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Rreth dokumenti t

Ky dokument quhet Udhëzues për Zhvillimin e Zonës Historike të Prizrenit. Plani ekzistues i Konservim-
it dhe Zhvillimit të Zonës Historike të Prizrenit është një ndër hapat e parë të ndërmarra drejt planifi kim-
it të mbrojtjes se çdo zone historike në Kosovë.  Ky dokument synon të shtyej më tej këto hapa, duke ia 
shtuar Planit një dokument prakti k që përmban politi kat e bazuara në kritere dhe udhëzuesit për dizajn, 
të cilat janë të gjithëpërfshirëse dhe duke përfshirë tërë legjislacionin rreth planifi kimit. Ky dokument 
pastaj do të siguroj kontrollin e detajuar të zhvillimit i nevojshëm për të siguruar që objekti vat e Planit të 
Konzervimit janë përmbushur në një shkallë; në vlerësimin e aplikimeve planifi kuese për zhvillim të ri, ndry-
shimet në objekte, ndryshimin e desti nimit dhe rrënimin e objekteve brenda Zonës Historike të Prizrenit.   

Qëllimi dhe Struktura

Plani i Konservimit dhe Zhvillimit te Zones Historike te Prizrenit është i ndarë në tetë zona (Shiko - Hartën A) 
:
1. Zona e Tregut Tradicional
2. Blloqet e Ndërtesave të Larta
3. Zona e Bregut te Lumit
4. Zona e Nën Kalasë
5. Zona e Aksit Tregëtar
6. Zona e Banimit dhe Shfrytëzimit te Përzier
7. Zona Organike e Banimit 
8. Zone Banimit (sipas trendeve aktuale te nderti mit)

Ky dokument specifi kon kriteret detale për zhvillimin e secilës zonë:

•  Themelimi i objekti vit të përgjithshëm për secilën zonë
•        Defi nimi i udhëzuesëve per dizajn që i pergjigjet, refl ekton dhe fuqizon objekti vat e themeluara   

 për secilën zonë. Këta udhëzues mbulojnë Karakteristi kat e Vëllimit, Fasadës dhe Detajeve & Orna 
 menteve.

•  Defi nimi i udhëzuesëve për dizajn që i përgjigjet, refl ekton dhe fuqizon objekti vat konsekuent për  
 tërë zonën. Këto udhëzime mbulojnë Karakteristi kat e Imazhit të qyteti t & Imazhit të rrugës. 

Duke përcjellur  këtë strukture, dokumenti  siguron qe udhëzimet të jenë të duhura për secilën zonë kudo 
në Zonën Historike dhe zhvillimet janë në harmoni me kualitetet tradicionale të Prizrenit.

Qasja Filozofi ke
Ky dokument garanton që zhvillimet brenda Zonës Historike të Prizrenit zbatohen në mënyre të qën-
drueshme dhe të duhur.
Është shumë me rëndësi që karakteri tradicional i Zonës Historike duke përfshirë një numër të konsid-
erueshëm të monumenteve, strukturen unike të rrugëve, detalet dhe materialet lokale që duhet të konser-
vohen. Ky konservim do te përmirësojë kualiteti n e jetës së qytetarëve dhe do të sigurojë një eksperiencë 
superiore për vizitorët në këtë Zonë.

Pjeset ku aplikohet ky dokument
Dokumenti  aplikohet ne Zonen Historike te Prizrenit defi nuar si Plani i Konservimit dhe Zhvillimit te Zones 
Historike te Prizrenit 
Shiqo Figuren 1.
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Ndërlidhja me Planin e Konzervimit dhe Zhvillimit të Zonës Historike të Prizrenit

Ky dokument do të përdoret si një instrument prakti k planifi kimi që shkon në detaje më të hollësishme të 
objekti vave dhe udhëzuesëve të dizajnit urban. Objekti vat dhe udhëzuesit e trashëgimisë dhe konservimit 
në këtë dokument përfshijnë  objekti vat dhe udhëzuesit tashmë të vendosur në Planin e Konservimit dhe 
Zhvillimit të Zonës Historike të Prizrenit.  Dokumenti  gjithashtu siguron kritere të mëtutjeshme gjithëpërf-
shirëse dhe këshilla për ndërti m që nuk përfshihen në Plan, të cilat do të mundësojnë që parimet e Planit 
për konservim dhe zhvillimi të trashëgimisë të realizohen në një nivel më të plotë prakti k.  

Ndërlidhja me Projektligjin e dalur mbi Qendrën Historike të Prizrenit

Projektligji i dalur mbi Qendrën Historike të Prizrenit përcakton menaxhimin e Qendrës Historike të Prizren-
it përmes konservimit, zhvillimit, pjesëmarrjes dhe promovimit. Gjithashtu është edhe në përputhje me 
parimet ndërkombëtare të UNESCO-s.  Në Projektligj, i është kërkuar Kuvendit Komunal të hartojnë doku-
mentet mbështetëse që përcaktojnë dhe kontrollojnë zhvillimin brenda Qendrës Historike. Ky dokument e 
përmbush këtë synim. Ky dokument gjithashtu kërkohet që ligjërisht të jetë në përputhje me dispozitat të 
përcaktuara në Projektligj, në mënyrë që të mos ketë kundërshti me. Nëse mospërputhjet ndodhin, dispozi-
tat e përcaktuara në Projektligj do të zëvendësojnë ato të këti j dokumenti . 

Ndërlidhja me Procesin e Kontrollimit të Zhvillimeve

Kontrollimi i Zhvillimit është proces planifi kimi i mbështetur në legjislacion, i cili rregullon zhvillimin dhe 
shfrytëzimin e truallit/ndërtesave. Qëllimi është të siguroj që modeli dhe natyra e zhvillimit  dhe ndërti mit 
të propozuar është në përputhje me politi kat e përcaktuara në planet për kontrollimit të zhvillimit (PZHK, 
PZHU, PRU). 
Objekti va e këtyre planeve janë të: 
• Arrijnë një sistem të përgjegjshëm të Kontrollimit të Zhvillimit 
• Rris dhe mbroj komoditeti n dhe karakterin ekzistues të qyteti t/vendbanimit 
 p.sh. strukturë e bukur urbane the fi ne urban grain 
• Siguroj që zhvillimi i ri është i përshtatshëm për lokacionin e ti j dhe për konteksti n

Ky dokument implementi mi do të zbatohet si instrument për vlerësim gjatë ndërti meve dhe procesit për 
kontrollimin e ndërti meve

DRAFT LAW ON HISTORIC 
CENTRE OF PRIZREN 

LAW ON SPECIAL 
PROTECTION ZONES

Comprehensive Proposal for the 
Kosovo Status Settlement

LAW ON 
CONSTRUCTION

LAW ON 
CULTURAL HERITAGE

Prizren Historic Area

Prizren Historic Zone Development Guidelines

CONSERVATION & 
DEVELOPMENT PLAN

(URP)

LAW ON 
SPATIAL PLANNING

informed by

Figura 2: Relacioni me legjislacionin e planifi kimit



Objekti vat

Brenda zonës së tregut tradicional është modeli urban unik i cili demonstron natyrën historike të Prizrenit.
Kjo zonë ka domethënje të rëndësishme kulturore, duke përfshirë Sheshin e Shadërvanit dhe monumentet 
si Xhamin e Sinan Pashës dhe Kishën e Shën Gjergjit.
Zhvillimet në këtë zonë duhet të mbrojnë dhe potencojnë cilësinë tradicionale arkitektonike dhe ndjes-
inë e vendit. Rrugët duhet të jenë të përqëndruara për këmbësorë, të arritshme dhe me natyrë të për-
shkueshme.   Funksionet e kombinuara komerciale dhe bisniset e vogla në mënyrë harmonike duhet te 
inkurajohen.

Sti li i Arkitekturës 

Sti li tradicional
Sti li Neoklasik

Funsioni

Komercial, kulturor, turisti k

Monumentet për Restaurim dhe Konservim

Xhamia e Sinan Pashës
Kisha e Shën Gjergjit dhe kompleksi i banimit
Xhamia e Sejdi Beut

Nënzona 1: Zona e Tregut Tradicional
 
Lokacioni i Zonës 

Zona e Tregut Tradicional UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN
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Karakteristi kat e Vëllimit
Ndërti met në këte zonë duhet të jenë me funksione te kombinuar (komerciale, kulturore dhe turisti ke). 
Forma e ndërti met duhet te ruajë bërthamën e përkryer urbane të zonës duke mirëmbajtur modelin e par-
celave, lartësinë e objekteve dhe dendësinë. Madhësia dhe forma e objekteve te reja duhet te jetë ne har-
moni me këtë. Brenda këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:

UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Zona e Tregut Tradicional
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1.1 KODI I OBJEKTIT

• Ndërtesat në këtë zonë duhet të jenë të lidhura të sti lit tradicional ose neoklasik.

• Nuk lejohet ndërti mi i objekteve industriale. Për shfrytëzim të sipërfaqeve tjera të 
ndaluara, ju lutemi referohuni Draft  Ligjit për Qendrën Historike te Prizrenit

• Elementet sikur se ballkonet, konzollat nuk duhet të kalojnë gjatësine 0.8 metër në 
rastet kur fasada është kah rruga. 

• Konzollat dhe strehët duhet te kene lartesine minimale nga toka 2.5 metra

1.2   LARTËSIA E OBJEKTIT

• Objektet mund te jene maksimum dy etazha – P+1. 

• Lartësia maksimale e objekteve nuk duhet të kalojë 6.5 metra prej tokës deri te streha e 
kulmit.

• Lartësia totale e objekti t nuk duhet të tejkalojë lartësinë 9.5 metra.

• Objektet e reja apo mbindërti met ne objekte eksiztuese me diametër prej 9 metash 
nga objekti  apo monumenti  i trashëgimisë kulturore (9 metra tampon zonë) nuk 
duhet te tejkalojnë lartësinë e objekti t eksistues.

1.3 MADHËSIA E OBJEKTIT

• Gabariti  i objekteve duhet te jetë ne përputhje me planin e kati t origjinalë/
mëparshëm/tanishëm të ndërtesës apo mund të mbulojë maksimum 80% të 
parcelës

• Gjerësia e objekti t mund te jetë minumim 4 metra dhe maksimum 8 metra gjerë.

• Objektet në parcela më te ngushta se 4 metra duhet  të jenë sa gjerësia e fasadës. 

• Objektet e reja apo te transformuara mund te kenë madhësinë maksimale të përd-
hesës 250 m²

• Objektet me natyrë komerciale nuk duhet të tejkalojnë sipërfaqen prej 100 metra 
katrorë

1.4  PARCELA E OBJEKTIT

• Madhësia minimale e parcelës është 75 m²

• Dy apo më tepër parcela nuk mund të bashkohen

• Një objekt i vetëm nuk duhet të ndërtohet ne 2 apo më tepër parcela katastrale. 



Karakteristi kat e Fasadës
Fasadat në këtë zonë refl ektojnë sti lin komercial tradicional. Riparimi dhe restaurimi i fasadave frontale dhe 
siluetave duhet të bëhen së bashku me objektet e rënuara.  Fasadat e reja duhet të jenë në harmoni me ato 
tradicionale. Brenda këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:

 Zona e Tregut Tradicional UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN
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1.5 OXHAQET 

• Konservimi i oxhakut, oxhaku i jep kontribut esencial kulmit dhe karakterit të 
shtëpisë. Oxhaqet identi fi kojnë periudhëne e ndërtesave. Skicat e llojeve të ox-
haqeve të paraqitura më poshtë janë shembuj vetëm të llojeve të oxhaqeve

1.6 PJERRTËSIA E KULMIT  

• Konstruksionet e reja do të kenë kulme dy apo katër ujore, me një kënd të lehtë 
(ndërmjet 20° dhe 25°), muret nga tullat të ngjashme me ndërtesat fqinje dhe forma 
tjera të mureve. 

• Strehët mund të zgjaten prej 0.8 metra deri në maksimum 2.0 metër përtej vijës 
ndërti more  ne rastet kur fasada ështe kah rruga. Ne rastet kur objekti  nuk ka oborr 
te perparme, gjeresia e strehes nuk duhet te tejkaloje gjeresine e trotuarit,

• Tek rastet e objekteve neoklasike strehet mund te jene prej 0.0 metra deri ne maksi-
mum 0.8 metra. 

• Kulmi duhet të mbulohet me tjegulla tradicionale – me lugje 

• Olluqet e kulmit duhet të ngjyrosen me ngjyre kafe të errët (në harmoni me fasadën)

• Konstruksioni i kulmit duhet të jetë nga druri apo ndonjë material tjetër i pështat-
shëm.

• Në strehë lejohet përdorimi i elementeve tradicionale dekorati ve (shiqo 1.10)

• Hapjet e baxhave duhet të dizajnohen pas vijës frontale të fasadës kryesore dhe te 
jene ne harmoni me objekti n. Gjerësia maksimale e hapjeve nuk mund të tejkalojë 
25% e gjerësisë së fasadës.

• Hapjet të dyfi shta të baxhave nuk lejohen. 

• Objektet duhet të kenë lidhje me rruge, kopshtet duhet te vendosen ne anën e 
prapme apo anash e jo para objekti t. 

• Për objektet e reja në parcela më të vogla se 100m², parcela mund të shfrytëzohet 
deri 100%.

