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1.

LISTA E SHKURTESAVE

AAC

Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës

MTPT

Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit

MPB

Ministria e Punëve të Brendshme

MEF

Ministria e Ekonomisë dhe Financave

MPJ

Ministria e Punëve të Jashtme

MPMS

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

KHAIA

Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike

AKZHIE

Agjencia për Koordinimin dhe Zhvillimin e Integrimit Evropian (Zyra e
Kryeministrit të Kosovës)

PVPE

Plani i Veprimit i Partneritetit Evropian

IPA

Instrumenti i Para-anëtarësimit

NATO

Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior

KFOR

Forcat e Kosovës

ICO

Zyra Civile Ndërkombëtare

MNRRE

Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Rregullimit Ekonomik
në AAC

EULEX

Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit

ANP

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës

DOSHNA

Divizioni i Ofruesit të Shërbimeve të Navigacionit Ajror në ANP

KTA

Kontrolli i Trafikut Ajror

DPAC

Drejtoria e Përgjithshme e Aviacionit Civil (Shqipëri)

ANTA

Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror (Shqipëri)
6

BE

Bashkimi Evropian

HPEA

Hapësira e Përbashkët Evropiane e Aviacionit

ICAO

Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil

ECAC

Konferenca Evropiane e Aviacionit Civil

EUROCONTROL Organizata Evropiane për Sigurinë e Navigacionit Ajror
IANS

Instituti i Shërbimeve të Navigacionit Ajror në EUROCONTROL

EASA

Agjencia Evropiane për Sigurinë e Aviacionit

JAA

Autoritetet e Përbashkëta të Aviacionit

IATA

Asociacioni Ndërkombëtar i Transportit Ajror

JAR

Kërkesat e Përbashkëta të Aviacionit

CARDS

Asistenca e Komunitetit për Rikonstruktim, Zhvillim dhe Stabilizim

AOC

Certifikata e Operatorit Ajror

FTO

Organizatë Trajnuese e Fluturimeve

AVSEC

Sigurimi i Aviacionit

ASOM

Manuali i Shërbimeve dhe Operimeve

GAT

Trafiku i Përgjithshëm Ajror
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2.

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Më 13 mars 2008, Parlamenti i Republikës së Kosovës ka miratuar Ligjin Nr. 03/L-051
për Aviacionin Civil. Ligji ka hyrë në fuqi më 15 qershor 2008 me dekret të Presidentit.
Ligji për Aviacionin Civil, përveç tjerash, themelon Autoritetin e Aviacionit Civil të
Republikës së Kosovës (AAC). Për punët dhe përgjegjësitë e AAC-së do të flitet më
hollësisht më tej në këtë raport.
Deri me hyrjen në fuqi të Ligjit për Aviacionin Civil, kjo fushë ka qenë kompetencë e
rezervuar e UNMIK-ut. Këto kompetenca UNMIK-u i ka ushtruar përmes ish Zyrës
Rregullatore të Aviacionit Civil (ZRRAC). Ministri i MTPT-së, në bazë të Nenit 101 të
Ligjit për Aviacionin Civil, me qëllim të tranzicionit sa më të lehtë në bartje të
kompetencave nga UNMIK-u në institucionet e Republikës së Kosovës, pat autorizuar
ZRRAC-in t’i ushtrojë funksionet e AAC-së deri më 31 dhjetor 2008. Në atë kohë ishte
planifikuar që AAC-ja të bëhej plotësisht funksionale më 1 janar 2009. Ky planifikim
është realizuar.
AAC-ja është vetëm njëri nga autoritetet publike me përgjegjësi dhe funksione në fushën
e aviacionit civil në vendin tonë. Ligji përcakton që Ministria e Transportit dhe PostëTelekomunikacionit (MTPT) është përgjegjëse për rregullimin ekonomik të transportit
ajror, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjegjëse për rregullimin e
aspekteve të sigurimit të aviacionit. Ligji gjithashtu themelon Komisionin për Hetimin e
Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike (KHAIA), si institucion që funksionon në
kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës.
AAC-ja është një agjenci e pavarur rregullatore e ngarkuar me rregullimin e aspekteve
të sigurisë së aviacionit civil dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe ofruesve të
shërbimeve të navigacionit ajror. Rregullimi ekonomik i aeroporteve dhe ofruese të
shërbimeve të navigacionit ajror nënkupton miratimin e tarifave për shfrytëzimin e
shërbimeve që ofrojnë këta operatorë. AAC-ja ka kapacitet të plotë juridik. AAC-ja është
organizatë
e vetëfinancuar buxhetore dhe autoritet publik dhe i nënshtrohet
dispozitave përkatëse mbi organizatat buxhetore dhe autoritetet publike në ligjet dhe
aktet e tjera ligjore të zbatueshme në Republikën e Kosovës.
AAC-ja udhëhiqet nga Drejtori i Përgjithshëm. Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së është
emëruar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me vendimin Nr. 06/37 të datës 25
shtator 2008. Puna e AAC-së mbikëqyret nga Bordi Mbikëqyrës prej pesë anëtarësh.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka emëruar Bordin Mbikëqyrës të AAC-së me
Vendimin Nr. 04/71 të datës 03 korrik 2009, të ndryshuar me Vendimin Nr.03/83 të
datës 25 shtator 2009. Mbledhja e parë e Bordit të AAC-së është mbajtur më 7 tetor 2009.
Gjatë vitit 2009 AAC-ja ka punuar shumë në kompletimin e kornizës legjislative për
ushtrim të plotë të funksioneve që ia jep Ligji. Janë nxjerr një numër Rregulloresh në
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përputhje me Ligjin për Aviacionin Civil. Këtu përfshihen edhe Rregulloret që bëjnë
transponimin e Rregulloreve dhe Direktivave përkatëse të BE-së në rendin ligjor të
Republikës së Kosovës. Gjithashtu janë transponuar shumica e Joint Aviation
Requirements (Kërkesat e Përbashkëta të Aviacionit) të nxjerra nga Joint Aviation
Authorities (Autoritetet e Përbashkëta të Aviacionit). Ky aktivitet ka bërë që AAC-ja t’i
kompletojë të gjitha kërkesat e fazës së parë të Marrëveshjes mbi Hapësirën e
Përbashkët Evropiane të Aviacionit.
Inspektorët e AAC-së kanë kryer inspektime dhe auditime për të garantuar që operimet
e aviacionit civil në Kosovë kryhen në përputhje me standardet në fuqi. Këto inspektime
dhe auditime janë bërë në Aeroportin e Prishtinës, Ofruesin e Shërbimeve të
Navigacionit Ajror dhe në kompanitë e huaja ajrore që operojnë në Prishtinë.
Inspektimet kanë treguar që operimet kryhen në përputhje me standardet e sigurisë.
Sidoqoftë, në disa raste janë identifikuar disa devijime nga standardet, por të cilat nuk e
kanë rrezikuar nivelin e sigurisë. Këto devijime janë adresuar urgjentisht dhe
operatorëve u është kërkuar të hartojnë plane veprimi për t’i mbyllur devijimet në
përputhje me kërkesat dhe rekomandimet e AAC-së. Inspektorët tanë kanë përcjell
punën e operatorëve deri në mbylljen e devijimeve të identifikuara.
AAC-ja ka bashkëpunuar ngushtë me institucionet tjera përgjegjëse për aviacionin civil
në Republikën e Kosovës në mënyrë që i tërë sistemi rregullator dhe mbikëqyrës i shtetit
të funksionojë i koordinuar dhe në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira
ndërkombëtare. Në fazën fillestare të marrjes së kompetencave të rregullimit ekonomik
të transportit ajror nga MTPT-ja, AAC-ja ka bërë trajnimin e personelit të Divizionit të
Aviacionit Civil në MTPT dhe ka ndihmuar në hartimin e akteve të nevojshme
nënligjore për kryerjen e këtyre aktiviteteve. AAC-ja ka nënshkruar Memorandum
Mirëkuptimi me MPB-në, me të cilin merr përsipër asistimin e personelit të MPB-së në
fushën e sigurimit të aviacionit civil derisa sektori përkatës në MPB të jetë i përgatitur
plotësisht për kryerjen e detyrave që ia përcakton Ligji. AAC-ja ka trajnuar personelin e
MPB-së, ka ndihmuar MPB-në në hartimin e akteve nënligjore dhe programeve
kombëtare në fushën e sigurimit të aviacionit si dhe ka organizuar inspektime dhe
auditime të sigurimit të operatorëve të aviacionit civil në Republikën e Kosovës. AAC-ja
gjithashtu ka nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi me Komisionin për Hetimin e
Aksidenteve dhe Incidenteve Ajrore, me të cilin zotohet ta ndihmojë këtë entitet
profesionalisht deri në funksionalizimin e plotë të tij.
AAC-ja ka qenë mjaft aktive në bashkëpunim ndërkombëtar në aviacion civil, duke
përfshirë bashkëpunimin me BE-në, shtetet anëtare dhe shtetet e rajonit. Më 21 dhjetor
2009, AAC-ja ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Drejtorinë e
Përgjithshme të Aviacionit Civil të Shqipërisë, me të cilin palët zotohen ta ndihmojnë
njëra-tjetrën në inspektime dhe transponim të legjislacionit të BE-së me qëllim të
implementimit sa më të shpejtë të Marrëveshjes ECAA. Ky Memorandum është
nënshkruar krahas Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar nga Ministrat e
Transportit të Kosovës dhe Shqipërisë rreth bashkëpunimit bilateral në kontrollin e
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hapësirës së lartë ajrore të Kosovës. AAC-ja me ekspertët e vet ka qenë në dispozicion të
MTPT-së në të gjitha fazat e përgatitjes së këtij Memorandumi. Memorandume
bashkëpunimi janë diskutuar edhe me autoritetet e aviacionit civil të Maqedonisë, Malit
të Zi dhe Kroacisë.
Përfaqësues të AAC-së kanë marrë pjesë në iniciativat e bashkëpunimit rajonal në
fushën e aviacionit. Këtu përfshihet pjesëmarrja e AAC-së në mbledhjet e organizuara
nga Komisioni Evropian në kuadër të projektit të implementimit të Marrëveshjes mbi
Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit dhe në takimet e organizuara nga
Agjencia Evropiane e Sigurisë së Aviacionit. Në disa nga këto takime, AAC-ja ka qenë
paneliste apo ka mbajtur prezantime mbi kornizën ligjore të vendit tonë dhe
implementimin e legjislacionit evropian për siguri të aviacionit në Republikën e
Kosovës. AAC-ja ka marrë pjesë aktive edhe në takimet e organizuara nga NATO-ja me
qëllim të normalizimit të hapësirës ajrore të Ballkanit. Personeli i AAC-së ka përfituar
nga trajnimet profesionale të organizuara nga BE-ja si asistencë teknike për vendet e
rajonit. Personeli i AAC-së ka ndjekur edhe trajnime tjera në institucione të njohura
trajnuese në Evropë.
Me qëllim të krijimit dhe thellimit të raporteve dypalëshe me Autoritetet e Aviacionit
Civil në të gjitha vendet e botës si dhe organizatat ndërkombëtare të aviacionit civil,
AAC-ja u ka shkruar të gjitha këtyre institucioneve me rastin e ditës ndërkombëtare të
aviacionit civil dhe ka shfrytëzuar rastin ta prezantojë punën e vet dhe qëllimin e
Republikës së Kosovës për t’u bërë anëtare e barabartë e Organizatës Ndërkombëtare të
Aviacionit Civil. AAC-ja ka marrë shumë letra përkrahëse nga Autoritete e ndryshme,
madje edhe nga shtete që ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës.
AAC-ja ka qenë pjesë thelbësore e delegacioneve të Republikës së Kosovës, të emëruara
nga Ministri i MTPT-së, në negocimin e Marrëveshjeve Bilaterale të Transportit Ajror me
Zvicrën dhe Turqinë. AAC-ja gjithashtu i ka ofruar ekspertizë teknike MPJ-së në
shqyrtimin dhe komentimin e draft-Marrëveshjes së ofruar Departamentit të Shtetit të
SHBA-së me qëllim të nënshkrimit të një Marrëveshjeje të Qiellit të Hapur midis
vendeve tona. AAC-ja ka punuar ngushtë me MPJ-në edhe në procesin e caktimit të
procedurave për miratimin e fluturimeve të huaja diplomatike.
Sektori i financave ka bërë mbylljen e vitit fiskal sipas procedurave të parashikuara me
Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Në këtë raport paraqitet edhe pasqyra financiare
dhe e aktiviteteve të prokurimit të AAC-së për vitin 2009.
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3.

