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ИЗВЕДЕНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

Током 2010. године извођени су грађевински радови у селу Кадина Лука, засеоку 
Грађеник, на путу Тодоровића кућа – Пасуљиште – Звечница, у дужини од 1400 метара, а за 
потребе изградње Цркве спомен-костурнице која се гради у засеоку Грађеник на катастарској 
парцели бр.2042. 

Грађевински радови су обухватили следеће радове: прокопавање, насипање, постављање 
дренажних и пропустних цеви, уређење паркинг простора и израду прилазних путева. 

Прокопавање пута за Цркву спомен-костурницу у дужини од 1400 метара је почело дана 
19.03.2010. године и трајало је до 26.03.2010. године. Радове је изводило предузеће „Путеви 
Ужице" из Ужица, власништвa Василија Мићића, а на предлог директора „Гранит-Пешчара" из 
Љига, Зорана Радивојевића, који је позитивно одговорио на молбу Грађевинског одбора. Том 
приликом је за 7 радних дана у наведеном временском периоду прокопан пут. Руковалац багера 
је био Вељко Пантовић. Овом приликом је утрошено око 1400 литара погонског горива - евро 
дизела. Погонско гориво су донирали мештани Кадине Луке, као и угледне личности из Љига и 
околине (донатори који су дали по 200 литара су Зоран Василијевић, Дуле Којић и Зоран 
Јаковљевић). На тај начин они  су подржали идеју градње Цркве спомен-костурнице. 

Постављање дренажних цеви, фи 120, је извршено на 3 места, укупне дужине око 25 
метара. Цеви су постављене у месту зване „Пољане“, код ливаде Миодрага Миће Васиљевића, 
код мајдана Бошка Петровића и код ливаде Милана Драшкића у Пасуљишту. Утрошено је око 10 
кубика туцаника гранулације 16/32 који је донирао „Гранит Пешчар". Превоз су извршили 
тракторима Томислав Васиљевић, Драган Ломић и Милан Драшкић. Радови су извођени 
08.05.2010 и 11.05.2010. године. У оба дана је било аганжовано око 16 људи, углавном чланова 
Грађевинског одбора и мештана Кадине Луке. 

Рађено је насипање дренажног камена на путу, дана 06.07.2010. године код Пољана, 
ливаде Миодрага Миће Васиљевића и Бошковог мајдана. Том приликом су биле ангажоване 2 
комбињерке (скипа), власништво приватне фирме „Роки-транс" из села Попадића, Тришић 
Радивоја Раше и ПП „Мали-коп" из Јајчића, власништво Зорана Радивојевића, званог Црни. Они 
су вршили утовар шута камена из каменолома Пасуљиште, којим су пресипане дренажне цеви 
постављене на путу. Такође, је укопано и постављено 7 метара пропусних цеви фи 400. 
Учествовало је и 5 трактора којима је превожен наведени камен, 4 из Кадине Луке и 1 из села Ба. 
Радило је 5 физичких радника, мештана Кадине Луке. Кординатор извођења радова је био 
Славко Никић из Кадине Луке који је и трасирао пут децембра 2009. године. Погонско гориво, 
евро дизел, за машине комбињерке је обезбедила приватна фирма „Електро-Гранит" из Гуњице, 
власништво Илије Вујичића. Ова фирма је дала 10.000,00 динара чиме је купљено 90 литара 
горива. Благослов за извођење радова је дао свештеник Саша Тимотић. 

 



Од 15.07.2010. године до 17.07.2010. године започета је друга фаза, равнање пута, 
булдожером ТГ 160 К који је дао „КГЛ" д.о.о. из Лазаревца и то захваљујући директору 
Славољубу Павловићу, званом Колубарац. Због обимности посла утрошено је додатних 100 
литара евро дизела. Руковалац на машини је био Слободан Васиљевић. 

