
 1 

 
Republika e Kosovës 

Republika Kosovo – Republic of Kosovo 
 

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore 
Savet Kosova za Kulturno Nasledje / Kosova Council for the Cultural Heritage 

 

FORMULAR PROPOZIMI  

Paraqitja e Asetit të Trashëgimisë Kulturore  për  Përcaktim në Mbrojtje të Përhershme 

Trashëgimi Arkeologjike, Arkitekturore, Peizazhkulturor 

 

EMËRTIMI ZYRTAR I ASETIT TË PROPOZUAR 

Lokaliteti arkeologjik i Dresnikut 

Fotografi pamje karakteristike, dt... 
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Data/t kryesore të themelimit të asetit:  

Periudha/t historike: Romake (Shekujt I-IV) 

 

 

Adresa,Qyteti/Fshati, Komuna  

Fshati Dresnik, (Nërvadë)/Klinë 

 

Lloji i asetit të propozuar  

Kategoria: Trashëgimi Arkeologjike 
Nënkategoria: Lokalitet Arkeologjik 

 

Numri i inventarit (unik): 003029 

 

Numri i regjistrit në KKTK 

 

Statusi i mbrojtjes ligjore të mëhershme/ referenca e dokumentit/aktit nëse ka 

E.K. 198/55, 1955 
LMMP-2012-2015 

 
 
 

ARSYESHMËRIA RRETH VENDOSJES SË ASETIT NË MBROJTJE TË 

PËRHERSHME  

Të përshkruhet arsyetimi se përse aseti i propozuar konsiderohet i rëndësishëm dhe duhet të 
vendoset në mbrojtje të përhershme. 
 

 

Në fshatin Dresnik i Poshtëm, në vitin 2012, filluan gërmimet arkeologjike, që rezultuan me 

gjetjen e një lokaliteti arkeologjik me vlerë të madhe jo vetëm për Kosovën por edhe për rajonin. 
Hulumtuesit e parë në bazë te gjetjeve epigrafike kane dhënë mendim se këtu mund të jetë një 
qytet me statusin administrativ të Municipumit.  

Gjate gërmimeve të viteve 2012-2015, janë identifikuar disa monumente arkitekturore prej të 
cilave veçohet Aula me përmasa të mëdha. Ky lloj Aule mund ti përket vetëm pallateve të asaj 

kohe. Përveç madhësisë se objektit ky monument veçohet për shkak të dyshemeve të tëra të 
mozaikut polikrom. Duhet theksuar se pallatet e kësaj periudhe nuk e kishin aulën e madhe siç e 
ka ky pallat.  

Përveç pallatit që shënon  qendrën e këtij lokaliteti, gjithashtu është arritur të identifikohet muri 
rrethues dhe 3 kulla, që karakterizohen nga madhësia dhe trashësia e mureve. Brenda mureve 

është gjetur edhe një kompleks banimi në të cilën u identifikuan gjurmë të pikturave murale të 
hipokausteve që dëshmojnë nivelin e lartë shoqëror, ekonomik dhe artistik të banorëve të këtij 
kompleksi. 

Përveç gjetjeve arkitekturore, gjetjet e lëvizshme si; qeramikë, skulptura, mbishkrime epigrafike, 
monedha, etj paraqesin rendësin e këtij lokaliteti. 

Duke e pasur parasysh, monumentalitetin, teknologjinë dhe veprat artistike në monumentet e 
këtij lokaliteti,  mund të vlerësohet se është nder lokalitetet me luksoze jo vetëm në Kosovë, por 
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shembuj te tille i kemi vetëm edhe në dy vende tjera në Ballkan (Felix Romuliana dhe Sirmium), 
të cilat gjendjen e ruajtjes nuk e kane po kaq të mirë sa të Dresnikut.  

