
 
 

 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

ОПШТИНА  НОВО ГОРАЖДЕ 
Одбор за обнову цркве Светог Ђорђа и 

црквених конака у  Новом  Горажду 

 
 

 
 
 
 
 
 

П Р О Ј Е К Т Н И    З А Д А Т А К 

ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

ЦРКВЕНИХ ОДАЈА И МУЗЕЈА ГОРАЖДАНСКЕ ШТАМПАРИЈЕ 

У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ХРАМА “Св.ЂОРЂА” У НОВОМ ГОРАЖДУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ново Горажде, јула.2013. год. 



Главни пројекат Црквених одаја и музеја горажданске штампарије при храму Св.Ђорђа у Доњој Сопотници-Ново Горажде 

Пројектни задатак 2 

 

 
 
 
 
 
УВОД 
 
У духовној, културној, политичкој и општој историји српског народа Храм Светог Ђорђа, у 
Доњој Сопотници – Ново Гражде,  задужбина Херцег Стефана Вукчића Косаче, заузима 
изузетно мјесто. Подигнута је од 1446. до 1448. године, а у црквеним конацима је од 1519. до 
1523. године била смјештена прва ћирилска штампарија на просторима Босне и Херцеговине и 
друга на Балкану. 

Горажданска штампарија  (Штампарија Божидара Љубавића – Горажданина) је, у окриљу 
храма светог Ђорђа у Доњој Сопотници, штампала књиге "српским језиком и писмом", 
повезујући почетком 16. века културе, књижевност и уметност Венеције у Италији, Горажда у 
Херцеговини и Трговишта у Румунији. 

Храм је због тога био као значајан културно-историјски споменик под заштитом државе. 

Муслимански екстремисти су у септембру 1992.године запалили сакрални комплекс цркве 
Светог Ђорђа и уништили све трагове духовног, културног и материјалног живота српског 
народа на овим просторима. 

У програмско-развојним плановима општине Ново Горажде посебно мјесто заузима црква 
Светог Ђорђа у Доњој Сопотници, која својим значајем представља културно-историјско добро 
од ширег интереса. 
 
Подухват горажданских штампара, браће Ђорђа и Теодора Љубавића, обавезује и нас данас, 
да афирмишемо Горажданску штампарију и заштитимо је као културну тековину, те тако 
наставимо њену мисију повезивања култура и народа југоисточне Еврпе и свијета.  
 
Завршена је обнова цркве Св.Ђорђа. Завршен је и научно-истраживачки пројекат о 
Горажданској штампарији. Књиге горажданску штампарију су, у форми фототипских издања, 
послије скоро 500 година, поново враћене тамо гдје су настале и трбало би да се похране у 
ризницу храма Светог великомученика Георгија на реце Дрине   (како каже Теодор 
Љубавић у старим горажданским књигама),  у библиотеку и музеј горажданске 
штампарије, који тек треба да се изграде у склопу реконструисаног објекта Црквених одаја 
(порушеног у рату 1992.године).  

Године 2006. урађено је Идејно урбанистичко-архитектонско рјешење комплекса цркве са 
програмско урбанистичким рјешењем шире зоне (аутор Миломир-Мимо Тамбурић, д.и.г.), 
са циљем да се заштити и очува наслијеђено, оплемени и садржајно обогати, у корак са 
савременим развојним трендовима духовног, културно-едукативног, туристичког и 
рекреативног карактера, чиме би се овај простор јасно дефинисао и заштитио. 

Митрополит Дабробосански г.Николај је дао благослов и одобрио ово рјешење, а исте године 
је у потпуности прихваћено и укључено у израду урбанистичког плана општине Ново Горажде и 
регулационог плана насеља Копачи. 

До сада је је урађено и од стране Одбора за обнову, крајем августа 2008. Године, усвојено 
Идејно ријешење објеката црквених одаја и музеја горажданске штампарије (аутор: 
Љиљана Драгутиновић, д.и.а.). 

Епархијско управни одбор православне епархије дабробосанске је одобрио ово идејно 
рјешење, уз благослов Митрополита дабробосанског Г.Николаја (одобрење број 1-63/13 од 
25.03.2013.год.) 
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ЦИЉЕВИ И СВРХА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА 
 
Циљ је да потпуно обновимо овај културно-историјски споменик и да му удахнемо нови живот, 
нове садржаје и ново вјековно трајање. Тако би допринијели очувању овог вјерског и културног 
средишта, колијевке српске штампане ћириличне технологије - прве штампане графике и 
књижевне ријечи српског језика. 

