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Për Pejën
E vendosur në pjesën perëndimore
të Kosovës, Peja është komuna më
e madhe në Rrafshin e Dukagjinit
me 100.000 banor dhe territor prej
603km2.
Njihet si Qytet i “Gjelbër dhe Vital”
pasiqë shumica e territorit të saj
është e mbuluar me gjelbërime.
Vetëm qyteti i Pejës ka 20km2,
ndërsa 52% është territor malor
dhe pjesa tjerët është tokë shumë e
pasur bujqësore. Kjo tregon se
komuna e Pejës është një
vendbanim me vlera të shumta
turistike natyrore, historike, një

About Peja
vend unik e cila ofron eksperienca
të ndryshme për qytetarët e saj por
edhe për të gjithë turistët të cilët e
vizitojn këtë destinacion.
Por, Peja njihet edhe si qytet i
kulturës dhe traditive, qytet ku janë
zhvilluar histori të ndryshme të cilat
kanë vlera kombëtare, dhe qytet që
ka nxjerr gjenerata të shumta të
artistëve të cilët kanë lënë gjurmë
jo vetëm në Kosovë por edhe në
botë.
Historia tregon së zhvillimi i Pejës si
vendbanim i hershëm antik ka qenë

Located in the western part of
Kosovo, Peja is the largest
municipality in the Dukagjini plain
with 100,000 inhabitants and a
territory of 603km2.
It is known as "Green and Vital City"
as most of its territory is covered
with greenery. Only the city of Peja
has 20km2, while 52% of the
territory is mountainous territory
and the rest is very rich agricultural
land. This shows that the
municipality of Peja is a very unique
settlement that offers different
experiences for its citizens but also

for all tourists who visit this
destination.
But, Peja is also known as a city of
culture and tradition, a city where
various
stories
have
been
developed which have national
values, and a city that has
produced many generations of
artists who have left their mark not
only in Kosovo but also in the world.
History
shows
that
the
development of Peja as an early
ancient settlement was located
in the part of the Peja plain known

i shtrirë në pjesën e fushës së Pejës
e njohur si “Gradina”. Qyteti i Pejës
në kohra të ndryshme ka pasur
edhe emra të ndryshme. Në
antikitet Peja njihej si Siparantum i
Dardanisë, gjatë mesjetës dhe
shekujt tjerë e hasim edhe me emra
si Pentza, Peka, Pech dhe Forno.
Ky zhvillim tregon se Peja ka qenë
një vendbanim i organizuar mirë
dhe këtu është zhvilluar një jetë e
mirë ekonomike dhe sociale.
Dëshmi tjera janë edhe vlerat
arkitektonike apo ndërtimet që janë
zhvilluar në kohra të ndryshme si
kullat, shtëpit e vjetra, objektet
religjioze si xhamit, kishat, teqet,
hamami etj., ndërsa kultrua dhe
traditata kanë një diversitet shumë
të madhë pasiqë këtu kemi
ndikimin e qyteti, trevës malore të
Rugovës dhe zonave rurale.

Në histori, Peja njihet si qytet që
kanë luajtur rol të rëndësishëm në
nivelin kombëtar. Ky qytet njihet
edhe si qyteti i Haxhi Zekës i cili ka
qenë një patriot dhe veprimtar i
çështjes kombëtare Shqipëtare.
Haxhi Zeka njihet si themelues i
Lidhjes së Pejës.
Tani Peja është një destinacion
turistikë me një ofertë plotë
diversitet ku përfshihen elemente
të
trashëgimisë kulturore dhe
natyrore, ndërsa eksperiencat e
turistëve veçohen nga përjetimet e
aktiviteteve në natyrë. Në Pejë prej
shekujsh ka objekte të kultit fetar ku
perveç
lidhjes shpirtërore me
besimtarët, objektet e kultit kanë
qenë gjithnjë edhe vepra të
rëndësishme arti, që kanë marrë
vëmendjen e arkitektëve të
mëdhenj.

as "Gradina". The city of Peja at
different times had different names.
In antiquity Peja was known as
Siparantum of Dardania, during the
Middle Ages and other centuries
we also encounter names like
Pentza, Peka, Pech and Forno.
This development shows that Peja
has been a well organized
settlement and a better economic
and social life has developed here.
Other evidence is the architectural
values or buildings that have been
developed at different times such
as towers, old houses, religious
buildings such as mosques,
churches, tekkes, hammam, etc.,
while culture and tradition have a
great diversity as here we have the
influence
of
the
city,
the
mountainous region of Rugova and
the rural areas.