 
 

Kriteret e përzgjedhjes sipas së cilave është propozuar aseti 

 

Specifikimi/përshkrimi i kriterevesipasNent4, Rreg.Nr.5.2008/MKRS  

 
Vlerat Historike: Ky lokalitet nga aspekti historik mund te ndahet ne disa aspekte. Vlerat 

historike qe jepen nga mbishkrimet epigrafike dhe arkitektura e monumenteve, flet për vlerën 
historike qe e ka ky lokalitet. Mbishkrimet epigrafike te cilat janë gjetur ne Dresnik dhe arealin e 
saj te afërm na japin te dhëna për ndriçimin nga aspekti administrativ, shoqëror, antroponomik 

dhe shpirtërore jo vetëm të këtij vendi por edhe Dardanisë Antike.  
Bazuar në pjesën arkitekturore dhe artistike të monumenteve të Dresnikut mund te themi se ka 

qenë e mundur që ky vend ishte një Rezidence perandorake që pasqyron qartë vlerën historike të 
këtij lokaliteti. 
Vlerat Artistike: Vlerat artistike në ketë lokalitet janë pikërisht ato që e bëjnë kaq të 

rëndësishëm. Në pallatin kryesor që ka një sipërfaqe prej 392 m2, e tërë dyshemeja është e 
shtruar ne mozaik. Dyshemeja e aules me dimension 243m2  është ambienti me i madh i 

monumentit. Mozaiku  polikrom përbehet nga gurët me dimensione 1-1.2 cm2me 9 ngjyra te 
ndryshme. Ne mozaik na paraqiten figura gjeometrike si tetëkëndësha te zhvilluar. Lidhja e 
tetëkëndëshave me njeri tjetrin e formojnë kompozicionin në tërësi. Secila fushë është e veçante 

nga njëra tjetra sepse format që gjenden në to dallojnë.  
Në bazë të eksperteve ky mozaik është ndërtuar nga mjeshtrit e ardhur nga lindja, sepse prej 

lindjes në perëndim, Dresniku shënon një pikë mes këtyre dy kulturave.  
Edhe dhomat janë të tera në mozaik dhe duhet të cekim se mozaikët janë të ndryshme nga njeri 
tjetri. Aula, absida dhe 5 dhomat na japin 7 mozaikë të ndryshme të punuara me të njëjtën 

delikatesë dhe teknologji. 
Siç dihet në monumentet ku hasim mozaik, edhe muret kanë qenë të pikturuara, që u dëshmua 

nga copëzat e suvasë së pikturuar që u gjetën në ketë pallat. Gjithashtu edhe në kompleksin tjetër 
të banimit janë gjetur pjesë më të mëdha në gjendje më të mirë, të copave të murit të pikturuara.  
Përveç pjesës artistike si pjesët arkitekturale, edhe në gjetjet e luajtshme hasim skulptura e stela 

te shumta në të cilën pasqyrohet niveli i larte kulturor e artistik. 
Vlerat Shkencore: Duke u nisur nga fakti qe monumente te tilla janë të rralla në Ballkan dhe 

unik ne Kosovë,  tregon vlerën shkencore të këtij lokaliteti. Duke e krahasuar Dresnikun me 2 
lokalitetet e ngjashme në Ballkan, gjendja e mire e ruajtjes na jep përparësi sa i përket vlerave 
shkencore qe mund të nxjerrim nga ky lokalitet. Shkrimet epigrafike, të dhënat numizmatike, 

arkitektura dhe pjesa artistike në ketë lokalitet na e mundësojnë qe konkluzat shkencore ti 
ndërtojmë mbi gjithë këto vlera, sepse gjithë këto e pasqyrojnë qartë ketë lokalitet dhe gjithë 

vlerat në të. 
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Propozuesi: 

 

Institucioni: Instituti Arkeologjik i Kosovës 

Emri/ Mbiemri:Enver Rexha Nënshkrimi : 

Adresa dhe kontakt informacione: Pallati i Muzeut të Kosovës/ Instituti Arkeologjik i Kosovës 

Rruga “Nazim Gafurri” pa numër, 10000 Prishtinë 

Tel: 044/ 115-423 

Email: enver.rexha@rks-gov.net 

Data :  ..../..../....... 

