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Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit Synon që gjatë vitin 2023 të arrijë këto objektiva, 

 

 Hulumtimi dhe stimulimi i bizneseve artizanale dhe te vjetra te qytetit, 

 Promovimi i turizmit te komunës se Ferizajt, 

 Krijimi Tabelave orientuese, tabelat për vendet turistike dhe te trashëgimisë kulturore në 

Komunën e Ferizajt 

 Krijimi i hartave digjitale dhe interaktive turistike 

 Krijimi i hartave digjitale dhe interactive te bizneseve 

 Organizimi i trajnimeve ne fushën e turizmit dhe hotelerisë 

 Ribotimi dhe ridizajnimi i guides dhe broshurave turistike 

 Përgatitja e videospotit ose videospoteve reklamuese për turizmin në komunën e Ferizajt 

 Regjistrimi i diasporës për komunën e Ferizajt  

 Aktivitetet e ndryshme për diasporën ( Korriku dhe Gushti-Muaji I Diasporës) 

REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO 

 

KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ 



 Hartimi i projekteve ne fushën e turizmit 

 Ndërtimi i  qendrave informative 

 Trajnimi i bizneseve ne fushën e teknologjisë dhe bizneseve 

 Ndërtimi i infrastrukturës se zonave turistike ne Jezerc,Neredime,Burrnik dhe Pleshinë 

 Hulumtimi i projekteve në fushën e Turizmit me faktorët ndërkombëtarë, të cilët veprojnë edhe 

në nivel lokal, regjional por edhe qendrore në planet strategjike të cilat kanë synim zhvillimin 

ekonomik në komunë të Ferizajt. 

 Takime institucional me kompani, organizata të cilat operojnë në Republikën e Kosovës 

takime me të cilat synojmë që përmes këtyre organizatave të i fuqizojmë raportet 

ndërinstitucionale me qëllim të përfitimit të subvencioneve për qytetarët e komunës se Ferizajt. 

 Gjatë këtij viti synojmë të finalizojmë edhe Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik e cila parasheh 

objektivat për ti realizuar brenda afatit të përcaktuar në këtë Strategji. 

 Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit ka formuar Komitetin Konsultativ për 

Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, Komitet i cili do të ofroj propozime profesionale, 

rekomandime ide rreth implementimeve të projekteve konform dispozitave ligjore. 