In history, Peja is known as a city
that has played an important role at
the national level. This different city
is also called the city of Haxhi Zeka
who was a patriot and activist of the
Albanian national cause. Haxhi
Zeka is known as the founder of the
League of Peja after the dissolution
of the League of Prizren.
Peja is now a tourist destination
with a full diversity offer that
includes elements of cultural and
natural
heritage,
while
the
experiences
of
tourists
are
enhanced by the experiences of
outdoor activities.

Sheshi i Pejës
Një nga pikat kryesore prej nga
duhet të fillojn eksperiencat e juaja
në destinacionin turistik të Pejës
është Sheshi qëndror i Pejës apo
siq njihet edhe sheshi Skenderbeu
(aty mund të vizitoni Zyrën për
infomracon dhe të merrni më tepër
infomrata për mundësit turistikë
në Pejë).
Është një nga sheshet më të
bukura të Kosovës, i punuar dhe i
adaptuar në stilin e vjetër me
kalldërm dhe me orën me stili unik.
Ky shesh paraqet në vete një
atraksion ku shumë turistë kalojn
kohën duke qëndruar në të dhe
duke bërë foto. Mu në qendër
gjinden elemente të trashëgimisë
kulturore por ajo që e bënë edhe
më unik këtë shesh është

panorama e krijuar nga vargmalet
e parkut nacional “Bjeshkët e
Nemuna, më pas si veçori është
ndarja e qytetit në mes nga lumi
‘’Lumbardhi’’ e cila krijon një
atmosferë të jashtëzakonshme
dhe të veçantë e cila vlenë të
përjetohet. Vlerat e këtij sheshi i
shtojn ndërtesa e Hotel Korzës e
ndërtuar në vitin 1929, ndërtesa e
Hotel Dukagjinit e ndërtuar në vitin
1956, pastaj shtatorja e Nënës
Terezë, lapidari i demostratave të
vitit 1968 si dhe shtatorja e
komandantit Shkëlzen Haradinaj.
Të gjitha këto tregojn një pjesë të
historisë nëpër me të cilat qyteti i
Pejë është i lidhur.

Central Square
One of the main points from where
you should start your experiences
in the tourist destination of Peja is
the central Square of Peja or as it
is also known Skenderbeu Square
(there you can visit the
Information Office and get more
information
about
tourist
opportunities in Peja).
It is one of the most beautiful
squares in Kosovo, worked and
adapted in the old style with
cobblestones and the clock in a
unique style. This square is in itself
an attraction where many tourists
spend some of their time staying in
it and taking pictures. There are
elements of cultural heritage in the
center, but what makes this

square even more unique is the
panorama
created
by
the
mountains of the national park
“Cursed Mountains” as well as the
river Lumbardhi makes this square
to be unique in Kosovo but also in
the region. The values of this
square are added by the building
of Hotel Korza built in 1929, the
building of Hotel Dukagjini built in
1956, then the statue of Mother
Teresa, the monument of 1968
demonstrations and the statue of
Commander Shkëlzen Haradinaj.
All these tell a part of the history
through which the city of Peja is
connected.

Konaku i Tahir Beut dhe Muzeu i Pejës

Tahir Beu Inn and Peja Museum

Shtegu juaj vazhdon rreth 100m në
drejtim të lindjes për të arritur në
Sheshin Haxhi Zeka. Mu në mes të
sheshit gjindet shtatorja e patriotit
Haxhi Zeka i cili ka qenë themelues i
lidhjes kombëtare e njohur si “Lidhjes
së Pejës” në vitin 1899. Për këtë arsye
ka qenë i përndjekur nga pushtuesit
sërb dhe është vrarë në vitin 1902.
Qyteti i Pejës nga qytetarët e saj njihet
edhe si “Qyteti i Haxhi Zekës”. Në anën
jugore të shtatorës gjindet “Konaku i
Tahir Beut” që prezanton një trashëgimi
arkitekturore të ndërtuar në shekullin
XVIII. Ky konak së pari është ndërtuar
në qendër të Pejës ndërsa në vitin 1960
është zhvendos nga aty për ta dërguar
në vendin ku është tani.
Konaku është një shtëpi e
vjetër tradicionale e cila në
atë kohë ka shërbyer si
konak për udhëtarët që
kanë kaluar nga Peja për
qëllime tregëtie. Shtëpia

