
З  А  П  И  С  Н  И  К 

са састанка поводом обиљежавања 495 година од штампања “Служабника” 

прве књиге горажданске штампарије 

 

Састанак Одбора за провођење пројекта “Задужбина Љубавића”  одржан је 01. јула 

2014. године са почетком у 18,00 часова у црквеним просторијама храма Светог 

Ђорђа у Доњој Сопотници.  

 

Састанку присутни: 

 

Далибор Нешковић, начелник општине Н. Горажде                                      

Проф. Славко Топаловић, први предсј.Одбора за обову 

Протoјереј Новица Ћебић                                               

Драгољуб Стојановић, предсј.црквеног одбора 

Проф.Милош Комленовић, директор школе                                     

Недељко Благојевић,  

Инж. Новица Крунић, члан одбора за обнову Конака 

Ецц.Бориша Јакшић, члан одбора за обнову Конака 

Инж. Радомир Станишић, члан одбора за обнову Конака 

Вељко Ласица, предсј. удружења РВИ                                              

Славко Хелета, новинар 

Данко Јевђевић, новинар 

Петар Јевђевић,  

Мишо Кнежевић, прдсј.удружења гораждана - Београд                                           

Инж.Миломир Тамбурић, члан одбора за обнову Конака 

Томислав Чарапић, руководилац одсјека за привреду и 

друштвене дјелатности Општине Ново Горажде  

 

 

Д н е в н и    р е д 
 

- Анализа реализације прогрома обнове цркве према закључцима Одбора за 

обнову из 1999. године – шта је урађено и шта треба да се уради 

- Представљање интернет презентације “СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ НА ДРИНИ” 

- Дискусија и даљи кораци за провођење пројекта “Задужбина Љубавића”  

 

Састанак је отворио Славко Топаловић и у пригодној бесједи подсјетио на бројне 

активности Програма за обнову храма Св.Ђорђа и црквених конака из 1999.године. 

Представио је тренутну ситуацију око реализације програма и указао на озбиљност 

и обавезу коју имамо у вези даље обнове комплекса храма Светог Ђорђа као и 

осталих активности планираних пројектом “Задужбина Љубавића”. Професор 

Топаловић је указао да смо данашњи састанак заказали на 495-ту годишњицу 

изласка “СЛУЖАБНИКА” прве књиге која је штампана у горажданској штамарији. 

 

Далибор Нешковић је као начелник општине Ново Горажде поздравио присутне и у 

свом говору је истакао проблеме са којима се општина суочава, али и 

опредјељеност општине да учини додатне напоре како би се пројекат “Задужбина 

Љубавића” реализовао до 2019. године. 

 

Миломир Тамбурић  у свом обраћању детаљно је представио интернет 

презентацију о очувању културно-историјског наслијеђа Храма св. Ђођа у Доњој 

Сопотници (http://obnovasopotnice.wordpress.com/) под називом “СВЕТИ 

ГЕОРГИЈЕ НА ДРИНИ”, показујући и многобројне изворне документе који се ту 

налазе. У својој презентацији извршио је анализу урађених активности од 

http://obnovasopotnice.wordpress.com/


формирања Одбора за обнову храма Св.Ђорђа и црквених конака из 1999. године 

до данашњих дана, са освртом на планиране, а неурађене активности. 

Констатовао је да даље провођење израде главног пројекта и изградње објекта 

Црквених одаја и музеја горажданске штампарије, за који имамо урађено идејно 

рјешење и сагласност Епархијског управног одбора православне епархије 

дабробосанске, отежава чињеница да је комплекс храма Светог Ђорђа од 2008. 

године под високим степеном заштите државе, као културно-историјски споменик. 

Проблеми са даљом реализацијом пројекта се огледају у томе да је према Стручном 

мишљењу Завода за заштиту културног и природног наслијеђа Републике Српске, 

петходно  неопходно извршити археолошко истраживање локације, па да се на 

основу тог истраживања уради адекватан пројекат комплекса. 

 

У дискусијама које су услиједиле и у којима су учествовали већина присутних 

истакнута је потреба доношења адекватне Одлуке СО Ново Горажде о именовању 

Одбора за прославу 500 година Горажданске штампарије, а који би уједно и 

проводио активности пројекта “Задужбина Љубавића”. 

 

З а к љ у ч ц и 
 

- Именовање радне групе која ће провести активности припреме и предлагања 

одговарајућих Одлука СО-е Ново Горажде око пројекта “Задужбина 

Љубавића”. У радну групу именују се: Томислав Чарапић, Миломир 

Тамбурић, Новица Ћебић, Драгољуб Стојановић, Славко Топаловић, Славко 

Хелета, Милош Комленовић, Бобана Видаковић, Радомир Станишић, 

Бориша Јакшић и Новица Крунић. 

 

- Именована радна група ће направити акциони план активности израде 

потребне документације и имплементације пројекта “Задужбина Љубавића”, 

као и активности за обиљежавање 500-те годишњице Горажданске 

штампарије. 

 

 

У Новом Горажду, 01. јула 2014. године 

 

Записник сачинио 

 

Томислав Чарапић 


