
 

Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

Ndikim: Plane jopërkatëse dhe të fragmentuara për zonat e mbrojtura, koordinim i pamjaftueshëm gjatë planifikimit dhe zbatim të projekteve në infrastrukturë, 
ndërtim në zona të mbrojtura 
Qëllimi: Urbanizimi i kontrolluar 
Zbatimi i 
standardeve të 
posaçme dhe 
normativave për 
planifikim urbanistik 
në zonat e mbrojtura 
për trashëgimi 
kulturore 
  

Harmonizimi i Ligjit për 
planifikim urbanistik, Ligjin 
për tokë ndërtimore dhe Ligjit 
për ndërtim për shkak të 
zbatimit të standardeve dhe 
normativave për planifikim 
urbanistik, të vërtetuara me 
Planin për menaxhim 
 

МTL Deri në fund të 
vitit 2020 500.000 Buxheti nacional 

Ligji për planifikim 
urbanistik, Ligji për tokë 
ndërtimore dhe Ligji për 
ndërtim janë harmonizuar 
me masat për mbrojtje, të 
vërtetuara me Ligjin për 
menaxhim 
 

Përmirësimi i 
sistemit për 
menaxhim me të 
mirën 

Miratimi i Ligjit për 
menaxhim me trashëgiminë 
natyrore dhe kulturore në 
rajonin e Ohrit 
 

МК Deri në fund të 
vitit 2020 / / 

Është miratuar Ligji për 
menaxhim me 
trashëgiminë natyrore dhe 
kulturore në rajonin e 
Ohrit 

Urbanizimi i 
kontrolluar në zonat 
e mbrojtura për 
trashëgimi natyrore 
dhe kulturore 
 

Miratimi i Planit hapësinor për 
trashëgimin natyrore dhe 
kulturore në rajonin e Ohrit 
 

MMJPH Deri në fund të 
vitit 2025 10,000,000  

Është miratuar Plani 
hapësinor për 
trashëgiminë natyrore dhe 
kulturore në rajonin e 
Ohrit 
 

Miratimi i planit integral 
urbanistik për zonën e parë 
mbrojtëse për trashëgiminë 
natyrore (zonë prej 50 
metrave, e llogaritur nga 
parcela e kadastrës 1/1 Liqeni i 
Ohrit) 

МTL Deri në fund të 
vitit 2020   Është miratuar plani 

urbanistik 



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

Miratimi i planeve të reja apo 
ndryshimi apo plotësimi i 
planeve ekzistuese urbanistike, 
me qëllim të zbatimit të 
masave për mbrojtjen e zonave 
të mbrojtura për trashëgiminë 
kulturore 
 

MTL, Komuna e 
Ohrit, Strugës dhe 
Debërcës 

Deri në fund të 
vitit 2025 
 

20.000.000 
Buxheti nacional/ 
Programi vjetor i 
MTL 

Janë miratuar plane të reja 
apo janë ndryshuar apo 
plotësuar plane 
urbanistike 
 

Zbatimi i masave për 
mbrojtjen e 
trashëgimisë 
natyrore dhe 
kulturore 

Sjellja e kufijve në zonat për 
mbrojtje të trashëgimisë 
natyrore dhe kulturore (zona e 
parë, e dytë dhe e tretë me nën- 
zonat përkatëse) të planit të 
kadastrës 
 

MMJPH, MK, 
Agjencia e 
kadastrës të 
patundshmërive, 
komuna e Ohrit, 
Strugës dhe 
Debërcës 
 

Deri në fund të 
vitit 2020 
 

2.000.000 Buxheti nacional 

Janë sjellë kufijtë në zonat 
për mbrojtje të 
trashëgimisë natyrore dhe 
kulturore të planit të 
kadastrës 
 

Planifikim i 
koordinuar dhe 
zbatimi i planeve 
urbanistike dhe 
projekteve të 
infrastrukturës në 
kufijtë të së mirës 

Përfshirja e Komisionit për 
menaxhim me trashëgiminë 
natyrore dhe kulturore në 
rajonin e Ohrit gjegjësisht 
Këshillin për ndjekjen dhe 
koordinimin e menaxhimit  me 
trashëgiminë natyrore dhe 
kulturore në rajonin e Ohrit, në 
të gjitha fazat e planifikimit 
dhe realizimit të projekteve të 
infrastrukturës 