Lartësia e duhur e objekteve

Maximum 
6.5 m 

Maximum 9.5 m

madhësia-
Minimum 75m2

8m

8m
6m 9m

Gjerësia maksimale

Relacioni i duhur i Parcelës



Kulmi me dy pjerrtësi

Kulmi me katër pjerrtësi
Pjerrtësia, strehët dhe baxhat e lejuara(tradicionale)

UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Zona e Tregut Tradicional
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Tradicionale

Neoklasike

Pjerrtësia dhe materiali i duhur i kulmit Pjerrtësia jo e duhur e kulmit

1.7 FASADA (MURET E JASHTME)

• Fasada e çfarëdo objekti  të trashëgimisë duhet të ruhet; në raste të shkatërrimit 
duhet të restaurohet në formë origjinale duke përfshirë materialet dhe teknologjinë. 

• Në rast të ndryshimeve të vogla në hapjet ekzistuese (dyert, dritaret, hapjet ven-
ti luese) të objekteve të trashëgimisë / fasadave kujdesi duhet t`i kushtohet në 
respekti m, mbrojtje dhe mirëmbajtje të shkallës, madhësisë, proporcioneve, materi-
aleve, dizajnit dhe teknikave të ndërti mit.

• Hapjet e reja në fasada të arkitekturës qytetare nuk janë të lejuara.

• Decidivisht është e ndaluar që muret e jashtme të vishen me pllaka (qeramike, 
terakotës, etj) pllaka të lustruara guri, llaç sinteti k, alumin, plasti kë, xham refl ektues, 
xham i ngjyrosur, që janë materiale që nuk përdoren në arkitekturën tradicionale 
apo e imitojnë atë.

• Materiali I fasadave tek objektet e mbrojtura duhet të jetë tradicional: guri dhe druri

• Në të gjitha objektet e reja apo shtesat në objektet ekzistuese rekomandohet që 
materialet tradicionale të përdoren sa më shumë që është e mundur dhe te ngjyra-
set me ngjyra tradicionale: kaltër, okerë, e përhimtë e qelur dhe e kuqrremtë (e kuqe 
e mbyllët kafeje)
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1.8 HAPJET

• Duhet te mbrohen dhe te mirembahen proporcionet tradicionale, dimensionet dhe 
materiali tek nderti met e reja. 

• Materiali i lejuar i dritareve është druri dhe të jetë i ngjyrosur me kafe të mbyllët 

• Dimensinet e dritareve të reja duhet të jenë: 0.8-1.0/1.2-1.6 metër 

• Dritaret në fasadë duhet të përcjellin madelin dy-dy, tre-tre apo të vequar por gjith-
një në proposcion me fasadën. 

• Hapjet dhe ballkonet tradicionale duke përfshirë detajet e tyre nga hekuri,druri dhe 
guri duhet të ruhen dhe të riparohen.

• Në objektet e reja duhet të përdoren modelet e ballkoneve tradicionale duke re-
spektuar dimensionet, materialet, dizajnin e konstruksionit dhe karakteristi kat 
strukturore. 

• Dyert duhet te kenë proporcione tradicionale dhe të jenë në harmoni me arkitek-
turë.

Tradicionale- Vernaku- Proporcione të dritareve

Elementet e duhura te fasadës dhe hapjeve

 

Vernakulare Neoclasike

Neoclasike

Elementet e duhura te fasadës dhe hapjeve Elementet jo të duhura te fasadës dhe hapjeve



Karakteristi kat e detajeve dhe ornamenteve  

Elementet ekzistuese neoklasike dhe detalet tjera tradicionale si muret dhe rrethojat e oborreve  janë unike 
dhe duhet të ruhen dhe restaurohen nëse është e nevojshme.Proporcionet dhe sti li i shenjëzimit i cili është 
në harmoni me arkitekturen e zonës duhet të shfrytëzohet në mënyrë të njëjtë tek objektet e reja. Brenda 
këti j konteksti  të gjitha ndërti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:

UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Zona e Tregut Tradicional
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Korniza te duhura te shitoreve                                                                                                Korniza jo te duhura te shitoreve 

Elementet të duhura Dekorati ve         

1.9 FASADA E DYQANEVE

• Materaili i lejuar për hapje të dyqaneve është druri (natyrore ose ngjyrosur)

• Decidivisht është i ndaluar përdorimi i aluminit me ngjyre natyrore ose te arët

• Korniza e dyqaneve duhet të ngritet nga toka prej 40-80cm

• Proporcionet e kornizës bazohen në module tradicionale

1.9 ELEMENTET DEKORATIVE
• Elementet dekorati ve në ndërti met / shtesat e reja duhet të respektojnë dhe të 

përmbahen shembujve tradicionalë - neoklasik

• Rekomandohet që ato të përdoren në mënyrë sa më adekuate dhe diskrete. 

• Matrial i lejuar per listelat dekorati ve horizontale dhe verti kale eshte druri, i ngjyro-
sur me ngjyre kafe te mbyllet si dhe elementet dekorati ve nga gipsi-llaqi ne harmoni 
me sti lin neoklasik. 

Modulet   



Objekti vat

Kjo zonë është qendër komerciale e Prizrenit, me densitet të lartë urban. Arkitektura e re dhe ekzistuese 
duhet të mbahet brenda kornizave dhe proporcioneve të karakterit historik të Prizrenit. Objektet dometh-
ënëse kulturore në këtë zonë si Teqja dhe Minarja duhet të mirëmbahen apo të restaurohen nëse është e 
nevojshme. Është esenciale  se kjo zonë pajis rrethinën me lidhje automobilisti ke dhe këmbësorike. 

Sti li i Arkitekturës 

Sti li Tradicionalë
Sti li Neoklasike

Funksioni

Shërbime te Përziera Komerciale

Monumentet per Restaurim dhe Konservim

Teqja e Halveti t
Minarja
Xhamia e Kukli Beut

Nënzona 2: Blloqet e Ndërtesave të Larta
 
Lokacioni i Zonës

 Blloqet e Nërtesave të Larta UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN 
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Lartësia jo e duhur e objekteveLartësia e duhur e objekteve

Maximum 9.5 m
 

Maximum 12.5 m

Karakteristi kat e Vëllimit
Zhvillimet në këtë zonë duhet të jenë me lartësi dhe madhësi të duhur në harmoni me pjesën tjetër të 
zonës, duke inkorporuar densiteti n e lartë në shërbime komerciale. Blloqet me përmasa të mëdha duhet 
të vendosen në forma të mëparme urbane dhe modeli i parcelës duhet të ruhet.   Madhësia dhe forma e 
objekteve te reja duhet te jetë ne harmoni me këtë. Brenda këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptë-
sisht të përmbahen këtyre kriterve:

 UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Blloqet e Nërtesave të Larta

13

2.1 KODI I OBJEKTIT

• Ndërtesat në këtë zonë duhet të jenë të lidhura dhe shfrytëzim te përzier

• Nuk lejohet ndërti mi i objekteve industriale. Për shfrytëzim të sipërfaqeve tjera te 
ndaluara, ju lutemi referohuni Draft  Ligjit për Qendrën Historike te Prizrenit. 

• Elementet sikur se ballkonet, konzollat nuk duhet të kalojnë gjatësine 0.8 metër në 
rastet kur fasada është kah rruga. 

• Konzollat dhe strehët duhet te kene lartesine minimale nga toka 2.5 metra. 

2.2  LARTËSIA E OBJEKTIT

• Objektet mund te jene maksimum dy etazha – P+1

• Lartësia maksimale e objekteve nuk duhet të kalojë 9.5 metra prej tokës deri te 
streha e kulmit.

• Lartësia totale e objekti t nuk duhet të tejkalojë lartësinë 12.5 metra.

• Objektet e reja apo mbindërti met ne objekte eksiztuese me diametër prej 9 metash 
nga objekti  apo monumenti  i trashëgimisë kulturore (9 metra tampon zonë) nuk 
duhet te tejkalojnë lartësinë e objekti t eksistues.

2.3 MADHËSIA E OBJEKTIT

• Gabariti  i objekteve duhet te jetë ne përputhje me planin e kati t origjinalë/
mëparshëm/tanishëm të ndërtesës apo mund të mbulojë maksimum 80% të 
parcelës

• Gjerësia e objekti t mund te jetë maksimum 12 metra dhe minimum 6 metra gjerë.

• Objektet në parcela më te ngushta se 6 metra duhet  të jenë sa gjerësia e fasadës. 



Karakteristi kat e Fasadës
Objektet ekzistuese në këte zonë janë në dis-harmoni me zonën historike. Ështe prioritet të restaurohen 
fasada me kualitet të lartë gjithashtu madhësite dhe format duhet të ruhen tek objektet e reja. Restaurimi 
dhe rikontsrukti me i fasadave ballore, siluetave duhet të jetë në harmoni me ato tradicionale. Brenda këti j 
konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:

Relacioni i Duhur i Parcelës

Gjerësia maksimale
8m 6m 12m

 Blloqet e Nërtesave të Larta UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN 

14

2.5 OXHAQET
• Konservimi i oxhakut, oxhaku i jep kontribut esencial kulmit dhe karakterit të 

shtëpisë. Oxhaqet identi fi kojnë periudhëne e ndërtesave.

2.6 PJERRTËSIA E KULMIT   

• Konstruksionet e reja do të kenë kulme dy apo katër ujore, me një kënd të lehtë 
(ndërmjet 20° dhe 30°), muret nga tullat të ngjashme me ndërtesat fqinje dhe forma 
tjera të mureve. 

• Strehët mund të zgjaten prej 0.8 metra deri në maksimum 2.0 metër përtej vijës 
ndërti more  ne rastet kur fasada ështe kah rruga. Ne rastet kur objekti  nuk ka oborr 
te perparme, gjeresia e strehes nuk duhet te tejkaloje gjeresine e trotuarit,

• Tek rastet e objekteve neoklasike strehet mund te jene prej 0.0 metra deri ne maksi-
mum 0.8 metra. 

• Objektet e reja apo te transformuara mund te kenë madhësinë maksimale të përd-
hesës 250 m²

• Objektet me natyrë komerciale nuk duhet të tejkalojnë sipërfaqen prej 100 metra 
katrorë

2.4 PARCELA E OBJEKTIT

• Dy apo më tepër parcela nuk mund të bashkohen

• Një objekt i vetëm nuk duhet të ndërtohet ne 2 apo më tepër parcela katastrale. 

• Objektet nuk duhet të pajisen me pengesa prej rrugës

• Objektet duhet të kenë lidhje me rruge, kopshtet duhet te vendosen ne anën e 
prapme apo anash e jo para objekti t. 

• Për objektet e reja në parcela më të vogla se 100m², parcela mund të shfrytëzohet 
deri 100%.



Kulmi me dy pjerrtësi

Kulmi me katër pjerrtësi

 UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Blloqet e Nërtesave të Larta

15

Pjerrtesia e duhur e kulmit  (Neoklasike) Pjerrtesia jo e duhur e kulmit 

• Kulmi duhet të mbulohet me tjegulla te kuqe 

• Konstruksioni i kulmit duhet të jetë nga druri apo ndonjë material tjetër

• Olluqet e kulmit duhet të ngjyrosen me ngjyre kafe të errët (në harmoni me fasadën)  

• Hapjet e baxhave duhet të dizajnohen pas vijës frontale të fasadës kryesore dhe te 
jene ne harmoni me objekti n. Gjerësia maksimale e hapjeve nuk mund të tejkalojë 
25% e gjerësisë së fasadës.

• Hapjet të dyfi shta të baxhave nuk lejohen.  

2.7 FASADA (MURET E JASHTME)

• Fasada e çfarëdo objekti  të trashëgimisë duhet të ruhet; në raste të shkatërrimit 
duhet të restaurohet në formë origjinale duke përfshirë materialet dhe teknologjinë

• Decidivisht është e ndaluar që muret e jashtme të vishen me pllaka (qeramike, 
terakotës, etj) pllaka të lustruara guri, llaç sinteti k, alumin, plasti kë, xham refl ektues, 
xham i ngjyrosur, që janë materiale që nuk përdoren në arkitekturën tradicionale 
apo e imitojnë atë.

• Në të gjitha objektet e reja apo shtesat në objektet ekzistuese rekomandohet që 
materialet tradicionale të përdoren sa më shumë që është e mundur dhe te ngjyra-
set me ngjyra të lehta natyrore (pastel)

2.8 HAPJET
• Duhet te mbrohen dhe te mirembahen proporcionet tradicionale, dimensionet dhe 

materiali tek nderti met e reja. 

• Materiali i lejuar i dritareve është druri dhe duhet të jetë i ngjyrosur me ngjyrë kafe 
oe kafe të mbyllët 

• Dimensinet e lejuara të dritareve që mund të perdoren në objektet e reja janë: 0.8-
1.0/1.2-1.6 metër ( dimensione tradicionale)



Karakteristi kat e detajeve dhe ornamenteve  

Elementet eksiztuese neoklasike dhe detalet tjera tradicionale si muret dhe rrethojat e oborreve  jane unike 
dhe duhet te ruhen dhe restaurohen nese eshte e nevojshme.Proporcionet dhe sti li i shenjezimit i cili eshte 
jne harmoni me arkitekturen e zones duhet te shfrytezohet ne menyre te njejte tek objektet e reja. Brenda 
këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:

 Blloqet e Nërtesave të Larta UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN 
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Korniza jo te duhura te shitoreveKorniza te duhura te shitoreve

Elemente te duhura te fasades dhe hapjeve

Elemente jo te duhura te fasades dhe hapjeve 

2.10 ELEMENTET DEKORATIVE

• Elementet dekorati ve në ndërti met / shtesat e reja duhet të respektojnë dhe të 
përmbahen shembujve tradicionalë - neoklasik

• Rekomandohet që ato të përdoren në mënyrë sa më adekuate dhe diskrete. 