 

Bashkangjitur:Lista e të dhënave dhe dokumentacioni  

1. Të dhënat mbi lokacionin e asetit 

2. Të dhënat mbi asetin 
3. Propozim deklarata e rëndësisë 
4. Gjendja e asetit 

5. Mbrojtja dhe menaxhimi i asetit/Masat juridike dhe teknike 
6. Monitorimi 

7. Dokumentacioni përcjellës 
 

Pranimi 

 

Nr. protokolit .../.../... Dt..../.../..... 

Zyrtari përgjegjës 

Emri ...................... .................   Nënshkrimi ............................  

 

1. LOKACIONI  I ASETIT 

 

Komuna, Qyteti/Fshati/Adresa 

 
Lokaliteti arkeologjik Qyteza gjendët në fshatin Dresnik i Poshtem, rreth 1.5km në lindje të 

qytetit të Klinës. Lokaliteti arkeologjik shtrihet mes fshatit Dresnik dhe lumit Drini i Bardhë. 
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Të dhëna themelore të Komunës, fshatit apo qytetit  
Shtojcë1: A4-Harta e lokacionit të asetit në territorin e Komunës përkatëse 

 

Koordinatat gjeografike - Latituda/Longituada 

7466428.271; 4719295.877 (Sistemi koordinativ zyrtar i RKS, KosovaRef1) 
 
 
 
 

Përshkrimi tekstual i situacionit të asetit të propozuar, me linjëzim të perimetrit territorial 

dhe zonës rrethuese për mbrojtje /buffer zone 

 

Lokaliteti arkeologjik Qyteza gjendet ne fshatin Dresnik i Poshtem, rreth 1.5km ne lindje te 

Qytetit te Klines. Lokaliteti arkeologjik shtrihet mes fshatit Dresnik dhe Lumit Drini i Bardhe  
 

Perimetri i asetit të propozuar: 40 Hektarë  

Zona rrethuese për mbrojtje/Bufer zone:  40 Hektarë  

Sipërfaqja totale: 80 Hektarë  
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Hartat dhe planet e situacionit  

Shtojcë 2: 

- Planet e situacionitme shenjëzim të kufirit perimetral dhe zones rrethuese  
P=1:500 dhe1:200.  

- Planet kadastraletëasetittëpropozuarpërmbrojtje.dhe zones rrethtij, 
shfrytëzuesit/pronarëtdhepërdorimi i tokës.  

- Hartatopografikenëshkallëtëgjërë, me shenjëzimtëkufiritperimetraltëasetitdhe  

zonessëmbrojturrrethtij (buffer zone), gjeoreferencatnë min tri pika, koordinatat, 
shënimiipërpjesës,, orientimi, projeksioni, emri i pronaritdhe data.   

- Me qëllimtëpërfshirjessëasetitnë GIS, informatatgjeografikedigjitlaepërkufirin e 
perimetrittëasetitdhe zones rrethtijtëparaqitennë form vektoriale.  
 

2. PËRSHKRIMI I ASETIT  

 

Përshkrimi i elementeve përbërëse të asetit, përfshirë ndërtesën/strukturën apo 

ndërtesat/strukturat, stratografinë dhe elementet tjera ndërlidhëse me asetin 

 

- Përshkrimi i asetit të propozuar nga momenti i propozimit, duke specifikuar përmbajtjen e të 
gjitha elementeve dhe karakteristikat domethënëse të tyre ndërlidhur me atributet e 

trashëgimisë kulturore.  
- Në rastin e trashëgimisë arkitekturore (monument, ansambël apo lokalitetet) dhe të 

trashëgimisë arkeologjike (monument, ansambël, lokalitet apo reservat)  të bëhet përshkrimi 

i të gjitha elementeve ndërlidhëse të asetit në kuptimin e veçorive të trashëgimisë kulturore.  
Në këtë kuadër përfshihet përshkrimi i ndërtesësstrukturës ose ndërtesave/strukturave, 

planimetritë, sistemi i ndërtimit, stili arkitekturor, proporcionet, ritmi, enterieri,  materialet, 
datimi dhe aspektet tjera ndërlidhëse të lokacionit të aseti, siç janë tereni, oborri, mobiljet, 
pikturat, mbishkrimet, mjedisi rreth tij, etj. 

