
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ПШТИНА НОВО ГОРАЖДЕ 

ЦРКВА СВ. ЂОРЂА – ДОЊА СОПОТНИЦА 
 

 

 

 

 

 
И  Д  Е  Ј  Н  О 

АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ KОМПЛЕКСА 

ЦРКВE СВ. ЂОРЂА  -  ДОЊА СОПОТНИЦА 
 

СА ПРОГРАМСКО-УРБАНИСТИЧКИМ 

РЈЕШЕЊЕМ ШИРЕ ЗОНЕ 
 
 

 

 

 

 

Аутор: Мимо Тамбурић, д.и.г. 

Фебруар 2006. године 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mimo Tamburić, d.i.g. 

Februar 2006. godine 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
PROGRAMSKO-URBANISTI ČKO RJEŠENJE 
ŠIRE ZONE 
 
0. UVOD 

Sa aspekta vrednovanja lokaliteta, prostor koji je predmet ovog projekta 
(crkveno dvorište, groblje, interni saobraćaj, brdo iznad crkve) sigurno 
predstavlja jedan od najkvalitetnijih lokaliteta, kako za organizovanje 
duhovnog života, tako i za funkcije centralnih delatnosti opštine.  

Pored toga što je prostor ograničen izvedenim saobraćajnicama i 
neregulisanim koritima potoka, istovremeno je i osetljiv i izazovan za 
nalaženje adekvatnog rješenja koje imponuje svojim prirodnim i urbanim 
vrednostima. 

Dosadašnjim pristupom na planiranju i realizaciji prostornih planova u 
zoni Donje Sopotnice nije na zadovoljavajućem nivou postignuta 
očekivana struktura urbanih zona, pa tim više program urbanizacije 
predmetne zona obavezuje obrañivača.  

Smatram da ovo rješenje treba da predstavlja model adekvatan 
očekivanim uslovima funkcionisanja urbanog tkiva u sredini koja je 
primjerena fizionomiji crkvenog kompleksa koji sadrži i tekovine izuzetno 
vrijednih civilizacijskih dostignuća, koje tek treba valorizovati i afirmisati u 
savremenim uslovima života. 

Obzirom na fizički obim i centralnu društvenu, kulturnu i duhovnu poziciju, 
urbanističko rješenje crkvenog kompleksa i njegova realizacija će sigurno 
izazvati trajne i značajne posledice na budući razvoj i izgled naselja. 

Stoga, početak ove priče mora krenuti od činjenice da se projektnim 
uslovima na predmetnoj lokaciji planiraju sadržaji koji će nivo prostora 
kulturnog i duhovnog sadržaja podići na visok nivo, u odnosu na posojeći. 

Taj podatak govori o akceleraciji u procesu rasta naselja, koji obavezuje 
na sve vrste opreza u narednim koracima. 

Ovim Autorskim radom se želi iskoristiti jedan izuzetno racionalan 
matematički i geometrijski model koji cijelom projektu u svim fazama 
obezbjeñuje ekonomski atraktivne rezultate - od projektovanja i realizacije 
do eksploatacije - ne gubeći iz vida ni onu drugu osobinu iz kompleksa 
Ijudskih potreba - svijet htijenja i pozitivno psihološko svojstvo prostora. 

Ako prihvatimo činjenicu da je arhitektura dogañaj u prostoru koji nastaje 
kao prostorno-vremenski fenomen, onda je neobično važno kako se taj 
prostor izobražava kroz Ijudsku svijest posredstvom čula. 

U priloženom rješenju kretanje kroz prostor, bilo u kom obliku, kao faktor 
realizacije vremenske dimenzije ima za cilj da kroz sve elemente 
konfiguracije pravaca kretanja obezbijedi potrebnu smјenu utisaka u 
zadovoljavajućim vremenskim sekvencama, a sa namjerom ostvarenja 
ugodnog psihološkog svojstva prostora (''duhovne staze''). 

 

1. PROGRAM 

Predmet obuhvata ovog projekta je crkveni kompleks (koji obuhvata, 
samu crkvu i crkveno dvorište, buduće objekte koji će obezbjediti prostor 
za crkvene odaje, biblioteku, muzej srpske srednjovjekovne štamparske 
tehnologije sa izložbenim prostorom i rekonstrukcijom radionice stare 
goraždanske štamparije), zatim staro groblje, novo i vojničko groblje sa 
memorijalnim spomen obilježjem, malu kapelu, interne pješačke i kolske 
saobraćajnice i paking.  