Investitorë të 
objekteve të 
infrastrukturës1 
(publike dhe 
private) 

I vazhdueshëm 1.000.000 në 
vit Buxheti nacional 

Është Dhënë mendim nga 
ana e Komisionit për 
menaxhim me 
trashëgiminë natyrore dhe 
kulturore gjegjësisht 
Këshilli për projekte të 
infrastrukturës dhe 
dokumenteve tjera 
planore për zhvillimin e 
projekteve të 
infrastrukturës 
 

                                                            
1 Me objekte të infrastrukturës nënkuptohen në përgjithësi objekte me linja, siç është infrastruktura rrugore, hekurudha, gazsjellësi, largpërçuesi, kablloja 
optike etj si dhe komplekse ndërtimore siç janë zonat turistike, qendra e skiimit etj.   



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

Ulja e ndikimeve 
kumulative nga 
projektet e 
infrastrukturës 

Analiza e traseve alternative të 
hekurudhës, Korridori VIII 
 

MTL, Hekurudha, 
institucione 
përkatëse në 
Shqipëri 
 

Deri në fund të 
vitit 2020 
 

1.000.000 Buxheti nacional 
 

Është miratuar alternativë 
me ndikime minimale 
ndaj vlerës universale të 
së mirës 

Identifikimi i trasesë në 
autostradën Strugë- Qafë 
Thanë, që së bashkë me 
hekurudhën do të ketë ndikim 
minimal kumulativ ndaj vlerës 
universale të së mirës 
 

MTL, NPRRSH, 
MMJPH 

Deri në fund të 
vitit 2022 2.500.000 

Buxheti nacional, 
burime tjera 
 

Është miratuar alternativë 
me ndikime minimale 
ndaj vlerës universale të 
së mirës 

Identifikimi i trasesë së 
gazsjellësit që së bashku me 
largpërçuesin ndaj kufirit me 
Shqipërinë do të ketë ndikime 
minimale kumulative ndaj 
vlerave universale të së mirës 
 

MTL, REM, 
MMJPH 

Deri në fund të 
vitit 2025 
 

  

Është miratuar alternativë 
me ndikime minimale 
ndaj vlerës universale të 
së mirës 

Urbanizimi i 
kontrolluar në 
qendrën e vjetër të 
qytetit të Ohrit 
 

Përpunimi dhe zbatimi i 
planeve urbanistike për 19 
komplekse në qytetin e vjetër 
të qytetit të Ohrit  
 

MTL, komuna e 
Ohrit  
 

Më së voni deri 
në vitin 2022 
 

 Buxheti nacional 
 

Janë përpunuar plane 
urbanistike 

Planifikimi dhe 
zbatimi i largimit të 
objekteve të 
ndërtuara ilegale në 
zonat e mbrojtura 

Largimi i objekteve të 
ndërtuara ilegale në zonat e 
mbrojtura, për të cilat është 
miratuar Vendim i 
plotfuqishëm për largim nga 
organi kompetent 

Komuna e Ohrit, 
Strugës dhe 
Debërcës, Qeveria 
e RMV 

Më së voni deri 
në vitin 2022 
 

  

Numri i objekteve të 
larguara kundrejt regjistrit 
të objekteve të ndërtuara 
ilegale 
 



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

Zbatimi i vlerësimit të 
ndikimeve ndaj trashëgimisë 
kulturore dhe natyrore 

МТL 
Më së voni deri 
në vitin 2020 
 

2.000.000 Buxheti nacional 
 

Raporte për vlerësimin e 
ndikimeve ndaj 
trashëgimisë natyrore dhe 
kulturore 
  

Realizimi procedural i largimit 
të objekteve të ndërtuara 
ilegale në zonat e mbrojtura në 
përputhje me vlerësimet e 
zbatuara të ndikimit 
 

Komuna e Ohrit, 
Debërcës dhe 
Strugës, Qeveria e 
RMV 

Më së voni deri 
në vitin 2025 
 

30.000.000 Buxheti nacional 
 

Numri i objekteve të 
larguara kundrejt regjistrit 
të objekteve të ndërtuara 
ilegale 
 