DISA FJALË RRETH NESH

Më 13 mars 2008, Parlamenti i Republikës së Kosovës ka miratuar Ligjin Nr. 03/L-051
për Aviacionin Civil. Ligji ka hyrë në fuqi më 15 qershor 2008 me dekret të Presidentit.
Ligji për Aviacionin Civil, përveç tjerash, themelon Autoritetin e Aviacionit Civil të
Republikës së Kosovës (AAC).
Deri me hyrjen në fuqi të Ligjit për Aviacionin Civil, kjo fushë ka qenë kompetencë e
rezervuar e UNMIK-ut. Këto kompetenca UNMIK-u i ka ushtruar përmes ish Zyrës
Rregullatore të Aviacionit Civil (ZRRAC). Ministri i MTPT-së, në koordinim me ICO-në
dhe KFOR-in, në bazë të Nenit 101 të Ligjit për Aviacionin Civil, me qëllim të
tranzicionit sa më të lehtë në bartje të kompetencave nga UNMIK-u në institucionet e
Republikës së Kosovës, pat autorizuar ZRRAC-in t’i ushtrojë funksionet e AAC-së deri
më 31 dhjetor 2008. Në atë kohë ishte planifikuar që AAC-ja të bëhej plotësisht
funksionale më 1 janar 2009. Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së, në koordinim me
Ministrin e MTPT-së dhe me përkrahjen e tij, Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe
ish-Ministrinë e Shërbimeve Publike, ka bërë transferimin e personelit dhe aseteve të
ZRRAC-it në AAC. AAC-ja është bërë plotësisht funksionale më 1 janar 2009.
AAC-ja është vetëm njëri nga autoritetet publike me përgjegjësi dhe funksione në fushën
e aviacionit civil në vendin tonë. Ligji përcakton që Ministria e Transportit dhe PostëTelekomunikacionit (MTPT) është përgjegjëse për rregullimin ekonomik të transportit
ajror1, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjegjëse për rregullimin
e aspekteve të sigurimit të aviacionit2. Ligji gjithashtu themelon Komisionin për Hetimin
e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike (KHAIA), si institucion që funksionon në
kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës3.
AAC-ja është një agjenci e pavarur rregullatore e ngarkuar me rregullimin e aspekteve
të sigurisë së aviacionit civil dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe ofruesve të
shërbimeve të navigacionit ajror. Rregullimi ekonomik i aeroporteve dhe ofruese të
shërbimeve të navigacionit ajror nënkupton miratimin e tarifave për shfrytëzimin e
shërbimeve që ofrojnë këta operatorë. AAC-ja ka kapacitet të plotë juridik. AAC-ja është
organizatë
e vetëfinancuar buxhetore dhe autoritet publik dhe i nënshtrohet
dispozitave përkatëse mbi organizatat buxhetore dhe autoritetet publike në ligjet dhe
aktet e tjera ligjore të zbatueshme në Republikën e Kosovës.
AAC është përgjegjëse për:

1

Ligji për Aviacionin Civil, Kreu 2
Po aty, Kreu 4
3
Po aty, Neni 5
2
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− zbatimin e legjislacionit mbi aviacionit civil dhe zbatimin e politikave të
miratuara nga MTPT-ja ose Qeveria në fushën e aviacionit civil;
− ofrimin e këshillave dhe propozimeve për MTPT-në, Qeverinë dhe Kuvendin
lidhur me politikat dhe legjislacionin nga fusha e aviacionit civil;
− nxjerrjen e rregulloreve implementuese dhe urdhrave të navigacionit ajror, në
përputhje me Ligjin për Aviacionin Civil dhe Marrëveshjen mbi Hapësirën e
Përbashkët Evropiane të Aviacionit, me qëllim të zbatimit të politikave të
aviacionit civil të MTPT-së dhe legjislacionit përkatës nga fusha e aviacionit civil;
− lëshimin e licencave, certifikatave dhe lejeve në përputhje me kompetencat dhe
− përgjegjësitë e AAC-së të përcaktuara nga Ligji për Aviacionin Civil;
− rregullimin e sigurisë së transportit ajror në Republikën e Kosovës;
− rregullimin e ekonomisë së aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror;
− ofrimin e këshillave për Ministrin e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit në
lidhje me përgatitjen nga Ministri të propozimpolitikave mbi shfrytëzimin e
hapësirës ajrore të Kosovës të cilat i përmbushin nevojat e shfrytëzuesve, duke
pasur parasysh sigurinë kombëtare, faktorët ekonomikë dhe mjedisorë dhe
nevojën për standarde të larta të sigurisë;
− mbikëqyrjen dhe sigurimin e zbatimit në mënyrë efektive të legjislacionit,
standardeve, rregullave, procedurave dhe urdhrave të aviacionit civil, përveç
kur, me Ligjin për Aviacionin Civil ose me një akt tjetër themelor juridik, ky
funksion shprehimisht i është dhënë MTPT-së ose një autoriteti tjetër publik;
− shpërndarjen e informatave për publikun rreth çështjeve relevante mbi
funksionet dhe aktivitetet e AAC-së;
− marrjen e masave, kryerjen e hetimeve dhe inspektimeve dhe nxjerrjen urdhrave,
rregullave, rregulloreve dhe/ose procedurave të cilat AAC-ja me arsye i
konsideron të nevojshme për (i) zbatimin e rregullt dhe të ligjshëm të dispozitave
të Ligjit për Aviacionin Civil ose (ii) ushtrimin e rregullt dhe të ligjshëm të
kompetencave dhe detyrave të cilat i janë dhënë AAC me këtë ligj; dhe
− ushtrimin e funksioneve të tjera të cilat kanë të bëjnë me Aviacionin Civil në
Kosovë që i janë dhënë AAC-së sipas Ligji për Aviacionin Civil ose një akti tjetër
themelor juridik.

3.1

Bordi Mbikëqyrës i AACsë

Veprimtaria e AAC-së mbikëqyret nga një Bordi Mbikëqyrës, i cili përbëhet nga pesë
anëtarë. Bordi vepron me orar jo të plotë dhe takohet së paku një herë për çdo tremujor
kalendarik. Bordi Mbikëqyrës është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe shqyrtimin e (i)
aktiviteteve dhe vendimeve të AAC-së mbi çështjet administrative, ekzekutive,
rregullative dhe të licencimit, dhe (ii) të gjitha aspekteve të menaxhimit financiar, të
ardhurave dhe shpenzimeve të AAC-së. Drejtori i Përgjithshëm i dorëzon Bordit
Mbikëqyrës raport gjithëpërfshirës të punës çdo tre muaj dhe raportin vjetor në fund të
çdo viti kalendarik.
12

Qeveria e Republikës së Kosovës ka emëruar Bordin Mbikëqyrës të AACK-së me
Vendimin Nr. 04/71 të datës 03 korrik 2009, të ndryshuar me Vendimin Nr. 03/83 të
datës 25 shtator 2009. Mbledhja e parë e Bordit Mbikëqyrës të AACK-së, e konsideruar
si mbledhje e fillimit formal të punës, është mbajtur më 7 tetor 2009. Në mbledhjen e
dytë, të mbajtur më 7 nëntor 2009, Bordi Mbikëqyrës, përveç tjerash, ka bërë edhe
caktimin e mandateve të anëtarëve të vet. Sipas Ligjit për Aviacionin Civil, mandati i
Kryesuesit të Bordit, z. Avni Mazrrekut, është dyvjeçar. Mandat dyvjeçar ka edhe një
anëtar i Bordit, përderisa anëtarët tjerë kanë mandat katërvjeçar. Kohëzgjatja e
mandateve u caktua me short, si vijon: zotërinjtë Kosum Kosumi, Fitim Shala dhe Arsim
Cakaj mandat katërvjeçar, ndërsa z. Asman Hoxha mandat dyvjeçar.

3.2

Drejtori i Përgjithshëm i AACsë

AAC-ja udhëhiqet nga Drejtori i Përgjithshëm i Aviacionit Civil, i cili punon me orar të
plotë. Drejtori i Përgjithshëm është zyrtari i AAC-së, i cili është përgjegjës për
menaxhimin e përditshëm dhe vendimmarrjen në AAC. Drejtori i Përgjithshëm
përgjigjet para Kuvendit lidhur me përputhshmërinë e AAC-së me politikat e aviacionit
civil si dhe të gjitha ligjet dhe standardet e zbatueshme në Republikën e Kosovës.
Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së është emëruar nga Qeveria e Republikës së Kosovës më
25 shtator 2008 përmes Vendimit Nr. 06/37, pas propozimit të Ministrit të Transportit
dhe Postë-Telekomunikacionit. Drejtori i Përgjithshëm emërohet për një mandat pesë
vjeçar. Drejtori i Përgjithshëm mund të riemërohet nga Qeveria edhe për mandate të
tjera pasuese me kohëzgjatje të njëjtë.

3.3

Struktura organizative e AACsë

AAC-ja është e strukturuar në pesë Departamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Departamenti i sigurisë së fluturimeve
Departamenti i shërbimeve të navigacionit ajror
Departamenti i aerodromeve
Departamenti i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe rregullimit ekonomik
Departamenti i administratës dhe burimeve njerëzore

Në vazhdim është një përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive kryesore të secilit
departament veç e veç.
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a)

Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve është përgjegjës për rregullimin e sigurisë së
operimeve të transportit ajror. Ka për detyrë që të garantojë se rregulloret dhe
standardet kosovare në sigurinë e operimeve ajrore janë në përputhje me standardet dhe
rekomandimet e vendosura nga Organizata Ndërkombëtare për Aviacion Civil (ICAO)
si dhe me legjislacionin përkatës evropian.
Përveç tjerash, në këtë departament kryhen procedurat për regjistrimin e kompanive
ajrore, regjistrimin e aeroplanëve dhe licencimin e pilotëve. Përmes inspektimeve dhe
auditimeve, ky departament mbikëqyr kompanitë tona ajrore, aeroplanët si dhe
personelin të tyre për të garantuar zbatimin e përpiktë të standardeve në fuqi.
Gjithashtu, të gjithë operatorët e huaj që operojnë në Kosovë u nënshtrohen
inspektimeve për çështje të sigurisë së aviacionit.
Departamenti gjithashtu është duke e mbështetur Ministrinë e Punëve të Brendshme në
ushtrimin e përgjegjësive që ia jep Ligji për Aviacionin Civil derisa kjo e fundit ta
kompletojë personelin e nevojshëm profesional.

b)

Departamenti i Shërbimit të Navigacionit Ajror

Ky departament është përgjegjës për rregullimin, monitorimin, inspektimin, certifikimin
dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të sigurisë së Ofruesit të Shërbimeve të Navigacionit
Ajror në Republikën e Kosovës. Ka për detyrë që të sigurohet se rregulloret dhe
standardet e aplikueshme për shërbimet e navigacionit ajror janë në pajtueshmëri me
standardet dhe rekomandimet e ICAO-s dhe legjislacionin evropian, duke përfshirë
rregullat e EUROCONTROL. Departamenti i Shërbimit të Navigacionit Ajror është
përgjegjës për mbikëqyrjen e sigurisë në ofruesin e shërbimit të navigacionit ajror i cili i
përfshin këto shërbime:
-

Kontrollin e Trafikut Ajror
Komunikimin, Navigacionin dhe Survejimin
Shërbimin e Informatave Aeronautike
Shërbimin Meteorologjik

Departamenti i Shërbimit të Navigacionit Ajror është përgjegjës për licencimin e
kontrollorëve të trafikut ajror, verifikimit të kompetencës së tyre profesionale si dhe të
gjendjes shëndetësore.
Departamenti i Shërbimit të Navigacionit Ajror siguron që informatat aeronautike të
publikohen në Publikimin e Informatave Aeronautike të Kosovës, dokument i vlefshëm
ky për të gjitha kompanitë ajrore të interesuara të operojnë në Kosovë.
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c)

Departamenti i Aerodromeve

Ky departament është përgjegjës për rregullimin e aspekteve të sigurisë në aerodromet e
Republikës së Kosovës si dhe zbatimin e legjislacionit kosovar dhe standardeve të
ICAO-s brenda fushës së vet të veprimit.
Roli i departamentit, përveç tjerash, është që të përpilojë dokumente mbi sigurinë në
aerodrome, të shpërndajë dhe promovojë materiale udhëzuese për operatorët e
aerodromeve, të garantojë zbatimin e plotë dhe të vazhdueshëm të standardeve të
operimit të aerodromeve në Kosovë.
Departamenti është përgjegjës për certifikimin e aerodromeve në Republikën e Kosovës.
Me mbikëqyrje të vazhdueshme përmes inspektimeve dhe auditimeve, departamenti
siguron që Aeroporti i Prishtinës vazhdon t’i plotësojë standardet në bazë të së cilave
është certifikuar.

d)

Departamenti i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe rregullimit
ekonomik

Ky departament ka përgjegjësitë e mëposhtme:
− Të vendosë marrëdhënie me organizatat regjionale e ndërkombëtare në fushën e
aviacionit siç janë ICAO, EASA, Komisioni Evropian, EUROCONTROL, ECAC etj
− Të koordinojë asistencën teknike ndërkombëtare në fushën e aviacionit civil të
ofruar nga Komisioni Evropian ose donatorë të tjerë;
− Të bëjë mbikëqyrjen ekonomike të aeroportit dhe shërbyesit të navigacionit ajror në
Republikën e Kosovës. Kjo mbikëqyrje bëhet përmes aprovimit të listës së tarifave të
shërbimeve që ofrohen në aeroport. Në këtë mënyrë, sigurohet që aeroporti dhe
shërbyesi i navigacionit ajror aplikon tarifa që janë të bazuara në kosto, nuk janë
diskriminuese, janë transparente dhe janë përcaktuar pas konsultimit me
shfrytëzuesit e shërbimeve.
− Të mbledhë dhe analizojë të dhëna statistikore lidhur me trafikun në ANP.

e)

Departamenti i Administratës dhe Burimeve Njerëzore

Ky departament i ofron mbështetje të gjithanshme operacionale stafit të AAC-së duke
përfshirë menaxhimin e burimeve njerëzore, financave, buxhetit, prokurimit dhe
logjistikës. Siguron që paraja publike të shpenzohet në mënyrë sa më të arsyeshme dhe
konform rregullave të prokurimit dhe të buxhetit të konsoliduar të Republikës së
Kosovës.