- Në rastet e qyteteve ose të një kuarti historik, të bëhet përshkrimi i ndërtesave historike 
kryesore  të karakterit publik dhe plani i bazës së sipërfaqës perimetrale të asetitit me 

përshkrimin e mjedisit rrethues. 
- Ndërlidhur me lokalitetetet apo reservatet arkeologjike dhe artin shkëmbor, të bëhet 

përshkrimi i peizazhit mjedisor. Ndërsa,  peizazhi kulturor të përshkruhet  njejtë si në rastet e 

lartëshënuara, duke përqëndruar vëmendjen nëspecifikat e interakcionit historik ndërmjet 
natyrës dhe  njeriut. 

 
Në fshatin Dresnik i Poshtëm, në vitin 2012, filluan gërmimet arkeologjike, që rezultuan me 
gjetjen e një lokaliteti arkeologjik me vlerë të madhe jo vetëm për Kosovën por edhe për 

rajonin. Hulumtuesit e parë në bazë të gjetjeve epigrafike kane dhëne mendim se këtu mund 
të jetë një qytet me statusin administrativ të Municipumit.  

Gjate gërmimeve të viteve 2012-2015, janë identifikuar disa monumente arkitekturore prej të 
cilave veçohet Aula me përmasa të mëdha. Ky lloj Aule mund ti përket vetëm pallateve të 
asaj kohe. Përveç madhësisë së objektit, ky monument veçohet për shkak të dyshemeve të 

tëra të shtruara në mozaik polikrom. Duhet të theksojmë se pallatet e kësaj periudhe nuk e 
kishin aulen e madhe siç e ka ky pallat.  

Përveç pallatit që shënon  qendrën e këtij lokaliteti, gjithashtu kemi arritur të identifikojmë 
murin rrethues dhe 3 kulla, që karakterizohen nga madhësia dhe trashësia e mureve. Brenda 
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mureve është gjetur edhe një kompleks banimi në të cilin hasëm gjurmë të pikturave murale e 
hipokausteve, që dëshmojnë nivelin shoqëror, ekonomik dhe artistik të banorëve të këtij 

kompleksi.  
Përveç gjetjeve arkitekturore, gjetjet e lëvizshme si qeramikë, skulptura, mbishkrime 

epigrafike, monedha, etj, paraqesin rendësin e këtij lokaliteti. 
Duke e pasur parasysh, monumentalitetin, teknologjinë dhe veprat artistike në monumentet e 
këtij lokaliteti, lirisht mund të themi se është ndër lokalitetet me luksoze jo vetëm në Kosovë, 

por shembuj të tillë i kemi vetëm edhe 2 të tjerë në Ballkan, të cilat gjendjen e ruajtjes nuk e 
kanë po kaq të mire sa të Dresnikut. 

 
Shtojcë 3:Dokumentacioni teknik i gjendjes aktuale të ndërtesës/strukturës, 
ndërtesave/strukturave kryesore të asetit të propozuar për mbrojtje, në P= 1:200, përfshir 

planimetrit dhe prerjet kryesore, fasadat karakteristike, aksonometria (mundësisht), dhe 
fotografi karakteristike të enterieritdhe eksterierit. 