У првој фази реализације, акценат је дат на сам црквени комплекс, односно на реконструкцију 
објекта Црквених одаја/конака, у црквеном дворишту, који би садржавао у једном дијелу  
вишенамјенску салу (за окупљања поводом парастоса, вјенчања, крштења и др.), а у другом: 
библиотеку и салу за изложбе, промоције, презентације (спомен сала горажданске 
штампарије) и реплику старе горажданске штампарије и уређење површина око објекта 
изградњом интерне пјешачке стазе – алеје према гробљу, уређење платоа изнад паркинга за 
одржавање традиционалних културних манифестација и приредби на отвореном простору и 
прилаз новопројектованом објекту. 

Тај обухват (Главни пројекат) би требало да задовољи практичне потребе црквене општине и 
њених парохијана, а да истовремено, својим осталим садржајима, квалитативно унаприједи 
понуду комплекса храма и употпуни доживљај посјетилаца овом култном мјесту, 
несвакидашњем споју вриједности духовног и културног. 

Тако би обезбиједили амбијент и елементарне услове за одржавање обичајних и културних 
манифестација које његују традицију српског народа општине Ново Горажде. 

 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
Инвеститор објекта је СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, МИТРОПОЛИЈА ДАБРОБОСАНСКА, 
ЦРКВЕНА ПРАВОСЛАВНА ОПШТИНА ГОРАЖДАНСКА. 

Предмет пројектовања је ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЦРКВЕНИХ 
ОДАЈА И МУЗЕЈА ГОРАЖДАНСКЕ ШТАМПАРИЈЕ у порти храма “Св.Ђорђа“ у Доњој 
Сопотници, Ново Горажде.  

Укупна БГП објекта са наткривеним тријемом је 354,24 м2. 

Рок за израду пројекта је 60 дана. 

 

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ  

Објекат Црквених одаја се планира градити у Доњој Сопотници, Општина Ново Горажде, на 
кат.парцели број 5283, која се води у листу непокретности број 563/1, КО Копачи. 

Носилац права на непокретности је Српска православна црква – посједник. 

Објекат се смјешта у црквеном дворишту, на падини која се уздиже сјеверно од цркве, а на 
мјесту остатака у рату уништених Црквених одаја/Конака и већ постојећег помоћног 
/привременог објекта који ће се уклонити/дислоцирати након изградње прве фазе 
новопројектованог објекта. 

Јавна саобраћајница, магистрални пут Београд-Дубровник,  ограничава комплекс цркве са 
јужне стране са које постоји прикључак на паркинг простор  испред дворишта храма - у 
западној зони. 

Предметна локација се налази непосредно уз локални, некатегорисани пут на сјеверној страни. 
Овај крак пута није више у употреби, а пошто је земљиште у власништву Цркве, предвиђа се 
његово коришћење као комуникацијске везе  између цркве и гробља, због изражених 
вишеструких потреба, посебно када је ријеч о сахранама. 

 



Главни пројекат Црквених одаја и музеја горажданске штампарије при храму Св.Ђорђа у Доњој Сопотници-Ново Горажде 

Пројектни задатак 4 

 

 

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ 

Објекат Црквене одаје и музеј горажданске штампарије предвиђен је да се гради као 
стални, приземи објекат димензија 43,20 х (6,10+2,10) м. 
 
Објекат треба да садржи дефинисане површине-просторије за сљедеће намјене: 

1. Вишенамјенска сала са капацитетом до 100 мјеста за сједење, са припадајућим 
сервисним простором (кухињом) и тоалетом за особље. – посебан улаз 

2. Администрација, са мањом библиотеком (25-30 м2) – посебан улаз 

3. Музеј српске средњовјековне штампарске технологије са изложбеним простором за 
експонате (≈ 50 м2) и простором за смјештај реконструисане старе горажданске 
штампарије ( ≈ 30 м2) – посебан улаз 

4. Вањски тоалет и простор за депо укопан у брдо на сјеверној страни објекта ( ≈ 30 м2) – 
посебан улаз. Размотрити и алтернативно рјешење да се ови простори смјесте у 
сутерен испод дијела вишенамјенске сале са вертикалном комуникацијом/степеништем 
из сервисног дијела. У том случају уз тај простор би се смјестила и црквена продавница 
(10-12 м2), орјентисана према црквеном дворишту (посебан улаз) и према паркингу уз 
зид црквеног дворишта (пулт). 

