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ТЕРИТОРИЈАЛНАОРГАНИЗАЦИЈА
СРПСКЕПРАВОСЛАВНЕЦРКВЕ
УБОСАНСКОЈКРАЈИНИ(1900–2010)

ГОРАНЛАТИНОВИЋ

Да бар ску епар хи ју са сје ди штем у ма на сти ру Ба њи код При бо ја, као 
јед ну од де сет епар хи ја ауто ке фал не Срп ске ар хи е пи ско пи је, осно
вао је Све ти Са ва 1220. го ди не.1 Не мо же се по у зда но утвр ди ти ка да 
је Да бар ска епар хи ја уз диг ну та на ранг ми тро по ли је, а прет по ста вља 
се да је то мо гло би ти учи ње но 1346. го ди не, про гла ше њем Срп ске 
па три јар ши је.2 Па дом срп ских зе ма ља под тур ску власт у XV ви је
ку на те ри то ри ју Пећ ке па три јар ши је сво ју ју рис дик ци ју ши ри ла је 
Охрид ска ар хи е пи ско пи ја. Је дан од вла ди ка ко ји су уче ство ва ли у 
ра ду цр кве ног са бо ра 1532. го ди не био је и Мар ко, ми тро по лит бо
сан ски, што пред ста вља пр ви по мен овог ар хи је реј ског до сто јан ства. 
Ипак, не тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да се ра ди о да бар ском епи
ско пу, чи ја је ти ту ла мо жда већ та да би ла про ши ре на.3 Пр ви па три
јарх об но вље не Пећ ке па три јар ши је, под чи јом ју рис дик ци јом се на
шао ско ро сав срп ски на род, Ма ка ри је Со ко ло вић (1557–1571) увео 
је но ву те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју, по ко јој су Дал ма ци ја и Бо сна, 
са из у зет ком звор нич ког под руч ја ко је је би ло об у хва ће но по себ ном 
епар хи јом, до шле под ду хов ну власт да бро бо сан ског ми тро по ли та.4 
Сје ди ште епар хи је из ма на сти ра Ба ње у ма на стир Рмањ, на тро ме ђу 
Бо сне, Дал ма ци је и Ли ке, пре нио је ми тро по лит Га ври ло Авра мо вић 
(1575–1588).5 

Да кле, на кон што је 1557. го ди не об но вље на Срп ска па три јар ши ја са 
сје ди штем у Пе ћи, у ње ном са ста ву би ла је и Да бро бо сан ска епар

1 Пре драг Пу зо вић, Срп ска пра во слав на епар хи ја да бро бо сан ска: ше ма ти зам, 
Ср би ње (Фо ча) 2004, стр. 9. 

2 Исто. 

3 Епи скоп Са ва, Епар хи је и епи ско пи 1920–1970, Срп ска пра во слав на цр ква 
1920–1970: спо ме ни ца о 50го ди шњи ци вас по ста вља ња Срп ске па три јар ши је, 
Бе о град 1971, стр. 509. 

4 Пре драг Пу зо вић, нав. дје ло, стр. 9–10. 

5 Ра до ван Пи ли по вић, Ма на стир Рмањ, Ба ња лу ка – Бо сан ски Пе тро вац 2008, 
стр. 40. 
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хи ја, ко ја је об у хва та ла и под руч је Бо сан ске Кра ји не.6 Иако је у овој 
обла сти би ло Ср ба и у сред њем ви је ку, она је ет нич ки из ра зи то срп
ско оби љеж је до би ла у XVI ви је ку.7 Ср би су у Бо сан ску Кра ји ну до

6 Ри јеч кра ји на пред ста вља из ве де ни цу оп ште сло вен ске ри је чи крај и озна ча
ва област на гра ни ци. Код Ср ба се по ми ње већ у IX ви је ку и то као лич но име 
јед ног жу па на у Тре би њу (Тра ву ни ји). Нај ста ри ји по мен кра ји не као по гра нич
не обла сти ве зу је се за крај X и по че так XI ви је ка, као на зив за те ри то ри ју на 
ју го за пад ним оба ла ма Ска дар ског је зе ра. У дру гој по ло ви ни XII ви је ка на крај
њем за па ду срп ских при мор ских зе ма ља, из ме ђу ушћа Не ре тве и ушћа Це ти не, 
по сто ја ла је још јед на кра ји на. То ком сред њег ви је ка по сто ја ла је и кра ји на, тј. 
мар ка, сје вер ни је или ис точ ни је од Ма чве. У не ма њић кој Ср би ји ор га ни зо ва на 
су кра ји шта, као вој но те ри то ри јал на под руч ја, у ци љу успје шни је за шти те др
жав не те ри то ри је. У ври је ме на ди ра ња Ту ра ка кра ји шти ма су на зи ва ни њи хо ви 
по гра нич ни сан џа ци ор га ни зо ва ни у срп ским зе мља ма, па је по ло ви ном XV ви
је ка на под руч ју да на шњег Са ра је ва по сто ја ло и Бо сан ско кра ји ште. 

У сред њем ви је ку ве ћи дио те ри то ри је из ме ђу Вр ба са, Са не и Уне био је ор га
ни зо ван у по себ ну управ ну цје ли ну сред њо вје ков не Бо сне, под на зи вом До њи 
Кра ји, ко ји је пр ви пут за би ље жен 1244. го ди не у по ве љи угар ског кра ља Бе ле 
IV. Је згро из ко јег су се раз ви ли До њи Кра ји чи ни ле су жу пе: Ус ко пље, Пли ва 
и Лу ка. Њи хо во оку пља ње у чвр шћу те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју усло ви ли су 
су ко би, нај при је са Хр ва ти ма, а по том и са Угар ским Кра љев ством. Да кле, До
њи Кра ји има ли су уло гу кра ји не сред њо вје ков не Бо сне. Све до XV ви је ка До њи 
Кра ји су се по сте пе но ши ри ли пре ма сје ве ру и сје ве ро за па ду, а на кон што су 
Тур ци осво ји ли и Бо сну, угар ски краљ Ма ти ја Кор вин, да би за шти тио сво ју зе
мљу од на ди ра ња Ту ра ка, ор га ни зо вао је Ја јач ку ба но ви ну, ко ја се то ком свог 
по сто ја ња (1464–1527/1528) у нај ве ћој мје ри по кла па ла са те ри то ри јом До њих 
Кра ја. С об зи ром на то да су по сли је па да Ја јач ке ба но ви не прав ци да љих тур
ских на ди ра ња би ли усмје ре ни пре ма за па ду и сје ве ро за па ду, под руч је из ме ђу 
Вр ба са и Уне опет је за др жа ло вој но гра нич ни ка рак тер. По јам гра ни це ве зао се 
за ри је ке Са ну и Уну, па се по ми њу Ун ска Кра ји на, Би хаћ ка Кра ји на и Ка мен град
ска Кра ји на. Пр ви пут, Бо сан ска Кра ји на по ме ну та је 1593. го ди не, као зе мља у 
ко јој је по ги нуо Ха санпа ша Пре до је вић. Он је жи вот из гу био код Си ска, што го
во ри да се до тле про те за ла Бо сан ска Кра ји на, а њо ме је, мо жда, био об у хва ћен и 
дио Сла во ни је. Да на шње гра ни це Бо сан ске Кра ји не утвр ђе не су углав ном 1791. 
го ди не, ма да у на у ци не по сто ји са гла сност о ње ним гра ни ца ма. 