 

Од 14.08.2010 године до 16.08.2010. године, настављена је друга фаза пресипања пута. 
Овом приликом на нашу молбу одазвао се Влада Миловановић родом из села Пољанице, који је 
дао свој багер „Кобелко", како би се довршила друга фаза копања и пресипања пута ломљеним 
каменом из напуштеног каменолома Пасуљиште. Иначе ово је и највећа до сад грађевинска 
машина која је радила на изградњи пута (32 тоне). Руковалац на багеру је био Слободан 
Пантелић звани Џена. У транспорту камена је учествовало 3 камиона, власништво Веселина 
Гајића, Димитрије Дише Сајића и Радојка Данојлића Пајцана. Учествовало је и 6 трактора, 
власништва Милића Урошевића из села Ба, Драгана Ломића, Томислава Ћирјанића, Милана 
Драшкића, Томислава Васиљевића и Божидара Васиљевића, сви из Кадине Луке. Укупно је 
учествовало 15 људи. Утрошено је око 500 литара, евро дизела. Нафту су донирали Војко 
Дамјановић, Бранко Сајић, Јован Тинтор, Радојко Тодоровић, Радојко Сајић и Драган Гајић, 
учитељ. 

 

Дана 06.09.2010. године, ПД „Колубара“ д.о.о. из Лазаревца, по одобрењу директора 
Владе Радовановића, а на писану молбу Грађевинског одбора је послала 1 багер гусеничар БГХ 
1000 за коначан завршетак пута. Руковалац багера је био Блажић Милан. ПД „Колубара“ д.о.о.  
је послала и  један УЛТ ЦК 220 (руковалац Марковић Немања), 4-5 камиона Камаз по потреби 
(возачи Ђорђевић Саша, Нерић Божидар, Беговић Дарко, Обрадовић Зоран и Цветковић Саша), 
Д комбињерку по потреби (руковалац Радисављевић Александар). Такође, приликом извођена 
завршних радова послат је 1 грејдер који је вршио равнање пута (руковалац Новаковић Милан) и 
1 ваљак са вибрацијом (руковалац Марковић Влада). Шеф градилишта је био Радован Митровић 
звани Митар. Овом приликом је свакодневно било аганжовано по потреби до 10 људи. Радови су 
успешно окончани 25.09.2010. године. Храну су обезбедили мештани засеока Грађеник. Камен за 
пресипање пута је донирао "Гранит-Пешчар" из Љига, који је узиман из оближњег каменолома 
„Пасуљиште“ . Поменута фирма донирала је и прљаву ризлу из каменолома села Ба. У пут је 
уграђено око 700 до 900 кубика ломљеног камена и око 1200 до 1400 кубика прљаве ризле из 
горе наведених каменолома. Том приликом је уређен и паркинг простор у близини црквеног 
плаца. 

Укупно на изградњи пута се радило око 40 радних дана. Учествовало је директно око 60 
људи. 

По укњиженом утрошку нафте са којим располаже Грађевински одбор, потрошено је око 
2000 литара. Он није имао увида у утрошак нафте који су направили „КГЛ“ д.о.о. Лазаревац и 
ПД „Колубара“ д.о.о. за потребе својих машина приликом извођења радова. 

Финансирање нафте од око 2000 литара помогли су својим прилозима мештани Кадине 
Луке као и приватне фирме из Љига и околине. Прикупљање новчаних средстава од мештана за 
куповину нафте организовао је Грађевински одбор. Он је издавао потврде о датим добровољним 
прилозима са назнаком „изградња пута за Цркву спомен-костурницу (куповина нафте)“. Потврде 
су оверене печатом Православне црквене општине Славковице. 

Вредност изведених радова на новоизграђеном путу, по слободној процени ауто 
превозника Зорана Василијевића, Веселина Гајића и Дула Којића, је око 3 до 4 милиона динара 
(од 30 до 40 хиљада евра). 

Велики логистички допринос овом грађевинском подухвату је дао и члан Грађевинског 
одбора Стевица Вранешевић, као и остали чланови одбора који су и директно учествовали са 
својим материјално-техничким средствима. 



 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДОВИ 
 
Изведени су следећи административни радови:  

- Почетком 2010. године Божидар Васиљевић, члан Грађевинског одбора, је поклонио 
парцелу Српској православној цркви од 60 ари, катастарски бр.2042, за градњу Цркве спомен-
костурнице. Непосредно после тога, од наведене парцеле, за 10 ари извршена је пренамена истог 
земљишта са пољопривредног на градско грађевинско земљиште, а ради добијања неопходних 
дозвола од општинских власти за градњу храма. 

- Почетком 2010. Године, од стране Епископа ваљевског Господина Милутина, архитекта 
Предраг Пеђа Ристић је именован за главног архитекту Цркве спомен-костурнице. 