15

Fig. 1 – Skema organizative e AAC-së
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3.4

Të hyrat financiare të AACsë

AAC-ja vetëfinancohet nga të ardhurat e dedikuara, siç përcaktohen në Ligjin Nr. 03/L048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. Sipas Nenit 25 të Ligjit Nr. 03/L051 për Aviacionin Civil, të ardhurat e dedikuara të AAC-së përbëhen nga:
- taksat të cilat ndërlidhen me aviacionin, detyrimet dhe tarifat;
- një përqindje nga shërbimet e navigacionit ajror që ofrohen brenda hapësirës ajrore të
Republikës së Kosovës;
- tarifat për sigurinë e pasagjerëve dhe tarifat e certifikimit dhe licencimit; dhe
- donacionet, grantet dhe përkrahjet (mbështetjet) tjera financiare ose teknike të caktuara
për AAC-në.
Më 1 janar 2009 ka hyrë në fuqi Rregullorja 2008/7 për përcaktimin e tarifës së sigurisë
së udhëtarëve që udhëtojnë me fluturime komerciale nga Kosova, e nënshkruar nga
Ministri i Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit. Kjo Rregullore përcakton një tarifë
sigurie prej 2 eurosh për çdo udhëtar që niset nga Kosova me fluturime komerciale.
Fondet e mbledhura nga kjo tarifë sigurie i ndahen AAC-së për mbulimin e
shpenzimeve operative në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil.

3.5

Pagat e personelit të AACsë

Siguria e aviacionit civil është misioni dhe prioriteti numër një i Autoritetit të Aviacionit
Civil të Republikës së Kosovës. Si rregullator i aviacionit civil ne sigurojmë që operimet
ajrore në Republikën e Kosovës kryhen në përputhje me ligjin e aplikueshëm dhe
standardet ndërkombëtare, duke përfshirë legjislacionin dhe standardet e aviacionit në
Bashkimin Evropian. Për ta arritur këtë mision, një rregullator i aviacionit civil ka nevojë
për personel shumë të kualifikuar dhe me përvojë për t’i hartuar standardet, procedurat,
rregulloret dhe për të siguruar implementimin e tyre nga operatorët përmes
mbikëqyrjes së vazhdueshme, inspektimeve dhe auditimeve.
Sipas Nenit 24.2 të Ligjit për Aviacionin Civil, pagat e personelit të AAC-së caktohen
nga Drejtori i Përgjithshëm pas shqyrtimit dhe miratimit nga Ministri i Ekonomisë dhe
Financave. Në caktimin e nivelit të rrogave, ligji përcakton që, përveç kritereve
profesionale për personelin, duhet të merren parasysh edhe rrogat e personelit të
industrisë së aviacionit (aeroportit, kontrollit të trafikut ajror, kompanive ajrore). Pas një
procedure të gjatë dhe të vështirë, më 20 mars 2009, Ministri i Ekonomisë dhe Financave
miratoi nivelin e pagave të personelit të AAC-së të propozuar nga Drejtori i
Përgjithshëm i AAC-së. Rroga e Drejtorit të Përgjithshëm të AAC-së u caktua më pas
nga Qeveria në përputhje me Nenin 20.2 të Ligjit për Aviacionin Civil. Procedimi i
pagave të AAC-së në sistemin e pay roll-it është bërë nga ish-Ministria e Shërbimeve
Publike më 4 prill 2009.
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4.

AKTIVITETET PARA DHE NË FILLIM TË PROCESIT TË
THEMELIMIT TË AACSË

Ligji për Aviacionin Civil është një nga ligjet që rrjedh nga Pakoja e Ahtisarit. MTPT-ja
dhe ICO-ja kanë punuar ngushtë me UNMIK-un, KFOR-in dhe Drejtorin e Përgjithshëm
të AAC-së që të bëhej një transferim i efektshëm dhe në pajtim me ligjin i kompetencave
në aviacion civil nga Shtylla e katërt e UNMIK-ut në institucionet e Republikës së
Kosovës. Me iniciativën e ICO-së është themeluar Ekipi për Tranzicionin e Aviacionit
Civil, në të cilin kanë marrë pjesë Zyra e Kryeministrit, MTPT-ja, MPB-ja, ICO-ja, KFORi, Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së (fillimisht ZRRAC-i), Ambasada Amerikane,
Aeroporti i Prishtinës dhe USAID-i. Në mbledhjet e mbajtura gjatë periudhës transitore
pas shpalljes së pavarësisë, siç e parashikon Plani i Ahtisarit, edhe UNMIK-u ka qenë
pjesëmarrës i përpjekjeve tona të përbashkëta për transferim të kompetencave. Ky panel
i përbashkët mbajti mbi 20 mbledhje deri në themelimin e AAC-së. Themelimi i AAC-së
nuk ka kaluar pa probleme. Këto probleme në asnjë mënyrë nuk kanë pasur të bëjnë me
lëshime nga ana e institucioneve tona apo nga ICO-ja, por kanë qenë të ndërlidhura me
pozicionet politike të disa organizatave ndërkombëtare ndaj pavarësisë së vendit tonë.
Para pavarësisë përgjegjësinë për aviacion civil e kanë pasur KFOR-i dhe UNMIK-u në
përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Rregulloren 2003/18
mbi themelimin e Zyrës Rregullatore të Aviacionit Civil dhe Rregulloren 2004/5 mbi
rregullimin e përkohshëm të aviacionit civil në Kosovë. KFOR-i gjithashtu i referohet
edhe Marrëveshjes Tekniko Ushtarake të Kumanovës, e cila ia jep Komandantit të
KFOR-it përgjegjësinë për hapësirën ajrore të Kosovës dhe aktivitetet e aviacionit civil
në këtë hapësirë. Në vitin 2003 KFOR-i dhe UNMIK-u patën nënshkruar 18 Marrëveshje
Teknike, me të cilat transferohej përgjegjësia për aviacion nga KFOR-i te UNMIK-u. Për
ushtrimin e disa prej përgjegjësive të rregullatorit të aviacionit civil, UNMIK-u pat
themeluar Zyrën Rregullatore të Aviacionit Civil (ZRRAC).
Në vitin 2004 UNMIK-u lidhi marrëveshje me Autoritetin Islandez të Aviacionit Civil
(ICAA) për certifikimin e Aeroportit të Prishtinës dhe licencimin e kontrollorëve tanë të
trafikut ajror. Të gjitha këto aranzhime ishin të koordinuara edhe me Organizatën
Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO), e cila mori një rol thelbësor në formimin dhe
zhvillimin e ZRRAC-it. ICAO-ja, siç u tha më parë, është agjenci e specializuar e OKB-së,
e cila cakton standardet e aviacionit civil të cilat duhet t’i aplikojnë të gjitha shtetet
anëtare.
Më 31 dhjetor 2008 përfundoi marrëveshja UNMIK-ICAA dhe u shua ZRRAC-i. 1 janari
2009 ishte dita kur AAC-ja mori të gjitha përgjegjësitë që ia jep Ligji për Aviacionin
Civil. Në kohën kur institucionet e Republikës së Kosovës po merrnin të gjitha
përgjegjësitë në lëmin e aviacionit civil, disa qarqe në NATO, ICAO dhe në Komisionin
Evropian filluan ta kontestonin ligjshmërinë e marrjes së këtyre përgjegjësive.
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Pretendohej se UNMIK-u nuk i kishte transferuar këto përgjegjësi sipas një plani të
miratuar ndërkombëtar dhe insistohej që ZRRAC-i nën mandatin nominal të UNMIK-ut
të vazhdonte ta kryente rolin e rregullatorit të aviacionit civil në Kosovë. Në të njëjtën
kohë kërkohej që të vazhdohej mandati i ICAA-së për shkak se “përgjegjësitë që po i
merr përsipër AAC-ja janë prerogativa të shteteve anëtare të ICAO-s”. NATO/KFOR-i
theksonte që përgjegjësitë për aviacionin në Kosovë ia kishte kaluar UNMIK-ut përmes
18 marrëveshjeve teknike të nënshkruara në vitin 2003, prandaj pretendonte se nuk
mund ta pranonte si të ligjshme marrjen e këtyre përgjegjësive nga AAC-ja. Ne
kërkonim që përmes një marrëveshje të re me KFOR-in, AAC-ja të merrte përsipër këto
përgjegjësi, por KFOR-i nuk pranonte të hynte në marrëveshje me AAC-në për shkak se
një numër shtetesh anëtare të NATO-s nuk e kishin njohur Republikën e Kosovës dhe
për shkak të natyrës koncesuale të marrjes së vendimeve në këtë organizatë.
Në fund të dhjetorit 2008 dhe në fillim të janarit 2009, në Bruksel janë mbajtur disa
mbledhje për ta shqyrtuar “ligjshmërinë e marrjes së kompetencave në aviacion nga
institucionet e Kosovës”. Mbledhjet ishin të organizuara nga NATO-ja, Komisioni
Evropian dhe ICAO-ja. Disa nga përfaqësuesit e këtyre faktorëve ndërkombëtar në
mbledhje përmendnin edhe mundësinë e mbylljes së Aeroportit të Prishtinës për
fluturime komerciale civile. Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së, në koordinim me
kabinetin e Ministrit të MTPT-së, ka marrë pjesë në këto mbledhje dhe ka prezantuar
procesin e marrjes së këtyre kompetencave dhe përgatitjen e mirë teknike të AAC-së për
ushtrimin e mandatit që ia jep ligji. Argument shtesë kanë qenë edhe raportet e
mëparshme pozitive të Komisionit Evropian për aviacionin civil në Kosovë.
Në këto përpjekje kemi pasur përkrahje të madhe edhe nga ICO-ja. Përfundimisht, u
dëshmua se në Kosovë kishte një rregullator profesionalisht kompetent të aviacionit
civil dhe në heshtje u pranua realiteti i ri. AAC-ja vazhdoi punën e vet pa probleme të
theksuara, përkundër faktit që mosanëtarësimi i vendit në organizatat globale dhe panevropiane të aviacionit civil na pamundëson që të jemi anëtar i barabartë i familjes së
kombeve dhe t’i gëzojmë privilegjet e njëjta me shtetet tjera në fushën e aviacionit civil.
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5.

MARRËVESHJA MBI HAPËSIRËN E PËRBASHKËT
EVROPIANE TË AVIACIONIT (MARRËVESHJA ECAA)

Marrëveshja ECAA (European Common Aviation Area – Hapësira e Përbashkët Evropiane
e Aviacionit) është një marrëveshje multilaterale që krijon një treg të brendshëm unik
dhe ligje të njëjta në fushën e aviacionit, e nënshkruar në mes të qeverive të vendeve të
Bashkimit Evropian, Islandës, Norvegjisë dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor.
UNMIK-u e ka nënshkruar këtë Marrëveshje në emër të Kosovës dhe e ka deklaruar
përkohësisht të aplikueshme më 10 tetor 2006. Republika e Kosovës, përmes Deklaratës
së Pavarësisë, përveç tjerash, ka marrë përsipër të gjitha detyrimet ndërkombëtare të
Kosovës, duke përfshirë edhe ato të nënshkruara në emrin tonë nga UNMIK-u. Këto
detyrime përfshijnë edhe implementimin e marrëveshjes ECAA.
Kjo marrëveshje parashtron një varg kushtesh për vendet e rajonit të Ballkanit
Perëndimor në mënyrë që këto të fundit të bëhen pjesë e plotë e integrimeve evropiane
në aviacion civil. Këto vende janë të detyruara ta transponojnë në sistemin e tyre ligjor
dhe ta implementojnë tërë kuadrin ligjor të BE-së në fushën e aviacionit. Plotësimi i
kushteve do të vlerësohet nga komisionet e veçanta të Bashkimit Evropian me anë të
vizitave në këto vende. Varësisht nga rezultatet në plotësimin e kushteve, vendet e
Ballkanit Perëndimor mund të kalojnë nga faza e parë, e cila fillon menjëherë me hyrjen
në fuqi të marrëveshjes, nëpër fazën e dytë, e deri në implementimin e saj të
suksesshëm. Kushtet e veçanta për secilin vend janë të shënuara në Protokollet e
Marrëveshjes prej 1 deri në 9. Protokolli 9 ka të bëjë me Kosovën.
Vendi ynë ka arritur sukses të mirë në implementimin e Marrëveshjes ECAA. Kjo është
vërtetuar në raportin e fundit të ekipit të ekspertëve të Komisionit Evropian rreth nivelit
të implementimit të kësaj Marrëveshjeje. Në raportin e tyre thuhet që Kosova është
“shumë afër kalimit të fazës së parë të implementimit”. Deri sot asnjë prej vendeve të
Ballkanit Perëndimor nuk ka kaluar në fazën e dytë. Vizita e radhës e ekipit të
ekspertëve pritet në pjesën e parë të vitit 2010.
Implementimi i Marrëveshjes ECAA në Republikën e Kosovës është bërë i detyrueshëm
edhe përmes Ligjit për Aviacionin Civil.
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6.

AKTIVITETI I AACSË NË RRAFSHIN NDËRKOMBËTAR

AAC-ja ka marrë pjesë pothuajse në të gjitha iniciativat rajonale të aviacionit civil. Ne
kemi ndjekur me vëmendje oraret e këtyre takimeve ndërkombëtare, dhe në rastet kur
nuk kemi marrë ftesë, i kemi kontaktuar organizatorët me kohë dhe ua kemi bërë me
dije interesin tonë për të qenë pjesë e përpjekjeve të përbashkëta për ngritjen e nivelit të
sigurisë së aviacionit në rajon dhe Evropë. Ne gjithashtu ua kemi bërë me dije se nuk do
të marrim pjesë nëse paraqitemi si përfaqësues të UNMIK-ut apo UNMIK/Kosovo. Në
të shumtën e rasteve përfaqësimi ynë ka qenë si Kosovo Civil Aviation Authority
(KCAA). Në rastet tjera, asnjë prej delegacioneve pjesëmarrëse nuk janë identifikuar prej
cilit shtet vijnë, por vetëm si emra të individëve pjesëmarrës.
AAC-ja gjithashtu ka mbajtur kontakte të rregullta me një numër autoritetesh të
aviacionit civil të shteteve që kanë njohur Republikën e Kosovës dhe me organizata
ndërkombëtare ku ne nuk jemi anëtar.