Пре ма то ме, Бо сан ска Кра ји на је исто риј ска и ге о граф ска област, чи је су се гра
ни це то ком исто ри је ми је ња ле, а у на у ци и у на род ној тра ди ци ји за би ље же на 
су раз ли чи та схва та ња о то ме шта она об у хва та. На зив Бо сан ска Кра ји на ни ка да 
ни је имао ет нич ко или на ци о нал но оби љеж је, не го ис кљу чи во ге о граф ско зна
че ње. Под руч је Бо сан ске Кра ји не ви је ко ви ма је има ло вој но гра нич ни ка рак тер 
и на ње ној те ри то ри ји су се су ко бља ва ле раз ли чи те др жа ве и њи хо ве вој ске, а 
по себ но од XVI ви је ка до 1878. го ди не. На та квој стра дал нич кој и бун тов нич кој 
те ри то ри ји из гра ђи вао се пре гал нич ки и рат нич ки мен та ли тет кра ји шких Ср ба. 

Ми лош Бла го је вић, Кра ји на, Лек си кон срп ског сред њег ве ка (при ре ди ли Си
ма Ћир ко вић и Ра де Ми хаљ чић), Бе о град 1999, стр. 319; Ми лош Бла го је вић, 
Кра ји ште, Лек си кон срп ског сред њег ве ка (при ре ди ли Си ма Ћир ко вић и Ра де 
Ми хаљ чић), Бе о град 1999, стр. 320–321; Је ле на Мр гићРа дој чић, До њи Кра ји: 
кра ји на сред њо ве ков не Бо сне, Бе о град – Ба ња лу ка 2002, стр. 28, 32–33, 131–132; 
Јо ван Зу бо вић, Име и гра ни це обла сти, Кра ји на и Кра ји шни ци, књ. I, Бе о град 
1968, стр. 8; Ђор ђе Ми кић, Ба ња Лу ка на Кра ји ни хва ла, Ба ња Лу ка 1995, стр. 5; 
Ми лан Ка ра но вић, Бо сан ска Кра ји на: кра так ис то ри ски, ан тро по ге о граф ски и 
ет но граф ски пре глед, Гла сник Ју го сло вен ског про фе сор ског дру штва, књ. XIV, 
св. 10–12, Бе о град 1934, стр. 869; Ва со Чу бри ло вић, Ре во лу ци о нар ни по кре ти у 
Бо сан ској Кра ји ни у XIX ви је ку, По гле ди Ва се Чу бри ло ви ћа на срп ску исто ри ју 
XIX и XX ве ка (при ре дио Здрав ко Ан то нић), Бе о град 1992, стр. 301.

7 Ми лан Ва сић, Ет нич ке про мје не у Бо сан ској Кра ји ни у XVI ви је ку, Исла ми
за ци ја на Бал кан ском по лу о стр ву – Иза бра на дје ла Ми ла на Ва си ћа (при ре дио 
Ра де Ми хаљ чић), I–IV, Ба ња лу ка – Ис точ но Са ра је во 2005, књ. I, стр. 33–35, 
46–49. 
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ла зи ли као рат ни ци, вр ши ли су вој ну слу жбу на гра ни ци, жи вје ли 
на сло бод ним ба шти на ма, а по не гдје су би ли ор га ни зо ва ни у сво јим 
вла шким са мо у пра ва ма. Та ко ђе, они су у ову област на се ља ва ни и 
као кме то ви на спа хи лу ци ма кра ји шких ага и бе го ва.8 У Бо сан ску 
Кра ји ну Ср би су углав ном сти за ли са под руч ја да на шње Хер це го ви
не, Цр не Го ре и Ра шке, ма да је би ло до се ље ни ка и из дру гих кра је ва 
(Ис точ не Бо сне, Ме то хи је, Ко со ва, Скоп ске Цр не Го ре),9 а је дан пу
то пи сац за па зио је 1530. го ди не у Бо сан ској Кра ји ни Ср бе ко ји су 
се до се ли ли од Сме де ре ва и Бе о гра да.10 Ср би су, из гле да, нај при је 
сти за ли на пла нин ско под руч је из ме ђу гор њег то ка Вр ба са и гор њег 
то ка Уне, а ода тле се по мје ра ли на сје вер и сје ве роза пад Бо сан ске 
Кра ји не.11 

До ла зе ћи из ста рих срп ских зе ма ља, Ср би су у Бо сан ску Кра ји ну до
ни је ли са со бом и пра во слав ну вје ру, иако је она на том под руч ју 
би ла при сут на и при је њи хо вог ма сов ног до се ља ва ња. Ма на сти ри 
Рмањ, Ли пље и Сту пље по ти чу из XV ви је ка, а Го ми о ни ца и Мо шта
ни ца из XVI ви је ка, док је ма на стир Кру па на Вр ба су мо жда ста ри ји 
од свих.12 Прет по ста вља се да је у Бо сан ској Кра ји ни по сто ја ло још 
не ко ли ко ма на сти ра, ко је је бур на исто ри ја те обла сти оста ви ла у 
ру ше ви на ма.13 

Пре но ше ње сје ди шта Да бро бо сан ске епар хи је у ма на стир Рмањ 
има ло је ве ли ки зна чај за ор га ни зо ва ње цр кве ног жи во та у Бо сан ској 
Кра ји ни. Ме ђу тим, на кон што је ми тро по лит Га ври ло Авра мо вић са 
70 ка лу ђе ра мо рао већ 1578. го ди не, усљед тур ског на си ља, да на
пу сти Рмањ,14 ми тро по лит Пе тро ни је упра вљао је Да бро бо сан ском 
епар хи јом из ма на сти ра Ба ње, гдје је сто ло ва ла ве ћи на ње них ар хи је
ре ја све до 1693. го ди не и пре се ље ња у Са ра је во.15 Ипак, 1592. го ди не 
по ми ње се про то поп Ра до слав као „би скуп по ун ских Ср ба“. Он је, у 
ства ри, био хо ро е пи скоп или се о ски епи скоп. На и ме, у ста рој цр кве
ној ор га ни за ци ји хо ро е пи ско пи су вр ши ли над зор над све штен ством 
по па ро хи ја ма, па су као та кви би ли пре те че ка сни јих окру жних про

8 Va so Ču bri lo vić, Bo san ska Kra ji na, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, knj. I, Za greb 1955, 
str. 699. 

9 Вла ди слав Ска рић, По ри је кло пра во слав ног на ро да у сје ве ро за пад ној Бо сни, Гла
сник Зе маљ ског му зе ја, књ. XXX, Са ра је во 1919, стр. 219–265. 

10 Be ne dikt Ku ri pe šić, Pu to pis kroz Bo snu, Sr bi ju, Bu gar sku i Ru me li ju 1530 (pri re
dio Đor đe Pe ja no vić), Sa ra je vo 1950, str. 21. 

11 Пе тар Н. Га ко вић, По ри је кло Ср ба на сје ве роза па ду, При ло зи за исто ри ју и 
ет но гра фи ју Бо сне, Са ра је во 1933, стр. 37. 

12 Љи ља на Ше во, Ма на сти ри Епар хи је ба ња луч ке, Срп ска пра во слав на епар
хи ја ба ња луч ка 1900–2000: ше ма ти зам, Ба ња лу ка 2000, стр. 429–473; Ра до ван 
Пи ли по вић, нав. дје ло; Го ран Ла ти но вић, Срп ска пра во слав на цр ква у Бо сан ској 
Кра ји ни (1918–1941), Ба ња лу ка 2006, стр. 16–18. 

13 Пр ви Ше ма ти зам пра во слав не срп ске ми тро по ли је Ба ња луч коБи хаћ ке за го
ди ну 1901, (уре дио Алек са Јо ка но вић), Ба ња лу ка 1903, 2001², стр. 82–96. 

14 Здрав ко Кај ма ко вић, Ма на стир Рмањ и ње го ве фре ске, Збор ник Све то за ра Ра
дој чи ћа, Бе о град 1969, стр. 134; Ра до ван Пи ли по вић, нав. дје ло, стр. 40. 