Širu zonu, uz ovu centralnu, čini brdo iznad crkvenog kompleksa lijevo i 
desno ograničeno potocima (Jabučki-Rijeka i potok koji sa istočne strane 
ograničava groblje) koja obuhvata prostor do i sa Skakavcem. U ovm 
prostoru su ostaci starog utvrñenja Gradina. Ovaj prostor, oazu mira i 
čiste prirode trebalo bi urediti kao rekreativnu zonu, sa stazama za 
šetanje i trim stazama, malim ureñenim odmorištima za šetače i izletnike, 
duž regulisanih potoka, do vodopada Skakavac, Dolova i Gradine i uz/niz 
padinu iznad crkve, do platoa koji bi se uradio kao vidikovac, na koti 
(400.00-420.00 mnv), dosta blizu magistralnom putu i kompleksu crkve, 
koji ima izuzetno lijep položaj, jer je slobodno orijentisan na vizure prema 
dolini Drine – uzvodno do iza Goražda i nizvodno duboko u prostor Novog 
Goražda.  Na Vidikovacu se predviña izgradnja objekta koji bi po namjeni 
(ugostiteljko-poslovni objekat sa restoranom, smještajnim kapacitetima, 
višenamjenskom salom za skupove, galerijom, i pratećim sadržajima) bio 
dopuna onim sadržajima koji bi se izgradili u kompleksu crkve. 



Kao prijedlog mogla bi se razmotriti ideja da se na zemljište, na kome bi 
se izgradio Vidikovac, a koje je vlasništvo crkve, izda koncesija na neki 
vremenski period zainteresovanom investitoru. Investitor bi izgradio 
objekat sa definisanim sadržajem i u stilu koji bi bio definisan ugovorom, 
koristio ga za svoju djelatnost, a od uplaćene nadoknade i rente za 
koncesiju bi se gradili i opremili objekti u kompleksu crkve (odaje, muzej, 
biblioteka). Nakon isteka angažovanog perioda objekat bi se predao crkvi.  

U Dolovima bi se mogli izgraditi sportski tereni, prateći sadržaji, izletnički 
kamp, možda čak i mali stambeno-poslovni blok za turističko stanovanje, 
bungalovi ili vikend naselje. 

Posebnu zonu činila bi Ada, izuzetan lokalitet u drinskom jezeru, koja bi 
mogla i sama za sebe biti atrakcija u razvojnom  programu opštine (razvju 
sportskog, nautičkog, ribolovnog i rekreativnog turizma) . Za ovaj izuzetno 
značajan kompleks GIRO ''Drina'' je imala urañenu kompletnu 
investiciono-tehničku dokumentaciju, čak su bili započeti pripremni radovi 
na realizaciji tog projekta, pred ratna dogañanja 1992.godine. Možda bi 
se ta dokumentacija mogla pronaći u arhivama Drininih poslovnih 
partnera  na projektovanju. Za funkcionisanje ovog lokaliteta treba 
obezbjediti prostor za saobraćajnu vezu prema magistralnom putu i 
parking prostor.  

 

2. ZATEČENO STANJE – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA 

Od bitnog značaja za formiranje koncepta su uslovi iz okvira naslijeñenog 
stanja, kako sa aspekta prirodnih karakteristika, tako i sa aspekta 
planiranih i izgrañenih grañevinskih i drugih fondova. 

 

2.1. ASPEKT PRIRODNIH KARAKTERISTIKA 

Klimatske karakteristike, koje nose odlike umjereno-kontinentalne klime, 
svakako imaju uticaj na formiranje arhitektonske plastike, konzervaciju 
energije, zaštitu od jakih padavina i vjetrova.  

Kvalitet i vlažnost zemljišta i vazduha stvaraju dobre uslove za gajenje i 
razvoj zelenila. Sa topografskog aspekta ovo područje predstavlja nagnut 
teren koji prelazi u ravan, i na taj način unapred sugeriše ujednačenost 
gabarita objekata po visini. 

Nivo podzemnih voda, programira rješenje objekata, sa mogućnosti 
formiranja podrumskih prostorija. 