 
 
 

 
 

 

Funksioni (përdorimi) aktual /Shfrytëzuesi/t/Pronësia e ndërtimeve dhe tokës 

Tokë bujqësore private 

 

 

 

 

 

 

Rëndësia/vlera/t 

 

 

Vlerat Historike: Ky lokalitet nga aspekti historik mund te ndahet ne disa aspekte. Vlerat 

historike qe jepen nga mbishkrimet epigrafike dhe arkitektura e monumenteve, flet për vlerën 
historike qe e ka ky lokalitet. Mbishkrimet epigrafike te cilat janë gjetur ne Dresnik dhe arealin e 

saj te afërm na japin te dhëna për ndriçimin nga aspekti administrativ, shoqëror, antroponomik 
dhe shpirtërore jo vetëm te këtij vendi por edhe Dardanisë Antike.  
Bazuar ne pjesën arkitekturore dhe artistike te monumenteve te Dresnikut mund te themi se ka 

qene e mundur qe ky vend ishte një Rezidence perandorake qe pasqyron qarte vlerën historike te 
këtij lokaliteti. 

Vlerat Artistike: Vlerat artistike ne ketë lokalitet janë pikërisht ato qe e bëjnë kaq te 
rëndësishëm. Ne pallatin kryesor qe ka një sipërfaqe prej 392 m2, e tere dyshemeja është e 
shtruar ne mozaik. Dyshemeja e aules me dimension 243m2  është ambienti me i madh i 

monumentit. Mozaiku  polikrom përbehet nga gurët me dimensione 1-1.2 cm2  me 9 ngjyra te 
ndryshme. Ne mozaik na paraqiten figura gjeometrike si tetëkëndësha te zhvilluar. Lidhja e 

tetëkëndëshave me njeri tjetrin e formojnë kompozicionin ne tërësi. Secila fushe është e veçante 
nga njëra tjetra sepse format qe gjenden ne to dallojnë.  
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Ne baze te eksperteve ky mozaik është ndërtuar nga mjeshtrit e ardhur nga lindja, sepse prej 
lindjes ne perëndim, Dresniku shënon një pike mes këtyre dy kulturave.  

Edhe dhomat janë te tera ne mozaik dhe duhet te cekim se mozaikët janë te ndryshme nga njeri 
tjetri. Aula, absida dhe 5 dhomat na japin 7 mozaikë te ndryshme te punuara me te njëjtën 

delikatese dhe teknologji.  
Siç dihet ne Monumentet ku hasim mozaik edhe muret kane qene te pikturuara, qe u dëshmua 
nga copëzat e suvasë se pikturuar qe u gjeten ne ketë pallat. Gjithashtu edhe ne kompleksin tjetër 

te banimit janë gjetur pjese me te mëdha ne gjendje me te mire, te copave te murit te pikturuara.  
Përveç pjesës artistike si pjese arkitekturale, edhe ne gjetjet e luajtshme hasim skulptura e stela te 

shumta ne te cilën pasqyrohet niveli i larte kulturor e artistik.  
Vlerat Shkencore: Duke u nisur nga fakti qe monumente te tilla janë te rralla ne Ballkan dhe 
unik ne Kosove tregon vlerën shkencore te këtij lokaliteti. Duke e krahasuar Dresnikun me 2 

lokalitetet e ngjashme ne Ballkan, gjendja e mire e ruajtjes na jep përparësi sa i përket vlerave 
shkencore qe mund te nxjerrim nga ky lokalitet. Shkrimet epigrafike, te dhenat numizmatike, 

arkitektura dhe pjesa artistike ne ketë lokalitet na e mundësojnë qe konkluzat shkencore ti 
ndërtojmë mbi gjithë këto vlera, sepse gjithë këto e pasqyrojnë qarte ketë lokalitet dhe gjithë 
vlerat ne te. 

 

 

 

 

Kriteret/vlerat/ interesi 

 

- Përshkrimi i atributev/vleravetë asetit sipas kritereve të përcaktuara  në  Nenin  4, të 

Rreg.Nr.5.2008/MKRS)  
 

Kategoria e rëndësisë  

 

- Lokale, nacionale, ndërkombëtare. 