15 Пре драг Пу зо вић, нав. дје ло, стр. 10. 
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то пре зви те ра, од но сно ар хи је реј ских на мје сни ка.16 Не тре ба са свим 
ис кљу чи ти ни мо гућ ност да је про то поп Ра до слав био по моћ ник та
да шњег ми тро по ли та да бро бо сан ског Ак сен ти ја (1589–1601), од но
сно ви кар ни епи скоп за Бо сан ску Кра ји ну. У исто риј ским из во ри ма, 
на кон ми тро по ли та Га ври ла Авра мо ви ћа и про то по па Ра до сла ва за
би ље же но је и име још јед ног вла ди ке за ко га се прет по ста вља да 
је упра вљао Срп ском пра во слав ном цр квом у Бо сан ској Кра ји ни са 
ње не те ри то ри је. Био је то ми тро по лит Те о дор (1601–1619), ко ји је 
вје ро ват но сто ло вао у Рм њу.17 Мо гу ће је да је још не ко од да бро бо
сан ских ми тро по ли та упра вљао сво јом епар хи јом из овог ма на сти ра. 
Ипак, 1693. го ди не сје ди ште Да бро бо сан ске епар хи је пре мје ште но је 
у Са ра је во, ода кле је упра вља но и Срп ском пра во слав ном цр квом у 
Бо сан ској Кра ји ни. Та кво ста ње оста ло је ду же од два ви је ка, све до 
1900. го ди не. 

Те шки усло ви жи во та под тур ском оку па ци јом, на си ље и ра то ви, 
ма те ри јал на оску ди ца, као и не мо гућ ност пу то ва ња епар хиј ских ар
хи је ре ја по про стра ној епар хи ји, учи ни ли су за пад ни тј. сје ве ро за
пад ни дио Да бро бо сан ске ми тро по ли је (под руч је Бо сан ске Кра ји не) 
за по ста вље ним, ка ко у цр кве ноор га ни за ци о ном, та ко и у вјер ском 
сми слу. Иако је про мје на вла сти, тј. ус по ста вља ње аустро у гар ске 
оку па ци о не упра ве 1878. го ди не, до ве ла до из вје сног на прет ка у 
усло ви ма жи вље ња, укљу чу ју ћи и по бољ ша ње пут них ко му ни ка ци ја, 
и да ље је ми тро по ли ту из Са ра је ва би ло те шко успје шно упра вља ти 
ди је ло ви ма епар хи је у Бо сан ској Кра ји ни и над зи ра ти та мо шњи цр
кве ни жи вот. Сто га су се 1898. го ди не тро ји ца ар хи је ре ја из Бо сне и 
Хер це го ви не (ми тро по лит да бро бо сан ски Ни ко лај Ма дић, ми тро по
лит звор нич коту злан ски Гри го ри је Жив ко вић и ми тро по лит за хум
скохер це го вач ки Се ра фим Пе ро вић) обра ти ли ва се љен ском па три
јар ху у Ца ри гра ду, под чи ју ју рис дик ци ју је ово под руч је пот па да ло 
од 1766. до 1920. го ди не, са за хтје вом да бу де осно ва на че твр та ми
тро по ли ја, ко ја би об у хва ти ла за пад ни, тј. сје ве ро за пад ни дио Да
бро бо сан ске епар хи је. У за хтје ву је на ва де но да Ми тро по ли ја да бро
бо сан ска има по вр ши ну од 33.547 ква драт них ки ло ме та ра, да је по
ди је ље на на 26 про то пре зви те ра та и 233 па ро хи је и да је под ње ном 
ду хов ном вла шћу 481.000 пра во слав них Ср ба. По што у та квим усло
ви ма је дан ми тро по лит те шко мо же др жа ти ред и ди сци пли ну ме ђу 
све ште ни ци ма и вјер ни ци ма, тро ји ца ар хи је ре ја пред ло жи ли су да 
но ва ми тро по ли ја об у хва ти Ба ња луч ки округ и Би хаћ ки округ, а да 
Да бро бо сан ска ми тро по ли ја за др жи Са ра јев ски округ и Трав нич ки 
округ. Пре ма њи хо вој про цје ни но ва епар хи ја има ла би по вр ши ну 
од 14.570 ква драт них ки ло ме та ра, би ла би по ди је ље на на 13 про то
пре зви те ра та и 136 па ро хи ја, а под ње ном ју рис дик ци јом на ла зи ла 
би се 296.191 пра во слав на ду ша. Ца ри град ски па три јарх дао је са
гла сност 1899. го ди не, а по твр да аустр о у гар ског ца ра усли је ди ла је 
на ред не, 1900. го ди не. Та ко је осно ва на Ба ња луч коби хаћ ка ми тро
по ли ја, са сје ди штем у Ба ња лу ци.18 Био је то из у зет но ва жан до га ђај 

16 Азбуч ник Срп ске пра во слав не цр кве по Ра до сла ву Гру ји ћу (при ре дио Сло бо дан 
Ми ле у снић), Бе о град 1993, стр. 286. 

17 Ра до ван Пи ли по вић, нав. дје ло, стр. 42. 

18 Бо жо Ма џар, По крет Ср ба Бо сне и Хер це го ви не за вјер скопро свјет ну са мо 
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у исто ри ји срп ског на ро да у Бо сан ској Кра ји ни. Упра вља ње Срп ском 
пра во слав ном цр квом у овој обла сти, ко је је до та да, ду же од два 
сто ље ћа, вр ше но из уда ље ног Са ра је ва, пре ни је то је у њен нај зна чај
ни ји град, чи ме су ство ре ни усло ви за бо ље цр кве но ор га ни зо ва ње, а 
ти ме и за уна пре ђе ње вјер ског, про свјет ног и кул тур ног жи во та кра
ји шких Ср ба. Пр ви ар хи је реј Ми тро по ли је ба ња луч коби хаћ ке био 
је Ев ге ни је Ле ти ца (1900–1908). 

Осни ва њем Ба ња луч коби хаћ ке ми тро по ли је 1900. го ди не из вр ше на 
је пр ва про мје на у те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Срп ске пра во слав
не цр кве у Бо сан ској Кра ји ни у но ви јој исто ри ји. Но во фор ми ра на 
епар хи ја об у хва та ла је Ба ња луч ки округ и Би хаћ ки округ, што зна чи 
да се про сти ра ла на го то во чи та во под руч је Бо сан ске Кра ји не, из у
зев под руч ја Гла мо ча, Купреса, Ши по ва и Вар цар Ва ку фа (да на шњег 
Мр ко њић Гра да), ко је је би ло у са ста ву Трав нич ког окру га. Исто
вре ме но, под ње ном ју рис дик ци јом на ла зи ло се под руч је Бо сан ског 
Бро да, Оџа ка, Дер вен те, До бо ја, Те сли ћа и Те шња, ко је исто риј ски 
и ге о граф ски не при па да Бо сан ској Кра ји ни. У са ста ву Ба ња луч ко
би хаћ ке ми тро по ли је би ло је 13 про то пре зви те ра та са 138 па ро хи ја. 
Про то пре зви те ра ти има ли су сје ди ште у: Ба ња лу ци, Би ха ћу, Бо сан
ској Гра ди шци, Бо сан ској Ко стај ни ци, Бо сан ској Кру пи, Бо сан ском 
Пе тров цу, Дер вен ти, Ко тор Ва ро шу, Кљу чу, При је до ру, Пр ња во ру, 
Ста ром Мај да ну и Те шњу.19 Нај ви ше па ро хи ја би ло је у Ба ња луч ком 
про то пре зви те ра ту (16) и Бо сан ско ко стај нич ком про то пре зви те ра
ту (14), а нај ма ње у про то пре зви те ра ти ма ко ји су сје ди ште има ли у 
Би ха ћу и Ко тор Ва ро шу, у окви ру ко јих је би ло по се дам па ро хи ја.20 
У на ред ним го ди на ма из вр ше на је уну тра шња ре ор га ни за ци ја те ри
то ри јал ног устрој ства Ми тро по ли је ба ња луч коби хаћ ке, па је број 
про то пре зви те ра та сма њен са 13 на три, са сје ди шти ма у Ба ња лу ци, 
Би ха ћу и Дер вен ти, а број па ро хи ја по ве ћан је за дви је, што зна чи да 
их је би ло 140. У та квом ста њу Ба ња луч коби хаћ ка ми тро по ли ја до
че ка ла је осло бо ђе ње 1918. го ди не.21 

