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Општина Пале је смјештена у котлини између 
планинских масива Романије, Госине, Озрена, 
Требевића, Равне планине и Јахорине. 

Пале су универзитетски, културни, спортски и 
туристички центар, а простиру се на територији која 
је изразито планинског карактера са надморском 
висином од 624 m (кањон Миљацке) до 1916 m 
(Јахорина). Центар паљанске општине смјештен је на 
просјечној надморској висини од око 830 m. Добро дошли у општину Пале 

WELCOME TO THE 
MUNICIPALITY OF PALE

Ова општина се може похвалити веома квалитетним 
ваздухом. Пропланци, шуме, изворишта воде, планине 
и остале природне љепоте општину Пале издвајају као 
престижно туристичко мјесто које баштини традицију 
ваздушне бање и познатог излетишта. 

Општина Пале располаже богатим природним, 
културним и историјским наслијеђем, али је исто тако 
савремена и модерно уређена општина. Пале су познате 
по свом гостопримству и богатству природе којом су 
инспирисане и којом инспиришу друге.

Око 

територије Пала  
покривено je прекрасним,  

претежно четинарским, 
шумама. 

 About 

of the territory of 
Pale is covered with 
beautiful forests, mostly 
coniferous. 

65%
 The municipality of Pale is located in the valley between 

the mountain massifs of Romanija, Gosina, Ozren, Trebević, 
Ravna planina and Jahorina. Pale is a university, cultural, 
sports and tourist center, and it spreads on a territory that 
is distinctly mountainous with an altitude of 624 m (Miljacka 
canyon) to 1916 m (Jahorina). The center of the municipality 
of Pale is located at an average altitude of about 830 m. This 
municipality boasts of very high quality air. 

Glades, forests, water springs, mountains and other natural 
beauties set the municipality of Pale apart as a prestigious 
tourist place that inherits the tradition of an air spa and a 
famous picnic area. 

The Municipality of Pale has a rich natural, cultural and 
historical heritage, but it is also a sophisticated and modern 
municipality. Pale is known for its hospitality and the richness 
of nature with which it is inspired and with which it inspires 
others.

 � Пале су надалеко позната 
дестинација и зимско-
туристички центар са 
изванредним скијашким 
садржајима на планинама 
Јахорини и Равној 
планини које се могу 
похвалити савременом 
инфраструктуром. 

 �  Pale is a widely 
known destination 
and winter tourist 
center with excellent 
ski facilities on the 
mountains of Jahorina 
and Ravna planina, 
which can boast of 
modern infrastructure.
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Некадашњи феудални посједи Павловића су турски 
назив Вилајет Павли носили све до почетка 19. вијека. У 
том вијеку се први пут (званично) појављује назив Пале 
(на тој карти је читав овај крај обиљежен под називом 
Пале). У 20. вијеку почиње интензивни развој општине, 
а средином тог вијека Пале почињу добијати све већи 
туристички значај. 

 � Стари град на 
саставцима двиjе 
Миљацке - скица

 � Old town on the 
confluence of two 
Miljacka rivers - sketch

Кроз Пале су пролазиле двије значајне античке путне 
комуникације, а период средњег вијека био је прилично 
богат за подручје ове општине. Паљански крај је 
припадао племићкој лози Павловића који су овдје 
изградили најмање три или четири утврђена града - 
Павловац код Праче, Градина у Горњим Палама (на врелу 
Миљацке), Стари град (на саставцима двије Миљацке) и 
Ходидјед. 

 � Грб Павловића

 � Pavlovic Family  
Coat of Arms

Историја 
HISTORY

 � Уз већину остатака старих градова налазе се и 
некрополе стећака којих има много на подручју 
Пала. 

 � Along with most of the remains of  old towns, there 
are also necropolises of stećak tombstones, of which 
there are many in the Pale area. 

 � Старина Новак

 � Haiduk Starina Novak

Пале су крајем 20. вијека биле престоница Републике 
Српске. Дан и крсна слава општине Пале је 28. августа - 
Велика Госпојина.

