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Поштовани, 
Слободни смо да Вам се обратимо с молбом да размотрите наш извјештај и да нам помогнете да се 
обезбједе услови за реализацију израде главног пројекта и изградњу објекта црквених одаја. 
Помоћни – привремени објекат, подигнут из нужне потребе у вријеме обнове Храма Св.Ђорђа, на 
темељима у последњем рату разрушених црквених одаја, не задовољава ни најосновније потребе. 

Из тог разлога и чињенице да смо превише времена изгубили на реализацији обнове у рату 
порушених црквених одаја, цијенимо да је крајње вријеме за тај обухват  - реконструкцију/реанимацију 
објекта одаја, који  би требало да задовољи практичне потребе црквене општине и њених парохијана, 
а да истовремено, својим осталим садржајима, квалитативно унаприједи понуду комплекса Храма 
Св.Ђорђа 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. 

 
Активности на обнови Храма Св.Ђорђа, црквених одаја и афирмцији  Горажданске штампарије почели 
су 1999.године. 
Циљ нам је био да потпуно обновимо овај културно-историјски комплекс 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. 

 Завршена је обнова цркве Св.Ђорђа,у периоду од 2000-2003.године. 

 Завршен је и научно-истраживачки пројекат о Горажданској штампарији (у периоду 2003-2008.). 
Књиге горажданске 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 уреде у склопу реконструисаног објекта Црквених одаја.  

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

Идејно рјешење у потпуности задовољава наше потребе за планиране активности. 

Рехабилитацијом објекта, који је постојао и који је у рату уништен, Црквене одаје би добиле 
рационалне функционалне садржаје: у једном дијелу  вишенамјенску салу (за окупљања поводом 
парастосa, вјенчања, крштења и др.), а у другом библиотеку и салу за изложбе, промоције, 
презентације (спомен сала горажданске штампарије) и реплику старе горажданске штампарије. 
Предвиђа се и уређење површина око објекта изградњом интерне пјешачке стазе – алеје према 
гробљу, уређење платоа изнад паркинга који би се користио за одржавање традиционалних културних 
манифестација и приредби на отвореном простору и као прилаз новопројектованом објекту. 

Након што је Епархијски управни одбор православне епархије дабробосанске одобрио идејно рјешење 
објекта Црквених одаја и музеја горажданске штампарије, активирали смо Одбор за обнову и 
формиали оперативни одбор за реализацију израде главног пројекта и рехабилитацију предметног 
објекта (јуна 2013.г.). 

Утврдили смо програм и план активности за израду главног пројекта реконструкције објекта Црквених 
одаја и музеја горажданске штампарије. Планирали смо да у року од 60 дана урадимо главни пројекат 
и извршимо припреме за извођенје радова, а до краја године да завршимо грубе грађевинске радове.  

Непосредно након састанка од Секретаријата за урбанизам општине Ново Горажде затражени су 
локацијски услови, подлоге за пројектовање главног пројекта, Урбанистичко-технички услови и остали 
материјали који су евидентирани у плану активности за Секретаријат. Секретаријат се обратио Заводу 
за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Републике српске у Бања Луци (Захтјев 

број:02/5-62-1/2013 од 14.08.2013.). Уз захтјев су доставили и Идејно рјешење објекта Црквених одаја и 

музеја горажданске. 

Из секретаријата урбанизма општине Ново Горажде су нас је обавјестила о ставу Завода за  заштиту 
културно историјског и природног наслијеђа Реп.Српске – Бања Лука (дир. Милијана Окиљ) да ништа 
не предузимамо даље у вези главног пројекта, јер је Градитељска цјелина – Црква св.Ђорђа 
национални споменик БиХ и они ће одредити услове и све друге процедуре везане за реконструкцију и 
остале захвате у комплексу цркве и околини. Очекују да окупе колегиј, послије годишњих одмора, па 
ће се огласити. 

Да не би губили драгоцијено вријеме, на бази расположивих података и договора са састанка Одбора 
одржаног 26.јуна 2013.г., Миломир Тамбурић дипл.грађ.инж. је урадио Пројектни задатак за израду 
главног пројекта реконструкције црквених одаја и музеја горажданске штампарије (јули 2013.). (Иѕвод у 
прилогу)  

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа – Бањалука дао је : 
Стручно мишљење о могућностима изградње објекта црквених одаја и Музеја горажданске штампарије 
уз цркву Св. Ђорђа у Сопотници, број: о7/1.20/624-648/13. од 11.октобра 2013.године у коме се каже: 

У вези са наведеном иницијативом и идејним рјешењем, Завод сматра: 

 Предложена намјена објекта је примјерена културно-историјскоим вриједностима грађевине и 
окружења; 

