
Kosova është vendi më i ri evropian, ku mbi 70% të popullsisë 
janë nën moshën 35 vjeç. Përbërja demografike paraqet një 
resurs shumë të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik. Të 
rinjtë e arsimuar dhe edukuar në Kosovë dhe vende të 
ndryshme të botës, gjithnjë e më shumë po dëshmojnë 
aftësitë dhe kreativitetin e tyre në ndërmarrësi. Si të tillë, 
g jithashtu po arrijnë të përshtaten mjediseve të reja 
biznesore, kryesisht si shkak i ndryshimeve dinamike që po 
ndodhin në ekonominë digjitale.
Kosova ndodhet në qendër të Ballkanit dhe përmes 
transportit ajror, rrugor, hekurudhor ofron çasje të lehtë n  ë
tri portet detare:

- Selaniku, Greqi: 329 km
- Durrës, Shqipëri: 262 km
- Tivar (Bar), Mali i Zi: 299 km

Zhvillimi i sektorit privat po bëhet faktorë kyç në ngritjen e 
ekonomisë. Për më tepër, Qeveria e Kosovës po zbaton një 
politikë fiskale të qëndrueshme dhe miqësore për bizneset. 
Ka një sërë sektorësh në Kosovë që ofrojnë mundësi të mira 
biznesi, ndër to janë: 

ü Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit 

ü Minerat dhe energjia

ü Turizmi

ü Përpunimi i ushqimit

ü Përpunimi i drurit

ü Industria e përpunimi të metaleve plastike

ü Produktet me origjine bimore

ü Industria e ndërtimit

ü Industria e tekstilit etj.

Monedha: Euro

Buxheti: Për vitin 2022 buxheti I Kosovës ishte 2.7 miliardë 
euro, ndërsa buxheti i vitit 2023 është 3,2 miliard euro.

Sektori Financiar: Sistemi bankar përbëhet nga 11 banka 
private, 14 Shoqëri sigurimesh, dy skema pensionale dhe 11 
institucione mikrofinanciare.

Lehtësirat në Import: Lehtësira nga taksat doganore për të 
gjithë prodhuesit që importojnë vetë ose nëpërmjet 
kontraktorëve për: lëndën e parë të përdorur në prodhim, 
gjysmëfabrikat e përdorura në prodhim, linjat e makinerive 
të prodhimit dhe pajisjet e teknologjisë së informacionit.

Mjedisi biznesor: Përparësitë e krijuara, siç janë sistemi i 
favorshëm i politikave fiskale, potencialet natyrore, 
reg jistrimi i shpejtë dhe i lehtë i bizneseve, lig jet 
transparente mbi investimet e huaja dhe përparësitë tjera e 
bëjnë Kosovën një mjedis atraktiv dhe të favorshëm për 
investitorët e huaj. Shumë kompani që kërkojnë furnizues të 
mundshëm ose për të afruar prodhimin më pranë vendeve 
anëtare të BE-së janë kthyer në Ballkanin Perëndimor. 
Përmes marrëveshjes së Stabilizim Asocimit, Kosova ofron 
çasje të lirë në tregun e BE-së dhe kosto të ulët të punës në 
krahasim me Evropën Qendrore dhe Lindore, por edhe në 
krahasim me vendet fqinje.

Arsimi: Sistemi i arsimit të lartë në Kosovë po reformohen në 
vazhdimësi duke i dhënë rëndësi të madhe cilësisë. 
Aktualisht Kosova ka gjashtë universitete shtetërore dhe 
disa universitete dhe kolegje private. 

Zhvillim i komunës së Ferizajt si një qendër rajonale bazohet 
në tri shtylla kryesore: 

§ Si një qendër e zhvillimit ekonomik rajonal,
§ Si një qendër e zhvillimit të turizmit, dhe 
§ Si një qendër arsimore dhe administrative.

 

Infrastruktura: Qyteti po vazhdon me ndërtimin e shkollave, 
kopshteve për fëmijë. Shërbimet publike janë përmirësuar 
ndjeshëm, të gjitha këto investime kanë ndikuar qe qytetarët 
të ndihen më mirë në zonat ku jetojnë, Tatimet shfrytëzohen 
për investime në projektet të cilat përmirësojnë mirëqenien 
e qytetarëve kudo që jetojnë
Ferizaj është një qendër ekonomike, arsimore, kulturore dhe 
sportive. Komuna ka investuar shumë në përmirësimin e 
cilësisë së jetës së qytetarëve. Rrjedhimisht, ka shumë 
mundësi për aktivitete rekreative dhe argëtimi në qytet dhe 
zonat përreth dhe ky numër i aktiviteteve është i madh dhe 
duke u shtuar nga viti në vit.

Arsimi: Aktualisht Komuna e Ferizaj ka 39 shkolla fillore të 
mesme të ulëta dhe 13 shkolla të mesme të larta, me gjithsej 
21.747 nxënës. Gjithashtu ndodhet Universiteti i Shkencave 
të Aplikuara, i cili ofron programe të ndryshme studimore 
brenda disa fakulteteve si: Fakulteti i Inxhinierisë dhe 
Informatikës, Fakulteti i Turizmit dhe Ambientit, Fakulteti i 
Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit, Fakulteti i 
Menaxhmentit, dhe Fakulteti i Arteve të Aplikuara. 