 Pale was the capital of Republika Srpska at the end of the 
20th century. The celebration day and Slava of the municipal-
ity of Pale is August 28th – The Feast of Assumption.

Због погодних спортских 
услова и добре туристичке 
понуде паљанска Јахорина 
је била епицентар 
дешавања Олимпијаде из 
1984. године. 

 � Јахорина ски лифт,  
Рајска долина

 � Jahorina ski lift, 
Paradise Valley

 Two important ancient road communications passed 
through Pale, and the period of the Middle Ages was quite 
rich for the area of this municipality. The Pale region be-
longed to the noble lineage of the Pavlovićs, who built at 
least three or four fortified towns here - Pavlovac near 
Prača, Gradina in Gornje Pale (at the source of the Miljacka), 
Stari Grad (at the confluence of the two Miljacka rivers) and 
Hodidjed.

The data we have about this area in the period of Ottoman 
conquests are mostly those from epic poems about hajduks 
and the famous Starina Novak (Novak’s cave is today a tourist 
and historical attraction on the mountain of Romanija). 

The former feudal estates of the Pavlovićs bore the Turkish 
name Vilajet Pavli until the beginning of the 19th century. 
In that century, the name Pale appears for the first time 
(officially) (on that map, this whole area is marked under 
the name of Pale). In the 20th century, the intensive devel-
opment of the municipality began, and in the middle of that 
century, Pale began to gain increasing tourist importance. 

 Due to favorable 
sports conditions and 
a good tourist offer, 
Pale’s part of Jahorina 
was the epicenter of 
the 1984 Olympics. 

Подаци које имамо о овом крају у периоду османлијских 
освајања су претежно они из епских пјесама о хајдуцима 
и чувеном Старини Новаку - Новакова пећина је данас 
туристичка и историјска атракција на Романији.
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Културно-историјско  
наслијеђе  
CULTURAL AND HISTORICAL 
HERITAGE  � Као један од најљепших и најочуванијих објеката 

са почетка 20. вијека издваја се Цековића кућа која 
данас, између осталог, служи и као музеј у ком су 
изложени експонати тог времена. 

 � The Ceković’s House stands out as one of the most 
beautiful and best-preserved buildings from the 
beginning of the 20th century, which today, among 
other things, serves as a museum in which the 
exhibits of that time are exhibited. 

Културно-историјска баштина општине Пале је веома 
богата и разнолика. Проналажене су праисторијске 
гомиле (громиле) које су највјероватније настале 2000 
година прије нове ере, а постоји и велики број стећака 
(око 100 некропола са преко 2000 стећака). И данас су 
видљиви остаци неколико средњовјековних градова и 
утврђења који су највјероватније припадали тадашњим 
владарима ових крајева - лози Павловића.

На Палама постоји велики број вјерских објеката од којих 
се као најстарији издвајају православна Црква Успења 
Пресвете Богородице, католичка Црква Светог Јосипа 
Радника и џамија у Подвитезу. У центру новог градског 
трга истиче се Храм Сабора Светог архангела Гаврила.

 The cultural and historical heritage of the municipality of 
Pale is very rich and diverse. There were found prehistoric 
tumulus (mounds), which were most likely formed in 2000 
BC, and there are numerous  stećak tombstones (about 100 
necropolises with over 2000 stećak tombstones). Even today, 
the remains of several medieval towns and fortifications are 
visible, which most probably belonged to the then rulers of 
these areas - the Pavlovićs lineage. 

 � На Палама се налази један од највећих стећака 
на Балкану. 

 �  Pale is a home to one of the largest stećak 
tombstones in the Balkans.

There are also numerous religious buildings in Pale, the 
oldest of which are the Orthodox Church of the Assumption 
of the Blessed Virgin Mary, the Catholic Church of St. Joseph 
the Worker and the mosque in Podvitez. In the center of 
the new town square, the Temple of the Council of the Holy 
Archangel Gabriel stands out.
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28 км

Јахорина / JAHORINA

Јахорина је планина са погодном климом и изванредном 
конфигурацијом терена са 45 километара стаза за алпске 
и 10 километара за нордијске дисциплине. Највећи 
врх је смјештен на 1916 m надморске висине одакле се 
пружа невјероватан поглед који досеже и до планина из 
сусједних земаља. 