Kontrolli mbi 
urbanizimin pa plan 
dhe të pakontrolluar 
 

Zbatimi i kontrolleve të 
rregullta dhe të 
jashtëzakonshme nga organet 
kompetente të inspektimit, me 
qëllim të pengimit të 
urbanizimit të pakontrolluar 
dhe shkatërrimin e 
funksionalitetit2 të bregut 

Këshilli i 
inspektimit, 
inspektorati për 
mjedis jetësorë në 
nivel nacional dhe 
lokal, ndërtimtari 
dhe bujqësi, 
inspektorë për 
trashëgimi 
kulturore 
 

I vazhdueshëm 5.000.000 në 
vit 

Buxheti nacional, 
buxhetet e 
komunave 
 

Numri i kontrolleve të 
inspektimit, numri i 
gjobave të shqiptuara 
 

Përpunimi i zonës së 
kontaktit në rajonin e 
mbrojtur 

Përkufizimi i kufijve të zonës 
së kontaktit të së mirës 

MMJPH, MK, 
Enti dhe Muzeu- 
Ohër, DMTK 

Deri në fund të 
vitit 2020 5.000.000 Donatorë 

Zona e përkufizuar e 
kontaktit për të mirat 
 

Ndikimi: Ulja e llojllojshmërisë biologjike, shkatërrimi i vendbanimeve afër bregut dhe sidomos të lokaliteteve të vërtetuara me dosjen nominative 

                                                            
2 Bregu i liqenit, nëse i njëjti është në gjendje natyrale (me shkallë të lartë të funksionalitetit), mund t’i kryej të gjitha funksionet pozitive ndaj llojllojshmërisë 
biologjike dhe cilësisë së ujit të liqenit, edhe atë: filtrimin e sedimentacionit dhe ndotjes; mbrojtjen nga erozioni; largimin e nutrientëve; kontrollin e 
temperaturës së ujit; formimin dhe mbarëvajtjen e vendbanimeve natyrore; mbrojtjen dhe mbarëvajtjen e përparësisë së lartë të zonës, që është formuar nga 
atribute natyrore dhe kulturore që kanë vlerë historike. 
 



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

Synimi: Mbrojtja e trashëgimisë natyrore0 

Vendosja e zonave 
dhe masave për 
mbrojtjen e liqenit të 
Ohrit 
  

Përpunimi i Studimit për 
rivalorizim, miratimi i Ligjit 
për shpalljen e liqenit të Ohrit 
për zonë të mbrojtur dhe 
përpunimi i Planit për 
menaxhim me zonën e 
mbrojtur të liqenit të Ohrit 
 

MMJPH Deri në fund të 
vitit 2020 20.000.000 Buxheti nacional, 

donatorë 

Është përpunuar Studim 
për rivalorizim; është 
miratuar Ligj për 
shpalljen e liqenit të Ohrit 
për zonë të mbrojtur dhe 
është miratuar Plani për 
menaxhimin e zonës së 
mbrojtur të liqenit të Ohrit 
 

Vendosja e zonave 
dhe masave për 
mbrojtjen e moçalit 
të Studençishtës 
 

Përpunimi i Studimit për 
rivalorizim, miratimi i Ligjit 
për shpalljen e moçalit të 
Studençishtës për zonë të 
mbrojtur dhe përpunimi i 
Planit për menaxhim me zonë 
të mbrojtur 
 

MMJPH Deri në fund të 
vitit 2020 15.000.000 Buxheti nacional, 

donatorë 

Është përpunuar Studim 
për rivalorizim,  është 
miratuar Ligj për 
shpalljen e moçalit të 
Studençishtës për zonë të 
mbrojtur dhe është 
përpunuar Plan për 
menaxhim me zonë të 
mbrojtur 
 

Mbrojtja e zogjve në 
zonën e liqenit të 
Ohrit dhe moçalit të 
Studençishtës 
 

Paraqitja e dosjes nominative 
dhe Shpallja e liqenit të Ohrit 
dhe moçalit të Studençishtës 
për vende të Ramsanit 

MMJPH Deri në fund të 
vitit 2020 1.000.000 Buxheti nacional, 

donatorë 
Janë shpallur vendet e 
Ramsanit 

Ndikimi: Urbanizimi i pakontrolluar, përmirësimi i gjendjes, valorizimi, rivalorizimi dhe prezantimi i trashëgimisë kulturore 
Synimi: Mbrojtja e trashëgimisë kulturore 
 

