
Поштовани пријатељи,

Удружење Срба из Коњица и њихових потомака у дијаспори са сједиштем у Новом 
Саду, дана 14.06.2016. године иницирало је израду пројекта меморијалне зидне 
композиције осликавањем ликова светитеља крсних слава српских породица 
Коњичког краја,а у склопу обнове храма Светог Василија Великог у Коњицу.

Узимајући у обзир чињеницу да је храм Светог Василија Великог саборни храм 
српског народа општина Коњиц, Јабланица и Прозор, осликавање ових фрески 
трајно ће свједочити о њиховом животу и постојању на овим просторима.

Ова идеја наишла је на велику подршку нашег народа, Удружења Коњичана 
Републике Српске са сједиштем у Требињу,нашег пароха Милана Бужанина и 
Епископа захумско-херцеговачког г-дина Григорија, који је и дао свој благослов.

Богу хвала,на велико задовољство свих нас почели су радови на осликавању 15 
икона које представљају крсне славе презимена српских породица, које ће бити 
уписане у Храм.

Списак породица налази се на интернет страници Удружења и код нашег 
пароха Милана Бужанина у Коњицу. Уколико се успостави да је неко презиме 
изостављено, треба благовремено јавити како би било уписано.

Удружење Срба из Коњица и њихових потомака у дијаспори са сједиштем у Новом 
Саду и Удружење Коњичана Републике Српске са сједиштем у Требињу, са својим 
вјерним народом били би главни носиоци-финансијери овог пројекта.

Удружења су формирала Одбор за реализацију читавог пројекта у следећем 
саставу:

1. Парох Милан Бужанин, предсједник, тел. +387 65 831-432
2. Мишо Лазаревић,             члан, тел. +381 63 526-405
3. Зоран Пологош,          члан, тел. +387 65 847-037
4. Миодраг Манигода,        члан, тел. +381 60 747-2001
5. Здравко Савић,                 члан, тел. +381 63 520-778
6. Горан Ћећез,          члан, тел. +387 65 318-164
7. Рато Драганић,          члан, тел. +387 65 995-764
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Поштовани земљаци,

Молимо Вас да у складу са вашим финансијским могућностима свака 
породица помогне овај пројекат.

Ваше прилоге можете уплатити на слeдеће рачуне:

1. удружење Срба из коњица у новом Саду 
    
    Динарски текући  рачун бр.: 160-488589-76  Banca Intesa  
   
    Девизни рачун  бр. 005807-00-540-0002408.5/2017 
   
    Партија број 00-540-0002408.5
   
    IBAN  број RS 35160005400002408510
 
 
2. удружење коњичана Републике Српске у требињу

    Текући рачун бр.: 5517002229505637 Unicredit Banka

3. Српска Православна црква у коњицу, Варда бб
   
    Текући рачун бр.: 3060120000779747
    
    Девизни рачун бр.: BA393060203750731358 Addiko Banka