Lehtësirat për bizneset: Që nga viti 2019 të g jitha 
kategoritë e bizneseve të cilat operojnë në territorin e 
Komunës së Ferizajt janë të liruara nga taksat komunale. Të 
gjitha shërbimet dhe konsultimet për bizneset e Komunës së 
Ferizaj ofrohen në administratën komunale, gjegjësisht në 
qendrën e bizneseve. Komuna me te gjithë kapacitetin e saj 
synon të jetë aktere kryesore e promocionit dhe zhvillimit të 
bizneseve, nëpërmjet krijimit të politikave të favorshme, siç 
mund të jenë reduktimi i procedurave burokratike, 
përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës në përgjithësi, 
trajtimi i barabartë dhe ngritja e transparencës.

Mundësitë e investimit:
Në kuadër të masave në pakon e lehtësirave për ushtrimin e 
veprimtarive afariste, Komuna e Ferizajt në vitin 2019 ka 
marrë vendim për heqjen e taksës komunale për ushtrimin e 
veprimtarisë afariste. Gjithashtu Komuna e Ferizajt  çdo vit 
publikon listën e veçantë të pronave komunale që 
planifikohen për dhënien në shfrytëzim për vitet vijuese në 
një periudhë deri në 99 vjet. 
Qeverisja Komunale me të gjithë potencialin e saj është 
gjithnjë në shërbim të krijimit e kushteve më të mira për 
bizneset ekzistuese, si dhe investitorëve të interesuar në të 
ardhmen.

Tregtia e lirë: Kosova është pjesë e CEFTA-s që nga viti 
2007, ndërsa në tetor të vitit 2015 ka nënshkruar 
Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit (MSA) me Bashkimin 
Evropian (BE). Përmes marrëveshjes së Stabilizim Asocimit, 
Kosova ofron qasje të lire në tregun e BE-së dhe kosto të ulët 
të punës në krahasim me Evropën Qendrore dhe Lindore, 
por edhe në krahasim me vendet fqinje. 

Informacion për komunën e Ferizaj:
Kryetar i Komunës: z. Agim Aliu
Karakteristika gjeografike dhe mbi popullsinë: Sipërfaqja e 

2 2territo 345 m 150,000 banorë, dendësia 315.4/km , lartësia 
mbidetare 500 m, kodi postal 70000.

Komuna e Ferizaj ka një pozitë të favorshme gjeografike për 
çasje në tregje:

· Autostradat: Arbër Xhaferi dhe Ibrahim Rugova
· Afërsi me aeroportet Prishtinë, Tiranë dhe Shkup
· Afërsi me portin  e Durrësit dhe Selanikut
· Qendrën e skijimit në Brezovicë, dhe
· Malet e Sharrit etj. 

Mjedisi i biznesit në Komunën e Ferizajt
Ferizajt sa i përket madhësisë, popullsisë, administrimit, 
aktiviteteve ekonomike dhe kulturore është një ndër 
qendrat kryesore në pjesën jugore të Kosovës. Ferizaj është 
vendi ku ofrohet një numër i madh i shërbimeve, gjegjësisht 
ku zhvillohen aktivitete të ndryshme biznesore, të cilat janë 
të lidhura jo vetëm me qytetin, por edhe me pjesët e tjera të 
rajonit. 

Ekonomia
Monedha: Euro

Sektori Financiar: Sistemi Bankar në Komunën e Ferizaj 
përbehet nga 9 banka private,7 shoqëri të sigurimeve, dy 
skema pensionale dhe 5 institucione  mikrofinanciare.

Buxheti: Buxheti i Komunës së Ferizajt në vitin  2022 ishte 
33,933,868 €, ndërsa për vitin 2023 Buxheti i Komunës së 
Ferizajt është 38,103,752.00 €.

Ekonomia 

Information about the Municipality of Ferizaj
Mayor: Mr. Agim Aliu
Geography and Demography: 2 Area: 345 m , Population: 

2108,690 (based on the 2011 census), Density: 315.4/km , 
Elevation: 500 m, Postal Code: 70000.

Education: Currently, the Municipality of Ferizaj has 39 
primary schools and 8 high schools, with a total of 21,602 
students. In addition, there is a university located in Ferizaj 
as well. The  University of Applied Sciences o�ers various 
study programs within several faculties such as: Faculty of 
Engineering and Informatics, Faculty of Tourism and 
Environment, Faculty of Architecture, Design and Wood 
Technology, Faculty of Management, and Faculty of Applied 
Arts.

Ease of doing business: Since 2019, all categories of 
businesses operating in the territory of the Municipality of 
Ferizaj are exempted from municipal taxes. All services and 
consultations for the businesses of the Municipality of 
Ferizaj are o�ered in the municipal administration, 
specifically in the business center. The municipality aims to 
be the main actor in the promotion and development of 
businesses, by planning and implementing favorable 
policies, such as the reduction of bureaucratic procedures, 
the continuous improvement of the infrastructure, equal 
treatment and increasing transparency. 