Rijeka Drna i Ada uz desnu obalu pružaju izvanredne mogućnosti za 
formiranje turističke atrakcije sa objektima za ugostiteljstvo, sportove na 
vodi, mini golf, tenis. 

Rijeka (Jabučki potok) koji sa zapadne strane ograničava predmetnu širu 
zonu i vodopad Skakavac koga formira, na krajnjoj sjevernoj tački šire 
zone, potok koji se uliva u Rijeku, i koji je za vrijeme višeg vodostaja 
potoka izuzetno atraktivan, pružaju izvanredne uslove za rekreaciju i 
odmor. 

Brdo iznad crkve, sa Gradinom predstavlja skoro nestvaran kompleks 
ugodnog ambijenta sa prekrasnim vizurama na meandr Drine, koji uz 
malo ureñenja može da se pretvori u park sa zelenim oazama, stazama 
za šetanje i trčanje, terenima za male sportove (Dolovi) i sl.  

 

2.2. ASPEKT STVORENIH USLOVA 

Ovaj prostor karakterišu nekoliko izraženih nasleñenih faktora: 

• Obnovljena Crkva Svetog ðorña izgrañena 1446-1448. godine u 
čijim konacima je u periodu od 1519. do 1523. godine radila prva 
štamparija na prostoru Bosne i Hercegovine i druga na Balkanu. 

• Jaka saobraćajnica, magistralni put Beograd-Dubrovnik, duž 
centralne zone koja ograničava kompleks crkve sa južne strane 

• Vještačko jezero HE Višegrad na Drini sa izgrañenom stazom uz 
obalu. 

• Kultivisani prostori poljoprivrednih površina (u prostoru izmeñu 
magistralnog puta i rijeke Drine) sa kvalitetnim zasadima voća, što 
je svakako za respektovanje 

• U sjevernom dijelu zone, na brdu iznad Crkve, zatičemo ostatke 
srednjevjekovnog utvrñenja Gradina. 

Svaki od ovih naslijeñenih faktora, može uz osmišljeni pristup da bude 
pravi magnet za turiste.   

U prilogu, su definisani uslovi namenskog zoniranja kompleksa. 

U okolnostima navedenih faktičkih i prirodnih uslova na lokaciji i u 
okruženju, formiraju se pretpostavke za način pristupanja urbanističkom 
rješenju ovog urbanističkog kompleksa – Smjernice za realizaciju 
Projekta. 

 



3. CILJEVI 

Slijedeći uslove programa i zatečenog stanja, formiraju se ciljevi koji treba 
da afirmišu slijedeća očekivanja: 

• dobro funkcionisanje prostora, od jedinice osnovne zone – 
kompleksa Crkve, do granice ukupnog zahvata i na kontaktu sa 
okruženjem; 

• kvalitetno opremanje tehničkom infrastrukturom i ureñenje 
slobodnih terena; 

• racionalnu gradnju objekata sa ograničenim visinama - prizemni 
do P+1+Pk; 

• atraktivnost prostora centralnih funkcija u kompleksu Crkve, koji 
svojim vrijednostima mogu da posluže kao izuzetna turistička 
atrakcija, a i kao centar za edukaciju; 

• mogućnost fazne realizacije uz pretpostavku racionalnog 
investicionog programa. 

 

4. MODEL 

Programski zadatak za ukupnu širu zonu, koji po osnovnoj nameni 
predstavlja kulturno-rekreativne sadržaje sa centralnom duhovnom 
delatnosti, tehničkim zoningom deli se u tri funkcionalne cjeline: 

• Zona "A" - gde su koncentrisani crkveni i javni sadržaji, duhovno i 
kulturno poslovanje sa centralnim objektom – Hramom Sv. ðorña; 

• Zona "B" - rekreativna zona, pretežo slobodno ureñene površine u 
prirodnom ambijentu sa neophodnim nivoom pratećih servisa; 

• Zona "C" –sportsko-rekreaciona zona sa pratećim sadržajima i 
objekti sa ugostiteljskim sadržajima. 

 

5. TEHNIČKA INFRASTRUKTURA 

Nema se tačan uvid da li se sa postojeće mreže infrastrukture može 
opskrbiti jedan dio objekata-objekti zone neposredno uz saobraćajnicu, uz 
koju su, predpostavljam, postavljene glavne trase vodovoda i kanalizacije, 
napojnih kablova, itd. 

