
Në bazë të nenit 6 të Rregulllores së punës të Komisionit menaxhimin e Trashëgimisë Natyrore dhe 

Kulturore rë rajonit të Ohrit më 15.04 të vitit 2022 ( e premte) në ora 12.00 në platformën WEBEX( 

online) mbledh seancën e trembëdhjetë të Komisionit për Menaxhimin e Trashëgimisë Natyrore dhe 

Kulturore të Rajonit të Ohrit me këtë  

                                                                REND DITOR  

Miratimi i Procesverbalit nr.12 

1. Kërkesë për mendim për dhënien e kushteve mbrojtëse-konservuese për rikonstruksionin e 

objektit ekzistues banesor dhe përmirësimin e tij P + 1 + Pk (përmirësimi i papafingos) në KP 

1428/1, KO Ljubanishtë në f. Ljubanishtë (68-4762/1 më 28.03.2022); 

2. Kërkesë për mendim për DUP për GP 1 në KP 9883/1, KO Ohër 2, UZ 10, Blloku 10.3, Komuna e 

Ohrit (68-4779 / 1 më 28.03.2022); 

3. Kërkesë për mendim për dhënien e kushteve mbrojtëse-konservuese për rindërtim dhe 

përshtatje të objektit Konvikti Studentor “Nikola Karev” në Ohër, KP 16435, KO Ohër. 

4. 3, Komuna e Ohrit (68- /); 

5. Kërkesë për mendim për dhënien e kushteve mbrojtëse-konservuese për vendosjen e 

termofasadës dhe ndërrimin e mobilieve ekzistuese të objektit në rr. Rashanecit nr. 3 në Ohër, 

KP 16223, KM Ohër 3, komuna e Ohrit (68- /); 

6. Kërkesë për mendim për Strategji për zhvillimin e turizmit të komunës së Ohrit (68-3198/1 më 

11.03.2022); 

7. Kërkesë për mendim për Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Strategjinë e Zhvillimit të 

Turizmit të Komunës së Ohrit (68-3198/1 më  11.03.2022) 

8. Kërkesë për mendim për Strategji për Zhvillim Rural të Komunës së Ohrit 2022-2027 (68-3198 / 

1 më 11.03.2022) 

9. Kërkesë për mendim për Raportin e vlerësimit strategjik mjedisor për strategjinë e zhvillimit 

rural të Komunës së Ohrit (2022-2027) (68-3198 / 1 më 11.03.2022); 

10. Të ndryshme 

 

 

 

 

Kryetar i Komisionit për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore botërore në rajonin e 

Ohrit,mr. Zoran Pavllov  

___________________ 

 



 

 