• Matrial i lejuar per listelat dekorati ve horizontale dhe verti kale eshte druri, i ngjyro-
sur me ngjyre kafe te mbyllet si dhe elementet dekorati ve nga gipsi-llaqi ne harmoni 
me sti lin neoklasik. 

• Dritaret në fasadë duhet të përcjellin madelin dy-dy, tre-tre apo të vequar por gjithnjë në propo-
scion me fasadën. 

• Proporcionet tradicionale te dyerve duhet te jene ne harmoni me arkitekturen civile.

2.9 FASADA E DYQANEVE

• Materaili i lejuar për hapje të dyqaneve është druri (me pamje natyrore ose ngjyrosur)

• Decidivisht është i ndaluar përdorimi i aluminit me ngjyre natyrore ose te arët

• Hapjet e dyqaneve duhet te jene minimale ne krahasim me proporcionet e fasades dhe te 
plotesojne nevojat e ndriqimit per biznisit.

• Korniza e dyqaneve duhet te jete I ngritur nga dyshemja prej 40-80 cm

• Proporcionet e kornizes bazohen ne module tradicionale



Objekti vat

Zona e bregut të lumit përfshin pjesën qendrore të Zonës Historike. Eshtë e vendosur buzë lumit Lumëbard-
hë që përfshin dy ura tradicionale që janë simbole të historisë së pasur të Prizrenit.   Zona e bregut të lumit 
lidhë pjesën veriore me atë jugore të qyteti t. 
Zhvillimet në këtë pjesë duhet të mirëmbajnë dhe shtojnë sheti toret buzë lumit si hapësira publike ku 
njerëzit mund të takojnë njeri tjetrin dhe të shijojnë pamje të ndryshme.
Shfrytëzimi i objekteve dhe fasadave përgjatë lumit duhet të demostrojnë përjeti m të lartë visuel duke 
përfshirë rekreacionin, turizmin dhe mikëpritjen.  Imazhi i rrugës dhe peisazhet janë të rëndësisë themelore 
duke përfshirë edhe trotuaret, hapësirat e hapura rekreati ve që janë të rëndesisë së veqantë.   

Sti li i Arkitekturës 

Sti li Tradicional
Stli Neoklasik

Funksioni

Komercial dhe Turisti k

Monumentet për Restaurim dhe Konservim

Urat Historike

Shtepite tradicionale: Shtepia e Shuaip Pashës House dhe komplekset e shtëpive historike 

Nënzona 3:  Zona e Bregut të Lumit
 
Lokacioni i Zonës 

UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Zona e Bregut të Lumit 
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Lartësia e duhur e objek-
ti t       

Lartësia jo e duhur e objekti t 
      

Lartësia e duhur e objekti t      

Karakteristi kat e Vëllimit
Zhvillimet në këtë zonë duhet të sigurojnë që lartësitë e objekteve dhe gjerësia e fasadave të krijon imazhë 
dhe siluetë të unifi kuar duke përfshirë poashtu përjeti min visuel përgjatë lumit që duhet të jetë me cilësi të 
lartë.   Forma e parcelës ekzistuese duhet të mirëmbahet tek objektet e reja dhe duhet të jetë në harmoni 
me karakterin tradicional të zonës historike. Brenda këti j konteksti  të gjitha ndërti met duhet rreptësisht të 
përmbahen këtyre kriterve:

Zona e Bregut të LumitUDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN
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Maximum 
9.5 m to 
roof line

Maximum 
12.5 m

3.1 KODI I OBJEKTIT

• Ndërtesat në këtë zonë duhet të jenë të lidhura komerciale-ne perdhese dyqane

• Nuk lejohet ndërti mi i objekteve industriale. Për shfrytëzim të sipërfaqeve tjera te 
ndaluara, ju lutemi referohuni Draft  Ligjit për Qendrën Historike te Prizrenit.

• Elementet sikur se ballkonet, konzollat nuk duhet të kalojnë gjatësine 0.8 metër në 
rastet kur fasada është kah rruga. 

• Konzollat dhe strehët duhet te kene lartesine minimale nga toka 2.5 metra. 

3.2 LARTËSIA E OBJEKTIT

• Objektet mund te jene maksimum tri etazha – P+2 

• Lartësia maksimale e objekteve nuk duhet të kalojë 9.5 metra prej tokës deri te 
streha e kulmit.

• Lartësia totale e objekti t nuk duhet të tejkalojë lartësinë 12.5 metra

• Objektet e reja apo mbindërti met ne objekte eksiztuese me diametër prej 9 metash 
nga objekti  apo monumenti  i trashëgimisë kulturore (9 metra tampon zonë) nuk 
duhet te tejkalojnë lartësinë e objekti t eksistues.

3.3 MADHËSIA E OBJEKTIT

• Gabariti  i objekteve duhet te jetë ne përputhje me planin e kati t origjinalë/
mëparshëm/tanishëm të ndërtesës apo mund të mbulojë maksimum 70% të 
parcelës

• Gjerësia e objekti t mund te jetë maksimum 12.0 metra dhe minimum 8.0 metra 
gjerë.

• Objektet në parcela më te ngushta se 8 metra duhet  të jenë sa gjerësia e fasadës.



Relacioni i duhur i parcelës

Karakteristi kat e Fasadës
Përjeti mi vizuel i fasadave të kësaj zone ka rëndësi të madhe, pikërisht për shkak të vendndodhjes së saj. 
Është e nevojshme ruajtja dhe përtrirja e fasadave me kualitet të lartë dhe siluetave.  Materialet jo-har-
monike të fasadave sikurse fasadat e varura (PREJ QELQI) nuk janë të lejuara. Brenda këti j konteksti  të gjitha 
nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:

UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Zona e Bregut të Lumit 
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3.5 OXHAQET

• Konservimi i oxhakut, oxhaku i jep kontribut esencial kulmit dhe karakterit të 
shtëpisë. Oxhaqet identi fi kojnë periudhëne e ndërtesave. 

3.6 PJERRTËSIA E KULMIT   

• Konstruksionet e reja do të kenë kulme dy apo katër ujore, me një kënd të lehtë 
(ndërmjet 20° dhe 30°), muret nga tullat të ngjashme me ndërtesat fqinje dhe forma 
tjera të mureve. 

• ndërti more  ne rastet kur fasada ështe kah rruga. Ne rastet kur objekti  nuk ka oborr 
te perparme, gjeresia e strehes nuk duhet te tejkaloje gjeresine e trotuarit,

• Tek rastet e objekteve neoklasike strehet mund te jene prej 0.0 metra deri ne maksi-
mum 0.8 metra. 

• Objektet e reja apo të transformuara mund te kenë madhësinë maksimale të përd-
hesës 250 m²

• Objektet me natyrë komerciale nuk duhet të tejkalojnë sipërfaqen prej 100 metra 
katrorë.

3.4 PARCELA E OBJEKTIT

• Dy apo më tepër parcela nuk mund të bashkohen

• Një objekt i vetëm nuk duhet të ndërtohet në dy apo më tepër parcela katastrale. 

• Objektet duhet të kenë lidhje me rruge, kopshtet duhet te vendosen ne anën e 
prapme apo anash e jo para objekti t.

• Për objektet e reja në parcela më të vogla se 100m², parcela mund të shfrytëzohet 
deri 100%.

Gjeresia maksimale 12 metera

Minimum 75m2

madhësia e 
parcelës

8m 6m 12m



Two Pitched Roof 

Kulmi me katër ramje 

Pjerrtësia, strehët dhe baxhat e lejuara(tradicionale)

Zona e Bregut të LumitUDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN
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Pjerrtesia jo e duhur e kulmitPjerrtesia e duhur e kulmit

• Kulmi duhet të mbulohet me tjegulla te kuqe 

• Olluqet e kulmit duhet të ngjyrosen me ngjyre kafe të errët (në harmoni me fasadën) 

• Konstruksioni i kulmit duhet të jetë nga druri apo ndonjë material tjetër.

•  Hapjet e baxhave duhet të dizajnohen pas vijës frontale të fasadës kryesore dhe te 
jene ne harmoni me objekti n. Gjerësia maksimale e hapjeve nuk mund të tejkalojë 
25% e gjerësisë së fasadës.

• Hapjet të dyfi shta të baxhave nuk lejohen. 

3.7 FASADA (MURET E JASHTME)

• Fasada (muret e jashtme) duhet te jene masive

• Decidivisht është e ndaluar që muret e jashtme të vishen me pllaka (qeramike, 
terakotës, etj) pllaka të lustruara guri, llaç sinteti k, alumin, plasti kë, xham refl ektues, 
xham i ngjyrosur, që janë materiale që nuk përdoren në arkitekturën tradicionale 
apo e imitojnë atë.

• Të gjitha objektet e reja apo shtesat në objektet ekzistuese duhet të jenë në harmoni 
me sti lin tradicional dhe te ngjyroset me ngjyrë të bardhë dhe ngjyra të lehta naty-
rore (pastel)

3.8 HAPJET

• Duhet te mbrohen dhe te mirembahen proporcionet tradicionale nderti met e reja. 

• Materiali i lejuar i dritareve është druri dhe duhet të jetë i ngjyrosur me ngjyrë kafe 
oe kafe të mbyllët. 

• Dimensinet e dritareve duhet të jenë: 0.8-1.0/1.2-1.6 metër. 

• Proporcionet tradicionale të dyerve duhet të jenë në harmoni me arkitekturën civile.
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Fasada, hapje dhe korniza jo te duhura te shitoreveFasada, hapje dhe korniza te duhura të shitoreve

Proporcione të dritareve

Korniza te duhura te shitoreve

Elemente te duhura te fasades dhe hapjeve

3.9 FASADA E DYQANEVE

• Materaili i lejuar për hapje të dyqaneve është druri,.

• Decidivisht është i ndaluar përdorimi i aluminit me ngjyre natyrore ose te arët

• Proporcionet e kornizes bazohen ne module tradicionale

• Korniza e dyqaneve duhet te jete I ngritur nga dyshemja prej 40-80 cm



Zona e Bregut të LumitUDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN
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Karakteristi kat e detajeve dhe ornamenteve  

Elementet ekzistuese dekorati ve dhe detalet tjera tradicionale si muret dhe rrethojat e oborreve  janë unike 
dhe duhet të ruhen dhe restaurohen nëse është e nevojshme.Proporcionet dhe sti li i shenjëzimit i cili është 
në harmoni me arkitekturën e zonës duhet të shfrytëzohet në mënyrë të njëjtë tek objektet e reja. Brenda 
këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:

Elemente Dekorati ve

3.10  ELEMENTET DEKORATIVE

• Elementet dekorati ve në ndërti met / shtesat e reja duhet të respektojnë dhe të 
përmbahen shembujve tradicionalë

• Rekomandohet që ato të përdoren në mënyrë sa më adekuate dhe diskrete



Objeti vat

Vlera historike e kësaj zone është e qartë. Kjo zonë demonstron modelin e  rrugëve të gjarpëruara te 
Prizrenit dhe shembullin e karakterit të arkitekturës tradicionale. Gjendja momentale fi zike e zonës duhet të 
adresohet sa më shpejtë që është e mundur. Kjo përfshin restaurimin e shumë shtëpive jo të banuar dhe të 
shkatëruara. Është e rëndesisë se veqantë te zbatohet restaurimi i objekteve civile, monumenteve dometh-
ënëse dhe objeteve tjera në këtë zonë. Lidhshmëria/depërtueshmëria e ngritur e këmbësoreve në këtë 
zonë, paraqitja turisti ke dhe ajo e akomodimit në këtë zonë do të ndihmojnë në revitalizimin e kësaj zone. 

Sti li i Arkitekturës 

Sti li Vernakular

Funksioni

Komercial, Turisti k dhe Akomodimi

Monumentet për Restaurim dhe Konservim

Kisha e Shën Shpëti mtarit
Shkolla Teologjike
Kalaja e Qyteti t

Nënzona 4: Zona e Nën Kalasë 
 
Lokacioni i Zonës

UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Nën Kalaja Zone
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Lartësia e duhur e objekti t

Maximum 6.5 m to roof line

Maximum 9.5 m

Karakteristi kat e Vëllimit
Zhvillimet ne kete zone duket te sigurojne restaurimin/rikonstrukti min e objekteve te shkateruara te zones. 
Modeli berthame i parcelave qe eshte unike duhet te ruhet. Alpikimet e reja duhet te sigurojne qe lartes-
ite dhe madhesite  e objekteve mos te pakesojne pamjet ne kete zone dhe rendesine e objekteve monu-
mentale: posaqerisht kur te shiqohet nga qendra e qyteti t dhe zonat tjera.  Brenda këti j konteksti  të gjitha 
nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:

Nën Kalaja Zone UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN 
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4.1 KODI I OBJEKTIT

• Objektet ne kete zone duhet te jene te ndara me natyre vernakulare.

• Nuk lejohet ndërti mi i objekteve industriale. Për shfrytëzim të sipërfaqeve tjera te 
ndaluara, ju lutemi referohuni Draft  Ligjit për Qendrën Historike te Prizrenit.

• Elementet sikur se ballkonet, konzollat nuk duhet të kalojnë gjatësine 0.8 metër në 
rastet kur fasada është kah rruga. 