1916 м
Највећи врх

Зимски и љетни садржаји, добро уређене стазе, 
вјештачко осњежавање, кабинске жичаре, шестосједи, 
ски лифтови, ски школе, ноћно скијање, концерти, 
спортски терени, стазе за шетњу, вожња бициклима, 
вожња квадовима, параглајдинг, пејнтбол, најдужи 
планински боб у региону и још много других садржаја 
издвајају Јахорину као најбитнији туристички субјект 
општине Пале.

45 км
стаза за алпске 

дисциплине

10 км
стаза за нордијске 

дисциплине

 � То је планина са 
богатом традицијом 
која је велики 
допринос дала 
XIV Зимским 
олимпијским играма. 

 �   It is a mountain 
with a rich tradition 
that made a great 
contribution to the XIV 
Winter Olympic Games. 

 � Нетакнута природа и очаравајући призори не 
остављају никога равнодушним, а модерна 
инфраструктура је Јахорину позиционирала међу 
свјетски познате ски центре.

 � Untouched nature and enchanting scenes do not 
leave anyone indifferent, and the modern infra-
structure has positioned Jahorina among the world 
famous ski centers. 

Међународни аеродром је од Јахорине 
удаљен само 28 километара чинећи 
ову планину атрактивном и за туристе 
из најудаљенијих дијелова свијета. 

  The international airport is only 28 kilometers away from 
Jahorina, making this mountain attractive for tourists from the 
most remote parts of the world. 

  Jahorina is a mountain with a favorable climate and an 
excellent terrain configuration with 45 kilometers of trails 
for alpine and 10 kilometers for Nordic disciplines. The high-
est peak is located at 1916 m above sea level from where 
there is an incredible view that reaches to the mountains 
from neighboring countries. 

Winter and summer facilities, well-maintained trails, artificial 
snow, cable cars, six-seaters, ski lifts, ski schools, night skiing, 
concerts, sports fields, walking trails, cycling, quad biking, 
paragliding, paintball, the longest mountain bob in the 
region and many other contents single out Jahorina as the 
most important tourist subject of the municipality of Pale.

The highest peak

trails for Alpine 
disciplines

trails for Nordic 
disciplines
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Равна планина представља један од најзначајнијих 
центара туристичке понуде општине Пале. Она је 
саставни дио комплекса Јахорине. Овај крајолик 
је природно изолован, богат шумом, биљним 
и животињским свијетом, а удаљен је само 3 
километра од центра Пала. 

Поред добро уређених ски стаза, овај комплекс 
(од Пала, преко Равне планине, па до Јахорине) 
има обиљежене и планинарске стазе. Као посебна 
адреналинска понуда издваја се вожња зип-лајном 
преко језера, а треба споменути и бициклистичке 
стазе, као и купање или пецање у језерима која се 
налазе на 1300 m надморске висине.  

Равна планина 
RAVNA PLANINA

Оно што Равну планину сврстава у регионално 
познате туристичке дестинације свакако је гондола 
(кабинска жичара). Вожња гондолом до врха главне 
стазе права је сензација. Са овог локалитета пружа се 
невјероватан поглед на Пале, Јахорину и Романију.

 � Kупање или 
пецање у језерима 
која се налазе на 
1300 m надморске 
висине.

 �   Swimming or 
fishing in the lakes 
located at 1300 m 
above sea level.

gondola hiking trails  zip-line ride 

гондола планинарске 
стазе

 вожња  
зип-лајном

бициклистичке 
стазе

bike trails

  Ravna planina is one of the most important centers 
of the tourist offer of the municipality of Pale. It is an 
integral part of the Jahorina complex. This landscape is 
naturally isolated, rich in forests, flora and fauna, and is 
only 3 kilometers away from the center of Pale. 

In addition to well-maintained ski trails, this complex 
(from Pale, across Ravna planina to Jahorina) has marked 
hiking trails. As a special adrenaline offer, a zip-line ride 
across the lake stands out, and bicycle paths should also 
be mentioned, as well as swimming or fishing in the 
lakes located at 1300 m above sea level. 