Valorizimi dhe 
rivalorizimi i 
trashëgimisë 

Përpunimi i Elaborateve për 
valorizim (për të mirat për të 
cilat ende nuk ka përpunuar) 
dhe rivalorizimi i të mirave 

Enti dhe Muzeu-
Ohër, DMTK 
 
 

Deri në fund të 
viti 10.000.000 Buxheti nacional, 

donatorë 
Janë përpunuar elaborate, 
janë reviduar ligje 



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

kulturore në rajonin 
e Ohrit 

kulturore, Revidimi i Ligjit për 
mbrojtjen e trashëgimisë 
kulturore, Revidimi i Ligjit për 
shpalljen e qendrës së vjetër të 
qytetit të Ohrit si trashëgimi 
kulturore me rëndësi të veçantë 
  

Enti dhe Muzeu-
Ohër, DMTK, 
MK 

Monitorimi i 
ndikimit të 
ndryshimeve 
klimatike ndaj 
trashëgimisë 
natyrore dhe 
kulturore në rajonin 
e Ohrit 
 

Ndjekja e vazhdueshme e 
ndryshimeve ndaj trashëgimisë 
natyrore dhe kulturore në 
rajonin e Ohrit 

MMJPH, PNG, 
EHBO dhe 
Muzeu- Ohër  

I vazhdueshëm 5.000.000 në 
vit 

Buxheti nacional, 
donatorë 

Janë përpunuar raporte 
për ndikimin e 
ndryshimeve klimatike 

Ndikimi: Kompetencat e institucioneve për menaxhimin me trashëgiminë natyrore dhe kulturore në rajonin e Ohrit janë të fragmentuar apo nuk sigurojnë mbrojtje 
përkatëse 
Synimi: Përforcimi i kapaciteteve drejtuese të institucioneve kompetente 

Përmirësimi i 
sistemit për 
menaxhim me 
trashëgiminë 
natyrore dhe 
kulturore në rajonin 
e Ohrit 

Miratimi i Ligjit të ri për 
menaxhim me trashëgiminë 
natyrore dhe kulturore në 
rajonin e Ohrit dhe themelimi i 
Këshillit për ndjekjen dhe 
koordinimin e menaxhimit me 
trashëgiminë natyrore dhe 
kulturore në rajonin e Ohrit 
 

MK, MMJPH, 
MTL 
 

Deri në fund të 
vitit 2020 

2.000.000 në 
vit 

Buxheti nacional 
 

Është miratuar Ligj i ri 
për menaxhimin me 
trashëgiminë natyrore dhe 
kulturore në rajonin e 
Ohrit dhe është themeluar 
Këshill 
 

Bartja e 
kompetencave për 
menaxhim me 

Ndryshimi dhe plotësimi i 
Ligjit për ndërtim МТL Deri në fund të 

vitit 2020 1.000.000 Buxheti nacional 
 

Ligji është ndryshuar dhe 
plotësuar 



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

bregun, nga niveli 
lokal në atë nacional 
 
Menaxhimi me zonat 
e mbrojtura në 
liqenin e Ohrit dhe 
moçalin e 
Studençishtës 
 

Themelimi i trupit për 
menaxhimin me zonat e 
mbrojtura të liqenit të Ohrit 
dhe moçalit të Studençishtës 
 

Qeveria e RMV, 
MMJPH 
 

Deri në fund të 
vitit 2020 
 

30.000.000 
në vit 

Buxheti nacional 
 

Trupi funksional për 
menaxhim 
 

Përforcimi i 
kapaciteteve të 
institucioneve/ trupat 
që kanë kompetencë 
për menaxhim me të 
mirën 
 

Zbatimi i trajnimeve, vizitave 
të studimeve, këmbim 
ndërkombëtar me trupa 
përkatëse drejtuese në botë 
 

 
МК, MMJPH I vazhdueshëm 15.000.000 

në vit 

Buxheti nacional, 
buxhetet e 
komunave, 
ndihma teknike 
dhe donacione 
 

Numri i trajnimeve të 
realizuara 
 

Përmirësimi i 
koordinimit dhe 
bashkëpunimit mes 
pushtetit qendror dhe 
lokal dhe palët tjera 
të përfshira 
 