• Konzollat dhe strehët duhet te kene lartesine minimale nga toka 2.5 metra

4.3   LARTËSIA E OBJEKTIT

• Objektet mund te jene maksimum dy etazha – P+1 

• Lartësia maksimale e objekteve nuk duhet të kalojë 6.5 metra prej tokës deri te 
streha e kulmit.

• Lartësia totale e objekti t nuk duhet të tejkalojë lartësinë 9.5 metra.

• Objektet e reja apo mbindërti met ne objekte eksiztuese me diametër prej 9 metash 
nga objekti  apo monumenti  i trashëgimisë kulturore (9 metra tampon zonë) nuk 
duhet te tejkalojnë lartësinë e objekti t eksistues 

4.2 MADHËSIA E OBJEKTIT

• Gabariti  i objekteve duhet te jetë ne përputhje me planin e kati t origjinalë/
mëparshëm/tanishëm të ndërtesës apo mund të mbulojë maksimum 50% të 
parcelës

• Gjerësia e objekti t mund te jetë maksimum 12.0 metra dhe minimum 8.0 metra 
gjerë.

• Objektet në parcela më te ngushta se 8 metra duhet  të jenë sa gjerësia e fasadës.



 Relacioni i duhur i parcelës

Karakteristi kat e Fasadës
Është nevoje urgjente për restaurim/rikonstrukti min e fasadave të mëparshme/ekzistuese dhe siluetave 
të objekteve të shkatërruara. Aplikimet e reja duhet të ekspozojne materialet harmonike, sti lin vernaku-
lar, madhësine dhe fomën. Kjo është e rëndësishme për shkak të pozitës së Nën Kalasë që formon pamje 
domethënëse brenda zonës historike.  Brenda këti j konteksti  të gjitha ndërti met duhet rreptësisht të përm-
bahen këtyre kriterve:

UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Nën Kalaja Zone
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4.5  OXHAQET

• Konzervimi i oxhakut, oxhaku i jep kontribut esencial kulmit dhe karakterit të 
shtëpisë. Oxhaqet identi fi kojnë periudhëne e ndërtesave.

4.6  PJERRTËSIA E KULMIT 

• Konstruksionet e reja do të kenë kulme dy apo katër ujore, me një kënd të lehtë 
(ndërmjet 20° dhe 30°), muret nga tullat të ngjashme me ndërtesat fqinje dhe forma 
tjera të mureve. 

• Strehët mund të zgjaten prej 0.8 metra deri në maksimum 2.0 metër përtej vijës 
ndërti more  ne rastet kur fasada ështe kah rruga. Ne rastet kur objekti  nuk ka oborr 
te perparme, gjeresia e strehes nuk duhet te tejkaloje gjeresine e trotuarit,

• Objektet e reja apo të transformuara mund te kenë madhësinë maksimale të përd-
hesës 250 m²

• Objektet me natyrë komerciale nuk duhet të tejkalojnë sipërfaqen prej 100 metra 
katrorë.

4.4   PARCELA E OBJEKTIT

• Dy apo më tepër parcela nuk mund të bashkohen

• Një objekt i vetëm nuk duhet të ndërtohet ne dy apo më tepër parcela katastrale.

• Objektet duhet të kenë lidhje me rruge, kopshtet duhet te vendosen ne anën e 
prapme apo anash e jo para objekti t.

• Për objektet e reja në parcela më të vogla se 100m², parcela mund të shfrytëzohet 
deri 100%.

• Distanca e objekti t (objekteve) të reja apo vëllimeve të reja që shtohen deri te kufi ri 

Gjeresia maksimale 12 metera

Minimum 100m2

madhësia e parceles

8m 12m



Kulmi me dy pjerrtësi

Kulmi me katër pjerrtësi

Pjerrtësia, strehët dhe baxhat e lejuara(tradicionale)

Nën Kalaja Zone UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN 
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• Tek rastet e objekteve neoklasike strehet mund te jene prej 0.0 metra deri ne maksi-
mum 0.8 metra. 

• Kulmi duhet të mbulohet me tjegulla tradicionale – me lugje 

• Olluqet e kulmit duhet të ngjyrosen me ngjyre kafe të errët (në harmoni me 
fasadën)

• Konstruksioni i kulmit duhet të jetë nga druri apo ndonjë material tjetër i pështat-
shëm.

• Në strehë lejohet përdorimi i elementeve tradicionale dekorati ve (shiqo 4.10)

• Hapjet e baxhave duhet të dizajnohen pas vijës frontale të fasadës kryesore dhe te 
jene ne harmoni me objekti n. Gjerësia maksimale e hapjeve nuk mund të tejkalojë 
25% e gjerësisë së fasadës.

4.7 FASADA (MURET E JASHTME)

• Fasada e çfarëdo objekti  të trashëgimisë duhet të ruhet; në raste të shkatërrimit 
duhet të restaurohet në formë origjinale duke përfshirë materialet dhe teknologjinë

• Decidivisht është e ndaluar që muret e jashtme të vishen me pllaka (qeramike, 
terakotës, etj) pllaka të lustruara guri, llaç sinteti k, alumin, plasti kë, xham refl ektues, 
xham i ngjyrosur, që janë materiale që nuk përdoren në arkitekturën tradicionale 
apo e imitojnë atë. 

• Të gjitha objektet e reja apo shtesat në objektet ekzistuese duhet të jenë në harmo-
ni me sti lin tradicional dhe te ngjyroset me ngjyra të bardhë dhe ngjyra tjera të lehta 
natyrore (pastel) 

4.8  HAPJET

• Duhet te mbrohen dhe te mirembahen proporcionet tradicionale, dimensionet dhe 
materiali tek nderti met e reja. 

• Materiali i lejuar i dritareve është druri dhe duhet të jetë i ngjyrosur me ngjyrë kafe 
oe kafe të mbyllët

• Dimensinet e lejuara të dritareve që mund të perdoren në objektet e reja janë: 0.8-
1.0/1.2-1.6 metër ( dimensione tradicionale)

• Proporcionet tradicionale te dyerve duhet te jene ne harmoni me arkitekturen civile



Karakteristi kat e detajeve dhe ornamenteve

Elementet eksiztuese vernakulare dhe detalet tjera tradicionale si muret dhe rrethojat e oborreve  jane 
unike dhe duhet te ruhen dhe restaurohen nese eshte e nevojshme.Proporcionet dhe sti li i shenjezimit i cili 
eshte jne harmoni me arkitekturen e zones duhet te shfrytezohet ne menyre te njejte tek objektet e reja. 
Brenda këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:

UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Nën Kalaja Zone
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Sti li Vernakular

Proporcione të dritareve

Korniza te duhura te shitoreve

Elemente te duhura te fasades dhe hapjeve

4.10 ELEMENTET DEKORATIVE

• Elementet dekorati ve në ndërti met / shtesat e reja duhet të respektojnë dhe të 
përmbahen shembujve tradicionalë - sti lin vernakular

• Rekomandohet që ato të përdoren në mënyrë sa më adekuate dhe diskrete  

• Është i lejuar përdorimi i  listelave (dekorati ve) horizontale dhe verti kale nga druri, 
që duhet të jenë të ngjyrosura me ngjyrë kafe të mbyllët.

4.9 FASADA E DYQANEVE

• Materaili i lejuar për hapje të dyqaneve është druri. 

• Decidivisht është i ndaluar përdorimi i aluminit me ngjyre natyrore ose te arët

• Hapjet e dyqaneve per shfrytezim komercial duhet te jene te dimensioneve mini-
male duke u bazuar ne proporcionet e fasades dhe nevojave per ndriqim te hape-
sirave te brendshme te biznisit.

• Proporcionet e hapjeve duhet të bazohen në module tradicionale

• Korniza e dyqaneve duhet te jete I ngritur nga dyshemja prej 40-80 cm



Nënzona 5: Zona e Aksit Tregëtar
 
Lokacioni i Zonës 

Objekti vat

Kjo zonë siguron shitje me pakicë dhe është shtylla komerciale e Zonës Historike. Funksioni duhet të ruhet 
dhe rritet. Ndërmarrjet jo te duhura komerciale nuk duhet të jenë jashtë zonës. Prioritet eshte ngritja e 
kualiteti t te mjedisit per kembesore. Kjo zone perfshine Hamamin qe  eshte potencial te kete funksionin 
dhe kapaciteti n turisti k. 

Vernacular Architectural Style 

Sti li Neoklasik
Intervenimet ne vellim duhet te aplikohen ne raste te ruajtjes, pastrimit, restaurimit, renovimit te fasadave.

Funksioni

Sherbimet Komerciale dhe te Shitjes me Pakice
Banim

Monumentet per Konservim dhe Rastaurim

Hamami i Gazi Mehmet Pashës
Xhamia e Gazi Mehmet Pashës

       Zona e Aksit Tregëtar UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN
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Lartësia jo e duhur e 
objekti t

Lartesia e duhur e 
objekteve 

Lartësia e duhur e objekteve 

Karakteristi kat e Vëllimit
Zhvillimet në këtë zonë duhet të kenë qëllimin e ruajtjes dhe restaurimit të lartësisë konsekuente të objek-
teve, siluetave dhe pamjes se imazhit rrugor. Ruajtja e modelit të parcelës është e rëndesishme për shkak të 
ruajtjes së bërthamës  së shkëlqyeshme urbane. Brenda këti j konteksti  të gjitha ndërti met duhet rreptësisht 
të përmbahen këtyre kriterve:

UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Zona e Aksit Tregëta
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Maximum 6.5 m deri tek streha

Maximum 9.5 m

5.1 KODI I OBJEKTIT 

• Objektet në këtë zonë duhet të jenë të lidhura me natyrë komerciale, duke u përm-
bajtur sti lit neoklasik

• Nuk lejohet ndërti mi i objekteve industriale. Për shfrytëzim të sipërfaqeve tjera te 
ndaluara, ju lutemi referohuni Draft  Ligjit për Qendrën Historike te Prizrenit.

• Elementet sikur se ballkonet, konzollat nuk duhet të kalojnë gjatësine 0.8 metër në 
rastet kur fasada është kah rruga. 

• Konzollat dhe strehët duhet te kene lartesine minimale nga toka 2.5 metra. 

5.2 LARTËSIA E OBJEKTIT

• Objektet mund te jene maksimum dy etazha– P+1

• Lartësia maksimale e objekteve nuk duhet të kalojë 6.5 metra prej tokës deri te 
streha e kulmit.

• Lartësia totale e objekti t nuk duhet të tejkalojë lartësinë 9.5 metra

• Objektet e reja apo mbindërti met ne objekte eksiztuese me diametër prej 9 metash 
nga objekti  apo monumenti  i trashëgimisë kulturore (9 metra tampon zonë) nuk 
duhet te tejkalojnë lartësinë e objekti t eksistues 

5.3 MADHËSIA E OBJEKTIT

• Gabariti  i objekteve duhet te jetë ne përputhje me planin e kati t origjinalë/
mëparshëm/tanishëm të ndërtesës apo mund të mbulojë maksimum 80% të 
parcelës

• Gjerësia e objekti t mund te jetë maksimum 8.0 metra dhe minimum 4.0 metra gjerë.

• Objektet në parcela më te ngushta se 4 metra duhet  të jenë sa gjerësia e fasadës.



Relacioni adekuat i madhesise se objekti t dhe parceles

Minimum 75m2

madhesia e 
parceles

8m 6m 9m
8m

Karakteristi kat e Fasadës
Fasadat historike ne kete zone demonstrojnë traditen neoklasike. Kjo duhet te ruhet dhe restaurohet në 
pjesët e nevojshme për të siguruar dukje konsekuente dhe siluete te imazhit te rrugeve. Fasadat e reja 
duhet te jene ne hamoni me imazhin e rrugeve, madhesine, formen dhe materailet. Brenda këti j konteksti  
të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:

Zona e Aksit Tregëtar UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN
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5.5 OXHAQET

• Konservimi i oxhakut, oxhaku i jep kontribut esencial kulmit dhe karakterit të 
shtëpisë. Oxhaqet identi fi kojnë periudhëne e ndërtesave .

5.6 PJERRTËSIA E KULMIT 

• Konstruksionet e reja do të kenë kulme dy apo katër ujore, me një kënd të lehtë 
(ndërmjet 20° dhe 30°), muret nga tullat të ngjashme me ndërtesat fqinje dhe forma 
tjera të murev. 

• Strehët mund të zgjaten prej 0.8 metra deri në maksimum 2.0 metër përtej vijës 
ndërti more  ne rastet kur fasada ështe kah rruga. Ne rastet kur objekti  nuk ka oborr 
te perparme, gjeresia e strehes nuk duhet te tejkaloje gjeresine e trotuarit,

• Tek rastet e objekteve neoklasike strehet mund te jene prej 0.0 metra deri ne maksi-
mum 0.8 metra. 

• Objektet e reja apo të transformuara mund te kenë madhësinë maksimale të përd-
hesës 250 m²

• Objektet me natyrë komerciale nuk duhet të tejkalojnë sipërfaqen prej 100 metra 
katrorë.

5.4 PARCELA E OBJEKTIT

• Madhesia minimale e parceles eshte 75m².

• Dy apo më tepër parcela nuk mund të bashkohen

• Një objekt i vetëm nuk duhet të ndërtohet në dy apo më tepër parcela katastrale

• Objektet duhet të kenë lidhje me rruge, kopshtet duhet te vendosen ne anën e 
prapme apo anash e jo para objekti t. 