 
         
ПРОЈЕКТНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 
Пројекат реконструкције објекта урадити на слиједећи начин: 
 

 Захтјева се визуелно јединство цјеловитог просторног рјешења, код кога ће објекти 
задржати свој идентитет и архитектонски израз адекватан својој функцији, без 
нарушавања присутног већ формираног. 

 Архитектонско-обликовно рјешење мора бити усклађено са присутним грађевинским 
насљеђем, постојећим просторним облицима, климатским и др. карактеристикама 
поднебља и бити у хармоничном односу са већ формираним амбијентом у коме је 
црква св.Ђорђа доминантно одређење. 

 Нивелационо и регулационо, објекат је смјештен тако да не нарушава  и не девастира 
простор у црквеном дворишту сем у оној мјери која је предвиђена пројектим задатком и 
нормативима пројектовања сакралних објеката. 

 Примјењени материјали треба да буду савремени и да одговарају намјени објекта и 
дефинасних простора и садржаја у њему 

 Предвидјети конструктивно рјешење са армирано бетонским стубовима и гредама 
(хоризонталним и вертикалним серклажима). Фундирање на темељним тракама које су 
међусобно повезане арм.бет. гредама. 

Равна арм.бет. плоча је на висини од 3м дебљине цца 14 цм. 

 Фасадни зидови - гитер блок 20 цм, изнутра малтерисан продужним малтером, споља 
термички заштићени, те финалном фасадном обрадом од материјала који обезбјеђује 
паропропусност и заштиту од атмосферилија. 

Преградни зидови од опеке 10 цм, обострано малтерисани. 

 Кровна конструкција је дрвена, двоводна, са пресјецима грађе 14/14, 10/12, 10/10,5/5, 

са разупорама и косницима, хидро и термички изоловано. 

Кровни покривач је цријеп (каналица или сл.), постављен на летвице 5/5. 

 Подови у објекту и наткривеном дијелу, морају бити отпорни на хабање, механичке 
ударе, лаки за одржавање. Вањске пјешачке површине обложити са квалитетним 
бетонским плочама, отпорним на велике температурне разлике, рустичне, или од 
камена. 
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 За дио објекта Црквене одаје (вишенамјенска сала) и дио објекта Музеј горажданске 
штампарије (простор администрације, библиотеке и изложбени простор за експонате) 
пројектом предвидијети уградњу савремених материјала за завршну обраду подних, 
зидних површина и отвора. Дати детаљну шему столарије и браварије. 

 За дио објекта Музеј горажданске штампарије - простор за смјештај реконструисане 
старе горажданске штампарије, пројектовати унутрашње просторе који ће бити реплика 
простора штампарске радионице из 16.вијека. Зидови од камена, земљани под, и сл.  

 Фасадни отвори треба да буду геометријских облика као на Храму св.Ђорђа израђени 
од квалитетног дрвета, застакљени термоизолујућим стаклом. Око отвора предвидјети 
профилисани рам од камена или бетона. 

 Предвидјети хидро,термичку и звучну изолацију објекта у складу са техничким 
прописима. 

 Све атмосферске воде падовима покупити и спровести риголама ван локалитета. 

 Ради заштите од пожара носеће зидове, стубове, подвлаке и таваницу треба 
ватростално извести тј. од несагоривих материјала.  Објекат мора имати пожарну 
сигнализацију и уређаје за гашење пожара радити сходно Правилнику о техничким 
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, (Сл лист СФРЈ, бр.30/91 ). Поред 
тога предвидјети за сваку просторију по један ручни апарат за гашење пожара. 

 Урадити пројекат расвјете, врсту свјетиљки, распоред и број свјетиљки као и снагу 
свјетиљки одредити фотометријским прорачуном, тако да средњи ниво освјетљења 
буде у складу са важећим прописима за ту врсту објеката, односно намјене просторија. 
Пројектовати и нужно освјетљење у случају нестанка електричне енергије. 
Пројектовати потребан број утичница према критеријумима савремене опреме 
предметних простора.  

 У објектима пројектовати савремене инсталације слабе струје (телефон, интернет, 
звоно, разглас...). 