Përfshirja e pushtetit lokal dhe 
bashkësive lokale në marrjen e 
vendimeve 
  

Qeveria, komuna 
e Ohrit, Strugës 
dhe Debërcës, 
MK, MMJPH, PN 
Galiçica, Enti dhe 
Muzeu- Ohër, 
sektori i biznesit, 
etj 

I vazhdueshëm 5.000.000 Buxheti nacional 
dhe lokal 

Janë formuar trupa për 
koordinim të përmirësuar 
mes pushtetit qendror dhe 
lokal dhe palët tjera të 
përfshira 
 

Formimi i trupit (këshillit) nga 
të gjitha palët e përfshira në 
nivel lokal dhe organizimin e 
debateve publike 

Menaxhimi 
ndërkufitar me 
rajonin e liqenit të 
Ohrit 

Formimi i trupit për menaxhim 
ndërkufitar me trashëgiminë 
botërore me përfaqësues nga të 
dy shtetet 
 

Përfaqësues nga 
institucionet e 
përfshira dhe 
organizatat 
joqeveritare 
 

I vazhdueshëm 5.000.000 në 
vit 

Buxheti nacional 
dhe lokal 

Është formuar trup për 
menaxhim ndërkufitar me 
rajonin e liqenit të Ohrit 
 

 



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

Ndikimi: Turizmi masovik, rrëmuja trafiku, bujqësia intensive, peshkataria e paqëndrueshme, menaxhim jopërkatës me mbeturinat, lëshimi i ujërave fekale, 
qarkullimi i paqëndrueshëm i ujit 
Synimi: Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, që nuk bie ndesh me vlerën universale të së mirës 
 

Zhvillimi i turizmit 
të qëndrueshëm 
 

 
Përpunimi dhe miratimi i 
Studimit për turizëm të 
qëndrueshëm në rajonin e 
Ohrit 
 

Komuna e Ohrit, 
Strugës dhe 
Debërcës 
 

Deri në fund të 
vitit 2020 
 

3.000.000 

Buxheti i 
komunave, 
ndihma teknike 
dhe donacionet 
 

Është miratuar Studim për 
turizëm të qëndrueshëm 
 

Caktimi i trashëgimisë 
natyrore dhe kulturore në 
rajonin e Ohrit me shenja 
nacionale dhe ndërkombëtare 
për mbrojtjen dhe shenja tjera 
përkatëse 
 

Komuna e Ohrit, 
Strugës dhe 
Debërcës, Enti 
dhe Muzeu- Ohër, 
PN Galiçica, MK, 
MMJPH, DMTK 
 

Deri në fund të 
vitit 2020 
 

5.000.000 

Buxheti i 
komunave, 
ndihma teknike 
dhe donacionet 
 

Të mira të caktuara 
natyrore dhe kulturore me 
shenja përkatëse 
 

Zhvillimi i sektorit 
(të qëndrueshëm) të 
biznesit 
 

Miratimi i planeve të veprimit 
për zhvillimin e zejeve 
tradicionale dhe themelim të 
qendrave për zeje 
 

ME, OJQ, 
komuna e Ohrit, 
Strugës dhe 
Debërcës 
 

Deri në fund të 
vitit 2022 
 

3.000.000 

Buxheti i 
komunave, 
donacionet 
 

Është miratuar plani i 
veprimit për zhvillimin e 
zejeve tradicionale 
 

Mbështetja dhe nxitja e 
zhvillimit të ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme, si 
gjenerator i zhvillimit të 
ekonomisë lokale 
 

ME, MF,SB, 
komuna e Ohrit, 
Strugës dhe 
Debërcës 
  

I vazhdueshëm 5.000.000 në 
vit 

Buxheti i 
komunave, 
donacionet 
 

Janë miratuar dhe zbatuar 
programe për mbështetjen 
dhe zhvillimin e 
ndërmarrjeve të vogla dhe 
të mesme dhe ndërmarrje 
të përforcuara të vogla 
dhe të mesme 
 