• Për objektet e reja në parcela më të vogla se 100m², parcela mund të shfrytëzohet 
deri 100%

Gjeresia Maksimale 8 metra



Kulmi me dy pjerrtësi

Kulmi me katër pjerrtësi
Pjerrtësia, strehët dhe baxhat e lejuara(tradicionale)

UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN Zona e Aksit Tregëtar
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Baxhat jo te duhura ne objekt

Oxhaqet e duhura te kulmit (neoklasike)

Materialet e duhura të kulmit

• Kulmi duhet të mbulohet me tjegulla tradicionale te kuqe

• Olluqet e kulmit duhet të ngjyrosen me ngjyre kafe të errët (në harmoni me fasadën)

• Konstruksioni i kulmit duhet të jetë nga druri apo ndonjë material tjetër i pështat-
shëm.

• Hapjet e baxhave duhet të dizajnohen pas vijës frontale të fasadës kryesore dhe te 
jene ne harmoni me objekti n. Gjerësia maksimale e hapjeve nuk mund të tejkalojë 
25% e gjerësisë së fasadës

• Nuk lejohen hapje të dyfi shta të baxhave/

5.7 FASADA (MURET E JASHTME)

• Fasada e çfarëdo objekti  të trashëgimisë duhet të ruhet; në raste të shkatërrimit 
duhet të restaurohet në formë origjinale duke përfshirë materialet dhe teknologjinë. 

• Në rast të ndryshimeve të vogla në hapjet ekzistuese (dyert, dritaret, hapjet ven-
ti luese) të objekteve të trashëgimisë / fasadave kujdesi duhet t`i kushtohet në 
respekti m, mbrojtje dhe mirëmbajtje të shkallës, madhësisë, proporcioneve, materi-
aleve, dizajnit dhe teknikave të ndërti mit.

• Decidivisht është e ndaluar që muret e jashtme të vishen me pllaka (qeramike, 
terakotës, etj) pllaka të lustruara guri, llaç sinteti k, alumin, plasti kë, xham refl ektues, 
xham i ngjyrosur, që janë materiale që nuk përdoren në arkitekturën tradicionale 
apo e imitojnë atë.
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Fasadat dhe hapjet e jo te 
duhura

Elementet e duhura të fasadës dhe hapjeve

Fasada dhe hapje të duhura

• Të gjitha objektet e reja apo shtesat në objektet ekzistuese duhet të jenë në harmoni 
me sti lin tradicional dhe te ngjyroset me ngjyra tjera të lehta natyrore (pastel) 

5.8 HAPJET

• Duhet te mbrohen dhe te mirembahen proporcionet, dimensionet, maeriali  tradi-
cionale tek nderti met e reja.

• Materiali i lejuar i dritareve është druri dhe duhet të jetë i ngjyrosur me kafe të mb-
yllët

• Dimensinet e lejuara të dritareve duhet të jenë: 0.8-1.0/1.2-1.6 metër

• Proporcionet tradicionale te dyerve duhet te jene ne harmoni me arkitekturen civile



Karakteristi kat e detajeve dhe ornamenteve

Elementet ekzistuese neoklasike dhe detalet tjera tradicionale si muret dhe rrethojat e oborreve  janë unike 
dhe duhet të ruhen dhe restaurohen nese eshte e nevojshme.Proporcionet dhe sti li i shenjezimit i cili eshte 
jne harmoni me arkitekturen e zones duhet te shfrytezohet ne menyre te njejte tek objektet e reja. Brenda 
këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:
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Fasada jo e Duhur e ShitoreveFasada e Duhur e Shitoreve

Elementet Dekorati ve

5.10 ELEMENTET DEKORATIVE

• Elementet dekorati ve në ndërti met / shtesat e reja duhet të respektojnë dhe të 
përmbahen shembujve tradicionalë - sti lin neoklasik. Rekomandohet që ato të për-
doren në mënyrë sa më adekuate dhe diskrete

• Material i lejuar per elementet dekorati ve nga gipsi-llaqi ne harmoni me sti lin neok-
lasik.

• Lejohet perdorimi i cadrave(nga materaili i bute) per dritaret e shitoreve si elemente 
dekorati ve 

5.9 FASADA E DYQANEVE

• Materaili i lejuar për hapje të dyqaneve është druri.

• Decidivisht është i ndaluar përdorimi i aluminit me ngjyre natyrore ose te arët

• Proporcionet e kornizës bazohen në module tradicionale

• Korniza e dyqaneve duhet te jete I ngritur nga dyshemja prej 40-80 cm



Objekti vat

Hapësira e Zonës së Banimit dhe Shfrytëzimit të Përzier është nje territor mbizotëruesë i banimit në Zonën 
Historike.  Eshtë me rëndësi të sigurohet që densiteti  i duhur i banimit është arritur posaqërisht që zhvil-
limet e reja janë në harmoni me rrethin dhe vetë Zonën Historike. Kjo zone duhet të inkurajojë shfrytëz-
imin e përzier të objekteve që janë adekuate për zonën historike, decentraliziminin e prodhimitarisë dhe 
ndërmarrjeve te vogla. Për të promovuar kualitet të lartë visuel është esenciale rastaurimi i monumenteve 
të vendosura në këtë zonë. Për momenti n ambienti  i këmbësoreve është i kualiteti t të ulët dhe kërkon 
përmirësime duke përfshirë edhe qarkullimin e veturave.  

Sti li i Arkitekturës 

Sti li Qytetar/Vernakular - Intervenimet në volum të arkitekurës civile duhet të bëhen gjatë ruajtjes, pastrim-
it, restaurimit, rekonstrukti mit dhe renovimit te fasadave. 

Funksioni

Shfrytëzim të Përzier Komercial dhe Banim

Monumentet per Restaurim dhe Konservim
Xhamia e Gazi Mehmet Pashës
Hamami i Gazi Mehmet Pashës
Kisha e Shën Premtës, 
Muzeu Arkeologjik,
Xhamia e Haxhi Ramadanit, 
Lidhja Shqiptare e Prizrenit

Nënzona 6: Zona e Banimit dhe Shfrytëzimit të Përzier
 
Lokacioni i Zonës

Zona e Banimit dhe Shfrytëzimit të Përzier UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN
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Lartesia jo e duhur 
e objekteve

Lartesia e duhur e objekteves  

Maximum 9.5 m 

Maximum 12.5 m

Lartesia e duhur e 
objekteve

Karakteristi kat e Vëllimit
Zhvillimet në këtë zonë duhet të sigurojnë përzierje të banimit dhe komerciales me decentralizim të pro-
dhimtarisë drejt jashtë zonës historike. Mbajtja e  densiteti t adekuat të banimit është e rëndësishme për 
mirëmbajtjen e karakterit tradicional prandaj aplikimet e reja duhet te demonstrojnë madhësinë, fomën e 
parcelës që është në harmoni me rrethinën. Brenda këti j konteksti  të gjitha ndërti met duhet rreptësisht të 
përmbahen këtyre kriterve:
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6.1 KODI I OBJEKTIT 

• Objektet ne kete zone duhet te jene te lidhura me natyre komerciale, duke mbajtur 
sti lin Qytetarë/Vernakular

• Nuk lejohet ndërti mi i objekteve industriale. Për shfrytëzim të sipërfaqeve tjera te 
ndaluara, ju lutemi referohuni Draft  Ligjit për Qendrën Historike te Prizrenit

• Elementet sikur se ballkonet, konzollat nuk duhet të kalojnë gjatësine 0.8 metër në 
rastet kur fasada është kah rruga. 

• Konzollat dhe strehët duhet te kene lartesine minimale nga toka 2.5 metra. 

6.2 LARTËSIA E OBJEKTIT

• Objektet mund te jene maksimum dy etazha maksimum deri ne tri etazha – P+1-
P+2. 

• Lartësia maksimale e objekteve nuk duhet të kalojë 9.5 metra prej tokës deri te 
streha e kulmit.

• Lartësia totale e objekti t nuk duhet të tejkalojë lartësinë 12.5 metra

• Objektet e reja apo mbindërti met ne objekte eksiztuese me diametër prej 9 metash 
nga objekti  apo monumenti  i trashëgimisë kulturore (9 metra tampon zonë) nuk 
duhet te tejkalojnë lartësinë e objekti t eksistues. 

6.3 MADHËSIA E OBJEKTIT

• Gabariti  i objekteve duhet te jetë ne përputhje me planin e kati t origjinalë/
mëparshëm/tanishëm të ndërtesës apo mund të mbulojë maksimum 60% të parcelës

• Gjerësia e objekti t mund te jetë maksimum 8.0 metra dhe minimum 12.0 metra 
gjerë.

• Objektet në parcela më te ngushta se 8 metra duhet  të jenë sa gjerësia e fasadës.



Relacioni adekuat i parcelës

Karakteristi kat e Fasadës
Fasadat historike ne kete zone jane te sti lit qytetar/vernakular. Keto fasada dhe silueta duhet te restauro-
hen dhe rikonstruktohen nese jane te shkatëraura. Zhvillimet e reja duhet te percjellin karakterin tradi-
cional dhe te shmangen materialeve, ngjyrave dhe elementeve te cilet nuk jane ne harmoni. Brenda këti j 
konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:
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• Objektet e reja apo të transformuara mund te kenë madhësinë maksimale të përd-
hesës 250 m²

• Objektet me natyrë komerciale nuk duhet të tejkalojnë sipërfaqen prej 100 metra 
katrorë.

6.4 PARCELA E OBJEKTIT

• Madhesia minimale e parceles eshte 100m².

• Dy apo më tepër parcela nuk mund të bashkohen

• Një objekt i vetëm nuk duhet të ndërtohet ne 2 apo më tepër parcela katastrale

• Objektet nuk duhet të pajisen me pengesa prej rrugës

• Objektet duhet të kenë lidhje me rruge, kopshtet duhet te vendosen ne anën e 
prapme apo anash e jo para objekti t 

• Për objektet e reja në parcela më të vogla se 100m², parcela mund të shfrytëzohet 
deri 100%

• Distanca e objekti t (objekteve) të reja apo vëllimeve të reja që shtohen deri te kufi ri 
i parcelës – në rastet kur nuk është ndërti m prej muri-në-mur e ngjitur për objektet 
fqinje – duhet të jetë së paku 3 metra.

6.5 OXHAQET

• Konservimi i oxhakut, oxhaku i jep kontribut esencial kulmit dhe karakterit të 
shtëpisë. Oxhaqet identi fi kojnë periudhëne e ndërtesave

6.6 PJERRTËSIA E KULMIT 

• Konstruksionet e reja do të kenë kulme dy apo katër ujore, me një kënd të lehtë 
(ndërmjet 20° dhe 30°), muret nga tullat të ngjashme me ndërtesat fqinje dhe forma 
tjera të mureve.

• Strehët mund të zgjaten prej 0.8 metra deri në maksimum 2.0 metër përtej vijës 
ndërti more  ne rastet kur fasada ështe kah rruga. Ne rastet kur objekti  nuk ka oborr 
te perparme, gjeresia e strehes nuk duhet te tejkaloje gjeresine e trotuarit,

Gjeresia maksimale 12 metera

Minimum 100m2

madhësia e parcelës

8m 12m



Kulmi me dy pjerrtësi

Kulmi me katër pjerrtësi
Pjerrtësia, strehët dhe baxhat e lejuara(tradicionale)
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 Shembuj te oxhqeve tradicionale                       

Ramja adekuate e kulmit Pjerrtësi joadekuate e kulmit             

• Tek rastet e objekteve neoklasike strehet mund te jene prej 0.0 metra deri ne maksi-
mum 0.8 metra. 

• Kulmi duhet të mbulohet me tjegulla tradicionale te kuqe

• Olluqet e kulmit duhet të ngjyrosen me ngjyre kafe të errët (në harmoni me fasadën)

• Konstruksioni i kulmit duhet të jetë nga druri apo ndonjë material tjetër i pështat-
shëm.

• Hapjet e baxhave duhet të dizajnohen pas vijës frontale të fasadës kryesore dhe te 
jene ne harmoni me objekti n. Gjerësia maksimale e hapjeve nuk mund të tejkalojë 
25% e gjerësisë së fasadës

• Nuk lejohen hapje të dyfi shta të baxhave.

6.7 FASADA (MURET E JASHTME)

• Fasada e çfarëdo objekti  të trashëgimisë duhet të ruhet; në raste të shkatërrimit 
duhet të restaurohet në formë origjinale duke përfshirë materialet dhe teknologjinë.

• Materiali i fasades tek objektet e mbrojtura duhet te jete masive ne mure te obor-
reve dhe dritare druri. 

• Materialet tradicionale të përdoren sa më shumë që është e mundur dhe të ngjyro-
set me ngjyrë te bardhë dhe ngjyra të lehta natyrore (pastel) 

• Në rast të ndryshimeve të vogla në hapjet ekzistuese (dyert, dritaret, hapjet ven-
ti luese) të objekteve të trashëgimisë / fasadave kujdesi duhet t`i kushtohet në re-
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Fasada dhe Hapjet e Duhura Fasada dhe Hapjet jo te Duhura                  

Sti li qytetarë Sti li Vernakular

Fasada dhe Hapjet e Duhura

spekti m, mbrojtje dhe mirëmbajtje të shkallës, madhësisë, proporcioneve, materi-
aleve, dizajnit dhe teknikave të ndërti mit.