What classifies Ravna planina as a regionally known tour-
ist destination is certainly the gondola (cable car). The 
gondola ride to the top of the main trail is a real sensa-
tion. From this locality there is an incredible view of Pale, 
Jahorina and Romanija.
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Романија је планина која баштини богату историју, те 
је позната и под називом Хајдучка гора због прича и 
епских пјесама које се и данас могу чути. Етимолошки 
посматрано, Романија значи земља Римљана (или 
Ромеја). Вјерује се да је ово име настало у раном 
средњем вијеку. Доласком Турака на ове просторе 
Романија постаје колијевка хајдучије. Хајдучија је 
на Романији била активна све до краја 19. вијека.  
На Равној Романији изграђена је црква Светог 
Великомученика Георгија у којој су исписана имена 
већине бораца из романијских предјела, укључујући 
име Старине Новака. 

Најпознатији хајдук са Романије свакако је Старина 
Новак чија пећина је данас историјска и туристичка 
атракција општине Пале. Испод Новакове пећине 
налази се Новакова њива - пропланак идеалан за 
камповање. На овом пропланку се сваке године 
организује Ђурђевдански уранак, а у близини је и 
Новаково врело (извориште планинске чисте воде). Романија  /  ROMANIJA

 � Црква Светог 
Великомученика 
Георгија

 � The church of the 
Holy Great Martyr 
George

 � Највиши врх је Велики Лупоглав, са надморском 
висином од 1.652 m, a Новакова пећина се налази 
на 1515 m надморске висине.  

 � The highest point of Romanija is 1652 m above sea 
level, and at 1515 m there is Novak’s Cave.

1652 м
Највећи врх 

/ Highest point

1515 м
Новакова Пећина

/ Novak’s Cave

  Romanija is a mountain that inherits a rich history, and is 
also known as Hajdučka Gora (‘Outlaw Mountain’),  because 
of the stories and epic songs that can still be heard today. 
Etymologically, Romanija means the land of the Romans (or 
Romei). This name is believed to have originated in the early 
Middle Ages. 

With the arrival of the Turks in this area, Romanija became 
the cradle of hajdučija (‘Banditry’). Hajdučija was active on 
Romanija until the end of the 19th century. The most famous 
hajduk from Romanija is certainly Starina Novak, whose cave 
is today a historical and tourist attraction of the municipality 
of Pale.

Не само алпинисте, већ и друге 
заљубљенике у природу, дочекаће 
и запањити величанствени шумски 
комплекси, веома разноврстан и шаренолик 
биљни и животињски свијет, простране 
ливаде и пашњаци, те бројне пећине.

Below Novak’s Cave is Novak’s Field - a glade ideal for camp-
ing. Every year, St. George’s Day dawn is organized on this 
glade, and Novak’s Spring (source of mountain pure water) 
is nearby. The church of the Holy Great Martyr George was 
built in Ravna Romanija, in which the names of most of the 
soldiers from the Romanija areas (including the name of 
Starina Novak) are written. 
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Пећине  /  CAVES

Општина Пале има веома значајно спелеолошко 
богатство, а најпознатије пећине су Новакова пећина, 
Пећина извора Мокрањске Миљацке, Омладинска 
пећина на Равној планини и Орловача. 

 The municipality of Pale has a very significant speleo-
logical wealth; the most famous caves are Novak’s Cave, 
Mokro Miljacka Spring Cave, Omladinska Cave on Ravna 
planina and Orlovača.

Свакако најпознатија и једна од најбогатијих пећина 
у региону јесте Орловача. Сталагмити, сталактити 
и халактити пећине Орловаче су уникатани украси 
најразличитијих форми и различитих боја. У њој су 
пронађене кости пећинског медвједа и одређени 
археолошки детаљи као што су фрагменти керамике 
из мезолита. Неки од тих проналазака могу се видјети 
у музеју који се налази испод пећине Орловаче.

 � Пећина извора Мокрањске Миљацке једна је 
од најдужих пећина на Балкану, а толико је 
јединствена да је у њој успостављен потпуно 
нови род животиња. Пећина се обилази 
комбиновано - дијелом чамцима по води, а 
дијелом пјешке. 

