
Закључци Предсједништва Одбора 
 

 

Одбор за обиљежавање 780-те годишњице Митрополије Дабро-босанске и 
480-те годишњице Горажданске штампарије и 
обнову цркве Светог Ђорђа у Српском Горажду 

- Предсједништво Одбора - 
 

Извод из забиљешке са проширене сједнице Предсједништва Одбора, 

 одржане 16.јуна 1999. године у Српском Горажду. 

 

Сједници су присуствовали: Митрополит Дабро-босански госп. Николај, предсједник Извршног одбора за 

прославу 780 година Дабро-босанске епархије, г-дин Милош Спајић, делегација Републичког завода за 

заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Републике Српске, чланови Одбора те чланови 

Предсједништва Одбора. 

Предсједник Одбора  Проф. Славко Топаловић, након поздравног говора у коме је говорио о конституисању 

Одбора, о његовим задацима у припреми почетка обнове цркве Св. Ђорђа и црквених конака и о 

свечаностима које ће се у Српском Горажду одржати за Петровдан – 12. јула, предложио је Дневни ред: 

1. Духовне и културне свечаности на Петровдан у Српском Горажду и 

2. Радови на обнови цркве Св. Ђорђа и црквених конака 

 

Након детааљне анализе по обје тачке усвојени су следећи  

 

З  а  к  љ  у  ч  ц  и 
 

1. Да се на Петровдан 12.јула 1999. године одржи свечана архијерејска литургија са литијом и бесједом у 

цркви Светог Ђорђа; 

2. Да се изврши освећење почетка радова на обнови цркве Св. Ђорђа и црквених конака; 

3. Да се у Програм прославе унесе отварање Библиотеке у Српском Горажду – Устипрача, уз одговарајући 

културно-умјетнички и књижевни програм; 

4. Да се обнови раад Културно-просвјетног друштва “Просвјета” у Српском Горажду; 

5. Да се донесе одлука о изградњи мале штампарије Дабро-босанске епархије у у Српском Горажду; 

6. Да се установи “Задужбина Љубавића” као трајна активност на обнови традиције српског штампарства, 

размотри цјелисходност оснивања “Повеље Љубавића”  годишње награде за изванредне успјехе у 

графичкој обради књига, која би се додјељивала у Српском Горажду сваке године; 

7. Да се изради проспект за одвијање маркетиншке активности на анимацији дародаваца за обнову цркве 

Св.Ђорђа из Републике Српске, СР Југославије и из дијаспоре; 

8. Да се изабере медијски спонзор и обезбједи проходност овог Пројекта у електронским медијима и на 

Интернету; 

9. Да се утемељи културна манифестација “Свети Ђорђе на Дрини”, која би његовала вишезначенске 

духовне и културне садржаје, уз прожимање са већ постојећим културним манифестацијама на овим 

просторима: Рачанска баштина, Вуков сабор, Вишњићеви сусрети, Духовне свечаности у Србињу и 

размјену програма са православном дијаспором, те Русијом, Грчком и Кипром; 

10. Да се затражи од Његове Светости патријарха Московског и све Русије господина Алексеја да буде 

покровитељ заједно са Његовом Светости патријархом српским господином Павлом око обнове, као иод 

градоначелника Москве господина Лушкова да буде дародавац; 

11. Да се приступи изради пројектно-техничке документације за обнову цркве и дају услови за 

препројектовање Конака; 

12. Да се предложи Влади Републике Српске издвајање намјенских средстава из Буџета од 1% за отварање 

Фонда за обнову црквених објеката (тзв. црквени прирез); 

13. Да се један дио средстава од поштанских марака издатих за јубилеје одваја за обнову цркве Св. Ђорђа у 

Доњој Соптници – Српско Горажде; 



14. Да се приступи активностима око издавања “Служабника” – прве штампане књиге у Горажданској 

штампарији; 

15. Да се отпочне са прикупљањем грађе за писање монографије о цркви Св. Ђорђа и Горажду у оквиру 

пројекта “Свети Ђорђе на Дрини”; 

16. Да се штампају разгледнице, беџеви, проспекти и други пропагандни материјал уз јубилеј Горажданске 

штампарије; 

17. Да се ови закључци доставе Кабинета подпредсједника Републике Српске и Кабинету предсједника 

Владе Републике Српске, Митрополиту Дабро-босанском господину Николају, Министарству вјера 

Републике Српске, Заводу за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Републике Српске и 

Архиву Црквене општине Српско Горажде и овог Одбора. 

 

 

Предсједник Одбора 

 

проф. Славко Топаловић 

 