U fazi izrade DUP-a ili Urbanističkog projekta, koja će slijediti nakon 
završetka i usvajanja idejnog rješenja, izvršiće se tačan proračun potreba 

za napajanjem električnom energijom i potreba za infrastrukturnom 
mrežom vodovoda, kanalizacije, PTT i TV kablovske mreže. 

 

6. OBLIKOVANJE PROSTORA 

Prostorno oblikovanje mora biti usklañeno sa postojećim prostornim 
oblicima, namjenom i sadržajem objekata. 

Insistiraće se na vizuelnom jedinstvu celovitog prostornog rješenja, kod 
koga će objekti zadržati svoj identitet i arhitektonski izraz adekvatan 
svojoj funkciji, bez narušavanja prisutnog već formiranog ambijenta. 

Likovno i oblikovno rješenje grañevinskih struktura mora da sledi 
klimatske i druge karakteristike podneblja i da svojim izrazom doprinosi 
opštoj slici, odnosno da se uskladi sa postojećom fizionomijom sredine. 

Obrada fasada mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji 
garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata. 

Istaći posebne karakteristike objekata namenske arhitekture racionalnog 
obilježja. 

Kolorit objekata uskladiti sa njihovom funkcijom, okolinom, grañevinskim 
naslijeñem i klimatskim uslovima. 

Travnjaci i parkovsko rastinje moraju biti tako odabrani da u klimatskim i 
drugim uslovima podneblja nañu osnov svoje egzistencije. 

Sa aspekta ispravne znakovne organizacije strukture partera, koja ima za 
cilj da obezbjedi spontano razdvajanje korišćenja partera i prijatan 
doživljaj u prostoru, potrebno je da dominiraju slijedeće vrste obrade: 

• obrada zelene površine partera, prema zahtevima hortikulture 

• posebna obrada pješačkih koridora (kamene ploče, kocka) u 
kombinaciji sa zelenilom 

• urbani dizajn, oprema i djela primjenjene umjetnosti. 

 

Specifičnost predmetnog prostora treba da čini niz vrijednih ambijenata, 
oblikovno-estetski kvaliteti objekata, i prirodni kvaliteti sredine, 
ukomponovani u jedinstveni ambijent zone. 

Umjetnički oblikovani predmeti koji treba da doprinesu stvaranju humanog 
i estetski oformljenog ambijenta mogu se kategorizovati u nekoliko 
slijedećih grupa: 



(a) Predmeti urbane opreme u prostoru: 

• klupe za sjedenje 

• česme i fontane 

• kandelabri u pješačkim prostorima i elementi uličnog 
osvijetljenja 

• vertikalne reklamne table 

• korpe za otpatke 

• nadstrešnice za autobuske stanice 

• kiosci 

• oprema parkovskih terena. 

(b) Umjetnička djela -skulpture u slobodnom prostoru, i slobodnim i 
zelenim prostorima oko javnih objekata. 

Za razliku od objekata kompleksa (koji imaju stabilnu i neadaptabilnu 
grañevinsku strukturu), uslužne centre karakterišu fleksibilni prostori sa 
portabilnom opremom. 

U skladu sa karakterom prostora, elementi prostornog dizajna moraju 
imati za cilj da i estetski podrže osnovne karakteristike ambijenta, što se 
posebno odnosi na: 

• portabilnu opremu za prodaju na otvorenom i slobodnom 
prostoru 

• reklame i informativne elemente. 

Projektom ureñenja terena predvidijeti odgovarajuće elemente urbane 
opreme, elemente za sjedenje i odmor, korpe za otpatke, žardinjere, 
higijenske česme, i drugo. Odabrani elementi moraju biti funkcionalno-
estetski usklañeni sa oblikovanjem i namjenom partera i objekata. 

Odabiranje i oblikovanje opreme treba izvršiti nakon izrade investiciono-
tehničke dokumentacije, jer ista ne bi trebalo da ima sopstvene estetske 
pretenzije, već da teži nadgradnji i afirmaciji primarnih oblika lokacije. 

 
februar 2006. godine    Autor: Mimo Tamburić, d.i.g. 

 

 

 

 
Pogled sa Gradine na dolinu Drine... 