6.1

Monitorimi i implementimit të Marrëveshjes ECAA

Nga një listë e gjatë e aktiviteteve të kryera me sukses, kanë mbetur vetëm dy detyra të
papërfunduara në mënyrë që Kosova të kalojë në fazën e dytë të implementimit të
Marrëveshjes ECAA. Këto janë aprovimi i Ligjit të Punës dhe i Ligjit për Ndihmë
Shtetërore. Sipas zyrtarëve ligjorë të MEF-it dhe MPMS-së pritet që Ligji i Punës të
aprovohet gjatë 6 mujorit të parë të 2010 ndërsa Ligji për Ndihmë Shtetërore më herët.
Më 8 Dhjetor 2009 në Bruksel është mbajtur mbledhja e rregullt vjetore e Komitetit të
Përbashkët për Marrëveshjen ECAA, në të cilën ka marrë pjesë Drejtori i Përgjithshëm i
AC-së, Kryesuesi i Bordit të AAC-së dhe Kryesuesi i Divizionit të Aviacionit Civil në
MTPT. Në mbledhje është biseduar në lidhje me zbatimin e Marrëveshjes, perspektivën
e shteteve të rajonit në kompletimin e fazës së parë si dhe planifikimi i vizitave të
komisionit vlerësues të KE-së nëpër shtetet nënshkruese të Marrëveshjes. Përfaqësuesit e
Kosovës kanë bërë me dije që vendi ynë është i gatshëm për një vlerësim gjithëpërfshirës
të BE-së rreth implementimit të Marrëveshjes ECAA në Republikën e Kosovës. Është
marrë vendim që Kosova t’i bëjë një ftesë KE-së posa të konsiderojë se është e gatshme
që të kalojë në fazën e dytë. Vizita vlerësuese e BE-së pritet të bëhet në gjysmën e parë të
vitit 2010.
AAC-ja ka raportuar në mënyrë të rregullt në Agjencinë për Koordinim dhe Zhvillim të
Integrimeve Evropiane (AKZHIE) në lidhje me Planin e Veprimit të Partneritetit
Evropian (PVPE). Të gjitha veprimet në PVPE që lidhen me aviacionin civil rrjedhin nga
Marrëveshja ECAA.
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6.2

Raportet me EUROCONTROLin

Organizata Evropiane për Siguri të Navigacionit Ajror (EUROCONTROL) është një
organizatë ndërkombëtare, e themeluar në vitin 1963. Qëllimi kryesor i organizatës
është zhvillimi i një sistemi pan-evropian të menaxhimit të trafikut ajror.
EUROCONTROL-i ka 38 shtete anëtare. Selia e organizatës është ne Bruksel.
AAC-ja ka arritur që pas një korrespondence të gjatë dhe të vështirë ta mundësojë
pjesëmarrjen e personelit të aviacionit nga Kosova në programet trajnuese të
EUROCONTROL-it. Vendimi është marrë nga vetë Drejtori i Përgjithshëm i
EUROCONTROL-it. Kjo ka shkaktuar reagime të Serbisë dhe disa shteteve tjera anëtare
të EUROCONTROL-it, por AAC-ja dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës vazhdojnë
të marrin pjesë pa probleme. Në faqen zyrtare të EUROCONTROL-it në internet, në
listën e vendeve pjesëmarrëse në programet e trajnimit, vendit tonë i referohen me
emrin kushtetues – Republika e Kosovës.

6.3

Dita ndërkombëtare e aviacionit civil

7 dhjetori është dita ndërkombëtare e aviacionit civil dhe shënon ditën e themelimit të
Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO). ICAO është agjenci e
specializuar e OKB-së, e themeluar më 7 dhjeto 1944, e cila merret me kodifikimin e
standardeve dhe praktikave të rekomanduara të aviacionit civil ndërkombëtar dhe është
shtysë e zhvillimit të sigurt dhe të rregullt të transportit ajror. Selia e organizatës është
në Montreal.
Në fillim të dhjetorit, Drejtori i Përgjithshëm u ka dërguar letër drejtorëve të
përgjithshëm të aviacionit civil në të gjitha shtetet anëtare të ICAO-s, përveç Serbisë (190
shtete). Në këtë letër, AAC-ja, përveç urimit, ka ofruar bashkëpunim dypalësh, i ka
informuar autoritete e këtyre shteteve rreth implementimit të standardeve të ICAO-s në
Republikën e Kosovës dhe ka kërkuar përkrahje në përpjekjet e Republikës së Kosovës
për anëtarësim në ICAO. Letër e ngjashme poashtu u është dërguar prijësve të
organizatave ndërkombëtare me peshë në fushën e aviacionit civil. Deri në fund të vitit
2009 kemi marrë përgjigje në letrën tonë nga shumë shtetesh, disa prej të cilave nuk e
kanë njohur ende Republikën e Kosovës. Ne këto letra konfirmohet mbështetja e tyre
për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në ICAO.
AAC-ja ka përgatitur një memorandum të hollësishëm shpjegues rreth mundësisë së
Republikës së Kosovës për anëtarësim në ICAO dhe ia ka dorëzuar MTPT-së.
Anëtarësimi në këtë organizatë na bën anëtar me të drejta të barabarta të familjes së
kombeve në fushën e aviacionit civil. Për shkak se ky raport do të jetë publik përmes
faqes së AAC-së në internet, këtu nuk jepen hollësi nga ky memorandum shpjegues.
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6.4

Normalizimi i hapësirës ajrore të Kosovës

MTPT-ja i ka kërkuar AAC-së të punojë në hapjen e korridoreve të reja ajrore për në
Aeroportin e Prishtinës. Tash për tash të gjitha fluturimet në aeroport dhe nga aeroporti
kryhen përmes një korridori ajror që kalon mbi Maqedoni. Kjo e zgjat kohën e fluturimit
dhe rrjedhimisht e rrit edhe çmimin e biletës. Ne kemi punuar ngushtë me Drejtorinë e
Përgjithshme të Aviacionit Civil të Shqipërisë dhe Aeroportin e Prishtinës për hapjen e
një korridori të ri që do të kalojë mbi Kukës. Pritjet ishin që ky korridor të
funksionalizohet shpejt. Ka një vonesë për shkak të vështirësive në komunikim me
ICAO-n. Gjithashtu, jemi në negociata edhe me AAC-në e Malit të Zi për hapjen e një
korridori në mes dy vendeve tona.
AAC-ja është duke punuar edhe me NATO-n dhe shtetet tjera të rajonit për ta
mundësuar hapjen e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës për mbikalime. Kjo hapësirë
është e mbyllur që nga përfundimi i luftës. Hapja e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës
për mbikalime është një nga prioritetet strategjike të MTPT-së. Përveç përfitimeve tjera,
kjo do të sillte të ardhura shtesë për agjencinë kombëtare të navigacionit ajror, e cila
pritet të themelohet deri në fund të këtij viti.

6.5

Paneli teknik për normalizimin e hapësirës ajrore të Ballkanit

Hapësira e lartë ajrore e Kosovës (mbi 10 kilometra lartësi) është e mbyllur për fluturime
nga NATO-ja që nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Hapësira është mbyllur në atë
kohë si rezultat i suspendimit të kompetencave të autoriteteve aeronautike te RFJ-së sa i
përket aviacionit civil në Kosovë. Kjo hapësirë, po të hapej tash, do të përdorej nga
aeroplanët që do të kalonin në lartësi të mëdha mbi vendin tonë, rrugës nga një pikë në
pikën tjetër. Rruga për mbikalime nëpër hapësirën e lartë ajrore të Kosovës do të ishte
shumë e përshtatshme për aeroplanët që do të fluturonin, p.sh, nga Evropa Perëndimore
për në Greqi apo më tutje. Llogaritet se po të hapet hapësira e lartë ajrore e Kosovës,
vendin tonë do ta mbikalonin rreth 450 aeroplanë në ditë.
MTPT-ja disa herë ka kërkuar hapjen e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës në takimet që
janë mbajtur me faktorin ndërkombëtar në Kosovë pas pavarësimit. Këto qëndrime i ka
përcjell edhe AAC-ja në takime të nivelit teknik me njësitin ajror të KFOR-it. NATO-ja
gjithashtu është e interesuar që kjo hapësirë të hapet. Të njëjtin interes e kanë edhe
kompanitë ajrore të përfaqësuara përmes IATA-s, për shkak se rruga ajrore mbi vendin
tonë është një rrugë e rëndësishme që do ta shkurtonte kohën e fluturimit dhe do ta ulte
koston e operimit për në disa destinacione shumë të rëndësishme në botë.
Tash për tash, Kosova nuk i ka kapacitetet e nevojshme për ofrimin e shërbimeve të
kontrollit të trafikut ajror në hapësirën e lartë ajrore pasi që gjatë këtyre viteve kjo
hapësirë ka qenë e mbyllur dhe trafiku i vetëm ajror në Kosovë është zhvilluar në
hapësirë të ulët nëpër dy korridore që lidhen me Maqedoninë. Për ofrimin e këtyre
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shërbimeve duhet teknologji shtesë dhe trajnim shtesë i kontrollorëve të trafikut ajror në
Aeroportin e Prishtinës.
Në fillim të vitit 2009, NATO-ja ka vendosur të krijohet një Panel Teknik, i cili në kuadër
të iniciativës për normalizimin e aviacionit në Ballkan (BANM), do të shikojë mundësitë
teknike për hapjen e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës. Ky panel ka organizuar disa
mbledhje. Në mbledhje marrin pjesë ekspertë teknikë nga ofruesit e shërbimeve të
navigacionit ajror apo nga autoritetet e aviacionit civil të Shqipërisë, Kosovës, Serbisë,
Kroacisë, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Bosnjës. E ftuar për të marrë pjesë është edhe
ICO-ja. Gjithashtu nga organizatat ndërkombëtare janë përfaqësuesit e NATO-s, si
organizatorë të mbledhjes, Komisionit Evropian, EUROCONTROL-it dhe IATA-s.
Rekomandimet teknike te Panelit do t’i kalojnë për shqyrtim niveleve vendimmarrëse të
NATO-s dhe Qeverisë sonë. Deri tash nuk është arritur sukses në rekomandimin e
ndonjë zgjidhjeje teknike për hapjen e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës.

6.6

Memorandumet e Mirëkuptimit KosovëShqipëri

Më 21 dhjetor 2009, Ministri i Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit ka nënshkruar
një Memorandum Mirëkuptimi me Ministrin e Transportit të Shqipërisë mbi
bashkëpunimin e vendeve tona në kontrollin e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës.
Implementimi i këtij Memorandumi, siç thuhet edhe në vete tekstin e tij, varet nga
vendimet që merren në NATO dhe Qeverinë tonë në lidhje me hapësirën e lartë ajrore të
Kosovës. AAC-ja ka ndihmuar në procesin e përgatitjes së këtij Memorandumit.
Në të njëjtën ditë, Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së dhe Drejtori i Përgjithshëm i
Drejtorisë së Përgjithshme të Aviacionit Civil të Shqipërisë, nënshkruan një
Memorandum Mirëkuptimi për bashkëpunim në implementimin e Marrëveshjes ECAA,
në përkthimin dhe transponimin e kuadrit ligjor të BE-së dhe në inspektime të
përbashkëta të operatorëve të aviacionit civil në Kosovë dhe Shqipëri.

6.7

Marrëveshjet bilaterale të transportit ajror

Marrëveshjet bilaterale të transportit ajror janë instrumente ndërshtetërore që
rregullojnë hyrjen në treg të kompanive të rregullta ajrore. Kjo bën pjesë në lëmin e
rregullimit ekonomik të transportit ajror dhe sipas ligjit është përgjegjësi e MTPT-së.
Sidoqoftë, AAC-ja ka qenë pjesë thelbësore e delegacioneve të Republikës së Kosovës, të
emëruara nga Ministri i MTPT-së, në negocimin e Marrëveshjeve Bilaterale të
Transportit Ajror me Zvicrën dhe Turqinë. Më 29 prill 2009, është nënshkruar një
Memorandum Mirëkuptimi midis autoriteteve aeronautike të Republikës së Kosovës
dhe të Konfederatës Zvicerane. Nënshkrimi i marrëveshjes do të bëhet në nivel
ministrash në një rast të përshtatshëm protokollar.
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AAC-ja gjithashtu i ka ofruar ekspertizë teknike MPJ-së në shqyrtimin dhe komentimin
e draft-Marrëveshjes së ofruar Departamentit të Shtetit të SHBA-së me qëllim të
nënshkrimit të një Marrëveshjeje të Qiellit të Hapur midis vendeve tona.
Marrëveshja ECAA, përveç tjerash, e rregullon në hollësi transportin ajror midis
shteteve nënshkruese, për këtë arsye Kosova nuk mund të nënshkruajë marrëveshje
bilaterale në këtë lëmi me asnjë nga shtetet e BE-së, Islandën, Norvegjinë dhe shtetet e
rajonit.