 � The Mokro Miljacka Spring Cave is one of the 
longest caves in the Balkans, and it is so unique 
that a completely new breed of animals has been 
established in it. The cave is visited in combination 
- partly by boat on the water, and partly on foot.

  Certainly the most famous and one of the richest 
caves in the region is Orlovača. Stalagmites, stalactites and 
halactites of the Orlovača cave are unique decorations of 
various shapes and different colors.  Cave bear bones and 
certain archeological details such as fragments of Meso-
lithic pottery were found in it. Some of these finds can be 
seen in the museum located below the Orlovača cave.

 � Новакова пећина се налази на Романији  
(на 1515 m надморске висине), а названа је 
по хајдуку Старини Новаку. До ње се долази 
углавном планиниским путељцима који су данас 
маркирани и обезбијеђени. 

 � Novak’s Cave is located on Romanija (at 1515 m above 
sea level), and is named after the hajduk Starina 
Novak. It can be reached mainly by mountain paths, 
which are today marked and secured. 
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Ловни и риболовни 
туризам  
HUNTING AND FISHING 
TOURISM

Највећи дио ловних површина општине Пале 
је претежно брдовит  и испресјецан увалама и 
долинама водотока. 

Природа је општини Пале подарила разне врсте 
дивљачи  - срна, јаребица, медвјед, дивља 
свиња, лисица, вук, зец, јазавац и друго. 

Већина паљанских ловишта подразумијева и ловачке 
куће, затворене и отворене чеке, хранилишта и 
услуге водича. 

Поклоници спортског лова и риболова неријетко 
долазе на подручје паљанске општине.  Риболовни 
туризам је такође врло богат. 

Паљанска и Мокрањска Миљацка, Прача, 
Бистрица и многи планински потоци и језера 
нуде различите врсте риба - поточна пастрмка, 
липљан, младица и друго. 

  Most of the hunting areas of the municipality of Pale 
are mostly hilly with dominant coniferous forests, inter-
sected by bays and valleys of watercourses. 

Nature has given the municipality of Pale various 
types of game - deer, partridge, pheasant, bear, 
wild boar, fox, wolf, rabbit, badger and others. 

Most of Pale’s hunting grounds also include hunting 
lodges, closed and open checkpoints, feeding grounds 
and guide services. 

  Fishing tourism is also very rich. Fans of sport hunt-
ing and fishing often come to the area of the municipal-
ity of Pale.

The Pale and Mokro Miljacka, Prača, Bistrica and 
many mountain streams and lakes offer different 
types of fish (brown trout, grayling, huchen and 
others). 
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Спортски туризам 
SPORTS TOURISM

 � Поред погодне климе и надморске висине, Пале 
се могу похвалити и великом спортском двораном 
која има све услове за тренирање и одржавање 
међународних спортских такмичења. 

 �   In addition to the favorable climate and altitude, 
Pale also boasts of a large sports hall that has all the 
conditions for training and holding international sports 
competitions.

Општина Пале је универзитетски, туристички, али и 
спортски центар у ком се припремају и тренирају многи 
домаћи спортисти, али и они из региона  - као што су 
мушка и женска одбојкашка репрезентација Србије, 
скијаши, тркачи, планинари и други. 

Ова општина има завидан број спортских турнира, 
кампова и манифестација од којих су најпознатије: Трка 
амбасадора, Трка познатих љубитеља Јахорине, Јахорина 
ultra trail, Трка ветерана, Термаг challenge race, ФИС трка 
на Равној планини, Majnex куп - Равна планина, Првенство 
у биатлону, Фудбалски камп Црвене Звезде, Пикси куп, 
Кошаркашки камп Grawe Three Points, Турнир у фудбалу, 
Турнир у малом фудбалу, Турнир у уличном баскету 3x3 и 
различити турнири везани за борилачке спортове.

  The municipality of Pale is a university, tourist, but 
also a sports center where many national athletes train 
and get prepared, including those from the region (such 
as the men’s and women’s volleyball national teams of 
Serbia, skiers, runners, mountaineers and others). 