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

Vendosja e 
qarkullimit të 
qëndrueshëm 
 

Përpunimi dhe zbatimi i planit 
të trafikut në Ohër dhe Strugë 

Komuna e Ohrit 
dhe Strugës 

Deri në fund të 
vitit 2020 
 

3.000.000 

Buxheti i 
komunave, 
ndihma teknike 
dhe donacionet 
 

Është miratuar plani i 
trafikut 
  

Zhvillimi i bujqësisë 
së qëndrueshme 
 

Përpunimi dhe zbatimi i 
Programit afatgjatë për bujqësi 
të qëndrueshme 
 

MAJV, MF I vazhdueshëm 
 10.000.000 

Buxheti nacional, 
donacionet 
 

Programi për bujqësi të 
qëndrueshme, trajnime të 
realizuara, subvencione të 
realizuara 
 

Zhvillimi i 
peshkatarisë së 
qëndrueshme 
 

Revidim të bazës së 
peshkatarisë për liqenin e 
Ohrit, që përfshin kritere për 
mbrojtjen e llojllojshmërisë 
biologjike të liqenit 
 

MAJV 
Më së voni deri 
në vitin 2022 
 

10.000.000 

Buxheti i 
komunave, 
ndihma teknike 
dhe donacionet 
 

Është reviduar baza e 
peshkatarisë 
 

Vendosja e sistemit 
të integruar rajonal 
për menaxhim me 
mbeturina 
 

Përpunimi i Studimit për 
opsionet për financimin e 
sistemit të integruar rajonal për 
menaxhim me mbeturina në 
katër rajone planore dhe 
përzgjedhjen e lokacionit të ri 
për depo rajonale për largimin 
e mbeturinave në rajonin 
Jugperëndimor planor 
 

MMJPH 
 

Më së voni deri 
kah mesi i vitit 
2020  
 

6.000.000 Ndihmë teknike, 
donacionet 

Është përpunuar studimi 
 

Prokurimi i pajisjeve për 
mbledhjen dhe selektimin e 
mbeturinave për Rajonin 
planor Jugperëndimor 

MMJPH 
 

Më së voni deri 
në fund të vitit 
2020 
 

30.000.000 
Buxheti nacional, 
kredi 
 

Është porositur pajisja 
 



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

Mbyllja e deponive ilegale 
(përfshirë edhe atë të Bukovës) 
 

MMJPH 
 

Më së voni deri 
në fund të vitit 
2022 

50.000.000 
Buxheti nacional, 
kredi 
 

Është mbyllur deponia 
ilegale Bukovo 
 

Ndërtimi i deponive për 
largimin e mbeturinave për 
rajonin Jugperëndimor planor 
 

MMJPH 
 

Më së voni deri 
kah mesi i vitit 
2022 
 

100.000.000 
Buxheti nacional, 
kredi 
 

Janë ndërtuar depo për 
largimin e mbeturinave 
 

Riparimi i stacionit 
për filtrimin e 
ujërave fekale, 
kolektorit dhe 
rrjeteve të 
kanalizimit në lagjet 
përgjatë liqenit të 
Ohrit 
 

Zbatimi i dokumentacionit 
projektues për riparimin e 
kolektorit, rrjeteve të 
kanalizimit dhe stacioneve të 
filtrimit 
 

MMJPH, NP, 
sistemi i 
kolektorëve 
 

Më së voni deri 
në fund të vitit 
2030  
 

30 miliard 
Buxheti nacional, 
kredi 
 

Kolektori dhe stacioni i 
filtrimit për pastrimin e 
ujërave fekale janë 
funksionale 
 

Menaxhim të 
qëndrueshme me 
vizitorët 

Përpunimi i Planit për vizitorë 
  

MMJPH, IP PN 
Galiçica, 
Kapedania e 
porteve- Ohër, 
komuna e Ohrit, 
Strugës dhe 
Debërcës 
 

Më së voni deri 
në fund të vitit 
2020 
 

5.000.000 
Buxheti nacional, 
kredi 
 

Është miratuar Plani për 
vizitorë 
 

Bujqësia e 
qëndrueshme 

Përpunimi i programit për 
bujqësi të qëndrueshme në 
kufijtë e të së mirës 
 

MBPEU 

Më së voni deri 
në fund të vitit 
2022 
 

10.000.000 
Buxheti nacional, 
donacione 
 

Është miratuar Programi 
për bujqësi të 
qëndrueshme 
 

Menaxhimi me 
turizmin masovik 
dhe zbatimin e 

Përpunimi i Analizës për 
ndikimin dhe pasojat nga 
zhvillimi i pakontrolluar i 

 
MEST, MK, 
MMJPH, VLO, 

2021 5.000.000 Buxheti nacional, 
donacione 

Është përpunuar vlerësimi 
i kapacitetit të 
qëndrueshmërisë 
(carrying capacities) 