6.8

Koordinimi i asistencës teknike në fushën e aviacionit

AAC-ja është pikë fokale për të gjitha projektet e asistencës teknike në aviacion që i
ofrohen vendit tonë nga BE-ja, në kuadër instrumenteve të disponueshme për shtetet që
pretendojnë anëtarësim në BE. Gjatë vitit 2009, AAC-ja, MTPT-ja, MPB-ja, ANP-ja dhe
KHAIA kanë përfituar nga këto projekte, të cilat do të përshkruhen shkurtimisht më
poshtë. Në vitin 2010 pritet të fillojë projekti i binjakëzimit të AAC-së me Drejtorinë e
Përgjithshme të Aviacionit Civil të Francës.

a)

Projekti AirEuroSafe

Ky projekt ka për qëllim që përmes trajnimeve në klasë, trajnimeve në vend të punës si
dhe asistencës ligjore t’i ndihmojë shtetet e Ballkanit Perëndimor që sa më parë të
përmbushin obligimet e tyre të fazës së parë të Marrëveshjes ECAA. Projektin po e
zbaton konzorciumi AirEurosafe që përbëhet nga ekspertë anglezë, spanjollë dhe
francezë të aviacionit civil.

b)

Projekti EASAIPA 2009

Ky projekt është i dedikuar për vendet e Ballkanit Perëndimor, nënshkruese të
Marrëveshjes ECAA dhe ka për qëllim zbatimin e planit të konvergjencës në secilin shtet
veç e veç në mënyrë që të bëhet e mundur pjesëmarrja e shpejtë e këtyre shteteve në
aktivitetet e EASA-s. Aktivitetet e këtij projekti kanë filluar në tetor.

c)

Projekti i binjakëzimit

Tenderi i publikuar nga Komisioni Evropian (KE) me titull: ‘Mbështetje Kosovës për
pjesëmarrje në Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit’ u mbyll me datën 17
Shkurt 2009. Komisioni vlerësues i përbërë nga përfaqësues të MTPT-së, MPB-së, AACsë dhe KE-së u mblodh me datën 17 mars 2009 që të vlerësojë ofertën e vetme nga
Drejtoria e Përgjithshme e Aviacionit Civil të Francës (DPACF). Vlerësimi ishte pozitiv.
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Më 21 korrik 2009 Komisioni Evropian publikoi përzgjedhjen e DPACF-së si partner
binjak i AAC-së. Më 4 dhe 5 tetor 2009, me ftesë të DPACF-së, Drejtori i Përgjithshëm i
AAC-së mori pjesë në Paris në takime për negocimin e kontratës së binjakëzimit. Në
këto takime Drejtori i AAC-së i prezantoi kërkesat konkrete të AAC-së dhe autoriteteve
tjera aeronautike të vendit, më qëllim që këto kërkesa dhe prioritete të reflektohen në
draftin e kontratës të përgatitur nga francezët për miratim të Komisionit Evropian. Këto
kërkesa u reflektuan plotësisht në draft.
Nga ky projekt do të përfitojë AAC-ja, MTPT-ja, MPB-ja dhe KHAIA, si autoritete
publike me përgjegjësi dhe funksione në fushën e aviacionit civil në vendin tonë.
Projekti ka vlerë 1 milion euro të financuara nga BE-ja si pjesë e Instrumentit të Para
Anëtarësimit (IPA) me qëllim të përafrimit të legjislacionit tonë me atë të BE-së dhe
trajnimin e personelit, me një fjalë, ngritjen e kapaciteteve të autoriteteve aeronautike të
Republikës së Kosovës në një nivel të njëjtë me to të vendeve anëtare të BE-së.
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7.

AKTIVITETI RREGULLATOR

Arsyeja kryesore e ekzistencës së AAC-së është mbikëqyrja dhe rregullimi i aktiviteteve
të aviacionit civil në Republikën e Kosovës në mënyrë që të garantohen operime të
sigurta në përputhje me standardet në fuqi. Kjo arrihet përmes inspektimit, auditimit,
licencimit dhe certifikimit. AAC-ja ka një personel profesional dhe kompetent për
rregullimin e aviacionit civil në vend. Republika e Kosovës ka një Ligj për Aviacionin
Civil, i cili nga Komisioni Evropian konsiderohet si ligj model për tërë vendet e Ballkanit
Perëndimor. AAC-ja gjatë periudhës së raportimit ka nxjerr një numër të madh
rregulloresh implementuese dhe doracakësh e materialesh udhëzuese për industrinë e
aviacionit dhe inspektorët tanë. Aktiviteti rregullator i AAC-së përfshin sigurinë e
aviacionit civil në përgjithësi dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe ofruesve të
shërbimeve të navigacionit ajror në Republikën e Kosovës. Më tutje jepet një pasqyrë e
përmbledhur e aktiviteteve rregullatore të AAC-së në fushën e sigurisë së aviacionit, të
ndara në këto kategori: siguria e fluturimeve, shërbimet e navigacionit ajror dhe
aerodromet. Gjithashtu, do të jepet një pasqyrë e përmbledhur edhe për aktivitetet e
rregullimit ekonomik në ANP.

7.1

Siguria e fluturimeve

Në fushën e sigurisë së fluturimeve dhe sigurimit të aviacionit puna është fokusuar në
hartimin rregulloreve implementuese dhe manualeve udhëzuese për inspektorët e
AAC-së. Përveç kësaj, janë bërë inspektime dhe auditime të vazhdueshme të
operatorëve për t’u siguruar që procedurat e operimit të tyre janë në përputhje të plotë
me standardet ndërkombëtare dhe me ligjin e aplikueshëm në Republikën e Kosovës.

a)

Bashkëpunimi ndërinstitucional

AAC-ja është duke i ndihmuar Komisionit për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve
Ajrore (KHAIA) në përgatitjen e infrastrukturës ligjore dhe manualeve udhëzuese për
investigatorët (hetuesit) e KHAIA-s, realizimin e bashkëpunimit profesional në aspektin
e shkëmbimit të informatave, dhënien e materialeve dhe pajisjeve përkatëse për
KHAIA-në nga ana e AAC-së, si dhe pjesëmarrjen e anëtarëve të KHAIA në programet
trajnuese përfitues i të cilave është AAC-ja. Për këtë qëllim, AAC-ja dhe KHAIA kanë
nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi.
AAC-ja ka vazhduar asistimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme në lëmin e
rregullimit të sigurimit të aviacionit civil. Korniza e këtij bashkëpunimi përcaktohet nga
Memorandumi i Mirëkuptimit për bashkëpunim në mbikëqyrjen e Sigurimit të
Aviacionit në Republikën e Kosovës, i nënshkruar nga këto institucione më 2 korrik
2009. AAC-ja në bashkëpunim me dy ekspertë të Komisionit Evropian, që janë
kontraktuar nga MPB-ja përmes TAIEX-it, ka hartuar instrumentet e transponimit të një
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numri Rregulloresh të BE-së në fushën e sigurimit të aviacionit civil. Modeli i
instrumentit të transponimit është ai i përdorur qe një kohë nga AAC-ja për rregulloret e
veta. Si rezultat i këtij bashkëpunimi me MPB-në, Ministri i MPB-së ka nënshkruar pesë
Rregullore dhe tre Programe kombëtare të sigurimit të aviacionit civil më 31 dhjetor
2009. Këto Rregullore dhe Programe kombëtare janë edhe kusht që rrjedh nga
Marrëveshja ECAA.

b)

Inspektimet e aeroplanëve në platformë

Gjatë vitit 2009 janë kryer 41 inspektime të aeroplanëve të operatorëve të huaj
(Inspektime SAFA) që operojnë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës. Gjatë 11
inspektimeve janë konstatuar 16 gjetje, nga të cilat 5 (pesë) kanë qenë gjetje të kategorisë
së dytë, për të cilat janë informuar menaxhmentet e kompanive ajrore përkatëse dhe
autoritetet e aviacionit civil të shteteve ku janë të regjistruara ato kompani. Shumica e
këtyre gjetjeve kanë qenë minore dhe nuk kanë rrezikuar sigurinë e fluturimeve. Është
kryer edhe një inspektimi i jashtëzakonshëm i aeroplanit të kompanisë ajrore austriake
MAP (Management + Planning GmbH), pas njoftimit për rrjedhjen e karburantit nga ky
aeroplan. Pas marrjes së masave korrektuese dhe sigurimit që fluturimi mund të kryhet
pa probleme, AAC-ja i ka lëshuar leje për një fluturim pa udhëtarë.

c)

Raportimi i ndodhive në aviacion

AAC-ja ka krijuar një sistem efektiv përmes të cilit raportohen të gjitha ndodhitë të cilat
potencialisht mund ta rrezikojnë aviacionin civil në Republikën e Kosovës. Me anë të
këtij mekanizmi ne jemi në gjendje t’i identifikojmë rreziqet, të reagojmë shpejt dhe të
marrim masa për parandalimin e përsëritjes së ndodhive të njëjta në të ardhmen. Sistemi
është krijuar në përputhje me kuadrin ligjor të BE-së, i cili është transponuar në vendin
tonë. Ne gjithashtu kemi të instaluar një softuer të veçantë për procedimin e ndodhive të
raportuara dhe për krijimin e një baze të të dhënash mbi ndodhitë dhe veprimet e
ndërmarra nga AAC-ja dhe operatorët. AAC-ja ka arritur të krijojë një kulturë të
raportimit të ndodhive nga tërë personeli i aeroportit dhe kompanive ajrore, duke u
garantuar përmes legjislacionit në fuqi që punëdhënësit e tyre nuk mund t’i penalizojnë
për shkak të raportimit të ndodhive në AAC. Si rezultat i këtyre masave dhe
bashkëpunimit të mirë të aeroportit dhe kompanive ajrore, gjatë vitit 2009 janë raportuar
111 ndodhi, nga të cilat 102 tanimë janë hetuar, janë marrë masat e nevojshme
korrektuese dhe janë mbyllur si lëndë. Ndodhitë e mbetura janë duke u hetuar dhe
pritet të mbyllen në fillim të vitit 2010, pasi që operatorët t’i implementojnë masat e
nevojshme të kërkuara nga AAC-ja.
AAC-ja ka bërë rishikimin dhe miratimin i materialit të kurseve themelor për mallra të
rrezikshme në ANP për personelin e pritjes-përcjelljes së udhëtarëve, personelin e
platformës dhe depos, mbikëqyrësit e aeroplanëve, planifikuesit e ngarkimit dhe
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ekuipazhet e fluturimit. Është bërë mbikëqyrja e zhvillimit të këtyre kurseve dhe është
lëshuar aprovimi final për to.

d)

Inspektimet në fushën e sigurimit të aviacionit

Në përputhje me Memorandumin e Mirëkuptimit të nënshkruar me MPB-në, AAC-ja ka
bërë inspektime edhe në fushën e sigurimit të aviacionit civil, duke përfshirë inspektime
rutinore shërbimit të sigurimit të ANP-së në aspektin e implementimit të standardeve të
sigurimit të aviacionit civil, të dala nga Programi i Sigurimit të ANP-së; inspektimi i
shërbimit të sigurimit të ANP-së në aspektin e implementimit të rekomandimeve të dala
nga vizita e ekipit vlerësues së Marrëveshjes ECAA; dhe inspektimi i shërbimit të
sigurimit të ANP-së në aspektin e vlerësimit të shkallës së sigurisë së rrethojës së
perimetrit dhe shenjave të sigurimit brenda hapësirës së aeroportit.
AAC-ja ka bërë vlerësimin dhe pranimin e programeve të sigurimit të të gjitha
kompanive të huaja ajrore që kanë aplikuar për liri trafiku në Kosovë gjatë vitit 2009.
AAC-ja gjithashtu ka mbikëqyrur kurset e sigurimi të aviacionit civil të organizuara nga
ANP-ja. Përveç kësaj, AAC-ja ka mbajtur vetë një kurs bazik të sigurimit të aviacionit
për policët kufitarë në ANP.