- Марта 2010. године приватна агенција „Геозум" из Љига, власништво Александра 
Милошевића,  је бесплатно извршила омеђавање горе наведене парцеле и изградила ситуациони 
план за потребе архитекте. 
 

ПОСЕТА ГОСТИЈУ И ИСТАКНУТИХ ЛИЧНОСТИ 
 

Током 2010. године село Кадину Луку, засеок Грађеник и место градње цркве спомен-
костурнице је посетило више угледних личности из јавног живота државе Србије, као и других 
посетилаца и организација. 

Дана 15.02.2010. године, на Сретење господње, група планинара ПД „Победа" Београд, у 
сарадњи са огранком Љиг, по пети јубиларни пут је организовала „Сретењски поход“ и то на 
релацији Љиг - Грађеник - врх Чардак - Рајац - Планинарски дом „Чика Душко Јовановић". Том 
приликом планинари су обишли место градње Цркве спомен-костурнице. Групу из Београда је 
водио Милосављевић Боро. У групи је био и председник горе наведеног планинарског друштва 
Владислав Влада Матковић. Овом приликом је планинарима предочена идеја градње Цркве 
спомен-костурнице. Након тога су они угошћени код Божине колибе. 

 
Од 24. до 26. маја 2010. године у нашем селу Кадина Лука је боравио новинар ТВ Авала из 

Београда, Дејан Радуловић, аутор емисије „Слике живота", са сниматељом Николом Ђурић. Они 
су том приликом направили документарну емисију о идеји градње Цркве спомен-костурнице. 
Емисија је крајем те недеље и емитована на ТВ Авали и у току године је више пута репризирана. 
Допринос снимању емисије су дали чланови Грађевинског одбора на челу са учитељом 
Драганом Гајићем. 

 

Дана 30.06.2011. године, ПД „Победа" Београд у сарадњи са огранком Љиг, организовала је 
планинарски „Тројички поход" Љиг – Грађеник - врх Чардак - Рајац. Том приликом је 
учествовало 47 планинара. Најмлађи учесник је био Константин Драгаш који је имао свега 17 
месеци. Такође, на овом планинарском походу је учествовало и 3 страна држављана, и то: Дејвид 
Пратен, грађевински инжињер из Енглеске који ради на мосту преко Саве у Београду. Михрета и 
Шекран Гедик који раде у Турској амбасади у Београду. Водич похода је био Никола Татар из 
Београда. И овом приликом су планинари дошли на место градње Цркве спомен-костурнице и 
презентована им је идеја целог подухвата. 

 

Дана 19.08.2010. године, на Преображење господње у посету села Кадине Луке до места 
градње Цркве спомен-костурнице у засеоку Грађеник, дошао је др. Војислав Коштуница, 
Владика ваљевски господин Милутин, песник и књижевник Милован Данојлић. Сусрет је 
организовао преседник Грађевинског одбора Младен Драшкић. Он је том приликом презентовао 
бившем премијеру Владе Р. Србије визију целог пројекта, Цркве спомен-костурнице. Техничку 



презентацију је реализовао Драган Мијаиловић. Нама драге и поштоване госте дочекали су код 
Божине колибе остали чланови одбора, и то: Божидар Васиљевић, Жикица Срећковић, Драган 
Ломић, учитељ Драган Гајић и Милан Драшкић. Такође, овом срдачном сусрету су 
присуствовали и мештани Кадине Луке, који су дочекали госте на традиционални српски начин. 

 

Дана 26.08.2010. године, у засеок Грађеник села Кадине Луке, дошла је новинарка листа 
„Политика“, Славица Берић. Она је обавила интервју са председником Грађевинског одбора 
Младеном Драшкићем о идеји и визији градње Цркве спомен-костурнице. Интервју је објављен 
12.09.2010. године у „Политикином магазину“. Био је присутан и дугогодишњи уредник 
фотографије у листу „Политика“, Милан Јанковић. Он је направио више фотографија, а  једна од 
њих је објављена на насловној страни листа „Политикин Магазин“ гope поменутог датума. Овом 
приликом су били присутни и чланови одбора Драган Ломић и Божидар Васиљевић који су 
такође дали интервју госпођи Славици Берић. 