Your path continues about 100m east
to reach Haxhi Zeka Square. Right in
the middle of the square is the statue of
the patriot Haxhi Zeka who was the
founder of the national league known as
the "League of Peja" in 1899. For this
reason, he was persecuted by Serbian
invaders in 1902. The city of Peja is also
known by its citizens as the "City of
Haxhi Zeka". On the south side of
statue is located "Konaku i Tahir Beut"
(Eng. Tahir Beu Inn) which presents an
architectural heritage built in the XVIII
century. This Inn was first built in the
center of Peja and in 1960 it was moved
from there to be located where it is now.
This Inn is an old traditional house
which at that time served as a guest
house for travelers who passed through
Peja for commercial purposes. The

ka dy kate të cilën e karakterizon kurora
e qatisë nga druri, tavanet e drurit,
dhomat unike të cilat kanë shërbyer për
qështje të caktuara, dritaret harmonike
dhe divahanja e sipërme. Tani në këtë
konak është i vendosur Muzeu i Pejës.
Është një muze mjaft i pasur me
eksponate të kohrave të ndryshme dhe
vizitorët mund të njoftohen me kulturat
dhe traditat e këtij vendi. Ndërsa në
pjesën veriore të Konakut gjindet
Shatërvani që është karakteristikë e
qyteteve të vjetra.

house has two floors and is
characterized by a wooden roof crown,
unique rooms which served for certain
purposes, harmonious windows and
the upper sofa. Now in this Inn is
located the Museum of Peja. It is a very
rich museum with exhibits of different
times and visitors can get acquainted
with the cultures and traditions of this
country. While in the northern part of
Konak is the Fountain that is
characteristic of the old cities.

Çarshija e vjetër e Pejës
Është një kompleks i trashëgimisë e cila i takon
shekullin e XV. Është një vlerë për Pejën sepse
paraqet një zhvillim urban me rëndësi dhe vlera të
zhvillimit ekonomik të Pejës, zhvillimit tregtar,
zhvillimit e artizanateve tradicionale si dhe zhvillim
e rendit social-ekonomik. Në vitin 1835 në këtë
zonë të trashëgimisë kanë funksionuar 550
dyqane në të cilan janë zhvilluar zejet e
qeleshegjinjët,
zhgunagjinjët,
robaqepsit,
leshnurësit, saraqët, këpucëtarët, argjendarët,
orëndreqësit, briskagjinjët etj
Hapësira e Çarshisë ka qenë më e madhe por me
kohë ka pësuar ndryshime për të ardhur deri në
gjendje e cila është tani. Gjatë vitit 1999 është
djegur në tërrësi nga pushtuesit sërb. Tani çarshija
e vjetër e Pejës është rindërtuar duke ju përshtatur
pamjeve të vjetra është shëndruar në një
atraksion ku shumë turistë gjatë vitit kalojn nëpër
rrugicat e saja.

Peja Old Bazaar
It is a heritage complex which belongs period of
XV century. It is a value for Peja because it
represents an important urban-architectural
development, values of economic development in
Peja, trade development, development of
handicrafts and development of socio-economic
life. In 1835, in this area of heritage there were 550
shops in which the crafts of tailoring, hairdressing,
blacksmithing,
shoemaking,
jewelers,
watchmakers, razors, etc. were developed.
The Bazaar area has been larger but over time has
undergone changes to come to the state it is in
now. During 1999 it was completely burnt down by
the Serbian occupiers. Now the Old Bazaar of
Peja has been rebuilt adapting to the old sights
and has become an attraction where many
tourists during the year pass through its alleys.

Bajrakli Xhamia
E vendosur mu në zemrën e Çarshisë së Vjetër ndodhët
një nga xhamitë më të vjetra, më të rëndësishme por edhe
më të bukura të qytetit të Pejës donator për nëdërtimin e të
cilës është Mehmedi II Fatihu. Bajrakli Xhamia për shkak
të vendndodhjes është e njohur tek popullata edhe si
Çarshi xhamia. Është ndërtuar në vitet e 70’ta të shëkullit
XV, ndërsa ndërtimi i saj në mes të Çarshis ishte
karakteristike e trevave shqipëtare.
Ndërtesa përbëhet nga salla e lutjeve, hajati dhe minarja,
ndërsa në pjesën e jashtme është shatërvani dhe varezat
ku ndër të tjerë pushojn edhe trupat e figurave historike
kombëtare si Haxhi Zeka dhe Ali Pashë Gucia.
Karakteristikë e kësaj xhamie është edhe pjesa e
brendshme e cila është e dekoruar me murale të
ndryshme të cilat kanë vlera të caktuara. Është kjo xhami
sikurse edhe shumë obejkte të trashëgimis është djegur
në tërrësi ndërsa për restaurimin e saj kanë punuar
profesionist të ndryshëm të restaurimit.