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

turizmit të 
qëndrueshëm 

turizmit dhe vlerësimi i 
kapacitetit të qëndrueshmërisë 
(carrying capacities) 

VLS, VLD, EMO, 
OJQ 

në kufirin e SK 1/1 
në liqenin e Ohrit, në 
afërsi të zonës 
urbane siç është 
pjesa nga porti i 
qytetit deri tek 
kaneo, është i 
mundur ndërtimi i 
korsisë për 
këmbësorë me 
respektimin e të 
gjitha 
rekomandimeve për 
mbrojtjen e 
trashëgimisë 
natyrore dhe 
kulturore, sipas 
studimeve të 
përpunuara për 
vlerësimin e 
ndikimit ndaj 
mjedisit jetësorë dhe 
vlerësimin e 
ndikimit ndaj 
trashëgimisë 
kulturore 
 

Ndërtimi i korsisë për 
këmbësorë Komuna e Ohrit 2020  Komuna e Ohrit 

Është ndërtuar korsia e 
këmbësorisë për vizitorët 
 

Ndikimi: Vetëdija e ulët për vlerën e të mirës dhe shërbimeve të sistemeve ekologjike për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të rajonit 
Synimi: Ngritja e vetëdijes dhe edukimit 



Masa Aktiviteti 
Institucioni 
përgjegjës 

 
Afat 

Vlerësimi i 
mjeteve 

financiare 
 (МКD) 

Burimi i 
financimit Indikatorët 

Edukimi i 
vazhdueshëm i 
popullatës dhe 
institucioneve 
kompetente 
 

Përpunimi dhe zbatimi i 
Programit për edukim 

МЕSТ, МК, 
MMJPH, VLO, 
VLS, VLD, EMO 
OJQ 
 

I vazhdueshëm 
 

2.000.000 në 
vit 

Buxheti nacional, 
donacione 
 

Është përpunuar Program 
për edukim 
 

Zbatimi i trajnimeve dhe 
aktiviteteve edukative për 
grupe të ndryshme të cakut 
 

МЕSТ, МК, 
MMJPH, VLO, 
VLS, VLD, EMO, 
OJQ 
 

I vazhdueshëm 
 

2.000.000 në 
vit 

Buxheti nacional, 
donacione 
 

Janë realizuar trajnime 
 

Ndikimi: Harmonizimi i legjislaturës ligjore që ka të bëjë me rajonin e Ohrit, si bazë për zhvilli të qëndrueshëm 
Synimi: Vendosja e kornizës efikase ligjore dhe institucionale për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore 

Ndryshimi i 
dispozitave për 
donacione dhe 
dogana 
 

Ndryshimi i dispozitave për 
donacione dhe dogana për 
shkak të vërtetimit të burimeve 
të vazhdueshme të financimit 
për mbrojtjen e trashëgimisë 
natyrore dhe kulturore dhe 
zhvillimit të turizmit (vendosja 
e taksës së monumenteve, 
taksës ekologjike, taksës 
komunale dhe dogana tjera, 
autorizime doganore dhe 
subvencione) 
 

DQ, MF, MK, 
MMJPH, VLO, 
VLS, VLD 
 

2025 3.000.000 
Buxheti nacional, 
donacione 
 

Janë harmonizuar 
dispozita dhe janë siguruar 
burime të financimit 
 

Miratimi i Strategjisë 
nacionale për 
mbrojtjen e 
trashëgimisë 
kulturore 
 

Përpunimi i Strategjisë 
nacionale për mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore 
 

MK, DMTK, 
Institucione për 
mbrojtjen e 
trashëgimisë 
kulturore 
 

2020 5.000.000 
Buxheti nacional, 
donacione 
 

Është miratuar Strategji 
nacionale për mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore 
 

 



 