Ус по ста вља њем је дин стве не Срп ске пра во слав не цр кве 1920. го
ди не под ју рис дик ци јом Бе о град ске па три јар ши је, на јед ној др
жав ној и цр кве ној те ри то ри ји на шле су се углав ном све срп ске 
епар хи је, укљу чу ју ћи и Ми тро по ли ју ба ња луч коби хаћ ку, на чи
јем че лу се на ла зио ми тро по лит Ва си ли је По по вић (1908–1938) 
и ко ја је до та да би ла под ју рис дик ци јом Ца ри град ске па три јар
ши је. До 1924. го ди не број про то пре зви те ра та је остао не про ми је
њен, али су осно ва не три но ве па ро хи је, па је њих би ло 143. Нај
ви ше па ро хи ја би ло је у Ба ња луч ком про то пре зви те ра ту, укуп но 58. 
То су би ле: Ба ња лу ка, Би ја ко вац, Би стри ца (ба ња луч ка), Би стри ца 
(при је дор ска), Бла шко – Сла ти на, Бо сан ска Гра ди шка, Бо сан ска Ду
би ца, Бо сан ска Ко стај ни ца, Бо сан ски Но ви, Бо чац, Бо шко ви ћи, Бу
сно ви, Га ши ца, Го ми о ни ца (дви је па ро хи је), Дво ри ште, Де ми ро вац, 

упра ву, Са ра је во 1982, стр. 310–311. 

19 Пр ви Ше ма ти зам пра во слав не срп ске ми тро по ли је Ба ња луч коБи хаћ ке за го
ди ну 1901, стр. 100–209.

20 Исто. 

21 Бо жо Ма џар и Ми тар Па пић, По ли ти ка и Срп ска пра во слав на цр ква у Бо сни 
и Хер це го ви ни 1878–1945, Ба ња лу ка 2005, стр. 164. 
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До бр љин, Дра ге љи, Драк се нић, Имља ни, Ја во ра ни, Је лић ка, Је ло вац, 
Јо шав ка, Кла шни це, Ко за рац, Ко ла, Ко тор Ва рош, Кру па на Вр ба су, 
Ку ку ље, Ла мин ци, Ли пље, Лу си ћи, Љу би ја, Ма гла ја ни, Ма ри ни, Ма
рић ка, Ма сло ва ре, Ме ђу во ђе, Мо шта ни ца, Омар ска, Па лан чи ште, 
Пи ска ви ца, При је дор, Под град ци, Ра ке ли ћи, Ре бро вац, Ро ма нов ци, 
Сви ња, Свод на, Скен дер Ва куф (да на шње Кне же во), Сла би ња, Ста па
ри, Тур јак, Ча ђа ви ца, Чи тлук и Шљив но. Би хаћ ки про то пре зви те рат 
об у хва тао је 51 па ро хи ју. То су би ле: Ба ста си, Би хаћ, Бје лај, Бо сан
ска Кру па, Бо сан ски Пе тро вац, Бу ко ва ча, Бу ше вић, Ве ли ка Кла ду
ша, Ве ли ки Ра дић, Ве ли ка Ру ји шка, Ве ли ки Цвјет нић, Во ђе ни ца, Вр
бља ни, Вре ло, Вр то че, Гли ни ца, Гра ци Гор њи и До њи, Да бар, До бро 
Се ло, До ља ни, Ду бо вик, Еми нов ци, Збо ри ште, Ивањ ска, Кључ, Ко
пје ни ца, Кр ње у ша, Ку лен Ва куф, Лип ник, Лу шци Па лан ка, Мај кић 
Ја пра, Оштра Лу ка, Ото ка – Пи шта ли не, При то ка, Рат ко во Гор ње, 
Рат ко во До ње, Риб ник, Рмањ, Руј ни ца, Са ни ца, Сан ски Мост, Смо
ља на, Со ко ло во, Срп ска Ја се ни ца, Ста ри Мај дан, Су ва ја, То ми на, Тр
ни ни ћа Бри јег, Тру бар, Ха дров ци и Ха ша ни. У Ба ња луч коби хаћ кој 
ми тро по ли ји по бро ју па ро хи ја нај ма њи је био Дер вент ски про то
пре зви те рат, са укуп но 34 па ро хи је. То су би ле: Бје ло буч је, Бо сан ски 
Брод, Бо сан ски Сви њар (да на шњи Ср бац), Ве ли ка Бу ко ви ца, Ви ја ча
ни, Вин ска, Дер вен та, Де тлак, До бој, Дру го ви ћи, Ду го По ље, Ко баш, 
Ко ко ри, Ле пе ни ца, Ли је шће, Ма је вац, Но ви Град, Но жич ко, Оси ња, 
Оџак, Па лач ков ци, Под но вље, По је зна, По то ча ни, При би нић, Пр ња
вор, Се о ча ни ца, Срп ска Мра ви ца, Те слић, Те шањ, Хр ва ћа ни, Це ро
ви ца, Че ча ва и Штрп ци.22 

Ме ђу тим, ве ћи дио Дер вент ског про то пре зви те ра та (21 па ро хи ја), 
про сти рао се на под руч је Дер вен те, Бо сан ског Бро да, Оџа ка, Те сли
ћа, До бо ја и Те шња. Ово под руч је не при па да Бо сан ској Кра ји ни, 
што зна чи да су у кра ји шком ди је лу Ми тро по ли је ба ња луч коби хаћ
ке би ле 122 па ро хи је. Овом бро ју тре ба до да ти још и 22 па ро хи је ко је 
су се про сти ра ле на кра ји шком ди је лу Ми тро по ли је да бро бо сан ске. 
На и ме, Да бро бо сан ска ми тро по ли ја об у хва та ла је два про то пре зви
те ра та: Са ра јев ски и Трав нич ки. Трав нич ки про то пре зви те рат био је 
са ста вљен од че ти ри на мје сни штва: Бу го јан ског, Вар цар ва куф ског, 
Ли је вљан скогла моч ког и Гер зо вач ког. Од пет па ро хи ја у са ста ву на
мје сни штва, чи је је сје ди ште би ло у Вар цар Ва ку фу, че ти ри су при
па да ле Бо сан ској Кра ји ни: Ба бић когло го вач ка, Вар цар ва куф ска, 
Гу сто вар ска и Под ра шнич ка. Чи та во Гер зо вач ко на мје сни штво са 
осам па ро хи ја (Ба ра ћи, Гер зо во, Је зе ро, Мед на, Пец ка, Пље ва, Стро
ји це и Тр но во), про сти ра ло се на под руч ју Кра ји не, као и де сет (од 
укуп но је да на ест) па ро хи ја Ли је вљан скогла моч ког на мје сни штва 
(Ва гањ, Вр би ца, Гла моч, Гу бин, Гра хо во, Ка мен, Пе ћи, Пре ка ја, Пре
о дац и Цр ни Луг).23

Да кле, пре ма ста ти сти ци из 1924. го ди не, у Бо сан ској Кра ји ни би ле 
су ор га ни зо ва не 144 па ро хи је Срп ске пра во слав не цр кве, углав ном 
у са ста ву Ба ња луч коби хаћ ке епар хи је, али дје ли мич но и у са ста ву 
Да бро бо сан ске епар хи је. Број вјер ни ка по јед ној па ро хи ји нај че шће 

22 Ше ма ти зам Ис точ но пра во слав не срп ске па три јар ши је по по да ци ма из 1924. 
го ди не, Срем ски Кар лов ци 1925, стр. 26–40. 