 
 
Zhvillimi historik i asetit  

 
- Përshkrimi i formësimittëasetitngathemelimiderinëgjendjenaktuale, duke 

specifikuarndryshimet, transformimet, demolimetaporindërtimetdomethënësenëhistorinë e 
konservimit.  

- Ndërlidhur me asetet e trashëgimisëarkitekturoredhearkeologjike, tëbëhetparaqitja e 

fazavekryesorendërtimorepërmonumente, ansambledhelokalitete. Peizazhikulturorr, 
tëpërshkruhetsipastëdhënavetëlartëshënuara, duke përfshirëaspektin e 

historisësëaktivitetevenjerëzorenëmjedisinnatyror.  
-  
Varoshi eshte lokalitet shumestresor qe i ka te gjitha fazat e periudhes neolitike duke filluar nga 

kultura Starçeves. 
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3. PROPOZIM DEKLARATA E RËNDËSISË NË PËRPUTHJE ME ATRIBUTET DHE 

VLERAT 

 

- Atributet dhe vlerat që paraqet aseti, sipas kritereve të përcaktuara në nenin 4, Rreg. Nr.05, 

2008, MKRS.  
- Analiza komparative e aseteve të njejta në nivelin lokal, nacional dhe më gjërë  
- Autenticiteti/Integriteti 

 
Lokaliteti arkeologjik i Dresnikut eshte bartes i vlerave arkeologjike, historike, kulturore per 

komunen ne te cilen gjendet,vlere per Kosoven dhe  me gjere.Si nje lokalitet nga periudha 
romake, ai eshte njeri prej lokaliteteve me te rendesishme  ne te kesaj periudhe ne Kosove. 
 

 
Vlerat Historike: Ky lokalitet nga aspekti historik mund te ndahet ne disa aspekte. Vlerat 

historike qe jepen nga mbishkrimet epigrafike dhe arkitektura e monumenteve, flet per vleren 
historike qe e ka ky lokalitet. Mbishkrimet epigrafike te cilat jane gjetur ne Dresnik dhe arealin e 
saj te aferm na japin te dhena per ndriqimin nga aspekti administrativ, shoqeror, antroponomik 

dhe shpirterore jo vetem te ketij vendi por edhe Dardanise Antike.  
Bazuar ne pjesen arkitekturore dhe artistike te monumentve te Dresnikut mund te themi se ka 

qene e mundur qe ky vend ishte nje Rezidence perandorake qe pasqyron qarte vleren historike te 
ketij lokaliteti. 
Vlerat Artistike: Vlerat artistike ne kete lokalitet jane pikerisht ato qe e bejne kaq te 

rendesishem. Ne pallatin kryesor qe ka nje siperfaqe prej 392 m2, e tere dyshemeja eshte e 
shtruar ne mozaik. Dyshemeja e aules me dimenzion 243m2  eshte ambienti me i madh i 

monumentit. Mozaiku  polikrom perbehet nga guret me dimenzione 1-1.2 cm2  me 9 ngjyra te 
ndryshme. Ne mozaik na paraqiten figura gjeometrike si tetkendesha te zhvilluar. Lidhja e 
tetkendeshave me njeri tjetrin e formojne kompozicionin ne teresi. Secila fushe eshte e vecante 

nga njera tjetra sepse format qe gjenden ne to dallojne.  
Ne baze te eksperteve ky mozaik eshte ndertuar nga mjeshtrit e ardhur nga lindja, sepse prej 

lindjes ne perendim, dresniku shenon nje pike mes ketyre dy kulturave.  
Edhe dhomat jane te tera ne mozaik dhe duhet te cekim se mozaiqet jane te ndryshme nga njeri 
tjetri. Aula, apsida dhe 5 dhomat na japin 7 mozaiqe te ndryshme te punuara me te njejten 