Bajrakli Mosque
Bajrakli Mosque which is located right in the heart of the
Old Bazaar is one of the oldest, most important and most
beautiful mosques in the city of Peja. The donor for the
mosque is Mehmed II Fatihu. Bajrakli Mosque due to its
location is also known to the population as the Bazaar
Mosque. It was built in the 70’s of the XV century, while its
construction in the middle of the Bazaar was characteristic
of Albanian territories.
The building consists of a prayer hall, porch and minaret,
while outside the building is the fountain and graves where
among others, there are buried also bodies of national
patriots such as Haxhi Zeka and Ali Pasha Gucia.
Characteristic of this mosque is also the interior which is
decorated with various murals. This mosque, as well as
many other heritage objects, has been completely burnt
down. The restauration of the mosque took place in
different periods by professional restaurateur.

Haxhi Beu Hammam
Once part of the Old Bazaar, Haxhi
Bey's hammam is an building of
architectural importance built in
the 15th century by Haxhi Isa Bey.
This facility has long functioned as
a public bath and what
distinguishes it is the use by
women, so the interior of the
hammam is divided into two
spaces, which means the
possibility of use by both genders
in the same time. The building is
made of stone and brick while its
domes are with holes which serve

Hamami i Haxhi Beut
Dikur ishte pjesë e Çarshisë së
Vjetër, hamami i Haxhi Beut është
një objekt me rëndësi arkitekturore
e ndërtuar në vitet e 70’ta të
shekullit XV nga Haxhi Isa Beu. Ky
objekt për shumë kohë ka
funksionuar si banjë publike dhe ajo
cfarë e veçon është shfrytëzimi
edhe nga gjinia femërore, pra pjesa
e brendshme e hamamit është e
ndarë në dy hapësira çift, që
nënkupton
mundësinë
e
shfrytëzimit të tij nga të dyja gjinitë
në të njëjtën kohë. Ndërtesa është
e punuar nga guri dhe tulla ndërsa

kupollat e saja janë me vrima të
cilat shërbejn për depërtimin e
ndriqimit. Në hapësirën e hamamit
bëjnë pjesë ambienti i shatërvanit,
ambineti ndërrmjetës, ambienti për
masazhë me banjë, ambineti i
depos së ujit me furrë për nxehje të
ujit, si dhe kanalet e nëndyshemes
për ngrohjen e mjediseve me
avullin e furrës. Është tentuar
shumëher të shkatërohet nga
pushtuesit sërb por gjithnjë është
ruajtur nga qytetarët e Pejës.

for the penetration of lighting. The
space of the hammam includes
the
fountain
room,
the
intermediary room, the bathroom
massage room, the water depot
room with a water heating oven, as
well as the basement ducts for
heating the premises with oven
steams. It has been tried many
times to be destroyed by Serbian
invaders but has always been
guarded by the citizens of Peja.

Defterdar dhe
Kurshumli Xhamia

Defterdar and
Kurshumli Mosque
The two mosques Defterdar and
Kurshumli which are located not far
from each other both have values of
cultural heritage of Peja and present
religious values of Peja. For the
construction of these mosques are
used technique of stone like those of
towers (kulla). As religious objects
they are composed of the spaces that
all mosque has such as: prayer hall,
mahvil, pulpit and minaret. Both were
built in the time of the Ottoman Empire,
for it belong to the XV-XVI century. Part
of the value of these mosques are the
old graves that are located in their
courtyard. Both mosques are burned
and destroyed during the 1999 and
were later restored by professionals
and now, in addition to serving religious
services, they also tell the story of Peja
and present unique cultural heritage
values.

