11.ЦРКВА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ,
Ђаковица
Референтни бр.: RIC 26
Извођач: Плећја (Истинић, Дечани)
Период извођења: новембар 2007- лето 2008
Буџет: 196,671 евра
Црква Успења Пресвете Богородице је комплетно уништена и сравњена са земљом марта
2004. Парохијски дом и конак су такође били потпуно разорени. Године 2005. локација је
очишћена и заштићена. Радови на изградњи оградног зида су почели 2006. а завршени су
2007. То је био један од важнијих корака да би се комплекс боље заштитио и да би се
обезбедили услови за обнову објеката. Обнова парохијског дома и конака је почела крајем
2007. - обе зграде су лоциране у црквеном комплексу. Радови се настављају у току 2008.
Постоји намера КСО да реконструкција цркве започне после ових радова. Архитекте
Завода за заштиту споменика културе већ спремају пројекат за цркву која би у основи
требало да прати стил раније грађевине.

Нови оградни зид са дрвеном капијом, Ђаковица

Радови на обнови оградног
зида су почели у 2006. и
завршени су у 2007. Наличије
зида је од камена, а
унутрашњост је испуњена
бетоном док је зид покривен на
традиционалан начин, црепом.
Зид је омалтерисан и окречен
са унутрашње и са спољашње
стране. Двоје врата и капија су
направљени од храстовине.
Унутрашње стазе су обележене
и избетониране.

Пројекат новог конака у старом српском стилу, арх. Милан Цатић (радови предвиђени у
току 2008.)

Пошто је првобитни конак потпуно уништен, нова зграда је поново испројектована и биће
потпуно реконструисана. Урадиће се и једна омања зграда за оставу и огрев.

Обнова парохијског дома је почела крајем 2007. постављањем новог темеља на месту
ранијег дома. Остали радови као што су бетонска конструкција, дрвени кров, унутрашњост,
спољашњост и инсталације ће бити урађене у току 2008. године.

Радови на новом конаку на месту старе куће у којој су живеле „Ђаковичке баке“

Парохијски дом је поново изграђен преко постојећег темеља, подрума и бетонске плоче.
Биће то једноспратна кућа урађена од бетонске конструкције и дрвене кровне конструкције.
Сви остали елементи и инсталације биће урађени на традиционално локалан начин.
Радови на конаку су почели такође крајем 2007. и биће настављени у току 2008. године.
Постоје реални услови да се ускоро почне и са обновом саме цркве, пошто би се након
изградње конака и парохијског дома, у Ђаковицу по сопственој жељи вратиле четири
српске старице, привремено смештене у манастиру Високи Дечани.

На другој страни дворишта гради се парохијски дом на месту раније постојеће
куће у којој је живео парохијски свештеник

Основа новог парохијског дома храма Пресвете Богородице у Ђаковици

