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ОДБОР ЗА ОБНОВУ ХРАМА Св.ЂОРЂА И ИЗГРАДЊУ КОНАКА 
Оперативни/ужи одбор за изградњу  Црквених одаја и Музеја горажданске 

штампарије 
 
Одбор је одредио носиоце активности који ће бити задужени за организацију израде главног пројекта и 
изградњу објекта Црквених одаја и Музеја горажданске штампарије. Чланови Одбора за изградњу ће о 
свему бити благовремено обавјештавани од стране оперативног/ужег одбора за изградњу Црквених одаја  
и Музеја горажданске штампарије и на интернет презентацији одбора  

За носиоце активности одређени су: 

А К Т И В Н О С Т И 
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

/ОДЛУКА 

A ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА 

1 Пројектни задатак М.Тамбурић 
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Подлоге и елаборати за израду техничке документације 
(Катастарско-топографски план - геодетске подлоге, геотехничка подлога, Извод из 
катастра подземних инсталација, Идејно архитектонско рјешење, сагласности 
надлежних предузећа).  

Секретаријат за урбанизам 
општине НГ_Стојанка А. 
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Подаци о објекту (за општу документација пројекта): 
назив објекта (врста, намјена, капацитет и карактер објекта) и подацима о локацији 
објекта, односно адреси локације (назив објекта мора бити усклађен са називом 
објекта из претходно издатих локацијских услова), врстом пројекта (идејни, главни, 
изведбени или други); ознаком или бројем пројекта, датумом израде пројекта; 
подацима о инвеститору (назив/име и адреса) и подацима о правном лицу (назив и 
сједиште) које је израдило техничку документацију (или овјерава), хоризонтални 
габарити, вертикални габарити (спратност) објекта, прикључци водова инсталација 
(ВиК, Ел. ТК и др.) вањско уређење и приступ на парцелу и други општи подаци о 
објекту 

Назив објекта: 

Објекат црквених одаја и 
музеја горажданске 

штампарије 

 
Инвеститор: 

Српска православна црква 
Митрополија дабробосанска 

Српска православна црвена 
општина горажданска 
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Дилема: Ако се главни пројекат израђује за потребе издавања одобрења за 

рехабилитацију националног споменика, реконструкцију - прибављање 
сагласности органа надлежног за заштиту културно-историјских добара у складу 
са посебним законом. 
Одлуку Комисије о очувању националних споменика БиХ о проглашењу добра 
националним спомеником БиХ, односно одлуку о стављању добра на привремену 
листу националних споменика БиХ 

Секретаријат за урбанизам 
општине НГ_Стојанка А. – 

провјера код Завода за  заштиту 
културно историјског и 

природног наслијеђа Реп.Српске 
- Бања Лука 
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Локацијски услови и урбанистичко технички услови (УТУ) Стојанка А., Министарство за 

урбанизам или ЗЗКИН 

6 
Прикупљање понуда и Уговор за пројектовање (садржај, фазе и 
динамика реализације и рок за израду пројекта) 

Одбор (М.Тамбурић, Р.Станишић,); 
60 дана 

7 
Рјешења о именовању главног пројектанта, пројектаната за 
одређене дијелове пројекта, односно координатора пројекта, 

Координатор: Аутор 
концептуалног рјешења (МТ) 

8 Контрола укупне техничке документације_ Извјештај израђен од стране 

овлашћеног ревидента (Ревизија главног пројекта) 
 

9 
Подаци о грађевинским материјалима и начину њихове обраде и 
подаци о инсталацијама 

Аутор концептуалног рјешења 
(МТ) 

10 Сагледавање законских прописа у Реп.Српској Стојанка А.и М.Тамбурић 

11 
Финансирање (Буџет и Трошкови: пројектовања и аванси, подлога за 

пројектовање, сагласности, овјера, такси, ревизија, путни трошкови и др.) 
Пројектовање: 15-22 КМ/М2 
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B Организација изградње црквених одаја 

13 Припремни радови  

14 Фазе, динамика и оријентациони рок за изградњу објекта,    

15 Трошкови изградње Цијена изградње: 1300 КМ/М2 

16 Изградња објеката - фазе 
Закључак је да се одмах ради 

комплетан објекат 

C Остало 

17 Маркетинг, публиковање, контакти, прикупљање средстава Н.Крунић, Р.Станишић и др. 

                                                                                                     
 
Предсједник одбора за изградњу 