23 Исто, стр. 124–126. 
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се кре тао од 1.500 до 3.500, па су па ро хи је са ви ше од 3.500 или ма
ње од 1.500 вјер ни ка би ле ри јет кост. Ипак, нај ви ше пра во слав них 
вјер ни ка би ло је у па ро хи ји До бр љин код Бо сан ског Но вог (5.138), 
а нај ма ње у па ро хи ји Ве ли ка Кла ду ша (817).24 Да кле, пре ма ста ти
стич ким по да ци ма из 1924. го ди не, око 400.000 пра во слав них Ср ба 
у Бо сан ској Кра ји ни би ло је ор га ни зо ва но у 144 па ро хи је, углав ном 
у са ста ву Ба ња луч коби хаћ ке ми тро по ли је, а дје ли мич но и у са ста ву 
Да бро бо сан ске ми тро по ли је.25 

Осни ва њем Ба ња луч коби хаћ ке епар хи је 1900. го ди не ду хов не по
тре бе срп ског на ро да у Бо сан ској Кра ји ни би ле су са мо при вре ме
но за до во ље не. На и ме, ви сок при род ни при ра штај кра ји шких Ср ба 
до вео је до по ве ћа ња бро ја ста нов ни ка у Ми тро по ли ји ба ња луч ко
би хаћ кој, а ре ла тив на уда ље ност ши рег би хаћ ког под руч ја од сје ди
шта ми тро по ли је у Ба ња лу ци ни је по го до ва ла по тре би че шћег ко му
ни ци ра ња епар хиј ског ар хи је ре ја са све штен ством и вјер ни ци ма на 
би хаћ ком под руч ју. Сто га се иде ја за осни ва ње по себ не епар хи је са 
сје ди штем у Би ха ћу ја ви ла још 1910. го ди не, а већ фе бру а ра 1911. у 
Бо сан ској Кру пи одр жа на је ве ли ка скуп шти на на ко јој су уче ство ва
ли иза сла ни ци свих цр кве них оп шти на Би хаћ ког про то пре зви те ра та. 
На скуп шти ни је до не се на ре зо лу ци ја у ко јој је тра же но да се осну је 
но ва епар хи ја са сје ди штем у Би ха ћу. Ре зо лу ци ју су пот пи са ла 53 
све ште ни ка и чла на цр кве них оп шти на са ши рег би хаћ ког под руч
ја. Ми тро по лит ба ња луч коби хаћ ки Ва си ли је По по вић упу тио је Зе
маљ ској вла ди у Са ра је ву за хтјев у ко јем је, по ред оста лог, ис та као 
да Ба ња луч коби хаћ ка ми тро по ли ја има 361.597 ду ша, а да оста ле 
епар хи је у Бо сни и Хер це го ви ни има ју дво стру ко или тро стру ко ма
ње вјер ни ка под сво јом ду хов ном вла шћу: Да бро бо сан ска 204.259, 
Звор нич коту злан ска 147.811, а За хум скохер це го вач ка 110.354. 
Сто га би, ра ди по тре бе лак шег и че шћег ко му ни ци ра ња епар хиј ског 
ар хи је ре ја са сво јом па ством, тре ба ло осно ва ти још јед ну епар хи ју, 
са сје ди штем у Би ха ћу. Ипак, аустро у гар ске вла сти од би ле су овај за
хтјев. Ме ђу тим, ак тив но сти за осни ва ње Епар хи је би хаћ ке су на ста
вље не, па је био фор ми ран и Од бор за ње но осни ва ње, са би хаћ ким 
па ро хом Сте ва ном Ко ва че ви ћем на че лу. Ове ак тив но сти пре ки нуо 
је Пр ви свјет ски рат.26 

Иде ја о фор ми ра њу Епар хи је би хаћ ке по сто ја ла је у Све том ар хи
је реј ском са бо ру Срп ске пра во слав не цр кве од 1921. го ди не, а ње
ну ре а ли за ци ју омо гу ћио је краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић, ко ји 
је иза шао у су срет за хтје ви ма кра ји шких Ср ба и ука зом од 12. ју
на 1924. по др жао са бор ску од лу ку о осни ва њу Би хаћ ке епар хи је.27 
Гра ни це Епар хи је би хаћ ке би ле су, у ства ри, гра ни це не ка да шњег 
Би хаћ ког про то пре зви те ра та у са ста ву Ба ња луч коби хаћ ке ми тро
по ли је. Но во фор ми ра на епар хи ја има ла је 51 па ро хи ју и про сти ра
ла се на под руч је шест сре зо ва: Би ха ћа, Ца зи на, Бо сан ске Кру пе, Бо

24 III. Ше ма ти зам Срп скопра во слав не Епар хи је Ба ња луч ке и Би хаћ ке за го ди ну 
1923. (Пре ма ста њу 31. де цем бра 1923. г.), Ба ња лу ка 1925, стр. 94. и 100. 

25 Го ран Ла ти но вић, нав. дје ло, стр. 35. 

26 Спо ме ни ца о пи та њу осни ва ња би хаћ ке епар хи је: рад и пре пи ска, Ба ња лу ка 
1914.

27 Ве сник: цр кве нопо ли тич ки и дру штве ни лист, бр. 33, Бе о град 1925. 



Го ран Ла ти но вић

328

сан ског Пе тров ца, Кљу ча и Сан ског Мо ста.28 Го ди не 1927. на те ри то
ри ји Би хаћ ке епар хи је жи вје ло је 148.620 Ср ба.29 Ње ним осни ва њем 
из вр ше на је дру га зна чај на про мје на у те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји 
Срп ске пра во слав не цр кве у Бо сан ској Кра ји ни. 

Би хаћ ки епи скоп Ве ни ја мин Та у ша но вић (1926–1929) упу тио је 23. 
апри ла 1928. до пис свим па ро хиј ским све ште ни ци ма и цр кве ним 
оп шти на ма Епар хи је би хаћ ке у ко јем је при мје тио да су мно ге па ро
хи је у овој епар хи ји „вр ло не згод но“ те ри то ри јал но фор ми ра не и да 
је због то га ста нов ни штво по је ди них се ла тра жи ло из два ја ње из јед
не па ро хи је и при па ја ње дру гој. Да би се њи хо вој же љи удо во љи ло и 
ујед но све ште ни ци ма ство ри ла мо гућ ност лак шег оп слу жи ва ња, он 
је на ре дио да сви чла но ви Епар хиј ског управ ног и про свјет ног са вје
та има ју у ро ку од три мје се ца да ор га ни зу ју са ста нак у свом сре ском 
мје сту, на ко јем ће, по ред њих, уче ство ва ти и сви све ште ни ци тог 
сре за. Циљ та квог са стан ка би ло би утвр ђи ва ње ствар них по тре ба о 
ре ор га ни за ци ји па ро хи ја у сре зу. Епи скоп Ве ни ја мин до дао је да се 
мо ра има ти на уму да јед на па ро хи ја не сми је има ти ма ње од 400, 
ни ти ви ше од 500 до мо ва. Та ко ђе, по ли тич ке, тј. ад ми ни стра тив не 
гра ни це сре зо ва не тре ба да бу ду пре пре ка фор ми ра њу па ро хи ја, ко
је се, по по тре би, мо гу про сти ра ти на под руч је два сре за.30 Ни је по
зна то да ли је до шло до ми је ња ња гра ни ца по је ди них па ро хи ја то ком 
крат ке исто ри је ове епар хи је, иако су код ста нов ни штва по је ди них 
се ла по сто ја ле та кве ини ци ја ти ве. 