• Nuk lejohen hapje e reja ne fasade

• Decidivisht është e ndaluar që muret e jashtme të vishen me pllaka (qeramike, 
terakotës, etj) pllaka të lustruara guri, llaç sinteti k, alumin, plasti kë, xham refl ektues, 
xham i ngjyrosur, që janë materiale që nuk përdoren në arkitekturën tradicionale 
apo e imitojnë atëfaçades, or imitati on of traditi onal materials.

6.8 HAPJET

• Duhet te mbrohen dhe te mirembahen proporcionet tradicionale nderti met e reja.

• Materiali i lejuar i dritareve është druri dhe duhet të jetë i ngjyrosur me ngjyrë kafe 
të mbyllët

• Dimensinet e dritareve duhet të jenë: 0.8-1.0/1.2-1.6 metër. 

• Hapjet dhe ballkonet tradicionale duke përfshirë detajet e tyre nga hekuri,druri dhe 
guri duhet të ruhen dhe të riparohen.



Karakteristi kat e detajeve dhe ornamenteve

Elementet ekzistuese vernakulare dhe detalet tjera tradicionale si muret dhe rrethojat e oborreve  jane 
unike dhe duhet të ruhen dhe restaurohen nese eshte e nevojshme.Proporcionet dhe sti li i shenjezimit i cili 
eshte jne harmoni me arkitekturen e zones duhet te shfrytezohet ne menyre te njejte tek objektet e reja. 
Brenda këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve: 
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Fasada e Duhur e Shitoreve Fasada jo e Duhur e Shitoreve

Elementet Dekorati ve

Modulet

6.9 FASADA E DYQANEVE

• Materaili i lejuar për hapje të dyqaneve është druri, metali dhe xhamat pa kornizë.

• Decidivisht është i ndaluar përdorimi i aluminit me ngjyre natyrore ose te arët

• Korniza e dyqaneve duhet te jete I ngritur nga dyshemja prej 40-80 cm

• Proporcionet e kornizës bazohen në module tradicionale

6.10 ELEMENTET DEKORATIVE

• Elementet dekorati ve në ndërti met / shtesat e reja duhet të respektojnë dhe të 
përmbahen shembujve tradicionalë.

• Është i lejuar përdorimi i  listelave (dekorati ve) horizontale dhe verti kale nga druri, 
që duhet të jenë të ngjyrosura me ngjyrë kafe të mbyllët. 

• Rekomandohet që ato të përdoren në mënyrë sa më adekuate dhe diskrete. 



Objekti vat

Zona e Banimit me Model Organik pershinë zonen specifi ke me elemente karakteristi ke të arkitekturës 
vernakulare ku dominon kompozicioni organik i shtepive te banimit. Modelet e rrugëve janë organike, gjar-
përuese të shtruara me gurë lokal që drejtojnë këmbësorët deri tek shtëitë të vendosura në pjerrësi. Zona 
përmban një numër të madh të shtëpive të pabanuara dhe ka nevojë për revitalizim. Duhet të bëhen inter-
venimet ne arkitekturën civile si: mbrojtja, pastrimi, mirëmbjatja, restaurimi, rekonstrukti mi dhe renovimi 
i fasadave. Përmirësimi dhe restaurimi i qasjes së këmbësorëve dhe veturave do të ndihmojnë ne revitaliz-
imin e zonës. 

Sti li i Arkitekturës 

Sti li Vernakular

Funksioni

Banim, Akomodim dhe Edukim

Monumentet per Restaurim dhe Konservim

Shkolla e Muzikes “Lorenc Antoni”

7.0 Zona (Organike) e Banimit
 
Lokacioni i Zonës

 Zona (Organike) e Banimit UDHËZIMET E DIZAJNIT URBAN
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Lartesia e duhur e objekteve

Maximum 6.5 m 

Maximum 9.5 m

Karakteristi kat e Vëllimit
Zhvillimet në këtë zonë duhet të sigurojnë restaurimin/rikonstrukti min e objekteve te shkatërruara në 
lartësinë e përgjithshme të objekti t brenda zonës. Modeli i përkryer i bërthamës së parcelës dhe objektet e 
ndara duhet të mbrohen. Aplikimet e reja duhet të sigurojnë që lartësia dhe lokacioni i objekteve nuk pakë-
son pamjen në këtë zonë.Brenda këti j konteksti  të gjitha ndërti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre 
kriterve:
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Lartësia e duhur e 
objekteve

Lartësia jo e duhur 
e objekteve                

7.1 KODI I OBJEKTIT 

• Objektet në këtë zonë duhet të jenë të ndara, në sti lin vernakular.

• Nuk lejohet ndërti mi i objekteve industriale. Për shfrytëzim të sipërfaqeve tjera te 
ndaluara, ju lutemi referohuni Draft  Ligjit për Qendrën Historike te Prizrenit

• Elementet sikur se ballkonet, konzollat nuk duhet të kalojnë gjatësine 0.8 metër në 
rastet kur fasada është kah rruga. 

• Konzollat dhe strehët duhet te kene lartesine minimale nga toka 2.5 metra. 

7.2 LARTËSIA E OBJEKTIT 

• Objektet mund të jenë maksimum 2 kate - P+1                 

• Lartësia maksimale e objekteve nuk duhet të kalojë 6.5 metra prej tokës deri te 
streha e kulmit.

• Lartësia totale e objekti t nuk duhet të tejkalojë lartësinë 12.5 metra

• Objektet e reja apo mbindërti met ne objekte ekzistuese me diametër prej 9 metash 
nga objekti  apo monumenti  i trashëgimisë kulturore (9 metra tampon zonë) nuk 
duhet te tejkalojnë lartësinë e objekti t eksistues

7.3 MADHËSIA E OBJEKTIT

• Gabariti  i objekteve duhet te jetë ne përputhje me planin e kati t origjinalë/
mëparshëm/tanishëm të ndërtesës apo mund të mbulojë maksimum 50% të 
parcelës

• Gjerësia e objekti t mund te jetë maksimum 8.0 metra dhe minimum 12.0 metra 
gjerë.

• Objektet në parcela më te ngushta se 8 metra duhet  të jenë sa gjerësia e fasadës.



Relacioni adekuat i  parcelës

Minimum 100m2

madhësia e 
parcelës

12m8m

Karakteristi kat e Fasadës
Kjo zone ka shume fasada karakteristi ke historike. Eshte thelbesore se objektet e reja te jenë ne harmoni 
me arkitekturen hsitorike.  Restaurimi/rikonstrukti mi i arkitektures se shkaterruar civile eshte i domo-
sdoshem. Brenda këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:
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• Objektet e reja apo të transformuara mund te kenë madhësinë maksimale të përd-
hesës 250 m²

• Objektet me natyrë komerciale nuk duhet të tejkalojnë sipërfaqen prej 100 metra 
katrorë.

7.4 PARCELA E OBJEKTIT

• Dy apo më tepër parcela nuk mund të bashkohen.

• Një objekt i vetëm nuk duhet të ndërtohet në dy apo më tepër parcela katastrale.

• Objektet jane te ndara me oborre frontale dhe murre rrethuese

• Për objektet e reja në parcela më të vogla se 100m², parcela mund të shfrytëzohet 
deri 100%

7.5 OXHAQET

• Konservimi i oxhakut, oxhaku i jep kontribut esencial kulmit dhe karakterit të 
shtëpisë. Oxhaqet identi fi kojnë periudhëne e ndërtesave

7.6 PJERRTËSIA E KULMIT 

• Konstruksionet e reja do të kenë kulme dy apo katër ujore, me një kënd të lehtë 
(ndërmjet 20° dhe 30°), muret nga tullat të ngjashme me ndërtesat fqinje dhe forma 
tjera të mureve.

• Strehët mund të zgjaten prej 0.8 metra deri në maksimum 2.0 metër përtej vijës 
ndërti more  ne rastet kur fasada ështe kah rruga. Ne rastet kur objekti  nuk ka oborr 
te perparme, gjeresia e strehes nuk duhet te tejkaloje gjeresine e trotuarit,

• Tek rastet e objekteve neoklasike strehet mund te jene prej 0.0 metra deri ne maksi-
mum 0.8 metra. 

• Në strehë lejohet përdorimi i elementeve tradicionale dekorati ve

• Kulmi duhet të mbulohet me tjegulla tradicionale te kuqe

• Olluqet e kulmit duhet të ngjyrosen me ngjyre kafe të errët (në harmoni me fasadën)

Gjeresia maksimale 12 metera



Kulmi me dy pjerrtësi

Kulmi me katër pjerrtësi
Pjerrtësia, strehët dhe baxhat e lejuara(tradicionale)
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Oxhaqet tradicionale Pjerrtësia jo adekuate e kulmit               Pjerrtësia adekuate e kulmit                   

• Konstruksioni i kulmit duhet të jetë nga druri apo ndonjë material tjetër i pështat-
shëm.

• Hapjet e baxhave duhet të dizajnohen pas vijës frontale të fasadës kryesore dhe te 
jene ne harmoni me objekti n. Gjerësia maksimale e hapjeve nuk mund të tejkalojë 
25% e gjerësisë së fasadës

• Nuk lejohen hapje të dyfi shta të baxhave.

7.7 FASADA (MURET E JASHTME)

• Fasada e çfarëdo objekti  të trashëgimisë duhet të ruhet; në raste të shkatërrimit 
duhet të restaurohet në formë origjinale duke përfshirë materialet dhe teknologjinë

• Në rast të ndryshimeve të vogla në hapjet ekzistuese (dyert, dritaret, hapjet ven-
ti luese) të objekteve të trashëgimisë / fasadave kujdesi duhet t`i kushtohet në 
respekti m, mbrojtje dhe mirëmbajtje të shkallës, madhësisë, proporcioneve, materi-
aleve, dizajnit dhe teknikave të ndërti mit.

• Decidivisht është e ndaluar që muret e jashtme të vishen me pllaka (qeramike, 
terakotës, etj) pllaka të lustruara guri, llaç sinteti k, alumin, plasti kë, xham refl ektues, 
xham i ngjyrosur, që janë materiale që nuk përdoren në arkitekturën tradicionale 
apo e imitojnë atëfaçades, or imitati on of traditi onal materials.
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Hapjet Adekuate Hapjet jo Adekuate

Fasadat tradicionale
Sti li QytetarSti li Vernakular  

Fasadat e duhura

Proporcione të dritareve

7.8 HAPJET

• Duhet te mbrohen dhe te mirembahen proporcionet tradicionale nderti met e reja.

• Dimensinet e lejuara të dritareve që mund të perdoren në objektet e reja janë: 0.8-
1.0/1.2-1.6 metër ( dimensione tradicionale)

• Materiali i lejuar i dritareve është druri dhe duhet të jetë i ngjyrosur me ngjyrë kafe 
të mbyllët.

• Dritaret në fasadë duhet të përcjellin madelin dy-dy, tre-tre apo të vequar por gjith-
një në proposcion me fasadën.  

• Hapjet dhe ballkonet tradicionale duke përfshirë detajet e tyre nga hekuri,druri dhe 
guri duhet të ruhen dhe të riparohen.

• Në objektet e reja duhet të përdoren modelet e ballkoneve tradicionale duke re-
spektuar dimensionet, materialet, dizajnin e konstruksionit dhe karakteristi kat 
strukturore. 

• NUk lejohen hapjet e reja në fasadë të arkitekturës civill. 

• Në të gjitha objektet e reja apo shtesat në objektet ekzistuese rekomandohet që ma-
terialet tradicionale të përdoren sa më shumë që është e mundur dhe te ngjyroset 
me të bardhë dhe ngjyra të lehta-pastel



Karakteristi kat e detajeve dhe ornamenteve
Elementet ekzistuese vernakulare dhe detalet tjera tradicionale si muret dhe rrethojat e oborreve  jane 
unike dhe duhet te ruhen dhe restaurohen nese eshte e nevojshme.Proporcionet dhe sti li i shenjezimit i cili 
eshte jne harmoni me arkitekturen e zones duhet te shfrytezohet ne menyre te njejte tek objektet e reja. 
Brenda këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve: 
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Elementet e Duhura Dekorati ve

Korniza e Duhur Shitoreve

7.9 FASADA E DYQANEVE

• Nuk parashihen fasada te shitoreve

• Materaili i lejuar për hapje të dyqaneve është druri. 

• Decidivisht është i ndaluar përdorimi i aluminit me ngjyre natyrore ose te arët

• Proporcionet e kornizës bazohen në module tradicional

• Korniza e dyqaneve duhet te jete I ngritur nga dyshemja prej 40-80 cm

7.10 ELEMENTET DEKORATIVE

• Elementet dekorati ve në ndërti met / shtesat e reja duhet të respektojnë dhe të 
përmbahen shembujve tradicionalë. Rekomandohet që ato të përdoren në mënyrë 
sa më adekuate dhe diskrete.

• Është i lejuar përdorimi i  listelave (dekorati ve) horizontale dhe verti kale nga druri, 
që duhet të jenë të ngjyrosura me ngjyrë kafe të mbyllët. 

•  Kornizat e dyerve dhe dritareve ne gjendje te mire tek objekteve historike duhet te 
mbrohen. Nese jane te demtuara duhet te zevendesohen me material dhe dimen-
sione te njejta.