 Пројектовати унутрашње и спољашње хидро-техничке инсталације у свему према 
прописима и стандардима за ову врсту објеката 

 Изложбену салу, библиотеку и др. просторије опремити уређајима који обезбјеђују 
довољну звучну заштиту и добру акустику, пригушити преносиоце звука.  

 Обезбиједити уједначено загријавање помоћу етажног гријања, омогућити лако 
регулисање гријања у свакој просторији. Урадити пројекат термотехничких инсталација 
са пројектом простора за опрему у оквиру расположивог простора. 

 Пројектовати вањско уређење и приступ објекту са платоа изнад паркинга са капијом уз 
објекат и други прилаз из дворишта, са стазе која води ка Храму, према пасажу објекта, 
као и алеју која води према гробљу. Предвидјети проширење дворишта објекта уз 
вишенамјенску салу са сјеверне старне, засјецањем падине. Предвидјети осигурање 
падине потпорним/обложним зидом, дрнажом и одвођенјем вода ван платоа.  

Пројектом уређења терена предвидјети одговарајуће елементе урбане опреме, 
елементе за сједење и одмор, корпе за отпатке, жардињере, хигијенске чесме, и др. 
Одабрани елементи морају бити функционално-естетски усклађени са обликовањем и 
намјеном партера и објеката. 

Травњаци и парковско растиње морају бити тако одабрани да у климатским и другим 
условима поднебља нађу основ своје егзистенције. 

Са аспекта организације структуре партера, која има за циљ да обезбиједи спонтано 
раздвајање коришћења партера и пријатан доживљај у простору, потребно је да 
доминирају слиједеће врсте обраде: 

 Обрада зелених површина партера, према захтјевима хортикултуре 

 Посебна обрада пјешачких коридора (камене/бетонске плоче, коцка) у комбинацији 
са зеленилом 

 Урбани дизајн, опрема и дјела примјењене умјетности, умјетничка дјела – 
скулптуре у слободном простору и слободним зеленим просторима око објеката. 



Главни пројекат Црквених одаја и музеја горажданске штампарије при храму Св.Ђорђа у Доњој Сопотници-Ново Горажде 
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Пројектну документацију је потребно радити сагласно Идејном рјешењу, постојећој планској 
документацији-локацијским условима, урбанистичко-техничким условима, стручним 
мишљењем, сагласностима претходно прибављеним у поступку издавања локацијских услова 
и другим сагласностима које се прибављају прије израде техничке документације као и у 
складу са Законом о уређењу простора и изградњи објеката Републике српске, Правилником о 
начину израде и садржини техничке документације, уз поштовање важећих стандарда, 
техничких прописа и норматива. 
   
Током израде пројекта обрађивач је обавезан да сарађује са инвеститором у циљу 
усаглашавања пројектних рјешења и евентуалним потребама фазне градње појединих 
садржаја. Консултан је аутор пројекта Миломир Тамбурић, д.и.г. 
         
САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА: 

 Општа документација 

 Технички извјештај 

 Технички услови за извођење радова 

 Пројекат архитектуре (ситуација, основе, пресјеци, фасаде, детаљи, предмјер и 
предрачун радова) 

 Грађевински дио (статички прорачуни, планови армирања, спецификација 
арматуре, детаљи, предмјер и предрачун радова) 

 Пројекат електро-инсталације (прорачуни, планови, детаљи, предмјер и предрачун 
радова) 

 Пројекат унутрашњег водовода и канализације (водоводна и канализациона мрежа 
у санитарним чворовима и осталим просторијама, планови инсталација, детаљи, 
предмјер и предрачун радова) 

 Пројекат спољашњег водовода и канализације и атмосферске канализације 
(водоводна и канализациона мрежа сакупљање и одвод атмосферских вода, 
предмјер и предрачун радова) 

 Пројекат хидрантске мреже (спољашње и унутрашње) 

 Пројекат термотехничких инсталација – сопствено гријање, са пратећим 
садржајима 

 Пројекат инсталација слабе струје 

 Пројекат стабилне противпожарне заштите Sprinkler sistemi елаборат  
противпожарне заштите 

 Прорачун из области грађевинске физике (прорачун термичке и звучне заштите). 

 Пројекат вањског уређења око објекта 

 Пројекат организације грађења 

 Елаборат о процјени утицаја пројекта на животну средину 
 

 
 
Ново Горажде, jули 2013.год.                                                ЗА ИНВЕСТИТОРА: 
 
                                                                                   
                                                                                        Дипл.грађ.инж. Миломир Тамбурић 