This municipality has an enviable number of sports tour-
naments, camps and events, the most famous of which 
are: Ambassador’s Race, Race of Famous Jahorina Lovers, 
Jahorina Ultra Trail, Veterans Race, Termag Challenge 
Race, FIS Race on Ravna planina, Majnex Cup - Ravna 
planina, Biathlon Championship, Red Star Football Camp, 
Piksi Cup, Grawe Three Points Basketball Camp, Football 
Tournament, Futsal Tournament, 3x3 Street Basketball 
Tournament and various martial arts tournaments.
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Комплетна општина Пале се може назвати једним 
великим излетиштем. Гдје год да кренете нећете 
погријешити. Подручја Романије, Јахорине, 
Равне планине и Требевића су прави паркови 
природе који се одликују репрезентативношћу, 
амбијенталним и пејзажним љепотама.

Излетишта 
PICNIC AREAS

 � Излетиште Голи Коран 

 � The resort of Goli Koran
 � Излетиште Плоче

 � Ploče picnic area

 � Врело Паљанске 
Миљацке

 �   The spring of the 
Paljanska Miljacka

  The entire municipality of Pale can be called a big 
resort. Wherever you go you will not go wrong. The ar-
eas of Romanija, Jahorina, Ravna planina and Trebević 
are real nature parks that are characterized by repre-
sentativeness, ambient and landscape beauties. 

On Romanija, under the Novak’s cave, there is Novak’s Field - 
a glade ideal for camping. The spring of the Paljanska Miljacka 
stands out with its beauty whose waterfalls are a magical 
sight and a sensation for the senses. One of the most famous 
resorts in Pale is Kadino Vrelo (‘Wellspring’). It is located at 
the foot of Jahorina, in the upper course of the river Prača, in 
the untouched nature of the coniferous forest. 

Just a few minutes from the center of Pale is the resort of 
Goli Koran. This is a nature park with trim trails along which 
benches are placed. Goli Koran offers an incredible view of 
the urban part of Pale. In addition, there is the Nikolići Fish-
ermen’s House, Ploče picnic area, Majdani, as well as many 
picnic areas on the stretch Podgrab-Vrhprača-Jahorina and on 
the stretch Ravna planina-Jahorina.

На Романији се испод Новакове пећине налази 
Новакова њива - пропланак идеалан за камповање. 
Својом љепотом се посебно издваја врело Паљанске 
Миљацке чији су водопади чаробан призор и 
сензација за чула. Једно од најпознатијих паљанских 
излетишта јесте Кадино врело. Смјештено је у 
подножју Јахорине, у горњем току ријеке Праче и у 
нетакнутој природи црногоричне шуме.

На само неколико минута од центра Пала налази се и 
излетиште Голи Коран. Ово је парк природе са трим 
стазама дуж којих су постављене клупе. Са Голог 
Корана се пружа невјероватан поглед на урбани дио 
Пала. Поред тога ту су и Рибарски дом Николићи, 
излетиште Плоче, Мајдани, као и многа излетишта на 
потезу Подграб-Врхпрача-Јахорина и на потезу Равна 
планина-Јахорина.
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Најпознатије су Гусларско вече, Ђурђевдански уранак, 
Међународни сабор фрулаша, Дани Душка Трифуновића, 
Ликовна колонија УЉУП, Ликовна колонија Art simpozi-
jum, Јахорина филм фестивал, Ревија руског филма, 
Сусрети српских земаља, Дани Филозофског факултета, 
Моторијада, Госпојинске свечаности (трају неколико 
дана и представљају низ различитих манифестација, 
концерата и догађаја везаних за дан и славу општине 
Пале), Конференција беба (започела је на Палама, а 
потом се проширила на читаву Републику Српску), 
Паљанска зима, Сњежна чаролија (клизалиште и пратећи 
садржаји).

Манифестације 
EVENTS

 � Сњежна чаролија

 � Snow Magic

 � Сњежна чаролија

 � Snow Magic

Општина Пале има велики број културно-
умјетничких и забавних манифестација. 