Dy xhamit që janë të vendosura jo largë
njëra tjetrës por të dyja kanë vlera të
trashëgimisë kulturore të Pejës dhe
prezantojnë vlerat religjioze të Pejës, ato
janë Defterdar dhe Kurshumli xhamia. Për
ndërtimin e këtyre xhamive është përdor
teknika e ndërtimit me gurë sikurse ato të
kullave dhe si objekte religjioze janë të
kompozuara nga hapësirat që ka një xhami
si: salla e lutjeve, mahvili, minberi dhe
minarja. Të dyja janë ndërtuar në kohën e
perandoris osmane, pr ai përkasin shekullit
të XV-XVI. Pjesë e vlerave të këtyre
xhamive janë edhe varezat e vjetra që
gjinden në oborrin e tyre. Të dy xhamitë
kanë pasur fatin që të digjen dhe të
shkatërohen gjatë luftës së vitit 1999
ndërsa me vonë janë restauruar nga
profesionistë dhe tani përveç që shërbejn
për shërbimet religjioze ato tregojnë edhe
historin e Pejës dhe prezantojn vlera unike
të trashëgimisë kulturore.

Mulliri i Haxi Zekës
Kompleksi i mullirit paraqet një
trashëgimi shumë të rëndësishme për
Pejën por njëherit vlera e saj ka rëndësi
edhe për Kosovën. Është ndërtuar në
dekadën e fundit të shek. XIX ndërsa
ndërtimi i kompleksti kombinon
arkitekturën perëndimore, të lindjes
dhe atë vendore. Ky kompleks dikur
përbëhej nga mulliri, hambari, depo e
drithërave, ahuri apo shtallën e kuajve
si dhe kullën dy katëshe që
funksiononte si bujtin për ata që vinin
nga viset e largëta ndërsa sot kanë
mbetur vetëm pjesa e mullirit dhe
hambarit. Mulliri në fillim funksiononte

me anë të ujit e më pas me me atë të
energjisë elektrike ndërsa shërbimet në
këtë mulli i kanë kryer jo vetëm banorët
nga rajoni i Dukagjinit por edhe Plava,
Gucia, Rozhaja etj. Është ndërtuar nga
Haxhi Zeka i cili është themelues i
Lidhjes së Pejës dhe për këtë shumëher
është tentuar të i ndryshohet funksioni
e poashtu është djegur. Tani ky
kompleks historik është restauruar dhe
shërben për aktivitete të ndryshme
shoqërore etj.

Mill of Haxhi Zeka
The historical complex of the Haxhi
Zeka mill presents a very important
heritage for Peja but at the same time
its value is important also for Kosovo. It
was built in the last decade of the
century. XIX while the construction of
the complex combines western,
eastern and local architecture. This
complex once consisted of a mill, barn,
grain depot, stable or horse stable as
well as a two-storey tower that
functioned as a guest house for those
coming from distant lands while today
only the part of the mill and barn

remain. The mill initially operated
through water and then with electricity,
while services in this mill were
performed not only by residents from
the Dukagjini region but also from
Plava, Gucia, Rozhaja, etc. It was built
by Haxhi Zeka who is the founder of the
League of Peja and for this it has been
tried many times to change its function
and it has also been burned. Now after
the restauration this historical complex
serves for various cultural and social
activities.

Patrikana e Pejës
Patrikana e Pejës i takon shek. XIII-të dhe përfaqëson ndër
monumentet më të rëndësishme të periudhës së vonë
Bizantine në Evropë. Patrikana e Pejës përbëhet nga katër
objekte të ndërtuara në periudha të ndryshme të cilat
reflektojnë kulturën Bizantino-Romake e cila është
zhvilluar në Ballkan në shekujt XII-XVII-të, me stil të
veçantë të pikturave murale. Në bazë të të dhënave
historike, këto objekte u ndërtuan mbi themelet e tri
kishave më të vogla katoliko-romake. Ky aset i
trashëgimisë kulturore ndonëse është nën mbrojtje të
përhershme të shtetit e po ashtu edhe atë të UNESCO-s,
ka pësuar ndryshime sidomos në fasadë duke ia mbuluar
pamjen origjinale.

Patriarchate of Peja
The Patriarchate of Peja belongs to the century. XIII and
represents one of the most important monuments of the
late Byzantine period in Europe. The Patriarchate of Peja
consists of four buildings built in different periods which
reflect the Byzantine-Roman culture that developed in the
Balkans in the XII-XVII centuries, with a special style of
murals. Based on historical records, these buildings were
built on the foundations of the three smallest Roman
Catholic churches. This asset of cultural heritage,
although under the permanent protection of the state as
well as that of UNESCO, has undergone changes,
especially in the facade, covering its original appearance
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