delikatese dhe teknologji.  
Sic dihet ne Monumentet ku hasim mozaik edhe muret kane qene te pikturuara, qe u deshmua 

nga cpezat e suvase se pikturuar qe u gjeten ne kete pallat. Gjithashtu edhe ne kompleksin tjeter 
te banimit jane gjetur pjese me te medha ne gjendje me te mire, te copave te murit te pikturuara.  
Perveq pjeses artistike si pjese arkitekturale, edhe ne gjetjet e luajtshme hasim skulptura e stela te 

shumta ne te cilen pasqyrohet niveli i larte kulturor e artistik.  
Vlerat Shkencore: Duke u nisur nga fakti qe monumente te tilla jane te rralla ne Ballkan dhe 

unik ne Kosove tregon vleren shkencore te ketij lokaliteti. Duke e krahasuar Dresnikun me 2 
lokalitetet e ngjajshme ne ballkan, gjendja e mire e ruajtjes na jep perparsi sa i perket vlerave 
shkencore qe mund te nxerrim nga ky lokalitet. Shkrimet epigrafike, te dhenat numizmatike, 

arkitektura dhe pjesa artistike ne kete lokalitet na e mundesojne qe konkluzat shkencore ti 
ndertojme mbi gjithe keto vlera, sepse gjithe keto e pasqyrojne qarte kete lokalitet dhe gjithe 

vlerat ne te. 
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Vlerat shoqerore:  Krahas vlerave historike, arkeologjike dhe shkencore ky lokalitet ka vlere te 
madhe shoqerore, sepse paraqet qytetrim te nje niveli shume te larte shoqeror, ekonomik, social, 

kulturor te asaj kohe 
Vlera Shpirterore : Vlerat shpirterore qe i jane dhene ketij lokaliteti nga ata te cilet e ndertuan 

ate dhe ata qe banuan ate, verehen qarte si ne gjithe trashegimine e luajtshme dhe te paluajtshme. 
Mozaiku, pikturat murale, sklulpturat i tregojne vlerat e larta shpirterore te banoreve te 
athershem te Drenikut. 

Rariteti: Lokaliteti arkeologjik i Dresnikut eshte i vetmi shembull  ne Kosove i vendbanimit te 
tipit Rezidence perandorake. Eshte vendbanimi antik me luksoz ne Kosove i zbulkuar deri me 

tani dhe gjendja e ruajtjes se tij eshte shume e mire.  
 
 

 
4. GJENDJA E ASETIT/ FAKTORËT NDIKUES DHE RREZIKU 

 

 
- Përshkrimi i gjendjjes së  ruajtjes të elementeve origjinale të asetit 

- Përshkrimi i gjendjes teknike 
- Faktorët ndikues ndaj asetit, presionet e zhvillimit bashkohor, adaptimet, transformimet, 

demolimet, ndërtimet e reja, agrokultura, veprimet tjera ilegale,ndotja, fatkeqësitë natyrore, 
aksidentale,etj. 

 

Rreziku kryesor i këtij lokaliteti është vend shtirrja e tij ne toka bujqësore. Punimet bujqësore 
janë armiku kryesor i këtij lokaliteti, poashtu duhet te mos i harrojmë ndërtimet. 

Faktorët tjerë natyror si ujerat nëntokësore, klima e ashpër gjate dimrit dhe reshjet janë 
shume te rrezikshme për ketë lokalitet. 
 

5. MBROJTJA DHE MENAXHIMI I ASETIT/POLITIKA, MASAT JURIDIKE DHE 

TEKNIKE  

 

- Programet/Planet e promovimit, interpretimit,mbrojtjes dhemirëmbajtjes 
sëautenticitetit/integritetit të asetit, duke specifikuar nevojen dhe planet për ndërhyrje 

hulumtuese,  riparimi urgjent, restaurimet dhe adaptimet për përdorim bashkëkohorë. 
- Përdorimi i ndërtesës dhe shfrytëzuesit/pronari 

- Statusi i asetit në relacion me legjislacion për planet e zhvillimit territorialdhe programet 
tjera zhvillimore. 