Nënzona 8: Zona e Banimit (Sipas Trendeve Aktuale te Ndërti mit)
 
Lokacioni i Zonës

Objekti vat

Zonës së Banimit (Sipas Trendeve Aktuale te Ndërti mit) është zonë banimi që demontron elementet kara-
kteristi ke të arkitekturës vernakulare të Prizrenit dhe modelin e vendbanimit. Janë shumë potenciale që 
duhet të mbrohen dhe demonstrohen sti let e ndryshme te arkitekturës gjate periodave te ndryshme. Kjo 
zonë inkorporon disa monumente të rëndësishme kulturore dhe religjioze si: Xhamia e Myderiz Ali Efendi, 
Kisha e Zonjës Ndihmëtare, Shkolla e Lidhjes se Prizrenit dhe shumë shembuj ti pik të shtëpive qytetare/
vernakulare. Intervenimet në arkitekturë civile duhet të zbatohen si: mbrojtja, pastrimi, restaurimi, rekon-
strukti mi dhe renovimi i fasadave. 

Sti li i Arkitekturës

Stti  li Qytetar/Vernakular

Funksioni
Banim, Akomodim dhe ne perdhese shfrytezim komerciale

Monumentet për Restaurimi dhe Konservim

Xhamia e Myderiz Ali Efendi, 
Kisha e Zonjes Ndihmetare, 
Shkolla e Lidhjes se Prizrenit
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Lartesia e duhur e objekteve

Maximum 9.5 m 

Maximum 12.5 m

Karakteristi kat e Vëllimit

Zhvillimet në këtë zonë duhet të sigurojnë restaurimin/rikonstrukti min e objekteve të shkatërruara në 
lartësine e përgjithshme të objekti t brenda zonës. Modeli i përkryer i bërthames së parcelës dhe objektet 
e ndara duhet të mbrohen. Aplikimet e reja duhet të sigurojnë që lartësia dhe lokacioni i objekteve nuk 
zvogëlon pamjen në këtë zonë. Brenda këti j konteksti  të gjitha ndërti met duhet rreptësisht të përmbahen 
këtyre kriterve:
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Lartesia e duhur e 
objekteve                              

Lartesia jo e duhur e 
objekteve                        

8.1 KODI I OBJEKTIT

• Objektet në këtë zonë duhet të jenë të lidhura, përdhesa mund të shfrytëzohet për 
akti vitete komerciale

• Nuk lejohet ndërti mi i objekteve industriale. Për shfrytëzim të sipërfaqeve tjera te 
ndaluara, ju lutemi referohuni Draft  Ligjit për Qendrën Historike te Prizrenit

• Elementet sikur se ballkonet, konzollat nuk duhet të kalojnë gjatësine 0.8 metër në 
rastet kur fasada është kah rruga. 

• Konzollat dhe strehët duhet të kenë lartësine minimale nga toka 2.5 metra. 

8.2   LARTËSIA E OBJEKTIT                

• Objektet mund të jenë 2 deri në 3 kate - P+1 der P+2, 

• Lartësia maksimale e objekteve nuk duhet të kalojë 9.5 metra prej tokës deri te 
streha e kulmit.

• Lartësia totale e objekti t nuk duhet të tejkalojë lartësinë 12.5 metra

• Objektet e reja apo mbindërti met ne objekte eksiztuese me diametër prej 9 metash 
nga objekti  apo monumenti  i trashëgimisë kulturore (9 metra tampon zonë) nuk 
duhet te tejkalojnë lartësinë e objekti t eksistues. 

8.3 MADHËSIA E OBJEKTIT

• Gabariti  i objekteve duhet te jetë ne përputhje me planin e kati t origjinalë/
mëparshëm/tanishëm të ndërtesës apo mund të mbulojë maksimum 60% të parcelës

• Gjerësia e objekti t mund te jetë maksimum 8.0 metra dhe minimum 12.0 metra 
gjerë.



Relacioni adekuat i parcelës`

Karakteristi kat e Fasadës
Kjo zone ka shumë fasada karakteristi ke historike. Ështe thelbësore se objektet e reja të jenë në harmoni 
me arkitekturën hsitorike.  Restaurimi/rikonstrukti mi i arkitekturës se shkatërruar civile është i domo-
sdoshëm. Brenda këti j konteksti  të gjitha ndërti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve:
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• Objektet në parcela më te ngushta se 8 metra duhet  të jenë sa gjerësia e fasadës.

• Objektet e reja apo të transformuara mund te kenë madhësinë maksimale të përd-
hesës 250 m²

• Objektet me natyrë komerciale nuk duhet të tejkalojnë sipërfaqen prej 100 metra 
katrorë.

8.4   PARCELA E OBJEKTIT

• Dy apo më tepër parcela nuk mund të bashkohen

• Një objekt i vetëm nuk duhet të ndërtohet ne 2 apo më tepër parcela katastrale

• Objektet duhet të kenë lidhje me rruge, kopshtet duhet te vendosen ne anën e 
prapme apo anash e jo para objekti t

• Për objektet e reja në parcela më të vogla se 100m², parcela mund të shfrytëzohet 
deri 100%

8.5  OXHAQET

• Konservimi i oxhakut, oxhaku i jep kontribut esencial kulmit dhe karakterit të 
shtëpisë. Oxhaqet identi fi kojnë periudhëne e ndërtesave

8.6  PJERRTËSIA E KULMIT 

• Konstruksionet e reja do të kenë kulme dy apo katër ujore, me një kënd të lehtë 
(ndërmjet 20° dhe 30°), muret nga tullat të ngjashme me ndërtesat fqinje dhe forma 
tjera të mureve.

• Strehët mund të zgjaten prej 0.8 metra deri në maksimum 2.0 metër përtej vijës 
ndërti more  ne rastet kur fasada ështe kah rruga. Ne rastet kur objekti  nuk ka oborr 
te perparme, gjeresia e strehes nuk duhet te tejkaloje gjeresine e trotuarit,

• Tek rastet e objekteve neoklasike strehet mund te jene prej 0.0 metra deri ne maksi-
mum 0.8 metra. 

• Në strehë lejohet përdorimi i elementeve tradicionale dekorati ve

Gjeresia e fasades 12 meters

Minimum 100m2

madhësia e 
parcelës

12m8m



Kulmi me dy pjerrtësi

Kulmi me katër pjerrtësi
Pjerrtësia, strehët dhe baxhat e lejuara(tradicionale)
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Pjerrtësia adekuate e 
kulmit (neoklasik)

Oxhaqet tradicionale                                Pjerrtësia jo adekuate e kulmit                      

• Kulmi duhet të mbulohet me tjegulla tradicionale te kuqe

• Olluqet e kulmit duhet të ngjyrosen me ngjyre kafe të errët (në harmoni me fasadën)

• Konstruksioni i kulmit duhet të jetë nga druri apo ndonjë material tjetër i pështat-
shëm.

• Hapjet e baxhave duhet të dizajnohen pas vijës frontale të fasadës kryesore dhe te 
jene ne harmoni me objekti n. Gjerësia maksimale e hapjeve nuk mund të tejkalojë 
25% e gjerësisë së fasadës

• Nuk lejohen hapje të dyfi shta të baxhave.

8.7 FASADA (MURET E JASHTME)

• Fasada e çfarëdo objekti  të trashëgimisë duhet të ruhet; në raste të shkatërrimit 
duhet të restaurohet në formë origjinale duke përfshirë materialet dhe teknologjinë

• Në rast të ndryshimeve të vogla në hapjet ekzistuese (dyert, dritaret, hapjet ven-
ti luese) të objekteve të trashëgimisë / fasadave kujdesi duhet t`i kushtohet në re-
spekti m, mbrojtje dhe mirëmbajtje të shkallës, madhësisë, proporcioneve, materi-
aleve, dizajnit dhe teknikave të ndërti mit.

• Nuk lejohen hapje e reja ne fasade. 

• Decidivisht është e ndaluar që muret e jashtme të vishen me pllaka (qeramike, 
terakotës, etj) pllaka të lustruara guri, llaç sinteti k, alumin, plasti kë, xham refl ektues, 
xham i ngjyrosur, që janë materiale që nuk përdoren në arkitekturën tradicionale apo 
e imitojnë atëfaçades, or imitati on of traditi onal materials.

• Në të gjitha objektet e reja apo shtesat në objektet ekzistuese rekomandohet që ma-
terialet tradicionale të përdoren sa më shumë që është e mundur dhe te ngjyroset 
me të bardhë dhe ngjyra të lehta-pastel.
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Elemente dhe hapje te duhura te fasades                           Elemente dhe hapje jo te duhura te fasades  

8.8  HAPJET

• Duhet te mbrohen dhe te mirembahen proporcionet, dimensionet, materialet tradi-
cionale nderti met e reja.

• Dimensinet e lejuara të dritareve që mund të perdoren në objektet e reja janë: 0.8-
1.0/1.2-1.6 metër ( dimensione tradicionale)

• Materiali i lejuar i dritareve është druri dhe duhet të jetë i ngjyrosur me ngjyrë kafe 
të mbyllët.

• Proporcionet tradicionale të dyerve duhet te jene ne harmoni me arkitekturen civile

• Dritaret në fasadë duhet të përcjellin madelin dy-dy, tre-tre apo të vequar por gjith-
një në proposcion me fasadën. 

• Hapjet dhe ballkonet tradicionale duke përfshirë detajet e tyre nga hekuri,druri dhe 
guri duhet të ruhen dhe të riparohen.

• Në objektet e reja duhet të përdoren modelet e ballkoneve tradicionale duke re-
spektuar dimensionet, materialet, dizajnin e konstruksionit dhe karakteristi kat struk-
turore. 

Proporcione të dritareve Sti li qytetarStli Vernakular



Karakteristi kat e detajeve dhe ornamenteve
Elementet ekzistuese qytetar/vernakulare dhe detalet tjera tradicionale si muret dhe rrethojat e oborreve  
jane unike dhe duhet te ruhen dhe restaurohen nese eshte e nevojshme.Proporcionet dhe sti li i shenjezimit 
i cili eshte jne harmoni me arkitekturen e zones duhet te shfrytezohet ne menyre te njejte tek objektet e 
reja. Brenda këti j konteksti  të gjitha nderti met duhet rreptësisht të përmbahen këtyre kriterve: 
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Fasada jo te duhura te shitoreve
Fasada te duhura te shitoreve

Elementet e duhura dekorati ve  

8.9 FASADA E DYQANEVE

• Materaili i lejuar për hapje të dyqaneve është druri. 

• Decidivisht është i ndaluar përdorimi i aluminit me ngjyre natyrore ose te arët

• Hapjet e dyqaneve duhet te jene minimale ne krahasim me proporcionet e fasades 
dhe te plotesojne nevojat e ndriqimit per biznisit

• Proporcionet e kornizës bazohen në module tradicional

• Korniza e dyqaneve duhet te jete I ngritur nga dyshemja prej 40-80 cm

8.10  ELEMENTET DEKORATIVE

• Elementet dekorati ve ne objekte te reja duhet te respektojne sti lin qytetar/vernaku-
lar. Rekomandohet që ato të përdoren në mënyrë sa më adekuate dhe diskrete.

• Është i lejuar përdorimi i  listelave (dekorati ve) horizontale dhe verti kale nga druri, 
që duhet të jenë të ngjyrosura me ngjyrë kafe të mbyllët dhe stucco elementeve 

• Kornizat e dyerve dhe dritareve ne gjendje te mire tek objekteve historike duhet te 
mbrohen. Nese jane te demtuara duhet te zevendesohen me material dhe dimen-
sione te njejta.



Karakteristi kat e Imazhit të qyteti t dhe rrugës 

Në tërë Zonën Historike imazhi i qyteti t dhe rrugës kanë një rëndësi parësore pasi që janë ato që e bëjnë 
qendrën historike si një zonë unike të trashëgimisë kulturore dhe të një mjedisi të ndërtuar me cilësi 
të lartë.  Për këtë arsye inventari rrugor, inventari komercial i rrugëve, ndriçimi, materialet e rrugës dhe 
shtrojës duhet të jenë të zgjedhura ashtu që të ruajnë, rrisin dhe sigurojnë harmoninë me karakterin tradi-
cional. Nevojitet një dizajnim i një kualiteti  të lartë i këtyre elementeve. Gjithashtu, qasja e Këmbësorëve 
dhe rrugët qarkulluese duhet të përmirësohen në mënyrë që të gjithë qytetarët të kenë mundësi  qasjeje, 
lidhjeje dhe siguri në tërë zonën historike. Një qarkullim efi kas dhe i limituar i automjeteve dhe sigurim i 
vendparkingjeve të duhura vetëm në zonat e caktuara është një faktor i rëndësishëm në përmirësimin e 
imazhit të qyteti t dhe rrugës brenda zonës historike. Gjithmonë duhet të përdoren shenjëzimet me propor-
cione dhe sti l që është në harmoni me karakterin tradicional të zonës historike . Në mënyrë që të mbetemi 
brenda këti j konteksti  i tërë zhvillimi duhet patjetër të mbështetet në kriteret vijuese:
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T.13 RRUGËT DHE SHTROJA

• Rruga e re dhe trotuari duhet të jetë esteti kisht në përputhje me sti lin dhe karak-
terin tradicional.

• Materiali i rrugës dhe trotuarit duhet te jenë me origjinë lokale/regjionale.

• Shtroja me vlerë te lartë është e nevojshme duhet të mirëmbahet dhe restaurohet.

• Kalldërimi origjinal dhe shtroja tjeter lokale brenda Zones Historike duhet te mirem-
bahet, reparohet dhe rikthehet ne vendin e vet nese eshte e nevojshme (kallderim 
nga graniti ). Teknologjite tradicionale duhet te përdoren. 