Investment Opportunities:
As part of the measures in the package for the improvement 
of business climate, in 2019 the Municipality of Ferizaj made 
a decision to remove the municipal tax for operating a 
business. Furthermore, the Municipality of Ferizaj on annual 
basis publishes a special list of municipal properties that are 
planned for lease for a period of up to 99 years.
The Municipal Government remains committed at creating 
the best conditions for existing businesses, as well as 
potential future investors.

The Municipality of Ferizaj has a favorable geographical 
position and easy access to markets:

 Highways: Arbër Xhaferi and Ibrahim Rugova

 Close proximity to the airports of Prishtina, Tirana 

 Close proximity to the port of Durrës and Thessaloniki

 The skiing center in Brezovica, and

 Sharri Mountains, etc.

Economy

Currency: Euro

Financial Sector: The banking system in the Municipality 
of Ferizaj consists of 9 private banks, 7 insurance companies, 
two pension schemes, and 5 microfinancial institutions.

Budget: The budget of the Municipaly of Ferizaj for 2022 
was 33,933,868 €, while for 2023 it is set at 38,103,752 €.

Inf rastructure :The city is continuing with the 
construction of schools, kindergartens and day care centers. 
Public services in the municipality have improved 
significantly over time. Taxes are used for investments in 
projects that improve the well-being of citizens in the areas 
and localities where they live.
Ferizaj is an economic, educational, cultural and sports 
center. The municipality has invested a lot in improving the 
quality of life of citizens. As a result there are many 
opportunities for recreational activities and entertainment in 
the city and in the surrounding areas. The number of these 
activities is increasing from one year to another.

GUIDE

FOR BUSINESSES

FERIZAJ

Komuna e Ferizajt

 038 200 460 76

and Skopje

https://ferizajbusiness.com/

 info@ferizajbusiness.com



Business Environment:  The advantages such as the 
favorable fiscal policies, natural potential, quick and easy 
registration of businesses, and transparent laws on foreign 
investments make the business environment in Kosovo 
attractive and favorable for foreign investors. Many 
companies looking for potential suppliers or bringing 
production closer to the EU member states have turned to 
the Western Balkans. 

Business Environment in the 
Municipality of Ferizaj
In terms of size, population, economic and cultural activities, 
Ferizaj is one of the main centers in the southern part of 
Kosovo. Ferizaj hosts a large number of services and various 
business activities which are connected not only to the city, 
but also to other parts of the region. These include:

 
   Public and administrative services (University, 

Regional Hospital, Courts, etc.);
 Economic activities (industrial and wholesale 

activities, banks, other activities of small and 
medium businesses);

 Cultural institutions (museum, gallery);
Regional activities and exhibitions (carnival, various 
traditional festivals, etc.).

Kosovo is the youngest European country, with over 70% of 
the population under the age of 35. The demographic 
composition is a very important resource for economic 
development. The youth educated in Kosovo and abroad are 
increasingly proving their skil ls and creativity in 
entrepreneurship. As such, they are also managing to adapt 
to new business environments which are resulting mainly 
due to the dynamic changes taking place in the digital 
economy.
Kosovo is positioned in the center of the Balkans. It o�ers 
easy access via air, road and rail transport to three regional 
ports:

 : 329 kmThessaloniki, Greece: 329 km
 Durres, Albania: 262 km
 Tivar (Bar), Montenegro: 299 km

The development of the private sector is becoming a key 
factor in the economic growth. Furthermore, the 
Government of Kosovo is implementing a stable and 
business-friendly fiscal policy. Among multiple sectors in 
Kosovo that o�er good business opportunities are:

 Information and Communication Technology

 Mining and energy

 Tourism

 Food processing

 Wood processing

 Metal processing industry

 Products of plant origin

 Construction industry

 Textile industry etc.

Education: Over the last years the higher education 
system in Kosovo has gone through continuous reforms, 
which were focused on improving the quality of education. 
Currently, Kosovo has six public universities and several 
private universities and colleges.

Business Environment in Kosovo

Currency: Euro

Budget: Kosovo's budget for 2022 was 2.7 billion euros, 
while the budget for 2023 is 3.2 billion euros.

Financial sector: The banking system consists of 11 
private banks, 14 insurance companies, two pension 
schemes, and 11 microfinancial institutions.

Ease of Importing: There are advantages on customs 
duties for all manufacturers who import themselves or 
through contractors in areas such as: raw material which is 
used in production, semi-finished products used in 
production, production machinery, and information 
technology equipment.

Free trade: Kosovo has been part of CEFTA since 2007, 
and in October 2015 it signed the Stabilization and 
Association Agreement (SAA) with the European Union 
(EU). Through this agreement, Kosovo o�ers free access to 
the EU market and low labor costs compared to Central and 
Eastern European countries as well as neighboring 
countries.

Economy

Development of the municipality of Ferizaj as a regional 
center is based on three main pillars:

 A center of regional economic development,
 A center of tourism development, and
 An educational and administrative center
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