7.2

Shërbimet e navigacionit ajror

a)

Inspektime dhe auditime

Gjatë vitit 2009 AAC-ja ka realizuar 7 auditime dhe inspektime të Departamentit të
Shërbimeve të Navigacionit Ajror në ANP me qëllim verifikimit të implementimit të
standardeve të sigurisë të aplikueshme në Republikën e Kosovës. Përveç kësaj,
inspektimet dhe auditimet janë fokusuar edhe në verifikimin dhe kontrollimin e
aktiviteteve ditore si dhe implementimin e procedurave, të cilat janë të deklaruara në
doracakët e këtyre shërbimeve.
Këto auditime dhe inspektime kanë përfshirë shërbimet e kontrollit të trafikut ajror,
shërbimin teknik, shërbimin e meteorologjisë dhe shërbimin e informatave aeronautike.
Në përgjithësi, raportet finale kanë qenë të kënaqshme dhe problemet e vërejtura janë
pranuar nga menaxhmenti i ANP-së. Si rrjedhojë janë hartuar plane të hollësishme për
eliminimin e këtyre problemeve. AAC-ja ka vazhduar inspektimet rutinore për të
verifikuar statusin e procesit të eliminimit të problemeve të vërejtura.
AAC-ja ka marrë pjesë në vlerësimin e kompetencës profesionale të kontrollorëve të
trafikut ajror, në përputhje me Rregulloren e AAC-së Nr. 4/2008 mbi licencimin e
kontrollorëve të trafikut ajror. Datat e vlerësimeve janë zgjedhur në atë mënyrë që
trafiku të jetë më i ngjeshur. Të gjithë kontrolloret e trafikut ajror (26) kanë rezultuar
kompetentë për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive që dalin nga Rregullorja e AAC-së
Nr. 4/2008.
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AAC-ja ka marrë pjesë edhe në testimin e kompetencës profesionale të meteorologëve
dhe punëtorëve të shërbimit të informatave aeronautike, në përputhje me Rregulloren e
AAC-së Nr. 12/2009 mbi kërkesat e përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të
navigacionit ajror. Testet kanë konfirmuar kompetencën profesionale të personelit.

b)

Lëshimi i certifikatave mjekësore për kontrollorët e trafikut ajror

Më 30 dhe 31 mars 2009 AAC-ja ka bërë lëshimin e certifikatave mjekësore për
kontrollorët e trafikut ajror. Në emër të AAC-së, dy mjekë të aviacionit nga Islanda kanë
bërë ekzaminimin dhe verifikimin e gjendjes shëndetësore të kontrollorëve të trafikut
ajror. Ky aktivitet është realizuar pas autorizimit të lëshuar nga Drejtori i Përgjithshëm i
AAC-së për mjekët nga Islanda.
Në vitin 2009 Kosova nuk ka pasur mjekë të aviacionit. AAC-ja planifikon që në fillim të
vitit 2010 ta krijojë seksionin e aeronautikës mjekësore dhe ta sponsorizojë trajnimin e 2
mjekëve tanë, në përputhje me kërkesat e ICAO-s dhe të BE-së.

c)

Bashkëpunimi me DPACnë e Shqipërisë

Në muajin prill DPAC-ja e Shqipërisë ka kërkuar nga AAC-ja përkrahje profesionale në
auditimin që planifikonin t’ia bënin ofruesit të shërbimeve të navigacionit ajror në
Shqipëri (ANTA). AAC-ja ka autorizuar dy inspektorë të vet të certifikuar të marrin
pjesë në këtë auditim. Pjesë e ekipit kanë qenë edhe dy inspektorë nga
EUROCONTROL-i. Auditimi në lokacionet e ANTA-s ka filluar me 21 dhe ka
përfunduar me 25 shtator 2009.
DPAC-ja e Shqipërisë i ka bërë kërkesë për përkrahje AAC-së në auditimet e radhës që
do të organizohen gjatë viti 2010 në Agjencinë Nacionale në ANTA. Ky bashkëpunim,
siç është përmendur më herët në këtë raport, është formalizuar përmes një
Memorandumi të Mirëkuptimit në mes AAC-së dhe DPAC-së së Shqipërisë në të gjitha
fushat e aviacionit civil.

d)

Normalizimi i hapësirës së ulët ajrore të Kosovës

Gjatë muajit dhjetor janë organizuar disa takime me KFOR-in dhe ANP-në me qëllim te
normalizimit të hapësirës së ulët ajrore të Kosovës për Trafikun e Përgjithshëm Ajror
(GAT- avionë të vegjël dhe fluturake të ndryshme sportive). AAC-ja bashkë me KFORin dhe ANP-në kanë përgatitur rregullat për fluturime në këtë hapësirë dhe ka marrë
përsipër mbikëqyrjen e aspekteve të sigurisë. Si rezultat i këtij bashkëpunimi, NATO ka
ndryshuar rregullat e veta për hapësirën ajrore të Ballkanit në mënyrë që të reflektohet
hapja e hapësirë së ultë ajrore të Kosovës për fluturime GAT.
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e)

Përmirësimi i nivelit të sistemit instrumental të aterrimit në ANP

Pas një investimi kapital në instalimin e sistemit të ri të ndriçimit, ANP-ja në muajin
gusht 2009 ka dorëzuar kërkesë për të filluar me operim CATII. Operimet CATII
mundësojnë ngritjen e nivelit të sistemit instrumental të aterrimit. Me këtë sistem,
aeroplanët mund të aterrojnë me dukshmëri më të vogël se në kategorinë aktuale të
operimeve të ANP-së. Sistemi i ri ndihmon në zvogëlimin e anulimeve për shkak të
kushteve të këqija atmosferike në Aeroportin e Prishtinës (mjegulla etj).
AAC-ja ka bërë vlerësimin e dokumentacionit dhe ka bërë inspektimet e nevojshme për
të garantuar që kalimi në sistemin e ri do të bëhet në përputhje me të gjitha standardet e
shërbimit të navigacionit ajror dhe aerodromeve, siç përcaktohen nga ICAO. Kanë
mbetur edhe disa kërkesa të AAC-së (p.sh. Trajnimi i personelit te aeroportit për
sistemin e ri), të cilat ANP-ja pritet t’i përmbushë së shpejti në mënyrë që të certifikohet
për këtë kategori të operimeve.

7.3

Aerodromet

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës është i certifikuar nga AAC-ja si aeroport
ndërkombëtar në përputhje me Ligjin për Aviacionin Civil dhe Rregulloren e AAC-së
Nr. 1/2008 për Aerodromet. Me këtë certifikim konfirmohet që ANP-ja i përmbush
standardet e kërkuara të Aneksit 14 të ICAO-s. Sidoqoftë, AAC-ja ka identifikuar disa
mangësi në përmbushjen e plotë të disa standardeve dhe ka kërkuar plane konkrete
veprimi nga ANP-ja për masa korrektuese. Këto mangësi nuk e rrezikojnë sigurinë e
operimeve në ANP.

a) Auditimet dhe Inspektimet
Inspektorët e AAC-së gjatë vitit 2009 kanë bërë 1 auditim dhe 11 inspektime në ANP.
Auditimi ka qenë gjithëpërfshirës dhe është mbajtur nga 2 deri më 6 shkurt 2009 me
qëllim të verifikimit të infrastrukturës dhe operimeve në aeroport, në përputhshmëri
me standardet e Aneksit 14 të ICAO-s dhe Rregullores 1/2008 për Aerodromet.
Auditimi ka identifikuar devijime nga disa standarde. ANP-ja ka hartuar një plan
veprimi për mbylljen e këtyre devijimeve, të cilin AAC-ja e ka pranuar. Duhet të
theksohet që këto devijime nuk kanë qenë të natyrës së rëndë dhe nuk e kanë rrezikuar
sigurinë e operimeve në ANP. AAC-ja ka vazhduar që me anë të inspektimeve të
verifikojë mbylljen e të gjitha devijimeve nga standardet një nga një.
Përveç këtyre inspektimeve, AAC-ja ka inspektuar përgatitjet e kalimit të ANP-së në
sistem instrumental më të avancuar të aterrimit (CATII) sa u përket standardeve për
aerodromet. Për këtë sistem u fol më gjerë në Seksionin 7.2(e) më lart.
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AAC-ja ka bërë edhe inspektime të shërbimit të aeroplanëve në tokë dhe ka identifikuar
disa mangësi. ANP-ja ka implementuar të gjitha rekomandimet e AAC-së në këtë
drejtim dhe mangësitë e vërejtura janë tejkaluar.
Në fillim të sezonit dimëror 2009, AAC-ja ka verifikuar gjendjen dhe sasinë e
preparateve në dispozicion për shkrirjen dhe pastrimin e aeroplanëve nga bora e akulli.
Kemi vërejtur se ANP-ja është përballur me mungesë të preparateve për shkrirje si
rezultat i procedurave të stërzgjatura administrative.

b)

Zona mbrojtëse e aeroportit (ZMA)

Operatori VALA ka instaluar një antenë në afërsi të ANP-së. Është shqyrtuar ky
aplikacion i dorëzuar në ANP, duke bërë analizat e interferencës së mundshme të
antenës. Analizat kanë rezultuar se antena pengon për disa metra në lartësi. Operatori e
ka shkurtuar për disa metra antenën, në mënyrë që të mos paraqesë pengesë në ZMA.
Në muajin maj jemi informuar se në afërsi të aeroportit janë instaluar tri turbina me erë.
Është kërkuar nga ANP-ja të analizojë pengesën e mundshme që këto turbina mund të
shkaktojnë në ndonjërën nga zonat mbrojtëse të aeroportit apo në pajisjet e navigacionit
ajror. Kemi pasur një komunikim të vazhdueshëm me Aeroportin e Prishtinës,
Rregullatorin e Energjisë si dhe kompaninë operatore të turbinave për të mundësuar
testimet e nevojshme. Në muajin nëntor është pranuar raporti nga ANP-ja mbi testimet
e kryera. Ky raport vërteton se turbinat me erë nuk janë vërejtur të paraqesin ndonjë
pengesë në operimin dhe funksionimin e pajisjeve në aeroport. Ne e kemi informuar
Rregullatorin e Energjisë se nuk kemi vërejtje në funksionimin e turbinave me erë të
instaluara në malin Golesh, me kusht që, nëse paraqitet ndonjë pengesë, ANP do të
kërkojë ndaljen e menjëhershme të operimit të turbinave, në mënyrë që të mos cenohet
siguria e operimeve të aeroplanëve në aeroport

c)

Shpendët në aeroport dhe në afërsi të tij

AAC-ja ka hetuar 35 raste të cilat kanë pasur lidhje me aktivitetet e shpendëve në
aeroport dhe rrezikun që kanë mundur të shkaktojnë në operimet e aeroplanëve. AACja ka rekomanduar një sërë veprimesh urgjente, të cilat ANP-ja është duke i
implementuar. ANP-ja ka larguar çfarëdo lloj joshjeje për shpendët nga hapësirat e
aeroportit dhe në afërsi të tij (shkurret, mbeturinat, pemët më fruta të vogla, kanalet e
ujit etj). ANP-ja gjithashtu ka kontraktuar një shoqatë gjuetarësh për frikësimin dhe
eliminimin e zogjve në territorin e aeroportit. Është vërejtur rënie e ndjeshme e
prezencës së shpendëve në aeroport pas implementimit të masave të kërkuara nga
ANP-ja.
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d)

Aktivitete tjera rregullatore në fushën e aerodromeve

AAC-ja ka kontrolluar, rishikuar dhe miratuar ndryshime në Manualin e Shërbimeve
dhe Operimeve të ANP-së.
ANP-ja ka hartuar një dokument mbi procedurat për largimin e aeroplanëve që për
arsye të ndryshme nuk mund të lëvizin. AAC-ja ka bërë rishikimin e këtij dokumenti
dhe ka dhënë komente e sugjerime. Komentet dhe sugjerimet e AAC-së janë reflektuar
në versionin final të dokumentit.
EULEX na ka informuar se në muajin janar 2010 planifikon të fillojë me operime të
helikopterëve duke shfrytëzuar hapësirat e ANP-së, të cilat më parë janë përdorur nga
UNMIK-u për të njëjtin qëllim. Fluturimet e EULEX-it janë planifikuar për shefin e
misionit dhe për evakuime eventuale mjekësore. AAC-ja ka punuar ngushtë me KFORin, MTPT-ne, EULEX-in, MPJ-në dhe ANP-në për të garantuar një proces te sigurt drejt
nisjes së projektit.

7.4

Rregullimi ekonomik

AAC-ja është përgjegjëse për rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe ofruesve të
shërbimeve të navigacionit ajror në Republikën e Kosovës. Kjo nënkupton miratimin e
tarifave të këtyre operatorëve për shërbimet që i ofrojnë. Sipas parimeve të ICAO-s, këto
tarifa duhet të jenë të lidhura me koston e ofrimit të shërbimit dhe nuk duhet të jenë
diskriminuese ndaj asnjë shfrytëzuesi të këtyre shërbimeve. Rregullatorët a aviacionit
civil janë ata që sigurojnë implementimin e këtyre parimeve.

a) Rregullimi ekonomik i transportit ajror në emër të MTPTsë
Gjatë periudhës janar-shkurt 2009, AAC-ja ka vazhduar që në emër të MTPT-së të
ushtrojë përgjegjësinë e rregullimit ekonomik të transportuesve ajror. Janë proceduar
kërkesat e operatorëve që kanë operuar gjatë Sezonit Dimëror 2008/2009 si dhe janë
pranuar dhe proceduar kërkesat e më shumë se 20 operatorëve të interesuar që të
operojnë në dhe nga Aeroporti i Prishtinës gjatë Sezonit Veror 2009. Që nga 1 marsi
2009, MTPT-ja ka marrë në përgjegjësi të vet rregullimin ekonomik të transportuesve
ajrorë, në pajtim me Ligjin për Aviacionin Civil. Për këtë qëllim, në AAC ka filluar
trajnimi i personit të emëruar nga MTPT-ja në fushën e rregullimit ekonomik të
transportuesve ajrorë, që nënkupton zbatimin e Rregulloreve 2008/1, 2008/3 dhe
2008/4 të lëshuar nga MTPT lidhur me pajisjen me leje operimi të të gjithë operatorëve
të interesuar dhe që kanë plotësuar kushtet teknike dhe ekonomike; pastaj zbatimin e
Rregullores 2008/5 mbi të drejtat e pasagjerëve si dhe të Rregullores 2008/6 mbi ndarjen
e sloteve në ANP. Poashtu është bërë dorëzimi i dosjeve të transportuesve ajrorë.
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b) Lirimi nga tarifa e shërbimit të udhëtarëve
Me datën 29 dhjetor 2008, Drejtori i AAC-së mori Vendim që të lirohen nga pagesa e
tarifës së shërbimit të udhëtarëve të gjithë ata udhëtarë që udhëtojnë me fluturime
komerciale nga Kosova me destinacion në çfarëdo aeroporti me distancë jo më të madhe
se 200 kilometra vijë ajrore. Ky Vendim është marrë në konsultim me Ministrin e
Transportit dhe Drejtorin e ANP-së, në përputhje me politikën e Qeverisë së Republikës
së Kosovës për thellimin e bashkëpunimin rajonal si dhe stimulimin e transportit ajror
midis Kosovës dhe shteteve të rajonit me çmime sa më të lira. Nga ky Vendim kanë
përfituar kompania ajrore shqiptare Belle Air në linjën Prishtinë-Tiranë dhe kompania
ajrore malaziase Montenegro Airlines në linjat Pristinë-Podgoricë dhe Prishtinë-Tivat.
Vendimi ka qenë i vlefshëm deri më 31 dhjetor 2009.