 
      ... uzvodno prema Goraždu 

...nizvodno na prostor Novog Goražda 
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СМЈЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
 

ПРОСТОРНО УРБАНИСТИЧКО РЈЕШЕЊЕ КОМПЛЕКСА 
ЦРКВЕ СВЕТОГ ЂОРЂА И ШИРЕ ЗОНЕ 

 
 
Обзиром на карактер и садржај материје која се обрађује идејним 
пројектним рјешењем могу се констатовати три цјелине и правца дјеловања 
на његовој реализацији: 

1. Активности и мјере које преузима и проводе надлежни органи 
општине Ново Горажде 

2. Активности и мјере које проводи Црква (Црквени одбор, Епархијски 
Управни одбор Епархије Дабробосанске) 

3. Активности и мјере Одборa за изградњу Конака са оперативним 
групама за израду програма и пројектних задатака као основе за 
реализацију инвестиционо-техничке документације (пројекти, 
тендери, понуде, уговори), реализацију уговора-изградњу и 
опремање. 
 

 Заједнички задатак је:  
• Дефинисање садржаја у комплексу Храма Св.Ђорђа 
• Провођење акција за: 

o обезбјеђење услова за реализацију Пројекта и 
o прикупљање материјала за музејску збирку, ризницу и  

галерију. 
 

ад 1. 
• Доношење одговарајућих одлука скупштине и њених органа и ев. 

републичких надлежних институција да се дефинисане зоне 
прогласе зонама од посебног интереса за Општину Ново Горажде и 
да се заштите од било какве друге употребе која би могла 
девастирати те просторе или ометати реализацију предвиђену 
Пројектом. 

• Изврши ев.експропријацију земљишта и проведе имовинско-правне 
процедуре које обезбјеђују коришћење и привођење намјени 
земњишта обухваћеног Пројектом 

• Обезбједити геодетске и друге подлоге за израду пројектне 
документације. 

 
ад 2.  

• Доношење одлуке о изградњи Конака и осталих садржаја у склопу 
црквеног комплекса, и уређењу простора комплекса, 

• подношење представке Еп.управном одбору у коме би се 
образложила потреба за оснивањем музеја, ризнице, и других 
садржаја, и обезбједила одлука о прикупљању експоната и податка о 
цркви и штампарији. 

 
ад 3. 
Одбор за градњу конака на бази Ауторског пројекта Конака са одајама, 
библиотеком и музејом, којим се дефинише комплетна органска цјелина са 
назначеним димензијама и облицима: 

• дефинише пројектни задатак за израду главног-извођачког 
пројекта (архитектонско- грађевинског и осталих фаза) 

• обезбјеђује услове за његову реализацију. 
 
Разрађивач главних пројеката мора се у принципу тачно држати 
дефинисаних елемената, а коте и димензије могу се мијењати само уз 
сагласност Аутора. 

Кота терена непосредно испред прага Цркве је 343.28 мнв. Терен се са тог 
платоа у неравној површи уздиже према изграђеном објекту одаја и темеља 
некадашњих конака до коте 347.50 мнв (око +4.20 м' висинске разлике), 
односно до коте 350.00 мнв (око +6.70 м' висинске разлике) на путу изнад 
Цркве крај ограде према гробљу. 

Обзиром на габарите Храма, да се не би нарушиле пропорције и доживљај 
објеката у простору, ово упућује да се на тој равни не би требали градити 
објекти већи од приземних, или евентуално П+1 уз услов да се спратна 
етажа положи уз падину изнад пута смакнута по вертикали. 

Ободна градња треба да по могућности има што више елемената 
архитектуре храма, како у стилу, тако и у природном материјалу – у овом 
случају камену. Не препоручује се  никакав модни или помодни актуелни 
стил. 

Све треба пројектовати у доброј, вјековима провјереној традицији и 
природним аутохтоним материјалима, да се колико толико поправи 
окружење градње које је затечено.  



Пут изнад Цркве се мора затворити за моторни саобраћај. 

Урбанистичким рјешењем предвидјети интерну пјешачку комуникацију од 
Цркве и објеката око ње до гробља. Тако би се избјегло кретање 
магистралним путем (поврке приликом сахрана и сл.). Тај пут (''Стара 
улица''), поплочати калдрмом од камених плоча, а са страна засадити зелени 
вијенац, односно назначити алејом високог дрвећа и канделабера. 