Осни ва њем Епар хи је би хаћ ке 1924. го ди не, Ми тро по ли ја ба ња луч
коби хаћ ка по ста ла је Епар хи ја ба ња луч ка, ума ње на за шест сре зо ва 
(Би хаћ, Ца зин, Бо сан ску Кру пу, Бо сан ски Пе тро вац, Кључ и Сан ски 
Мост). У са ста ву Ба ња луч ке епар хи је оста ла су два про то пре зви те
ра та, са сје ди шти ма у Ба ња лу ци и Дер вен ти. У ње ном са ста ву 1929. 
го ди не би ле су 92 ор га ни зо ва не па ро хи је, три су би ле у фа зи осни
ва ња, док их је де сет би ло упра жње но, углав ном у пла нин ским под
руч ји ма. Уку пан број пра во слав них вјер ни ка из но сио је око 280.000 
ду ша.31 

Епи скоп би хаћ ки Ве ни ја мин Та у ша но вић ни је се са свим при ла го
дио ло шим усло ви ма жи во та и ра да у си ро ма шној Епар хи ји би хаћ
кој, па је 1929. го ди не пре мје штен у Епар хи ју зле тов скостру мич
ку. Ка ко до из бо ра но вог би хаћ ког ар хи је ре ја ни ка да ни је до шло, 
епи скоп звор нич коту злан ски Нек та ри је Круљ, ко ји је имао ни ма ло 
јед но ста ван за да так ад ми ни стри ра ња Би хаћ ком епар хи јом, пред ло
жио је Све том ар хи је реј ском са бо ру да она бу де уки ну та, што је и 
учи ње но 1931. го ди не. Ње на те ри то ри ја по ди је ље на је из ме ђу Ба
ња луч ке, Гор њо кар ло вач ке и Дал ма тин ске епар хи је. На и ме, Ба ња
луч ка епар хи је до би ла је од уки ну те Би хаћ ке епар хи је сре зо ве Сан
ски Мост и Кључ, Гор њо кар ло вач ка епар хи ја сре зо ве Би хаћ, Ца зин 

28 Го ран Ла ти но вић, Срп ска пра во слав на епар хи ја би хаћ ка (1924–1931), Епар
хи ја би хаћ копе тро вач ка: пр ви ше ма ти зам 2010, Бо сан ски Пе тро вац 2011, стр. 
57. 

29 Исто, стр. 61. 

30 Исто, стр. 65. 

31 Гла сник Срп ске пра во слав не па три јар ши је, бр. 6, Бе о град 1930.
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и Бо сан ску Кру пу, а Дал ма тин ска епар хи ја срез Бо сан ски Пе тро вац. 
Ар хи је ре ји ове три епар хи је спо ра зу мје ли су се о ди о би цје ло куп не 
имо ви не уки ну те епар хи је (на мје шта ја, ства ри из Цр кве ног су да и 
сл.), во де ћи ра чу на о бро ју пра во слав них вјер ни ка ко ји се при до да ју 
њи хо вим епар хи ја ма, као и о ствар ним по тре ба ма. Тро шко ве овог 
по сла сва ка епар хи ја сно си ла је сра змјер но при мље ном ди је лу ства
ри од уки ну те Би хаћ ке епар хи је.32 Исте го ди не, Ба ња луч ка епар хи ја 
је у ко рист Звор нич коту злан ске епар хи је из гу би ла сре зо ве Дер вен
ту и Те шањ, а од Да бро бо сан ске епар хи је до би ла је сре зо ве Јај це и 
Мр ко њић Град. Да бро бо сан ска епар хи ја усту пи ла је Дал ма тин ској 
епар хи ји срез Гла моч.33 

Да кле, од 1931. го ди не ни је дан срез Бо сан ске Кра ји не ви ше ни је био 
под ју рис дик ци јом Ми тро по ли је да бро бо сан ске, под чи јом упра вом 
је до 1900. би ла чи та ва област. За пад ни дио Бо сан ске Кра ји не до шао 
је под ју рис дик ци ју Епар хи је гор њо кар ло вач ке, а ју жни под ју рис
дик ци ју Епар хи је дал ма тин ске. Ипак, нај ве ћи дио ове обла сти остао 
је под ју рис дик ци јом Епар хи је ба ња луч ке. Она је 1931. го ди не об у
хва та ла ове сре зо ве: Ба ња лу ку, Бо сан ску Гра ди шку, Бо сан ску Ду би цу, 
Бо сан ски Но ви, Јај це, Кључ, Ко тор Ва рош, Мр ко њић Град, При је дор, 
Пр ња вор и Сан ски Мост. Ста ру по дје лу на два про то пре зви те ра та, 
за ми је ни ла је но ва по дје ла на шест на мје сни шта ва, са сје ди шти ма у 
Ба ња лу ци, Бо сан ској Ду би ци, Јај цу, Кљу чу, При је до ру и Пр ња во ру.34

Пре ма то ме, 1931. го ди не до шло је до тре ће круп не про мје не у те
ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Срп ске пра во слав не цр кве у Бо сан ској 
Кра ји ни у ње ној но ви јој исто ри ји. Уки да ње Би хаћ ке епар хи је има ло 
је не га тив не по сље ди це на да љу исто ри ју Срп ске пра во слав не цр кве 
у овој обла сти, јер је ње на те ри то ри ја до спје ла на пе ри фе ри ју три ју 
су сјед них епар хи ја, што је не га тив но ути ца ло на цр кве ни, тј. ду хов
ни жи вот срп ског ста нов ни штва на том под руч ју, ко је је по ста ло још 
за пу ште ни је у вјер ском сми слу.

На кон ве ли ког стра да ња у Дру гом свјет ском ра ту (1941–1945), 
то ком ко јег је уби јен и епи скоп ба ња луч ки Пла тон Јо ва но вић 
(1939–1941), Срп ска пра во слав на цр ква у Бо сан ској Кра ји ни на
шла се под те шким при ти ском ко му ни стич ког ре жи ма, чи ме су 
ње не ак тив но сти умно го ме огра ни че не, а епи скоп Ва си ли је Ко
стић (1947–1961) у два на вра та био је про тје ран из Ба ња лу ке. 
Ипак, 1948. го ди не до шло је до че твр те про мје не гра ни ца епар хи ја 
Срп ске пра во слав не цр кве у Бо сан ској Кра ји ни. Уз прет ход но по
стиг ну ту са гла сност над ле жних ар хи је ре ја, Све ти ар хи је реј ски са бор 
Срп ске пра во слав не цр кве од лу чио је да сре зо ви: Би хаћ, Бо сан ска 
Кру па и Ца зин, бу ду из у зе ти из Гор њо кар ло вач ке епар хи је и при по
је ни Ба ња луч кој епар хи ји.35 Ти ме је је ди но још ју жни дио Бо сан ске 
Кра ји не, тј. под руч је Бо сан ског Пе тров ца, Др ва ра, Бо сан ског Гра хо
ва и Гла мо ча, оста ло из ван ју рис дик ци је ба ња луч ког епи ско па, од но
сно под упра вом дал ма тин ског епи ско па. 

32 Исто, бр. 4, Бе о град 1932.

33 Исто. 

34 Исто, бр. 8, Бе о град 1932.

35 Дра ган Шу ћур, Ба ња луч ка епар хи ја за ври је ме епи ско па др Ва си ли ја (Ко сти
ћа) 1947–1961, Ба ња лу ка 2009, стр. 107. 
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У ме ђу вре ме ну до шло је до но ве ре ор га ни за ци је уну тра шњег те ри то
ри јал ног устрој ства Ба ња луч ке епар хи је, па је 1957. го ди не она би ла 
по ди је ље на на 13 на мје сни шта ва и 125 па ро хи ја (са са мо 42 ак тив на 
све ште ни ка), а на ње ној те ри то ри ји жи вје ло је 414.488 пра во слав них 
Ср ба.36 Ме ђу тим, већ 1958. го ди не из вр ше но је спа ја ње по два, а не
гдје и по ви ше на мје сни шта ва у јед но, па је њих укуп но би ло пет, са 
сје ди шти ма у: Ба ња лу ци, Би ха ћу, При је до ру, Сан ском Мо сту и Јај
цу.37 До зна чај ни је об но ве цр кве ног жи во та у Ба ња луч кој епар хи ји 
до шло је у ври је ме епи ско па Ан дре ја Фру ши ћа (1961–1980), а по себ
но у ври је ме епи ско па Је фре ма Ми лу ти но ви ћа (од 1980), па је број 
па ро хи ја био по сте пе но по ве ћа ван. 

