
URDHËR 
Nr. 193, datë 6.10.2022 

 
PËR  MIRATIMIN E RREGULLORES ‘PËR PËRCAKTIMIN E KËRKESAVE TË 

PËRBASHKËTA PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE TË MENAXHIMIT TË 
TRAFIKUT AJROR DHE TË LUNDRIMIT AJROR, SI DHE FUNKSIONET E 

TJERA TË RRJETIT TË MENAXHIMIT TË TRAFIKUT AJROR DHE 
MBIKËQYRJEN E TYRE’1 

 
Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës, të pikës 6, të nenit 84, të ligjit nr. 96/2020, 

datë 23.7.2020 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë” dhe në përputhje me vendimin e Këshillit 
të Ministrave nr. 1095, datë 24.12.2020 “Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e 
aviacionit civil”,  

 
URDHËROJ: 

 
1. Miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e 

shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të 
rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij 
urdhri dhe është pjesë përbërëse e tij. 

2. Urdhri nr. 26, datë 18.01.2021, “Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e 
shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të 
menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre”, shfuqizohet.  

3. Ngarkohet Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Ofruesit e Shërbimeve të Lundrimit Ajror për 
ndjekjen dhe zbatimin e këtij urdhri. 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 
 

ZËVENDESKRYEMINISTËR 
DHE MINISTËR 
Belinda  Balluku 

 
 

 
 

1 Ky urdhër përafron plotësisht Rregulloren e Zbatimit të Komisionit (BE) nr. 2017/373 e datës 1 mars 2017, mbi përcaktimin e kërkesave të 
përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit 
të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre, e ndryshuar me Rregulloret e Zbatimit të Komisionit (BE) nr. 2020/469 e datës 14 shkurt 2020, 
nr.2021/1338, datë 11.8.2021 dhe nr. 2022/938 e datës 26 korrik 2022, botuar në Fletoret Zyrtare të BE-së, L 62, datë 8.3.2017; L 104, datë 
3.4.2020, L289, datë 12.8.2021 dhe L 209, datë 10.8.2022. 

                                                           











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 