• Duhet të ruhet morfologjia karakteristi ke e rrugëve dhe trotuareve (pavements), 
duhet të mbrohen në rasti n rrugë gjarpërore, ndryshime në nivele dhe rrugë ngush-
ta. 

• Tekstura dhe shtresa e shtrojës së re duhet të siguroj një sipërfaqe të rrafshët dhe të 
sigurtë për këmbësorët në të gjitha kushtet atmosferike. 

• Rreth ndërtesave apo monumenteve nën mbrojtje shtroja e trotuarit dhe e rrugës 
duhet të jetë nga materiali dhe sti li i njëjtë apo i ngjashëm dhe të respektoj karak-
terin e trashëgimisë.  

• Trotuari (Pavement) duhet të jetë në nivel të njëjtë me hyrjen e ndërtesës, perveq 
rasteve kur ka pjerrtësi të madhe.

• Ngjyra e materialit të trotuarit duhet të jetë e njëjtë në tërë Zonën Historike. 

• Kalldrëmet origjinale apo shtroja lokale nëse është e nevojshme duhet të ruhen dhe 
rivendosen. 

• Trotuari i ri duhet të jetë nga materiali lokal dhe në përputhje me karakterin historik 
të trotuarit.  

• Rrugët e reja për automjete duhet të jenë nga asfalti  apo nga materialet lokale.

•  Në zonën 1, 4, 7 dhe 8 duhet të përdoren gurë regjional apo të ngjajshëm për shtru-
arjen e rrugës.

• Materialet e përdorura për rrugë të automobilisti ke duhet të jenë me ato dimen-
sione që të kenë forcën për të përballuar qarkullimin e automjeteve, minimum 8 
centi metra. 
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Material i Duhur i 
Rruges dhe Trotuarit 

Material jo i Duhur 
i Rruges dhe Trotu-

T.14 QASJA DHE LËVIZJA 

• Rrugët e brendshme brenda Zonës së Tregut Tradicional janë vetëm për këmbësorë. 

• Shërndarjen e rrugëve automobilisti ke dhe të këmbësorëve,  shiqo Shtojcën 2.

• Nuk lejohet parkimi në trotuare dhe/apo në vendet ku ndalohet parkimi. 

• Nuk lejohet parkimi brenda tampon zonës 9 metërshe të ndërtesave apo monumen-
teve nën mbrojtje. 

• Parkimi i automjeteve lejohet vetëm në hapësirat e hapura të caktuara nga Komuna.

• Nuk duhet lejuar qarkullimin e automjeteve të rënda, por  vetëm në raste emergjente. 

• Duhet  paraparë  masat  për zbutjen e trafi kut në rrugë automjetesh në afërsi me 
Shadërvanin dhe monumentet tjera me vendkalimet për këmbësorë të ngritura në 
nivel me trotuarin. 
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Parkingu jo adekuat ne TrotuarParkingu Adekuat

• Lejohet përdorimi i shtyllave te ulëta (bollard) ne vendet ku nuk pengojnë, në cdo 1 
apo2 metra. Këto shtylla mund të jenë maksimum 50 x 40 x 40 centi metra nga guri, 
metali apo betoni i ngjyrosur.  Duhet të përdoret sti li dhe materiali konsekuent në tërë 
Zonën Historike. 

• Aty ku është e nevojshme duhet të sigurohen shkallët publike , njëri krah duhet të 
ketë maksimum 10 shkallë. 

• Pjerrinat duhet të kenë pjerrtësi maksimale 6% (ose 1 metër/20 metra gjatësi)

• Trotuaret nuk duhet të jenë të rrethuara apo të kenë pengesa për këmbësorë.

• Trotuaret dhe sheshet publike duhet të sigurojnë qasje për personat me aft ësi të ku-
fi zuar, pra sigurimi i  pjerrinave. 

• Të gjitha objektet publike dhe monumentet duhet të sigurojnë qasje për personat me 
aft ësi të kufi zuar, pra sigurimi i  pjerrinave të brendshme. 

• Të gjitha objektet e reja dhe monumentet duhet të sigurojnë qasje për personat me 
aft ësi të kufi zuar, pra sigurimi i  pjerrinave të brendshme.

• Të gjitha shti gjet duhet të sigurojnë qasje për personat me aft ësi të kufi zuar, sikurse 
pjerrina  dhe vendkalimet tek udhëkryqet

• Ne cdo bllok të parashihen vendkalime për këmbësorë te disajnuara ne mënyrë të 
drejtë.

• Inkurajohet shfrytëzimi i teksturave për persona me shiqim të dobësuar. 

Qasja Adekuate Qasja jo Adekuate
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Inventari jo i Duhur i RrugësInventari i Duhur i Rrugës

T.15 INVENTARI I RRUGËVE

• Inventari ekzistues i natyrës historike duhet te ruhet dhe te restaurohet nese eshte e 
nevojshme.

• Fontanat historike duhet te ruhen dhe te restaurohen nese eshte e nevojshme.

• Inventari i ri i rrugeve duhet te respektoje karakterin dhe peisazhin historik. 

• Inventari i ri i rrugeve duhet te kete kualitet te larte te disajnit.

• Inventari i ri i rrugëve duhet të jetë i të njëjti t sti l në tërë zonën. 

• Ne cdo bllok duhet te vendoset nga nje shportë per plehra.

• Ne sheshe shportat per plehra duhet te vendosen ne cdo.........

• Shportat për plehra duhet ti  pershtaten pamjes dhe karakterit historik të rrugës.

• Shportat e mëdha për plehra nuk lejohen në trotuare apo rrugë automjetesh. 

• Shportat e mëdha për plehra duhet vendosur në vendet e caktuara për mbeturina. 
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Elementet Adekuate te Ndriqimit 
 

8.11 SHENJAT

• Vendosja e përhershme e shenjave- reklamave, tabelave private, dekorimeve apo 
elementeve tjera penguese ne sipërfaqe më të madhe prej 1 m²(nuk lejohet)

• Është e lejuar vendosja e përkohshme e shenjave por duhet të largohen në afat prej 
3 dite pas mbylljes së ngjarjes (akti viteti t).

• Shenjat mund të vendosen në metalin e dritares së shitores. 

• Materiali, ngjyrat dhe sti li i shenjave duhet të respektojë materialin ndërti mor të 
fasadave, gjithashtu edhe karakterin dhe imazhin e rruges.

• Materiali I lejuar eshte druri, listellat e ngjyrosura, pllaka metalike, bronzi, guri, 
xhami dhe plasti ka vetem si siperfaqe te rrafshta

• Shenjat nuk duhet te pakesojne vleren e objeteve apo te hapesirave historike

• Vendosja e reklamave mbi kulme nuk lejohet

• Vendosja e banerve (reklamave në pëlhurë) nuk lejohet

T.16 INVENTARI KOMERCIAL I RRUGËVE

• Inventari komercial nuk duhet te paraqes rrezik per kembesoret. Duhet te jete i qen-
drueshem ndaj ererave.

• Inventari komercial ekzistues i rrugëve me vlerë historike dhe / apo arti sti ke, nëse 
është e nevojshme duhet ruhet dhe restaurohet.   

• Inventari i ri komercial per rruge  duhet te respektoje karakterin dhe peisazhin his-
torik. 

• Inventari i ri komercial per rruge duhet te kete kualitet te larte te disajnit.

• Inventari i ri komercial per rrugë duhet të jetë i të njëjti t sti l në tërë zonën. 

T.17 NDRIQIMI 

• Shtyllat ndriquese me vlere te trashegimisë duhet te ruhen dhe restaurohen nese 
eshte e nevojshme.

• Shtyllat e reja ndriquese dhe fenerët duhet te jene ne harmoni me karakterin historik 
të rrugës.

• Ndriqimi është i lejuar ne shtylla të ulëta
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Shenjëzim jo AdekuatShenjëzim Adekuat

• Duhet te disajnohen shenjëzimet dhe udhëzimet te duhura për informimin e ba-
norëve dhe turistëve në lidhje me trashëgimin kulturore.

• Emrat e rrugëve duhet të shënohen ne cdo rrugë dhe të vendosura në shenja prak-
ti ke duhet te vendosen ne mure te objekteve.

Shenjëzim i duhur tek shitoret
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Rrethoja dhe mure jo adekuate Mure dhe Rrethoja Tradicionale

T. 14 MURET DHE RRETHOJAT E OBJEKTEVE

Për nënzonat: Zona e Tregut Tradicional, Blloqet e Ndërtesave te Larta,  Zona e Bregut 
të Lumit, Zona e Nën Kalasë, Zona e Aksit Tregëtar, Zona e Banimit dhe Shfrytëzimit te 
Përzier 
• Nuk janë të lejuara mure dhe rrethoja të reja në këto nënzona. 
• Muret dhe rrethojat ekzistuese të karaktereve historike duhet të ruhen dhe restau-

rohen nëse janë të dëmtuara.

• Rrethojat e objekteve apo monumenteve të mbrojtura duhet të ruajnë karakterin 
historik. Rrethojat metalike nuk janë të lejuara dhe duhet të zëvendësohen. 

• Nuk janë të lejuara mure dhe rrethoja të reja rreth skajeve te bregut të lumit. Muret 
duhet të jenë ne harmoni me karakterin tradicional të zonës. Materialet duhet të 
jenë lokale - nga guri ose të ngjajshme dhe me sti l të njëtë në tërë Zonën Historike. 

Për nënzonat: Zona (Organike) e Banimit, Zona (Sipas Trendeve Aktuale të Ndërti mit) e 
Banimit

• Brenda kesaj zone lartesia e mureve te oborrit mund te jete maksimum 2 metra.

• Muret dhe rrethojat ekzistuese të karaktereve historike duhet të ruhen dhe restau-
rohen nëse janë të dëmtuara.

• Restaurimi i mureve duhet te frymezohet nga ndonje zejtar tradicional.

• Muret e reja te oborreve nga blloqet e betonit duhet te pikësynoj muret tradicionale 
te gurit dhe duhet te integrohen ne materaile tradicionale.

• Fugat nderrmjet gureve duhet te perdorin laqin gelqeror prej 4 cm. 
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Peisazh jo AdekuatPeisazh Adekuat

T.18 PEISAZHI
• Kopshtet publike dhe lisat e rrugeve duhet te mirembahen nga Kuvendi Komunal i 

Prizrenit.

• Gjelbërimi dhe drunjët e rrugëve duhet të jenë të dimensionit dhe llojit të njëjtë me 
drunjët ekzistues. 

• Gjelberimi dhe lisat duhet te jene te qendrueshme ndaj eres dhe kushteve tjera 
atmosferike.

• Lisat mund të vendosen vetëm në rrugë me gjerësi më të madhe se 8 metra. 

• Në rrugët me gjerësi më të madhe se 8 metra, lisat në trotuar duhet të vendosen në 
atë mënyrë që të ketë minimum 1.5 metra hapësirë për kalim të këmbësorëve. 

• Lisat nuk duhet të pengojnë fasadën e objekti t historik apo pamjen drejt ti j.  

• Lisat e rinj mund te mbjellen vetem ne lokacionet ku nuk do te pengonin sherbimet 
nentokesore si gypat dhe rryma elektrike. 

• Borduret (shiriti ) e kopshteve duhet te jete ne harmoni me karakterin historik te 
zones.

• Borduret (shiriti ) metalike të kopshteve nuk lejohen dhe në kushte të ti lla duhet të 
largohen. 

• Borduret (shiriti ) e kopshteve duhet të jenë të sti lit të njëjtë në tërë Zonën Historike. 

• Vendosja private e gjelbrimit apo vazove me gjelbrim ne trotuar më të ngushta se 
2.0 metra është i ndaluar.

• Lejohet vendosja e gjelbërimit dhe vazove si elemente te peisazhit në trotuare me 
gjerësi të lirë minimal prej 2.0 metrave. 
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Përmendoret ne Zonë Historike

T.21 SHËRBIMET

• Te gjitha shërbimet reja elektrike dhe të telekomunikacionit duhet të jenë nëntokë-
sore dhe të shmangen nga gypat ekzistuese, lisat dhe duhet të shmangin qarjen e 
trotuareve.

• Intervenimet në kanalizim, ujësjellës duhet të bëhen vetëm pas aprovimit nga Kuv-
endi Komunal i Prizrenit. 

• Drenazhet duhet të mbulohen me rrjetë nga hekuri i zinkuar ose të ngjajshme. 

T.20 PËRJETIMI VIZUEL

• Objektet, lisat, arti  public, permendoret dhe statujat nuk duhet te zvogelojne duksh-
merine e korridoreve dhe/apo te zvogelojne vleren e trashegimis kulturore.

T.19 ARTI PUBLIK, PERMENDORET DHE STATUJAT 

• Arti  publik duhet të pershtatet karakterit historik unik të Prizrenit. 

• Arti  publik duhet të vendoset në mënyrë që të mos shkaktoj ndonjë rrezik për këm-
bësorë. 

• Arti  publik, permendoret dhe statujat duhet te kostruktohen nga materiali qe eshte i 
qendrueshem ndaj ererave dhe kushteve te ashpra atmosferike.

• Arti  publik, permendoret dhe statujat duhet te kostruktohen nga materaili qe eshte 
rezistent ndaj vandalizmit.

• Permendoret dhe gjelbërimi duhet te mirembahen nga Kuvendi Komunal i Prizrenit. 

• Permendoret dhe statujat mund te vendosen vetem ne sheshet publike dhe/apo 
rruge me gjeresi minimum 10 m. 
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Legjenda
 
 Rrugë automobilistike-2 korësi
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