Пе та и по сљед ња ве ли ка про мје на у те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји 
Срп ске пра во слав не цр кве у Бо сан ској Кра ји ни учи ње на је 1990. го
ди не об но вом не ка да шње Би хаћ ке епар хи је, под име ном Би хаћ ко
пе тро вач ка епар хи ја. Све ти ар хи је реј ски са бор Срп ске пра во слав не 
цр кве та кву од лу ку до нио је у ма ју 1990. го ди не, на при је длог епи
ско па дал ма тин ског Ни ко ла ја Мр ђе и епи ско па ба ња луч ког Је фре ма 
Ми лу ти но ви ћа. Ова епар хи ја фор ми ра на је на јед ном ди је лу те ри то
ри је Ба ња луч ке епар хи је и на јед ном ди је лу те ри то ри је Дал ма тин ске 
епар хи је. Од Ба ња луч ке епар хи је до би ла је оп шти не: Ве ли ку Кла ду
шу, Ца зин, Би хаћ, Бо сан ску Кру пу, Сан ски Мост, Кључ, Ши по во и 
ди је ло ве оп шти на Бо сан ски Но ви, При је дор и Мр ко њић Град, а од 
Дал ма тин ске епар хи је до би ла је оп шти не: Бо сан ски Пе тро вац, Др
вар, Бо сан ско Гра хо во, Гла моч и Лив но.38 Од 1991. на ње ном че лу на
ла зи се епи скоп Хри зо стом Је вић. Епар хи ја би хаћ копе тро вач ка те
шко је стра да ла у Ју го сло вен ском ра ту (1991–1995), а ма њи дио ње не 
те ри то ри је остао је у Ре пу бли ци Срп ској, док је по вра так из бје глог и 
про тје ра ног срп ског ста нов ни штва у ве ћи дио епар хи је у Фе де ра ци ји 
Бо сне и Хер це го ви не са мо дје ли мич но оства рен. 

Да кле, Би хаћ копе тро вач ка епар хи ја, са сје ди штем у Бо сан ском Пе
тров цу, те ри то ри јал но је уве ћа на у од но су на не ка да шњу Би хаћ ку 
епар хи ју, ко ја је има ла сје ди ште у Би ха ћу. Пре ма по да ци ма из 2010. 
го ди не Епар хи ја би хаћ копе тро вач ка по ди је ље на је на шест ар хи
је реј ских на мје сни шта ва: Гра хов скодр вар ско, Кључ ко, Ли је вљан
скогла моч ко, Пе тро вач коби хаћ ко, Сан скокруп ско и Ши пов ско, у 
окви ру ко јих се на ла зи 51 па ро хи ја. Гра хов скодр вар ско на мје сни
штво чи ни осам па ро хи ја: Ве ли ко цвјет нић ка, Гра хов скома рин ко
вач ка, Пр ва др вар ска, Дру га др вар ска, Мар тин брод ска, Пећ ка, Пре
кај ска и Цр но лу шка. У са став Кључ ког на мје сни штва ула зи де сет 
па ро хи ја: Вр бљан ска, До њо рат ко вач ка, Кључ ка, Под брд скогра чач
ка, Под ра шнич ка, Пре виј ска, Риб нич ка, Са нич ка, Со ко ло вач коко
зич ка и Ча ђа вич коора хо вљан ска. Нај ма ње па ро хи ја има у са ста ву 
Ли је вљан скогла моч ког на мје сни штва, укуп но пет, и то: Ве се лињ ска, 
Пр ва гла моч ка, Дру га Гла моч ка, Гу бин сковр бич ка и Ли је вљан ска. 
Пе тро вач коби хаћ ко на мје сни штво чи ни осам па ро хи ја: Би хаћ ка, 
Бје лај сковр точ ка, Бу ко вач кодри нић ка, Гли нич кокла ду шка, Кр ње

36 Исто, стр. 208. и 227. 

37 Исто, стр. 199. 

38 Епар хи ја би хаћ копе тро вач ка: пр ви ше ма ти зам 2010, Бо сан ски Пе тро вац 
2011, стр. 15. 
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у шково ђе нич ка, Пр ва пе тро вач ка, Дру га пе тро вач ка и Смо љан ско
брав ска. По бро ју па ро хи ја нај ве ће је Сан скокруп ско на мје сни штво, 
у окви ру ко јег их је ор га ни зо ва но два на ест: Бу ше вић коблат њан ска, 
Да бар ска, Ја се нич косу вај ска, Круп ска, Лу шци па ла нач ка, Оштро
луч ка, Ра са вач ка, Ру ји шкоду бо вич ка, Сан ска, Ста ро мај дан ска, То
мин ска и Ха дро вач ка. И на кра ју, Ши пов ско на мје сни штво чи ни 
осам па ро хи ја: Ба бић ка, Гер зо вач коба раћ ка, Ме дљан ска, Пец ка, 
Стро јич ка, Пр ва ши пов ска, Дру га ши пов ска и Тре ћа ши по вач ка.39 

Ба ња луч ка епар хи ја је те ри то ри јал но знат но ума ње на 1990. го ди не, 
али је за др жа ла оп шти не: Ба ња лу ку, При је дор, Бо сан ски Но ви, Бо сан
ску Ду би цу, Бо сан ску Гра ди шку, Ср бац, Пр ња вор, Лак та ше, Че ли нац, 
Ко тор Ва рош, Скен дер Ва куф, Мр ко њић Град, Јај це и До њи Ва куф. 
Епар хи ја ба ња луч ка та ко ђе је стра да ла у Ју го сло вен ском ра ту (1991–
1995), али је ве ћи дио ње не те ри то ри је остао у Ре пу бли ци Срп ској. 
У ње ном са ста ву 2000. го ди не би ло је 127 па ро хи ја, ор га ни зо ва них у 
де сет ар хи је реј ских на мје сни шта ва, од ко јих два има ју сје ди ште у Ба
ња лу ци, а по јед но у При је до ру, Ко зар ској Ду би ци, Гра ди шци, Срп цу, 
Пр ња во ру, Лак та ши ма, Ко тор Ва ро шу и Мр ко њић Гра ду.40 У на ред ним 
го ди на ма број на мје сни шта ва ни је ми је њан, али је по ве ћан број па ро
хи ја, па их 2005. би ло 137,41 а 2010. би ло их је 157.42 

Ба ња луч ко на мје сни штво чи не 33 па ро хи је: Ба ња лу ка I, Ба ња лу
ка II, Ба ња лу ка III, Ба ња лу ка IV, Ба ња лу ка V, Ба ња лу ка VI, Ба
ња лу ка VII, Ба ња лу ка VI II, Ба ња лу ка – При двор ни храм, Ба ња
лу ка – Вр ба ња, Ба ња лу ка – Дра ку лић I, Ба ња лу ка – Дра ку лић II, 
Ба ња лу ка – Дра ку лић III, Ба ња лу ка – Ла за ре во I, Ба ња лу ка – Ла
за ре во II, Ба ња лу ка – Ла за ре во III, Ба ња лу ка – Мо ти ке, Ба ња лу
ка – Оби ли ће во I, Ба ња лу ка – Оби ли ће во II, Ба ња лу ка – Оби ли ће во 
III, Ба ња лу ка – Па при ко вац, Ба ња лу ка – Пе три ће вац, Ба ња лу ка – 
Ре бро вац I, Ба ња лу ка – Ре бро вац II, Ба ња лу ка – Ре бро вац III, 
Ба ња лу ка – Ре бро вац IV, Ба ња лу ка – То пли це I, Ба ња лу ка – То пли це 
II, Ба ња лу ка – Че сма, Дра го чај, Ка ра но вац, Пи ска ви ца и Пот ко зар је. 
Зми јан ско на мје сни штво, са сје ди штем у Ба ња лу ци, чи ни 13 па ро хи ја. 
То су: Ба ња лу ка – Ла уш I, Ба ња лу ка – Ла уш II, Ба ња лу ка – Ла уш III, 
Ба ња лу ка – Ла уш IV, Би стри ца ба ња луч ка, Брон за ни Мај дан, Го ми о
ни ца, Је лић ка, Ко ла, Кру па на Вр ба су, Лу си ћи, Пер ван и Ре ка ви це. 

