ЦРКВА СВ. ЈОВАНА ПРЕТЕЧЕ У ПЕЋИ

1. Општи подаци о културном добру
Културно добро
Категоризација
Место/општина
Власник:

Споменик културе XX век
Заштићено културно добро
Пећ, општина Пећ
Српска Православна Црква

2. Опис културног добра
Црква Св.Јована Претече, саграђена средином XX века, налази се у историјској
зони Пећи. Поред цркве, у порти, изграђен је нови парохијски дом. Непосредно
поред новог парохијског дома налази се и старија зграда која је била у функцији
црквене општине Пећ.
Током мартовских немира 2004. г. црква и парохијски дом су запаљени и девастирани.
3. Програми и пројекти обнове
Пројектом обнове предвиђени су радови на санацији и реконструкцији цркве и
грађевине црквеног комплекса.
Обнова цркве и грађевина црквеног коплекса засновани су на следећим конзерваторским начелима:
- очувању историјских, архитектонских, урбанистичких и амбијенталних вредности
цркве и грађевина црквеног коплекса
- очувању аутентичности архитектонских облика, конструкција и материјала,
- примена нових грађевинских материјала и конструкција,

Радови на обнови цркве и грађевина црквеног комплекса, спроведени у периоду
2005.-2007.г. обухватају неколико фаза и то:
1. Интервентне мере заштите (2005. г.)
2. Прва фаза обнове (2006.г.)
- Обнова, санација и реконструкција парохијског дома,
3.1. Пројектна и тендерска документација:
Покрајински завод за заштиту споменика културе – Приштина / Лепосавић
3.2. Извођач радова:
• интервентне мере заштите (2005)
''PLEĆJA 2' - Истинић/Дечане
• прва фаза обнове (2007/2008)
''PLEĆJA 2' - Истинић/Дечане
3.3. Уговорени радови:
• интервентне мере заштите (2005)
Висина уговорених и изведених радова:
• прва фаза обнове (2007/2008)
Висина уговорених и изведених радова:

31.722 €
135.193 €

3.4. Надзорни орган:
• интервентни радови (2005)
дипл.инж.арх. Јовица Лукић
дипл.инж.арх. Фатон Пруфи
• прва фаза обнове (2007/2008)
дипл.инж.арх Милан Цатић
3.5. Супервизори:
• интервентни радови (2005)
дипл.инж.арх. Зоран Гарић
дипл.инж.арх. Милан Цатић
дипл.инж.арх. Осман Гојани
3.6. Време извођења радова:
• интервентни радови (2005)
септембар - децембар 2005.
• прва фаза обнове (2007/2008)
септембар 2007. – март 2008.
4. Опис изведених радова:
4.1. интервентни радови (2005)
-

чишћење дворишта од шута,смећа, вегетације,сасушене траве, џакова са
песком и остатака сагореле грађе,
демонтажа дела оштећеног покриваћа од поцинкованог лима са куполе,
свода и апсиде цркве,
постављање хидроизолације на куполи, своду и апсиди цркве,
покривање куполе, свода и апсиде цркве алуминијумским лимом,

-

замена дела пода -оштећених мермерних плоча новим,
израда и уградња улазних врата израђених од храстове грађе са свим
потребним оковом,
заштита врата адекватним лазурним премазима,
застакљивање прозора и врата безбојним плексигласом,
застакљивање розете стаклом у две боје,
израда и уградња металних капија дворишног оградног зида и заштита
истих адекватним премазима,
замена полукружних мермерних плоча у олтарском делу,
одвоз шута на месту предходно одређене депоније,

4.2. прва фаза обнове (2007/2008)
4.2.1. Обнова, санација и реконструкција парохијског дома
Предходни радови
- чишћење објекта од смећа,вегетације и остатака сагореле грађе,
- обијање сагорелог малтера са зидних и плафонских површина,
- обијање сагорелог и оштећеног малтера са фасада,
- ископ инсталационих ровова око објекта,
- одвоз шута и земље на депонију,
Конструкција
- израда дрвене кровне конструкције,
- подашчање кровних равни,покривање тер хартијом и летвисање крова,

покривање крова фалцованим црепом,
израда стрехе, заштита лазурним премазима и уградња хоризонталних и
вертикалних олучних цеви,
Ентеријер
- малтерисање и тонирање зидова и плафона,
- уградња нових прозора и врата од храстове грађе,
- израда подне конструкције,
- облагање подова керамичким плочицама и паркетом,
- облагање степеништа мермерним плочама,
- облагање зидова санитарија и кухиње керамиком,
Екстеријер
- малтерисање и моловање фасада,
Инсталације
- израса инсталација водовода и канализације,
- уградња и монтажа санитарија,
- израда електроинсталација,
- израда громобранских инсталација,
- израда хидранске мреже,

-

Црква Св.Јована Претече у Пећи –
пројекат обнове, санације и реконструкције

ситуација црквеног комплекса