 The municipality of Pale has a large number of cul-
tural, artistic and entertainment events. 

The most famous are The Gusle Evening (‘Musicians Story-
tellers’), St. George’s Day Dawn, International Flute Festival, 
Days of Duško Trifunović, ULJUP Art Colony (‘Art Lovers 
Association’), Art Simposium Art Colony, Jahorina Film 
Festival, Russian Film Review, Meetings of Serbian Countries, 
Days of the Faculty of Philosophy, Motor Games, The Feast 
of Assumption (it lasts for several days and is celebrated 
through various manifestations, concerts and events related 
to the day and glory of the municipality of Pale), the Baby 
Conference (started in Pale, and then spread to the entire 
Republic of Srpska), Pale Winter, Snow Magic (skating rink 
and accompanying facilities).

 � Гусларско вече

 � The Gusle Evening ‘Musicians Storytellers’
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Од традиционалних месних јела сигурно је 
најпривлачније и најпознатије сирово месо печено на 
ражњу (чувена романијска јагњетина са ражња) и месо 
сушено на диму - печеница свињска и говеђа, бравља 
стеља, сушена јаретина, као и телетина или јагњетина 
испод сача.  Ту су и специјалитети од дивљачи или 
пастрмка са врела Миљацке. 

За сладокусце од традиционалних посластица ту су 
воћни компоти, сутлија или пекмез од крушака, као и 
разни шумски плодови - боровнице, јагоде, малине, 
купине, дивље трешње и вишње. 

Oд традиционалних пића истиче се домаћи сок од 
боровнице или дрењина, те домаћа ракија (претежно 
крушка, шљива и јабуковача).

Гастро понуда 
GASTRONOMIC OFFER

Као модерно туристичко мјесто општина Пале 
поред богате традиционалне гастро понуде 
може да се похвали великим бројем ресторана 
који нуде интернационална и позната јела 
свјетских кухиња.

  What characterizes the gastronomic offer of the Pale 
region is the local and traditional cuisine - huts, hearths, 
homemade meat, dairy and cereal products. Homemade 
bread made of wheat, rye and barley, plain bread, puff 
pastry, donuts made of wheat flour, poleguša pie (gibanica), 
sirnica (cheese pie), zeljanica (spinach pie) and burek (meat 
pie) stand out, and all pies are necessarily served with sour 
milk. 

What is characteristic and traditional for the Jahorina and 
Romanija region is keške (or ćeške) in which two hazel twigs 
are placed, as well as sauerkraut from a tub with dried meat 
(or ribs). Of the traditional meat dishes, the most attractive 
and most famous are certainly raw meat roasted on spit 
(the famous Romanija lamb from the spit) and meat dried 
on smoke (pork and beef pechenitsa, lamb meat, dried kid), 
as well as veal or lamb under the bell (‘sač’). There are also 
game specialties or trout from the Miljacka spring. 

For gourmets there are traditional delicacies such as fruit 
compotes, sutlija (‘rice pudding’), pear jam, as well as various 
forest fruits (blueberries, strawberries, raspberries, blackber-
ries, wild cherries and sour cherries), and traditional drinks 
include homemade blueberry or dogberry juice, and home-
made brandy (mostly pear, plum and cider). 

  As a modern tourist place, the municipality of 
Pale, in addition to a rich traditional gastronomic 
offer, boasts of a large number of restaurants of-
fering international and famous dishes of world 
cuisine.

Гастро понуду паљанског краја карактерише домаћа и 
традиционална кухиња - колибе, огњишта, домаћи месни, 
млијечни и производи од житарица. Истиче се домаћи 
хљеб од пшенице, ражи и јечма, обична погача, лисната 
погача, уштипци од пшеничног брашна, пита полегуша 
(гибаница), сирница, зељаница и бурек, а све пите се 
обавезно служе са киселим млијеком. 

Kарактеристично и традиционално јело за јахорински и 
романијски крај јесте кешке (ћешке) у који се стављају 
двије љескове гранчице, као и кисели купус из каце са 
сувим месом (или ребрима). 



+387 57 230 919 
E-mail : info@toopale.com  
www.toopale.com
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