Простор на западној и источној страни уз магистрални пут, треба да 
остане слободан тако да Храм мора да буде сагледан из сваког возила 
који пролази поред Храма из оба правца. 

Плато на западу, паркинг, је главни простор за народно-црквене саборе, 
обичаје и традиције. 

Архитектонски тим ће поставити и цјеловито урбанистичко рјешење и 
програм изградње објекта (шире зоне), који ће бити обавезни услови даље 
изградње са основним заједничким стилским елементима који су задати веђ 
завршеном изградњом цркве и Конака. Будуће детаљно пројектовање ће се 
наставити по захтјевима и потребама који сада нису познати и нису 
обухваћени овим задатком. 

Сви ови посебни елаборати морају повратно да буду усаглашени са 
позитивним грађевинско-техничким стандардима, али и са главним 
ауторским архитектонским пројектом,  а ако то буде потребно и дјелимично 
поново прерађени. Све те могуће нужне измјене и допуне биће рјешаване у 
обостраној сарадњи са Аутором, а по потреби и са представницима Цркве. 
Коначно рјешење мора пак да задовољава све прописане норме у 
компромису са дужним поштовањем традиције Цркве. 

Тим инжењера пејзажне архитектуре израдиће пројекат уређења терена и 
хортикултуре са инвентаром и осталим садржајима. 
 
Фебруара 2006.         
      Дипл.инж. Миломир Тамбурић 
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П  р  о  г  р  а  м 
ОБНОВА ЦРКВЕ СВ. ЂОРЂЕ 

Доња Сопотница – Ново Горажде 
 

Идејни пројекат 

ИЗГРАДЊА  МУЗЕЈА 
ГОРАЖДАНСКЕ ШТАМПАРИЈЕ 

СА БИБЛИОТЕКОМ И РИЗНИЦОМ ХРАМА 
 

- ПРИЈЕДЛОГ АКТИВНОСТИ - 
 
Програмом обнове Цркве и црквених конака, из јуна 1999. године, донешеног на 
састанку Одбора за прославу 780-те годишњице оснивања Српске православне 
цркве у Босни и Херцеговини и 480-те годишњице од почетка рада горажданске 
штампарије, предвиђа се ИЗГРАДЊА КОНАКА СА БИБЛИОТЕКОМ, РИЗНИЦОМ 

ХРАМА И МУЗЕЈОМ СРПСКЕ ЋИРИЛИЦЕ И ШТАМПАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ. 

Овај Пројекат је рађен као основа за расправу о отпочињању конкретних 
активности на реализације изградње црквених одаја које би требало да буду 
завршене прије промоције научно-истраживачког пројекта о горажданској 
штампарији, која се планира за Петровдан 2007.године. 

 Приједлог активности 

• Доношење одлуке о оснивању музеја, библиотеке и ризнице цркве 
Св.Ђорђа. 

• Дефинисање садржаја у комплексу Храма Св.Ђорђа (намјена и површине 
објеката/простора, уређење унутрашњег простора и спољашњег простора 
шире зоне). 

• Израда пројекне документације за дефинисане садржаје. 

• Изградња објеката, уређење и опремање простора и спољашње уређење 
комплекса шире зоне. 

• Израда пописа свих значајних података о цркви, штампарији као и  њеним 
црквено-уметничким драгоценостима. 

• Представка Управном одбору епархије Дабробосанске у којој би се 
образложила потреба за оснивањем музеја, библиотеке и ризнице цркве 
Св.Ђорђа. На основу те представке, Управни одбор епархије 

Дабробосанске би одлучио да се приступи прикупљању података о 
црквено-уметничким предметима који се налазе у српским црквама и 
манастирима и другим институцијама који имају податке о горажданској 
цркви и штампарији. 

• Покретање акције на сакупљању црквених драгоцености као што су 
црквено-уметнички предмети, метални и текстилни литургијски предмети, 
посебно рукописне и старе штампане богослужбене књиге, које су узете из 
цркаве Светог Ђорђа и депоноване у музеје, библиотеке и друге 
институције или се налазе у приватним колекцијама. 

 

Да би се реализовала ова замисао, одредити квалификовано лице коме би био 
задатак да изврши све потребне припреме за формирање музеја, библиотеке и 
ризнице цркве Св.Ђорђа и горжданске штампарије. 

          

Фебруара 2006.         
      Дипл.инж. Миломир Тамбурић 
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