 Поребно је спровести археолошка истраживања на локалитету, како би се утврдило да ли има 
остатака некадашњег објекта у коме се налазила штампарија; 

 Потребно је испитати могућности  реконструкције изворног објекта, уколико за то буде 
постојало довољно података на основу археолошког истраживања, расположиве архивске, 
техничке и друге документације; 

 
* * * 

Дана, 27.окт2013.год РЗЗЗС (rzzzs@blic.net) упућена порука следеће садржине:  

Поштовани, 

Вашим дописом број:07/1.20/624-648/13 od 11.октобра 2013.године, доставили сте нам Стручно 
мишљење о могућностима изградње објекта црквених одаја и Музеја горажданске штампарије, у којем 
се, између осталог, закључује: 

 “Потребно спровести археолошка истраживања на локалитету, како би се утврдило да ли 
има остатака некадашњег објекта у коме се налазила штампарија”. 

 “Достављени идејни пројекат (у питању је идејно рјешење) не може се прихватити јер ... 
нису спроведена истраживања, примјењени су псеудоисторијски елементи у архитектури 
предложеног објекта”. 
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Молимо да нам помогнете око рјешавања новонастале ситуације. 

Одбор за обнову цркве Св.Ђорђа и црквених одаја/конака у сриједу има заказан састанак на коме 
требамо договорити начин даљег дјеловања па вас молимо да нам одговорите на следећа питања: 

 Ко и када треба провести археолошка истраживања на локалитету? 

 Који су то  псеудоисторијски елементи примјењени у архитектури предложеног објекта 
(детаљније образложење). 

Пуно би нам значило ако би нам одговоре на ова питања доставили прије заказаног састанка Одбора. 

Захваљујемо се на сарадњи. 

        * * * 

06. новембар 2013., Одговор на упит 

Zavod za zastitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljedja R. Srpske rzzzs@blic.net 
Коме: obnova.sopotnice@gmail.com 
Предмет: Стручно мишљење о могућностима изградње објекта црквених одаја 
                  и Музеја горажданске штампарије уз цркву Св. Ђорђа у Сопотници 

     Број: 07/1.20/624-648/13. од 11. октобра 2013. године 
  

Поштовани, шаљемо Вам одговоре на Ваш упит достављен електонском поштом: 

  Археолошка истраживања на локалитету 

-          Спровођење археолошких истраживања на локалитету регулисано је одредбама Закона о 
културним добрима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 11/95 и 103/08). 

-          Ископавање и истраживање археолошког налазишта обавља научна установа или установа 
заштите. Завод одобрава археолошко ископавање и истраживање археолошког налазишта. Одобрење 
се може издати научној установи или установи заштите ако има сачињен пројекат о истраживањима 
археолошког налазишта, одговарајуће стручне кадрове, опрему и обезбијеђена средства за 
истраживање и провођење мјера заштите налазишта и налаза. 

 Псеудоисторијски елементи објекта 

-          Прозорски отвори који су копирани елементи архитектонског израза са цркве Cв. Ђорђа. 
Уколико се након археолошких истраживања опредијели за пројектовање нове грађевине, објекат 
треба да буде савремене архитектуре , односно да недвосмислено одражава у ком је времену настао. 
Истовремено, поштовање наслијеђених вриједности се може постићи кроз асоцијативне везе путем 
материјализације, просторних и пропорцијских односа, обликовање детаља итд. 

С поштовањем, 

Јелена Савић, Биши стр. сар. конзерватор-рестауратор архитект 
 
* * * 

То нису адекватни одговори на наша јасна питања: 
 

 По питању археолошких истраживања одговорено је како је то регулисано Законом и ко 
може да врши истраживање археолошког налазишта. То смо и сами нашли у законској 
регулативи. Наше питање је гласило: Ко и када треба провести археолошка истраживања 
на локалитету, јер ми смо пред императивом рехабилитације у рату порушеног објекта - 
занчи објекта који је постојао до 1992.године, а не реконструкције ев.изворног објекта, који 
је можда постојао, ако се нађу остатаци некадашњег објекта у коме се налазила 
штампарија!? Ако се и када се нађу сагласни смо да се уради по вашој елаборацији. 

Ако све остане на чекакњу када ће се појавити надлежна установа која може обавити 
истраживања, плашимо се да се не буде чекало још 500 година да би изградили објекат, 
афирмисали  Горажданску штампарију и заштитили је као културну тековину. 

Напомињемо да су истраживања те врсте рађена раније (Зечевић (1890.г), Ђ.Мазалић 
(1940.г), З.Кајмаковић (1981.г), а и сам Завод је радио одређена истраживања 1999.године. 
Сва та истраживања само претпостављају да је штампарија могла да буде смјештена 
негдје у некој просторији ондашњег манастира. 

