
З А П И С Н И К 
са састанка Одбора за обнову комплекса храма Светог Ђорђа 

 

 Састанак Одбора за обнову комплекса храма Светог Ђорђа одржан је 05. августа 2011. године, са 

почетком у 15 часова, у црквеним просторијама у Доњој Сопотници. Састанку присутни: 

 

Далибор Нешковић 

Славко Хелета 

Новица Ћебић 

Милорад кнежевић 

Светлана Топаловић 

Небојша Јанковић 

Томислав Чарапић 

Миломир Тамбурић 

Славко Топаловић 

 

Дневни ред: 

 

- Анализа реализације програма обнове цркве према закључцима Одбора за обнову из 1999.године –  

  шта је урађено и шта треба да се уради. 

- Представљање пројекта Задужбина Љубавића, 

- Дискусије о проблематици у раду Одбора и Пројекту Задужбина Љубавића  

 

Послије поздравног говора начелника Далибора Нешковића,  Миломир Тамбурић је присутне упознао  

са реализацијом програма обнове цркве према закључцима Одбора за обнову из 1999. године, као и о пројекту 

Задужбине Љубавића. 

У дискусији, у којој су учествовали начелник Новог Горажда Далибор Нешковић, Миломир Тамбурић, Славко 

Хелета, Славко Топаловић, Радомир Андрић, свештеник Новица Ћебић и Томислав Чарапић изнијете су дилеме 

да ли будуће активности организовати путем новоформираног Удружења, Фондације или иновирањем већ 

постојећег Одбора. Професор Славко Топаловић, нагласио је да је генерацијска обавеза овдашњих културних 

радника, али и оних на вишим нивоима да учине додатне напоре како би се у Доњој Сопотници до 2019. године и 

великог јубилеја завршио Музеј Горажданског штампарства, чија градња се планира још од 1999. године.  

 

 

З а к љ у ч ц и: 

 

1. Да се на једној од следећих  сједница СО-е Ново Горажде донесе Одлука о установљењу “Повеље Љубавића”. 

Ово признање ће се додјељивати сваке године за најбоље графичко уређење књига на српском језику и 

ћириличном писму, као трајна успомена на ћириличну штампарију која је у Доњој Сопотницу у склопу храма 

Светог Ђорђа радила у периоду од 1519-1523. године.  

 

2. Оформити пододборе у склопу Одбора за обнову који ће водити активности на реализацији Пројекта 

“Задужбина Љубавића”: 

 

-  за изградњу објеката у склопу комплекса храма Светог Ђорђа  (обезбједити пројектну документацију  са 

потребним сагласностима, благословима  и обезбјеђење финансија. 

-  проводити активности на организовању сегмента Културно-просвјетног програма и додјели “Повеље 

Љубавића” (утврђивање правилника, годишњег програма и финансијског плана, одређивање висине награда 

и именовање жирија за додјелу награда). 

 

3. Закључено је да се у наредном периоду размотри могућност формирања Удружења или Фондације, али под 

условом да ова организација буде од јавног значаја и да је формирају општина Ново Горажде, Митрополија 

дабробосанска и  Владе Републике Српске. 

 

Основа за рад Одбора је Одлука о формирању коју је донијела општина Српско Горажде број: 01-02-102/99 од 

14.06.1999. године. 

 

У Новом Горажду. 05. августа 2011. године 

Записник Сачинио: 

Томислав Чарапић 

Вељко Ласица 

Сузана Мирковић 

Радомир Андрић 

Милорад Нешковић 

Раде Шиљевић 

Раденко Андрић 

Новица Крунић 

Ратомир Миловић 

Милош Спаић 
 