 

Дана 30.09.2010. године, у 11:30 часова , свечано је пресечена врпца, поводом завршетка 
изградње пута за Цркву спомен-костурницу, на релацији Тодоровића куће – Пасуљиште -
Милинковача, тј. црквено. Врпца је пресечена на пола трасе пута у каменолому Пасуљиште. Овај 
свечан чин је указан нашим цењеним званицама, директорима две најзаслужније компаније за 
изградњу пута и то Свети Мирковићу, директору „Помоћне механизације“ ПД „Колубара“ д.о.о. 
Лазаревац и Зорану Радивојевићу, директору „Гранит Пешчара" из Љига која се налази у саставу 
компаније „Путеви Ужице" из Ужица. Гости су дочекани на традиционални српски начин, са 
хлебом и сољу, од стране Јоване Василијевића и Саре Ђурђић, које су биле одевене у српској 
народној ношњи. 

Истог дана, лета Господњег око 12 часова, на освећеном месту градње Цркве спомен-
костурнице, приступило се свечаном чину, ломљењу првог славског колача, сад и у вјек вјекова, 
посвећен  Св. Мученицама Вери, Нади, Љубави и мајки им Софије. Овај узвишени чин обреда је 
служио свештеник Саша Тимотић, протонамесник, уз саслужење 4 свештеника. 

Након свечаног обреда, ломљења колача, одржана је беседа од стране свештеника Саше 
Тимотић, протонамесника. А потом је госпођа Славица Миливојевић, управница библиотеке у 
Љигу, водила пригодан културно-уметнички програм у којем су учествовали ученици Основне 
школе „Сава Керковић" из Љига. На крају програма госте је поздравио и обратио им се Младен 
Драшкић, председник Грађевинског одбора за изградњу Цркве спомен-костурнице. Цео свечани 
чин је пратила ТВ Љиг на челу са Мирославом Жакулом. Овом приликом је било присутно преко 
150 званица и гостију.  

Од угледних званица су били: Живојин Јовановић, директор „Површинских копова“ ПД 
„Колубара“ д.о.о., Михаило Петровић технички директор „Површинских копова“ ПД 
„Колубара“ д.о.о., Михаило Крстовић власник предузећа „Ратко Митровић Дедиње" д.о.о. 
Београд, Драган Живановић, генерал у пензији, Ненад Хубер сликар, Никола Татар и Андрија 
Лекић, представници ПД „Победа“ из Београда, као и друге званице и гости из Општине Љиг. 
Презентацију пројекта су урадили Драган Мијаиловић и Немања Срећковић. 

За послужење гостију, тј. свечани ручак, били су задужени: Драган Ломић, Жикица 
Срећковић, Божидар Васиљевић, Мирослав Ђурђић, Небојша Спасојевић, Милан Ломић, Владан 
Васиљевић, Милан Драшкић, Марко Јаковљевић, Љубинко Апостоловић, Адам Срећковић, Мира 
Драшкић, Слободанка Апостоловић, Љиљана Мијаиловић, Мира Васиљевић, Ковиљка 
Мирковић, Биљана Василијевић и Зора Апостоловић. У послужењу и дочеку званица и гостију, 
помогли су и Удружење „Златне руке" на челу са Стојаном Милинковић, које су биле одевене у 
народним ношњама. 

Планинарско-смучарско друштво „Маглеш" из Ваљева, дошло је у посету Грађенику 
10.10.2010. године. Том приликом је дошло 20 планинара, на челу са председником истоименог 



ПСД-а, Славком Николић и Миломиром Милошевић, генералним секретаром. Планинаре су у 
одсуству Младена Драшкић дочекали Мирослав Ђурђић и Немања Срећковић. Они су их 
упознали са идејом градње Цркве спомен-костурнице, а  потом су се задржали на пригодном 
дочеку код Божине колибе који је организовао Божидар Васиљевић. Након тога су планинари 
обишли врх Грађеника, споменик изгинулим учесницима Колубарске (Сувоборске) битке и 
наставили су пут стазом бр. 8, до врха Грађеника, Чардака, тј. до крста. Након мањег предаха 
продужили су до врха Рајца (848 м.н.в.) и Планинарског дома „Чика Душко Јовановић". До 
Планинарског дома „Чика Душко Јовановић" планинаре је водио Мирослав Ђурђић. 
 