У са став Гра ди шког на мје сни штва ула зи 14 па ро хи ја: Би ја ко вац, Вр
ба шка, Га ши ца, Гра ди шка I, Гра ди шка II, Гра ди шка III, Дра ге љи, Ду
бра ве, Ла мин ци, Ма ши ћи, Но ва То по ла, Под град ци, Ро го љи и Тур
јак. Ја јач комр ко њић ко на мје сни штво об у хва та 10 па ро хи ја. То су: 
Бо чац, Гу сто ва ра, До њи Ва куф, Јај це I, Јај це II, Је зе ро, Мр ко њић 
Град I, Мр ко њић Град II, Мр ко њић Град III и Обор ци. Ко тор ва ро шко 
на мје сни штво чи ни 16 па ро хи ја: Вр бањ ци, Гра бо ви ца, Жи ви ни це, 

39 Исто, стр. 103–452. 

40 Је фрем, епи скоп ба ња луч ки, Сто го ди шњи ца осни ва ња срп ске пра во слав не 
Епар хи је ба ња луч ке, Срп ска пра во слав на Епар хи ја ба ња луч ка 1900–2000: ше
ма ти зам, Ба ња лу ка 2000, стр. 127–128. 

41 Срп ска пра во слав на Епар хи ја ба ња луч ка 2005: ше ма ти зам II, Ба ња лу ка 2005, 
стр. 356. 

42 Срп ска пра во слав на Епар хи ја ба ња луч ка 2010: ше ма ти зам III. 
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Имља ни, Ја во ра ни, Јо шав ка, Кне же во I, Кне же во II, Ко тор Ва рош I, 
Ко тор Ва рош II, Ли пље, Ма сло ва ре, По по вац, Че ли нац I, Че ли нац II 
и Че ли нац III. У са став Лак та шког на мје сни штва ула зи 13 па ро хи ја: 
Дру го ви ћи, Ја блан, Кла шни це, Кри шков ци, Ку ља ни, Лак та ши I, Лак
та ши II, Ма гла ја ни, При је ча ни, Сла ти на, Трн I, Трн II и Чар да ча ни. 
По ун ско на мје сни штво, са сје ди штем у Ко зар ској Ду би ци, об у хва
та 16 па ро хи ја: Де ми ро вац, До бр љин, Драк се нић, Је ло вац, Кне жи
ца, Ко зар ска Ду би ца I, Ко зар ска Ду би ца II, Ко стај ни ца, Ме ђу во ђе, 
Мо шта ни ца, Но ви Град I, Но ви Град II, Но ви Град III, Сла би ња, Ча
ђа ви ца и Чи тлук. Исти број па ро хи ја ула зи у са став При је дор ског 
на мје сни штва. То су: Би стри ца при је дор ска, Бу сно ви, Го мје ни ца, 
Ко за рац, Љу би ја, Ма ри ни, Ма рић ка, Омар ска, Ор лов ци, Па лан чи
ште, При је дор I, При је дор II, При је дор III, Ра до ми ро вац, Ра ке ли ћи 
и Свод на. Пр ња вор ско на мје сни штво чи ни 18 па ро хи ја: Бра не шци, 
Ве ли ка Ило ва, Ви ја ча ни, Ко ко ри, Крем на – Ву чи јак, Ку ла ши, Ли
шња, Хр ва ћа ни, Па лач ков ци, По то ча ни, Пр ња вор I, Пр ња вор II, Пр
ња вор III, Пр ња вор IV, Ста ра Ду бра ва, Сту пље, Ши бов ска и Штрп ци. 
По бро ју па ро хи ја, нај ма ње је Ср бач ко на мје сни штво и оно об у хва та 
осам па ро хи ја: Ко баш, Ку ку ље, Ле пе ни ца, Но жич ко, Ср бац I, Ср бац 
II, Ср бац III и Ста па ри.

Пре ма то ме, из вр ше но је пет про мје на у те ри то ри јал ној ор га ни за ци
ји Срп ске пра во слав не цр кве у Бо сан ској Кра ји ни у но ви јој исто ри ји. 
Пр ва и нај зна чај ни ја де си ла се 1900. го ди не осни ва њем Ба ња луч коби
хаћ ке ми тро по ли је на за пад ном и сје ве ро за пад ном под руч ју Да бро
бо сан ске ми тро по ли је. По том су усли је ди ле дви је про мје не у ве зи 
са осни ва њем и уки да њем Би хаћ ке епар хи је 1924. и 1931. го ди не. 
Че твр та про мје на из вр ше на је 1948. го ди не и од но си ла се на но во 
раз гра ни че ње из ме ђу Ба ња луч ке епар хи је и Гор њо кар ло вач ке епар
хи је, ко ја је од 1931. об у хва та ла и дио Бо сан ске Кра ји не. Пе та и по
сљед ња про мје на, ве о ма зна чај на, учи ње на је 1990. го ди не об но вом 
Би хаћ ке епар хи је, под име ном Би хаћ копе тро вач ка епар хи ја, ко ја 
је те ри то ри јал но уве ћа на у од но су на сво ју прет ход ни цу, об у хва тив
ши ди је ло ве Ба ња луч ке и Дал ма тин ске епар хи је. Та ко ђе, то ком вре
ме на вр ше не су и про мје не у уну тра шњој ор га ни за ци ји по је ди них 
епар хи ја, на ни воу окру жних про то пре зви те ра та, тј. ар хи је реј ских 
на мје сни шта ва, као и на ни воу па ро хи ја, али ове про мје не су од ма
њег зна ча ја у од но су на про мје не у те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји на 
ни воу епар хи ја. Све те про мје не би ле су по сље ди ца ра зних исто риј
ских окол но сти и од раз по ли тич ких, де мо граф ских, дру штве них, па 
и еко ном ских кре та ња у Бо сан ској Кра ји ни. У овој обла сти, Срп ска 
пра во слав на цр ква има ла је 2010. го ди не дви је епар хи је: Ба ња луч ку 
епар хи ју (са де сет ар хи је реј ских на мје сни шта ва и 157 па ро хи ја) и 
Би хаћ копе тро вач ку епар хи ју (са шест ар хи је реј ских на мје сни шта ва 
и 51 па ро хи јом). Не ма пре ци зних по да та ка ко ли ко је пра во слав них 
Ср ба об у хва ће но овим епар хи ја ма по је ди нач но и у укуп ном зби ру на 
ни воу обла сти.
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TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE SERBIAN ORTHODOX 
CHURCH IN BOSANSKA KRAJINA (1900–2010) 

There were five changes in the territorial organization of the Serbian 
Orthodox Church in the region of Bosanska Krajina in newer history. 
The first and the most important one happened in 1900, by founding 
the Metropolitanate of Banjaluka and Bihać, which comprised western 
and northwestern part of the Metropolitanate of Dabar and Bosnia. That 
was followed by two changes related to establishment and annulment 
of the Diocese of Bihać in 1924 and in 1931. The fourth change was 
correction of borders of the Diocese of Banjaluka in 1948, while the 
fifth one, also of the great importance, was the reestablishment of the 
Diocese of Bihać in 1990, under the name of the Diocese of Bihać and 
Petrovac. All of these changes were consequence of various historical 
circumstances, and reflection of political, demographic, social, and 
economic development, as well. In 2010, there were two organized 
dioceses of the Serbian Orthodox Church in Bosanska Krajina, with 208 
parishes in all. However, there is no precise data on how many Orthodox 
Serbs live there.    
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