c) Programi nxitës i ANPsë
Në fund të vitit 2008, AAC-ja ka vlerësuar kërkesën e ANP-së për të publikuar një
Program Nxitës 2009. Me këtë program kompanive ajrore që transportojnë një numër të
madh udhëtarësh apo që fillojnë fluturime në destinacione të reja, u ofrohen zbritje në
çmimet e tarifave. Meqë kemi konsideruar se ky program stimulon rritjen e vëllimit të
trafikut ajror dhe në të njëjtën kohë është në pajtueshmëri me parimet e ICAO-s mbi
mosdiskriminimin, transparencën si dhe konsultimin me transportuesit ajrorë, AAC-ja e
ka miratuar këtë program me vlefshmëri prej 1 janar deri më 31 dhjetor 2009.

d) Taksa ilegale e sigurimit e vënë nga autoritetet serbe për udhëtarët që
fluturojnë nga ANP
AAC-ja është njoftuar nga disa agjenci turistike në Kosovë me 4 dhjetor 2009 se në
sistemin kompjuterik të rezervimeve figuron një taksë e re sigurimi prej 3.3 Eurosh e cila
do t’i merrej secilit udhëtar që niset nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës pas datës
15 dhjetor 2009. Autoritetet serbe kishin kërkuar nga Asociacioni Ndërkombëtar i
Transportit Ajror (IATA) dhe sistemet kompjuterike të rezervimeve të biletave
publikimin e tarifave të reja në aeroportet që gjenden në Serbi, duke listuar këtu edhe
Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës. Për shkak të mungesës së kodit shtetëror të
Kosovës të alokuar nga ISO-ja, IATA dhe sistemet kompjuterike të rezervimit të biletave
e kishin publikuar këtë taksë ilegale edhe për ANP-në, si aeroport që figuron në listën e
aeroporteve në RS.
AAC-ja ka reaguar menjëherë në mënyrë që të parandalojmë marrjen e kësaj takse
ilegale nga udhëtarët dhe ta largojmë këtë taksë ilegale nga sistemet e rezervimit
kompjuterik të biletave. Ne kemi kontaktuar organizmat ndërkombëtar përgjegjës për
aviacion që të bëjnë tërheqjen e menjëhershme të kësaj takse ilegale si dhe kemi
kontaktuar dhe kërkuar nga kompanitë ajrore që operojnë në Kosovë të mos e mbledhin
këtë taksë përmes biletës.
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Pas reagimit të AAC-së, më 8 dhjetor 2010, IATA, me seli në Gjenevë, e ka hequr nga
sistemi kompjuterik i rezervimeve këtë taksë dhe që nga kjo datë, taksa ilegale nuk
ekziston më. Ne kemi kërkuar nga kompanitë ajrore që, nëse ndonjë pasagjer ka blerë
biletë me këtë taksë ilegale të përfshirë, t’iu kthejnë të hollat të gjithë pasagjerëve të
afektuar nga shitjet që janë bërë gjatë dy-tre ditëve derisa është hequr kjo taksë ilegale.
Numri i pasagjerëve të afektuar ka qenë shumë i vogël dhe kompanitë janë zotuar t’ua
kthejnë shumën prej 3.3 eurosh secilit prej tyre.

35

8.

AKTIVITETI LEGJISLATIV

Gjatë vitit 2009, Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së, në përputhje me kompetencat që ia jep
Ligji për Aviacionin Civil, ka nxjerr 14 rregullore implementuese. Në fund të dhjetorit
2008, Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së ka nxjerr 4 rregullore, të cilat kanë qenë
thelbësore për ushtrimin e plotë të kompetencave në rregullimin e sigurisë së aviacionit
civil në Republikën e Kosovës. Pjesa më e madhe e këtyre rregulloreve janë instrumente
që bëjnë transponimin e Rregulloreve dhe Direktivave përkatëse të BE-së në rendin e
brendshëm ligjor të vendit tonë. AAC-ja gjithashtu ka hartuar edhe disa rregullore tjera,
të cilat janë në agjendën legjislative të vitit 2010 për miratim. Rregulloret janë
komplementuar me manuale dhe materiale përkatëse udhëzuese, të cilat shfrytëzohen
nga personeli i AAC-së dhe i operatorëve të aviacionit civil.
Më poshtë është një listë e Rregulloreve të miratuara nga AAC-ja gjatë dhjetorit 2008
dhe gjatë vitit 2009.
Rregullorja 1/2008 për aerodromet
Rregullorja 2/2008 për organizimin e orarit të punës së ekuipazheve fluturuese
Rregullorja 3/2008 për tarifën e sigurisë së udhëtarëve
Rregullorja 4/2008 për licencimin e kontrollorëve të trafikut ajror
Rregullorja 1/2009 për raportimin e ndodhive në aviacion civil
Rregullorja 2/2009 për regjistrimin dhe shenjimin e aeroplanëve
Rregullorja 3/2009 për rregullat e përbashkëta të aviacionit civil dhe përgjegjësitë e
Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit
Rregullorja 4/2009 për përcaktimin e rregullave implementuese të vlefshmërisë ajrore
dhe certifikimit mjedisor të mjeteve ajrore dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve të
ndërlidhura, si dhe për certifikimin e organizatave dizajnuese dhe prodhuese
Rregullorja 5/2009 për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe të
produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike, dhe për aprovimin e organizatave dhe
personelit të përfshirë në këto detyra
Rregullorja 6/2009 për harmonizimin e kërkesave teknike dhe procedurave
administrative në fushën e aviacionit civil
Përmes Rregullores 6/2009 janë bërë të aplikueshme në Republikën e Kosovës edhe
Kërkesat e Përbashkëta të Aviacionit (JAR) si më poshtë, të nxjerra nga Autoritetet e
Përbashkëta të Aviacionit (JAA):
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JAR-26
JAR-STD-1A
JAR-STD-2A
JAR-STD-3A
JAR-STD-4A
JAR-MMEL-MEL
TGL-44

Kërkesa shtesë të vlefshmërisë ajrore
Simuluesit e fluturimit të aeroplanit
Pajisjet për simulimin e fluturimit të aeroplanit
Trajnuesit e procedurave të fluturimit dhe navigacionit
Pajisjet themelore të trajnimit instrumental
Lista minimale e pajisjeve
Material i përkohshëm udhëzues

Rregullorja 7/2009 për kushtet dhe procedurat për marrjen, lëshimin, përtëritjen dhe
vazhdimin e licencave dhe autorizimeve për pilotët e mjeteve ajrore
Rregullorja 8/2009 për qiellin e vetëm evropian
Rregullorja 9/2009 për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror në qiellin e vetëm
evropian
Rregullorja 10/2009 për organizimin dhe shfrytëzimin e hapësirës ajrore në qiellin e
vetëm evropian
Rregullorja 11/2009 për interoperabilitetin e rrjetit evropian të menaxhimit të trafikut
ajror
Rregullorja 12/2009 për përcaktimin e rregullave të përbashkëta për ofrimin e
shërbimeve të navigacionit ajror
Rregullorja 13/2009 për mbikëqyrjen e sigurisë në menaxhimin e trafikut ajror
Rregullorja 14/2009 për përcaktimin e sigurisë së sistemeve softuerike që përdoren nga
ofruesit e shërbimeve të navigacionit ajror
AAC-ja, përveç doracakëve që i ka trashëguar nga ish-Zyra Rregullatore e Aviacionit
Civil, gjatë vitit 2009 ka nxjerr publikimet teknike si më poshtë:
Raportimi i ndodhive – doracak informues dhe udhëzues
Vlerësimi i sigurisë së aeroplanëve të huaj (SAFA) – doracaku i procedurave
Zonat e mbrojtura të aeroportit
Doracak për certifikimin e aerodromeve
AAC-ja ka hartuar edhe një numër rregulloresh dhe publikimesh teknike të cilat janë
planifikuar për miratim në planin e veprimit për 2010.
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Rregullorja për kërkesat mjekësore për licencimin e personelit ajror.
Rregullorja për përdorimin e substancave të ndaluara nga personeli me funksione të
ndjeshme të sigurisë
Rregullorja për tarifat e vëna nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës
Rregullorja për transportin ajror të mallrave të rrezikshme
Rregullorja për mjetet ajrore pa pilot, pesha e të cilave nuk kalon 25 kilogramë
Rregullorja për velore dhe velore me motor
Rregullorja për mjetet ajrore ultra të lehta
Rregullorja për licencë të balonave dhe balonave me ajër te nxehtë
Rregullorja për kushtet e domosdoshme mjekësore për licencim
Rregullorja për ofrimin e shërbimeve të trafikut ajror
Rregullorja për certifikimin e ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror
Rregullorja për shënjimin dhe ndriçimin e objekteve të larta
Rregullorja për tarifat e aeroporteve
Rregullorja për tarifat e ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror
Doracaku për mbikëqyrjen e sigurisë së ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror
Doracaku udhëzues - Ndërtimet në aeroport
Doracaku i inspektorëve të operimeve ajrore
Doracaku i inspektoreve të vlefshmërisë ajrore
Doracaku për Certifikim të Operatorëve Ajrorë
Doracaku udhëzues – aplikimi, shqyrtimi dhe procesi i miratimit të tarifave të
aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror
Gjatë vitit 2010 planifikohet edhe hartimi i rregulloreve tjera në mënyrë që të
kompletohet në tërësi legjislacioni dytësor në lëmin e rregullimit të sigurisë së aviacionit
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civil dhe rregullimit ekonomik të aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të
navigacionit ajror.

39

9.

ADMINISTRATA, DHE BURIMET NJERËZORE

9.1

Burimet njerëzore dhe procedurat administrative

Gjatë vitit 2009 janë themeluar një varg procedurash administrative dhe janë kryer punë
të vazhdueshme në përkrahjen administrative të personelit të AAC-së. Përveç tjerash,
është bërë regjistrimi i pasurisë së AAC-së, si entitet pasardhës i ZRRAC-it, si dhe
përditësimi i vazhdueshëm i listës së aseteve; përgatitja e formularëve të rinj për të
gjitha procedurat administrative në AAC; mbajtja dhe kontrollimi strikt i të dhënave
mbi shfrytëzimin e veturave zyrtare të AAC-së etj. Të gjitha procedurat që lidhen me
administratën, duke përfshirë edhe financat dhe prokurimin, AAC-ja i ka përmbledhur
dhe sistematizuar në një Doracak të procedurave të AAC-së.
AAC-ja gjatë tërë vitit 2009 ka kërkuar nga organet kompetente shtetërore akomodim në
një objekt publik, në përputhje me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për
kalimin e të gjitha institucioneve shtetërore në objekte publike. Ne, sidoqoftë, jemi të
vetëdijshëm për mungesën e hapësirës dhe se agjencitë e pavarura nuk janë në listën e
prioriteteve për akomodim. Objekti në të cilin është i vendosur AAC-ja është shumë i
vogël për t’i akomoduar 8 punëtorët shtesë, të cilat janë miratuar nga Kuvendi i
Republikës së Kosovës në rishikimin gjashtëmujor të buxhetit të vitit 2009. Gjithashtu
me nënshkrimin e kontratës së binjakëzimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Aviacionit
Civil të Francës, AAC-ja merr përsipër sigurimin e dy zyrave për personelin e tyre të
përhershëm dhe atyre që do të jenë në Kosovë kohë pas kohe gjatë dy viteve sa do të
zgjasë projekti.
AAC-ja, si rrjedhojë e mungesës së hapësirës, në vitin 2009 ka rekrutuar vetëm dy
zyrtarë nga 8 të planifikuar. Rekrutimi i pjesës së mbetur të personelit planifikohet në
pjesën e parë të vitit 2010, menjëherë pas kalimit në një objekt me hapësirë të
mjaftueshme pune.