ИЗВЕШТАЈ О САЈТУ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРКВЕ СПОМЕН-КОСТУРНИЦЕ 
 

Израда сајта о изградњи Цркве спомен-костурнице је почела у фебруару, а завршена је у 
априлу 2010. године. За технички део израде сајта био је задужен Драган Мијаиловић из Љига, a 
у креирању текстова за сајт активно су учествовали Немања Срећковић и Младен Драшкић из 
Кадине Луке. Сајт је реализован као Content Manаgement System тако да је могуће и да неко без 
програмског знања мења садржај сајта. Коришћен је PHP Codelgniter framework и MySQL као 
база података. 

Домен је регистрован под називом www.nasa-nada.rs, а сајт је постављен код фирме 
„Verat“ d.o.o из Београда. Сваке године је потребно обновити закуп коришћења њиховог сервера. 
Прошлогодишњи закуп истиче 21. априла 2011. године. 

На сајту су се хронолошки пратиле све активности везане за изградњу Цркве спомен-
костурнице, од оних најмањих па до оних најзначајних. За сваку од тих активности су биле 
постављене посебне фото галерије. Видео клипови емисије емитованих на ТВ Љигу и Авали о 
изградњи Цркве су изложени на YouTube, а на сајту је креирана посебна страница одакле се они 
такође могу погледати. 

Посећеност на сајту није била велика, и од 21. априла 2010. године па до 14. фебруара 
2011. године је било 1415 посета од стране 403 различита посетиоца. Отворено је 19049 
страница. По једној посети прегледано је у просеку 13,46 страница, а просечно време проведено 
на сајту је износило 05:01 минута. Релативно већа посећеност је била након „Тројичког похода" 
и одржавања Црквене славе, a приметан је пад посећености од јесени са престанком активности 
вазаних за изградњу. За протекла три месеца забележено је неколико стотина прегледа видео 
клипова на YouTube-y.  

За израду сајта и његово ажурирање велики допринос је дао сам аутор Драган 
Мијаиловић који је добар пример посвећености целокупном пројекту. Прилог: Извештај аутора 
сајта Драгана Мијаиловић 
 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

После обраде података о приходима и расходима у 2010. години, дошло се до следећег: 
- Укупан приход у 2010. години је 137.895,00 динара, 655 евра и 50 долара. 
- Салдо из 2009. године износи 17.227,00 динара. 
- Укупан  збир је 155.122,00 динара 655 евра и 50 долара. 
 

Укупан расход у 2010 години, износио је 189.337,00 динара: 

 
1. Куповина нафте од „НИС“-а АД.  Нови Сад - Љиг - 79.197,00 динара 
2. Куповина водоводних и дренажних цеви, спојница и др. - 36.170,00 динара. 

 

3. Куповина пропусних цеви од Драгутина Степановића - 11.200,оо динара 



4. Министарство пољопривреде, катастар и Пореска управа јавних прихода (таксе) - 
19.885,00 динара 

5. Куповина хране (свиње и пића) -24.960,00 динара 
6. „Колор" (дисконт пића), Љиг - 8.450,00 динара 
7. Стаклорезачка радња (рамови за захвалнице)  - 4.200,оо динара 
8. „Ванапекс" ДОО Љиг - 5.275,00 динара 

 
 

Салдо за 2011. годину износи 7.205,00 динара, 235 евра и 50 долара. 
 

Напомена: Овај новац је пренет из 2010. године у 2011. годину. Прилог: Годишњи извештај 
благајника Грађевинског одбора Мирослава Ђурђић. 
 

ИЗВЕШТАЈ ЈЕ УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ ОДБОРА. 
 
 

Седница је одржана у кући Драгана Ломића у Кадиној Луци.Дана: 22.02.2011 године. 
Извештај је одобрен већином гласова и потписан својеручно од стране присутних 

чланова Грађевинског одбора, и то: 
 
1. Стевица Вранешевић  
2. Мирослав Ђурђић 
3. Слободан Васиљевић 
4. Драган Ломић 
5. Марко Јаковљевић 
6. Божидар Васиљевић 
7. Небојша Спасојевић 

8. Драган Мијаиловић 

 

         Извештај поднео:  

Председник Грађевинског одбора Старешина цркве 

___________________________ _______________________ 

           Младен Драшкић јереј Александар Васиљевић 

 

Напомена: Потписи и печат су уклоњени због могућности злоупотребе 


