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пријатељи Врличана и
људи добре воље
Обавештавамо Вас да црква Св. Николаја у Врлици ове године обележава
400 година постојања. Одређен је и датум обележавања 12.08.2018. Руковођени
тиме да тај дан требамо обележити како доликује наше удружење је преузело
иницијативу да се црква обнови, јер је уочено да пропада. Сматрамо да ће наша
црква и гробље остати наша вечна спона са родним крајем, а да је нашој
генерацији припала обавеза и част да обновимо нашу светињу. Један од нас је
препознао нашу иницијативу – Ђуро Ђурђевић и његово предузеће Градина
склопили су уговор са нашим удружењем за потпуно нови кров, а донирају и
остале радове у вредности од 40.000,оо еура.
Како је наше удружење и стручни људи, пријатељи и удружења,
предвођени грађ.инг. Савом Цвитковцем направило пројекат и комплетан опис
радова, предало Владики и добило благослов отпочели смо радове средствима
„Градине”, али да бисмо све планирано и завршили потребно је прикупити још
40.000,оо за спољно уређење.
Питање је за све нас можемо ли положити тест, можемо ли сви ми остали
прикупити колико је дао један човек, можемо ли се ујединити макар у овом
тренутку око цркве и наше обавезе да не дозволимо да се уруши?
Посебно се обраћамо нашој дијаспори са молбом први пут да нам
помогну и да узму учешћа у обнови наше светиње. Све до сада урађено у
Врличком крају, од набавке нових звона на манастиру Драговићу до радова на
цркви и поповој кући у Врлици урађено је на иницијативу и организацију нашег
удружења „ЧУВАРА ХРИСТОВОГ ГРОБА“.

Ваше уплате на наш текући рачун 205‐117643‐45 са сврхом уплате
за обнову цркве св. Николаја у Врлици као и сви прилози биће објављени
на сајту удружења чувара Христовог гроба.
www.cuvari‐hristovog‐groba.org
У очекивању да ће те подржати нашу молбу и апел да се одазовете и тако
омогућите реализацију плана обнове Срдачно Вас поздрављамо!
Прилог: Спецификација предвиђених радова
Удружење Чувари Христовог гроба
председник:
Драган Павловић
PIB: 104929449 Mat. br. 17678442 @iro ra~un: 205-117643-45
Novopazarska br. 14/1 Beograd Tel: 063/85-99-539
e-mail: cuvari.hristovog.groba@gmail.com
www.cuvari-hristovog-groba.org
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Обнова Цркве Светог Николаја у Врлици
3.000,00
9.500,00

1. Цеваста модуларна скела за 60 дана изнајмљена
2. Пескарење
3. Фуговање
- руке
- материјал
4. Хидроизолација куполе звоника са материјалом
5. Пикована фасада
6. Кров
- руке
- цреп
- грађа
- помоћни материјал
- царињење и превоз
7. Лимарски радови комплет
- руке
- материјал
8. Крст на звонику
9. Крст изнад олтара
10. Ограда на звонику
11. Фарбарски радови
12. Електро радови
- материјал
- руке
- ситни радови
- козметика

13.000,00
2.000,00
1.000,00
9.000,00
5.000,00
4.000,00
3.700,00
1.500,00
2.000,00
6.500,00
9.000,00
2.500,00
1.500,00
450,00
550,00
3.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
УКУПНО:

85.700,00
3.000,00
7.000,00

13. Кишна канализација и дренажа
14. Заштитни тротоар бетон
УКУПНО:

10.000,00

Председник Друштва Чувара Христовог Гроба
Харамбаша
Драган Павловић
PIB: 104929449 Mat. br. 17678442 @iro ra~un: 205-117643-45
Novopazarska br. 14/1 Beograd Tel: 063/85-99-539
e-mail: cuvari.hristovog.groba@gmail.com
www.cuvari-hristovog-groba.org
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УГОВОР О ДОНАТОРСТВУ
1.______________________________________________________________(у даљем тексту донатор)
2.Удружење за очување традиције Врлинчко-Книнског подручја Чувари Христовог Гроба Београд
(у даљем тексту УДРУЖЕЊЕ), Новопазарска 16/1, Београд-Врачар,МБ: 17678442, ПИБ: 104929449,
кога заступа Драган Павловић, као примаоца донације

Члан 1.
Уговорене стране су сгласне да ће ДОНАТОР удружења за потребе обнове цркве СВ. Оца
Николаја у Врлици (Репубилика Хрватска) уплатити средства у износу од ______________
Средства ће бити уплаћена у корист рачуна УДРУЖЕЊА Ж.Р. 205117643-45 код
Комерцијалне банке Београд.
Члан 2.
УДРУЖЕЊЕ се обавезује да ће донацију употребити сходно Члану 1., а све у циљу обнове
цркве Св. Оца Николаја, поводом њене четристо годишњице 1618-2018. Г.
Члан 3.
УДРУЖЕЊЕ се обавезује да ће редовним седницама, као и путем матичне интернет странице
поднети извештај о наменском коришћењу средстава.
Члан 4.
Овај уговор је сачињен у четири (4) примерка, од којих свака уговорена страна задржава по
два (2) примерка
Члан 5.
Уговор ступа на снагу моментом потписивања обе уговорене стране

ЗА ДОНАТОРА:

ЗА УДРУЖЕЊЕ:
Чувари Христовог Гроба Београд

Председник:
________________________
Драган Павловић
PIB: 104929449 Mat. br. 17678442 @iro ra~un: 205-117643-45
Novopazarska br. 14/1 Beograd Tel: 063/85-99-539
e-mail: cuvari.hristovog.groba@gmail.com
www.cuvari-hristovog-groba.org