- Relacioni i mbrojtjes së asetit me Planet ekzistuese zhvillimore të qytetit, fshatit, Komunës 

dhe Planin Hapsinorë të Kosovës. 
- Sistemi i menaxhimi të asetit 

- Resurset financiare vjetore në dispozicion apo të nevojëshme 
- Resurset profesionale në dispozicion dhe nevojat 
- Kushtet për vizitor dhe statistikat 

Shtojcë4: Projekt propozimet për punë hulutuese dhe teknike, dhePlani i menaxhimit të asetit 
 

 
 



 11 

6. MONITORIMI/INSPEKTIMI 

 

- Përshkrimi i sistemt tëi monitorimit dhe inspektimi periodik i asetit, agjenda vjetore e 
inspektimit të asetit, mënyra dhe forma e raportimit me dokumentim 

- Emërtimi i institucionitpërgjegjës dhe kontak adresa 
 

7. DOKUMENTACIONI PËRCJELLËS 
 

 Fotografi, slajda dhe material  audiovizuel,në  formë të shtypur dhe digjitale. 

 Kopje e Formularit standard të regjistrimit të asetit në Inventarin e  Trashëgimisë 

Kulturore (ID Kartela). 

 Kopje e Aktit të mëhershme mbi statusin ligjor të asetit. 

 Shtojcë 1, A4-Harta e lokacionit të asetit në territorin e Komunës përkatëse, formë të 
shtypur dhe digjitale. 

 Shtojca 2, Planet e situacionit të asetit me shenjëzim të kufirit perimetral dhe zones 
rrethuese, P=1:200 dhe:P =1:500, në formë të shtypur dhe digjitale. 

 Plani kadastral  i  asetiit të propozuar për mbrojtje.dhe zones rreth tij, me paraqitjen e të 
dhënave për  parcelt, shfrytëzuesit/pronarët dhe përdorimi i tokës.  

 Harta topografike në shkallë të gjërë, me shenjëzim të kufirit perimetral të asetit dhe  
zones  rreth tij (buffer zone), në formë të shtypur dhe digjitale. 

 Informatat gjeografike digjitale për kufirin e perimetrit të asetit dhe zones rreth tij të 
paraqiten në form vektoriale.  

 Shtojcë 3: Dokumentacioni teknik i gjendjes aktuale të ndërtesës/strukturës, 
ndërtesave/strukturave kryesore të asetit të propozuar për mbrojtje, në   P= 1:200, 

përfshir planimetrit dhe prerjet kryesore, fasadat (pamjet) karakteristike, aksonometria 
(mundësisht), dhe fotografi karakteristike të enterierit dhe eksterierit. 

 Shtojcë4: Projekt propozimet për punë hulumtuese apo ndërhyrje teknike dhe Plani i  

 menaxhimit të asetit të propozuar për mbrojtje. 
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Harta e vendndodhjes së Komunës së Klinës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perimetri i asetit të propozuar: 40 Hektarë. Zona rrethuese për mbrojtje/Bufer zone: 40 Hektarë  

Sipërfaqja totale: 80 Hektarë  
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Harta topografike e vend shtrirjes së Dresnikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerofoto e e vend shtrirjes së Dresnikut 
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Harta e parcelave me numër të parcelave në Dresnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PËRGATITJA E FORMULARIT   

 

Formulari u përgatit nga: Elvis Shala (Arkeolog) 
Institucioni: Instituti Arkeologjik i Kosovës 

Adresa: Rr. Nazim Gafurri, 10000 Prishtinë, Kosovë 
 
Konatkt Tel/Faks/email,web faqe 

Tel: 049 183 751 
Email: elvis.shala@gmail.com 

 
Data   /   /   / 
 

Nënshkrimi  .............................  
 

 
 

mailto:elvis.shala@gmail.com

