9. ЦРКВА СВЕТЕ НЕДЕЉЕ, Призрен
Референтни бр.: RIC 16
Извођач: Оловни покривач: П.А.Б. (Ђаковица)
Унутрашњи радови: American Invest Company (Приштина)/ Монолистроj (Бугарска)
Период извођења: септембар 2007 - март 2008
Буџет: 29,882 евра
Мала црква Св. Недеље се налази у горњем делу града, смештена испод Призренске
тврђаве. Црква је изгорела марта 2004. заједно са целим српским насељем „Поткаљаја“
које је било у „заштићеној зони“ немачког КФОР-а.
Хитном интервенцијом 2005. црква је консолидована. Објекат је био добро заштићен, све
док комплетан оловни покривач није украден у мају 2007. КСО је хитно интервенисала и
обавила радове на оловном покривачу у септембру и октобру. Нажалост, убрзо после
интервенције један део оловног покривача је поново украден. Двострука крађа олова на
цркви Св. Недеље је убрзала процедуру додатног обезбеђења српских објеката на којима
КСО обавља радове. Привремена влада Косова је издвојила крајем 2007. год. 50.000 евра
ради ангажовања приватне безбедносне компаније у Призрену и набавке потребне опреме
за видео-надзор. Почетком 2008. Привремене институције су се обавезале да ће бити
издвојена додатна средстава за безбедност у току 2008. док је са КФОР-ом и КПС-ом
договорен појачан надзор над изолованијим објектима као што је храм Св. Недеље.
Унутрашње поправке у цркви су почеле пре краја 2007. и очекује се да се заврше у току
пролећа 2008. Кров је привремено поправљен, а делови оловног покривача који недостају
због крађе, биће замењени.

Црква Св. Недеље крајем 2007. године.

Комплетно покривање крова оловним таблама 2.5 мм дебљине је завршено у октобру.
Хоризонтални преклоп оловних табли је 15 цм а вертикално табле су повезане двоструко
стојећим превојима.
Такође, метални прозори чије је оштећење резултат пљачке маја 2007. године су
обновљени а капија поново постављена. Израђен је нови гвоздени крст и постављен на врх
куполе.

Поправка на крову цркве после крађе оловног покривача 2007. године

Програмом заштите је предвиђено да се унутрашњом обновом цркве Св. Недеље у току
2008. године комплетира реконструкција објекта. У току интервенције посебна пажња треба
да се обрати на заштиту делова зидних слика при дну зидова, где су једине површине
остатака оригиналне старије цркве. Са тим циљем, радови су пажљиво надгледани,
укључујући и надзор стручњака за зидно сликарство.
Објекат је тешко оштећен влагом. Малтер са унутрашњих зидова је обијен и замењен
традиционалним кречним малтером са посебном пажњом да се не оштете преостале зидне
слике.
Електрична инсталација у цркви ће бити комплетно обновљена према програму
предвиђеном у 2008. год. Каблови ће пажљиво пратити правац избегавајући оштећења
површина покривених зидним сликама.

