
Atraksionet turistike në Komunën e Kacanikut

Nr. Emertimi Pershkrimi I atraksionit Kategoria Adresa Komuna

1 Maja e Lubotenit

Maja e Lubotenit është maje e maleve të Sharrit, ndodhet në pjesën perëndimore të Kaçanikut 

dhe është 2,498 metra i lartë.

Luboteni është maja më e bukur në Malet e Sharrit. Edhe pse Luboteni është në kufi me 

Maqedonin , Kosova e ka më shumë se gjysmën e malit.

Luboteni dhe shatijet pitoreske të Sharrit ofrojnë mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit 

malor (atij veror e dimëror).

Atraksion natyror

Përgjatë rrugës 

magjistrale 

Doganaj – Tetovë 

Kaçanik

2 Gryka e Kaçanikut

Shtrihet përgjatë lumit Lepenc, në fillim të saj bashkohen dy lumenjë (Lepenc dhe Nerodime) , 

dhe ndan dy male me veçori të ndryshme sa përket florës, malet Rodope dhe malet e sharrit. 

Poashtu ndërtimi i autostradës kësaj gryke i ka dhënë pamje më të bukur.

Investimi në një shhtegu për këmbësor dhe për çikleta dotë jetë shum atraktiv, dhe do të 

mbetet prioritet për dy komunat (kaçanik dhe Hani i Elezit)

Atraksion natyror
Magjistralja 

Prishtinë Shkup
Kaçanik

3 Fshati Shtrazë

Shtrihet në mes të maleve të Sharrit, me lartësi mbidetarë afërisht 1000 m, me shumë hapësira 

gjelbëruese, restorante, villa, shtëpi malore staza për  këmbësorë. Afër saj ndodhet liqeni 

akumulues – Jezera, që gjendet në mes të fshatrave Kotlinë, Shtrazë dhe Ivajë me bukuri të rralla 

që tash kohët e fundit ka filluar interesimi nga afaristë të ndryshëm për investim në këtë pjesë.

Po ashtu në këtë pjesë ( Nga Shtraza deri në fushat e Kotlinës) ëshë mundësi e mirë për ndërtimin 

e një shteku për biçikleta me një gjatësi afro 6 km. 

Atraksion natyror
Fshati, Strazhë, 

Komuna Kaçanik
Kaçanik

4 Ujëvara në fshatin Kërbliq
Lugina përgjatë Rekës së fshatit Korbliq gjinden disa miniujëvara me bukuri të rralla, në kohën e 

fundit shoqata e ambientalistëve  “Gjethi”, në përkrahje të komunës, ka bërë vendosjen e shenjave 

të shtigjeve që qojnë te ujëvarat dhe rregullimin e pushimoreve që kohët e fundit po vizitohen. 

Atraksion natyror Fshati Këbliq Kaçanik

5 Lugina e fshatit Sllatinë

Shtrihet përgjatë lumit Lepenc, me bukuri të rralla natyrore me klimë të freskët gjatë verës.

Në kohën e fundit është e vizituat nga turist vendor.

Ka investime nga sektori privat në pushimore ndërsa e komunës është e rregulluar rruga

Atraksion natyror

Gjenset në anën e 

djathtë të rrugës 

magjistrale 

Doganaj = 

Glloboqicë

Kaçanik

6 Kalaja e Kaçanikut

Kjo kala ka pasur gjithsej 55 shtëpiza. Është ndërtuar nga Koxha Sinan Pasha dhe konsiderohet si 

njëri ndër objektet më tërëndësishme të trashëgimisë kulturore të

Komunës së Kacanikut
Atraksion natyror

Rr.Qamil Ilazi”

Kaçanik 
Kaçanik

7 Guri i shpum
Është kala e vjetër e ndërtuar nga Koxha Sinan Pasha dhe është përdorur si vend strategjik për 

vendosjen e topave, prej nga e ka marrë edhe emrin Kalaja e Tophanes.
Atraksion natyror Kaçanik Kaçanik

8
Sallën e shpalljen së kushtetutës së 

Kaçanikut

Salla e vogël në shtëpinë e kulturës në Kaçanik, në të cilën më 07.09.1990 deputetët e Kuvendit të 

Kosovës janë mbledhur dhe kanë shpallur Kushtetutën e Republikës së Kosovës
Atraksion kulturor

Rruga ,,Ismail 

Raka” Kaçanik
Kaçanik