 

 По питању “Псеудоисторијски елементи објекта“ ваше објашњење да су то прозорсkи 
отвори, je контрадикторно ономе што у истом пасусу кажете ... “Истовремено, поштовање 
наслијеђених вриједности се може постићи кроз асоцијативне везе путем материјализације, 
просторних и пропорцијских односа, обликовање детаља итд. “. 
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То смо и предвидјели: Фасадни отвори треба да буду геометријских облика као отвори на 
Храму св.Ђорђа, израђени од савремених материјала (није јасно на основу чега сте 
закључили да су то ...копирани елементи архитектонског израза са цркве Cв. Ђорђа). 

 
Поново напомињемо да ми желимо обновити у рату порушени објекат - занчи објекат који је постојао 
до 1992.године, и који желимо да направимо функционалнијим - прилгођен планираним намјенским 
садржајима, од савремених материјала.  

Спријечени да предузмемо било какве активности на реализацији израде главног пројекта и изградњу 
објекта црквених одаја, забринути смо да ће се и расположење оних који су били вољни да нам 
помогну промијенити и да више нећемо бити у могућности да остваримо планиране радове. 
Привремени објекат више није употребљив и не задовољава ни најосновније потребе. Осим тога он 
ремети визуелно јединство цјеловитог просторног рјешења и треба га уклонити са тог мјеста. Из истог 
разлога желимо да дислоцирамо привремене објекте (продавницу свијећа и сувенира и 
импровизовану бину) из порте храма и уредимо на прикладнији начин тај простор. 

Обраћамо вам се молбом за разумјевање и помоћ у проналажењу рјешења, код надлежних 
институција, како би се што прије обезбиједили услови за наставак планираних радова. 

 
 
Ново Горажде, jануара 2014.год.                   
                          
 
ОДБОР ЗА ОБНОВУ ЦРКВЕ СВЕТОГ ЂОРЂА        СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА 
И ЦРКВЕНИХ КОНАКА У НОВОМ ГОРАЖДУ       ГОРАЖДАНСКА 
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 Секретаријату за урбанизам општине Ново Горажде 

 Удружењу ХСВК-Канада 

 а/a СПЦ општине 

 а/a Одбора за обнову



 
 

Прилог 1.  

Извод из Пројектног задатка 

 

Да су наша опредјељења у складу са одредбама Бечког меморандума, одлуци Комисије за очување 
националних споменика о проглашењу тог добра националним спомеником Босне и Херцеговине и 
обавези пројектовања у складу са мјерама заштите утврђеним том одлуком, потврђују и раније 
поменуто “Идејно урбанистичко-архитектонско рјешење комплекса цркве са програмско урбанистичким 
рјешењем шире зоне“, чији је основни циљ био заштита комплекса (у вријеме када није постојала 
никава планска и рагулацијона документација за општину Ново горажде), “Идејно ријешење објеката 
црквених одаја и музеја горажданске штампарије“ и са наше стране урађен “Пројектни задатак за 
израду главног пројекта реконструкције црквених одаја и музеја горажданске штампарије“ из чијег 
садржаја, илустрације ради, наводимо само дио карактеристичних одредби. 

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: 
 

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

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

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

 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, орјентисана према црквеном 
дворишту (посебан улаз) и према паркингу уз зид црквеног дворишта (пулт).  

 
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.  

Спратност – приземни објекат. Све анализе су показале, да због денивелације терена и 
геометријских карактеристика цркве на том мјесту не може да се ради објекат веће спратности. 

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

 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. Размотрити 
варијанту да се овај дио објекта изгради у сутерену, испод дијела објекта (изложбени простор у 
приземљу) са вертикалном комуникацијом/степеништем која их повезује. 

 Фасадни отвори треба да буду геометријских облика као на Храму св.Ђорђа израђени од 
савремених материјала (од квалитетног дрвета, термоизолационо стакло и сл.) 

 



 

 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, дрeнажом и одвођењем вода ван платоа. 

Пројектну документацију је потребно радити сагласно Идејном рјешењу, постојећој планској 
документацији-локацијским условима, урбанистичко-техничким условима, стручним мишљењима, 
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. 
 
 
 
 
 

Прилог 2. 

 

 
Изглед цркве и одаја пред Други свијетски рат 

 
 
 

 
Изглед разрушених црквених одаја и цркве Св.Ђорђа 1994.године...  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.--- садашњи изглед црквеног дворишта 



 

 
 
 

Прилог 3. 

Идејно рјешење уређења око објекта 
 
 

 
 