9.2

Financat dhe buxheti

Buxheti i Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2009 ishte EUR 840,543.00, i ndarë në
kategoritë kryesore ekonomike si në vijim:
Fig. 3 Buxheti i AAC-së
Përshkrimi
Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Totali

Shuma €
425,000.00
406,243.00
9,300.00
840,543.00
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Në rishikimin gjashtëmujor buxhetor të këtij viti, AAC-ja ka kërkuar nga departamenti i
buxhetit në MEF autorizimin e fondeve për blerjen e një makine për nevoja zyrtare. Për
këtë qëllim kemi kërkuar që shuma prej 25,000.00 Euro të bartet nga Mallra dhe
Shërbime në kategorinë Shpenzime Kapitale. Kërkesa është miratuar nga MEF dhe
Kuvendi i Kosovës. Si rrjedhojë, kemi pasur një ndryshim në buxhetin e vitit 2009, si
vijon:
Fig. 4 Buxheti i AAC-së 2009
Përshkrimi
Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Shpenzime kapitale
Totali

9.3

Shuma €
425,000.00
381,243.00
9,300.00
25,000.00
840,543.00

Të hyrat

Të hyrat e mbledhura të AAC-së gjatë vitit 2009 janë depozituar në llogarinë zyrtare
bankare të krijuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit për AAC-në. Tabela më poshtë
tregon rrjedhën e të hyrave në mënyre kronologjike muaj pas muaji.
Fig. 5 Të Hyrat e AAC-së 2009
Përshkrimi
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor
Dhjetor
Totali

Shuma €
70,072.00
96,256.00
68,672.00
75,872.00
83,234.00
87,432.00
77,513.00
105,100.00
194,598.00
104,446.00
96,810.00
80,576.00
1,140,584.00
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9.4

Shpenzimet buxhetore

Për financimin e aktiviteteve të AAC-së në vitin 2009 janë shpenzuar EUR 482,963.87.
Shih tabelën më poshtë të shpenzimeve sipas klasifikimeve ekonomike.
Fig. 6 Buxheti i shpenzuar 2009
Përshkrimi
Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Shpenzime kapitale
Totali

Shuma €
250,511.58
201,509.20
7,943.09
23,000.00
482,963.87

Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet buxhetore të AAC-së për vitin 2009, të
paraqitur në përqindje (%).
Fig. 7 Shpenzimet buxhetore të shprehura në % 2009
Përshkrimi
Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Shpenzime kapitale
Totali

Buxheti
425,000.00
381,243.00
9,300.00
25,000.00
840,543.00

Shpenzimet
250,511.58
201,509.20
7,943.09
23,000.00
482,963.87

Shpenzimet në %
59%
53%
85%
92%
57%

Tabelat në vazhdim pasqyrojnë shpenzimet e AAC-së për vitit 2009, sipas nënkategorive
kryesore ekonomike.
Në kategorinë paga dhe mëditje, përveç personelit te AAC-së, hyn edhe kompensimi i
anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të AAC-së.T S H
Fig. 8 Pagat dhe mëditjet 2009
Pagat dhe mëditjet
Pagat neto
Tatimi i ndalur në të ardhura personale
Kontributet pensionale të punëdhënësit
Kontributet pensionale të të punësuarve
Gjithsej pagat dhe mëditjet

Shuma €
207,673.20
18,980.12
11,929.13
11,929.13
250,511.58
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Fig. 9 Mallrat dhe shërbimet 2009
Përshkrimi
Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit
Internet
Shpenzimet tjera telefonike
Shërbimet arsimore dhe trajnuese
Shërbime të tjera kontraktuese4
Pajisje të tjera
Furnizim për zyre
Furnizim me ushqim dhe pije
Furnizim për pastrim
Naftë për ngrohje qendrore
Lëndë djegëse për gjenerator
Karburant për vetura
Avans për para te gatshme Petty Cash
Regjistrimi & sigurimi i auto KASKO
Sigurimi i ndërtesave
Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve
Mirëmbajtja e IT
Qiraja për ndërtesa
Reklama –Konkurse dhe Botimet
Shpenzimet e reprezentacionit
Gjithsej mallra dhe shërbime
LRAT DHE SHËRBIMET SHUMA

Shuma
16,711.26
2,718.83
2,751.28
70,037.98
38,136.59
1,103.00
4,896.54
367.00
459.23
4,496.15
384.80
1,288.24
3,685.43
4,876.59
9,897.49
1,430.83
264.76
36,000.00
1,594.00
409.20
201,509.20

Fig. 10 Shpenzimet Kapitale 2009
Përshkrimi
Shpenzime kapitale
Gjithsej Shpenzime kapitale

Shuma
23,000.00
23,000.00

Fig. 11 Shpenzimet komunale 2009
NZIMET KOMUNALE SHUMA
Përshkrimi
Rryma
Uji
Shpenzimet e telefonisë fikse
Gjithsej shpenzime komunale

Shuma
1,739.98
1,750.94
4,452.17
7,943.09

4

Detyrime të mbetura nga viti 2008 në përputhje me Marrëveshjen e UNMIK-ut me Autoritetin e Aviacionit Civil te
Islandës
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9.5

Arsyetim për suficitin buxhetor në vitin 2009

Në tabelat më sipër vërehet se shpenzimi i buxhetit të alokuar për AAC-në në vitin 2009
është vetëm 57%. Derisa shpenzimi i buxhetit në kategoritë e shpenzimeve komunale
dhe të shpenzimeve kapitale është 85% përkatësisht 92%, në kategorinë Paga dhe
Mëditje dhe në kategorinë Mallra dhe Shërbime është 59% përkatësisht 53%. Më poshtë
jepen arsyet e mosshpenzimit të plotë të buxhetit të alokuar në këto dy kategori.
Kërkesa buxhetore për vitin 2009 për Autoritetin e Aviacionit Civil është bërë nga ishZyra Rregullatore e Aviacionit Civil, në bazë të një vlerësimi të arsyeshëm për nevojat
operative të Autoritetit të ri, që planifikohej të themelohej, por që nuk ishte themeluar
ende. Në këtë kërkesë, e cila u miratua si e tillë nga MEF-i dhe Kuvendi, planifikohej që
AAC-ja të startonte më 1 janar 2009 me 21 punëtorë dhe Bord të emëruar. Gjithashtu,
gjatë vitit 2008 me kohë ishte bërë edhe kërkesa për akomodim në zyra shtetërore, në një
hapësirë të mjaftueshme për 21 punëtorët e AAC-së dhe Bordin Mbikëqyrës. Pas
koordinimit me MTPT-në dhe MEF-in, në fund të dhjetorit 2008, Drejtori i AAC-së i
ofroi punë në AAC tërë personelit të ish-Zyrës Rregullatore të Aviacionit Civil
(ZRRAC). Të gjithë ish-punëtorët e ZRRAC-it e pranuan ofertën dhe filluan punë si
zyrtar të AAC-së më 1 janar 2009. Në përputhje me Ligjin për Aviacionin Civil, Ministri i
Ekonomisë dhe Financave miratoi rrogat për 12 punonjësit e AAC-së, ndërsa rroga e
Drejtorit të Përgjithshëm u miratua nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Sidoqoftë,
Ministri i Financave, me qëllim të fillimit sa më të shpejtë të pagesës së rrogave për
personelin ekzistues të AAC-së, vendosi që punësimi i punëtorëve të rinj të bëhej pas
rishikimit gjashtëmujor të buxhetit 2009. Pra, alokimi buxhetor ishte për 21 punëtorë
dhe 5 anëtarë të bordit të AAC-së, përderisa AAC-ja vazhdoi t’i ketë vetëm 13 punëtorë,
në pamundësi ligjore për t’i punësuar edhe tetë punëtorët e planifikuar. Bordi
Mbikëqyrës filloi punë më 7 tetor 2009. Mosekzistenca e Bordit për 9 muaj gjithashtu
reflektoi ndjeshëm në nivelin e shpenzimit në kategorinë e Pagave dhe Mëditjeve. Për
më tepër, një punëtor i AAC-së ka fituar bursë qeveritare për studime master jashtë
vendit dhe ai është në pushim pa pagesë prej 1 tetorit 2009. Pas rishikimit gjashtëmujor
të buxhetit 2009, ne hapëm konkurs për dy punëtorë, aq sa na lejonte hapësira e zyrave
në objektin e tanishëm. Për ta përmbledhur, po të na ishte lejuar punësimi i punëtorëve
sipas planifikimit dhe po të ishte emëruar Bordi Mbikëqyrës që në fillim të janarit 2009,
siç ishte planifikuar, shpenzimi buxhetor në kategorinë Paga dhe Mëditje do të ishte afër
100%.
Pamundësia për t’i pranuar në punë edhe tetë punëtorë shtesë të planifikuar dhe mosfunksionalizimi i Bordit Mbikëqyrës deri më 7 tetor 2009, ka shkaktuar pasoja edhe në
mosshpenzimin e kënaqshëm të mjeteve buxhetore në kategorinë Mallra dhe Shërbime.
Secilit punëtor të ri i kemi planifikuar mjete për trajnime intensive jashtë vendit. Për më
tepër, secilit punëtor i kemi planifikuar mjete të nevojshme pune (kompjuter, mobile të
zyrës etj). E njëjta vlen edhe për shpenzimet e planifikuara nga kategoria mallra dhe
shërbime për Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës, të cilat nuk u realizuan për shkak të
vonesës në emërimin e tij.
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Po të mos ekzistonin pengesat e përmendura më lart, të cilat kanë qenë plotësisht jashtë
kompetencave dhe mundësive të AAC-së, shpenzimi i buxhetit në këto dy kategori do të
ishte mbi 90%.

9.6

Buxheti i AACsë për 2010

AAC-ja ka bërë kërkesën buxhetore për 2010 më 10 qershor 2009, në përputhje me afatet
dhe procedurat buxhetore të Republikës së Kosovës. Sipas Ligjit për Aviacionin Civil,
kërkesa për buxhet përgatitet nga AAC-ja dhe i dorëzohet MEF-it përmes Bordit
Mbikëqyrës të AAC-së. Për shkak se në atë kohë Bordi Mbikëqyrës nuk ka qenë ende i
themeluar, kërkesa është bërë drejtpërdrejt nga AAC-ja.
Ligji për Buxhetin e vitit 2010 është miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës më
28 dhjetor 2009. Kuvendi ka miratuar pothuajse plotësisht kërkesën buxhetore të AACsë për vitin 2010. Është bërë vetëm një shkurtim i vogël buxhetor si në tabelën më
poshtë:
Fig. 12 Shpenzimet komunale 2009
Përshkrimi

Buxheti për vitin 2010

Kërkesa buxhetore 2010 e AAC-së

862,635.00

Buxheti i aprovuar nga Kuvendi i Kosovës

840,543.00

Ndryshimi

22,092.00

9.7

Prokurimi

Tabela në vijim paraqet aktivitetet e prokurimit gjatë vitit 2009:

Titulli i aktivitetit të prokurimit të
realizuara

Emri i Operatorit
Ekonomik të cilit i
është dhënë
kontrata

Data e
nënshkrimit
të kontratës

Vlera e
kontratës

SH.P. “Talens”

23.03.2009

2,664.37

1.

Furnizim me material
shpenzues dhe material për
zyrë

2.

Furnizim me metër laserik

N.T. “Te Ismeti”

22.01.2009

3.

Dizajnimi dhe zhvillimi i
faqes së AAC-së në internet

SH.P. “Karrota”

20.05.2009

240.00

2,822.28
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4.

Shërbime të përkthimit

N.SH. “Professional
Language
Associates”

5.

Furnizim me derivate të
naftës

“Petrol OtiSlovenija”

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sigurimi TPL dhe TPL+ për
automjetet e AAC-së
Furnizim me televizor për
sallën e konferencave
Aneks kontratë Kasko për
dy automjete të AAC-së
Furnizim me një automjet për
AAC-në
Mirëmbajtje dhe servisim për
dy automjete të AAC-së
Materiali kopjues për zyre
Furnizim me laptop (nettop)
Furnizim me USB
Sigurimi TPL dhe TPL+ për
një automjetet të AACK-së
Kasko për një automjetet të
AAC-së

“Siguria”

25.05.2009

31.08.2009

04.08.2009

Lot1.-11.30
Lot2.-12.30
Lot3.-12.30
Fitimi i
Operatorit 8
cent në litër
sipas çmimit të
bursës
470.19 €

“Daxa electronic”

04.08.2009

545.00 €

K.S. ”Siguria “

27.10.2009

2,650.00 €

Auto Shtëpia
“Siqani”

16.11.2009

23,000.00 €

D.P.Z.”Besi”

20.11.2009

9,977.50 €

“Ricoh-1”
SH.P.K.”Ilir Kosova
“Daxa electronic”

13.10.2009
22.10.2009
22.11.2009

243.00 €
863.04 €
229.00 €

K.S. ”Siguria “

16.11.2009

195.92 €

K.S. ”Siguria “

10.12.2009

1,560.78 €

Aktivitetet në proces
17.

Objekt me qira

Në proces

Ndërprerje të kontratës
18.

Kontrata për internet është
ndërprerë

Dardanet

01.09.2009

Arsyeja: lidhja
falas me rrjetin
qeveritar
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10. TRAJNIMET PROFESIONALE
AAC-ja investon në ngritjen profesionale dhe mbajtjen e kapaciteteve profesionale të
personelit të vet, në përputhje me standardet dhe praktikat e rekomanduara
ndërkombëtare. Gjatë vitit 2009 personeli i AAC-së ka ndjekur trajnime të financuara
nga donatorët si dhe trajnime të financuara nga buxheti i AAC-së.
Një zyrtar i sigurisë në AAC ka fituar bursë për studime master nga Komisioni Evropian
dhe Qeveria e Republikës së Kosovës përmes programit Young Cell. Ai është duke
magjistruar në Francë në sigurinë e aviacionit dhe vlefshmërinë ajrore të aeroplanëve.
AAC-ja është duke u përpjekur që t’ia sigurojë praktikën profesionale në EASA.
Më poshtë është lista e të gjitha trajnimeve të ndjekura nga personeli i AAC-së gjatë vitit
2009.
− Prej 19-23 janar 2009, Oslo, Norvegji, Grupi punues “Ndërtimi i Kapaciteteve për
Autoritetin e Mbikëqyrësve Nacional”. Ky grup punues është pjesë e projektit
“ISIS” (Implementimi i Legjislacionit për një qiell të vetëm Evropian në Evropën
Juglindore);
− Prej 26-30 janar 2009, Instituti i Shërbimeve të Navigacionit Ajror në Luksemburg,
“Menaxhimi i Trafikut Ajror/Metodologjia e Vlerësimit të Sigurisë 1 – Vlerësimi i
rreziqeve të mundshme funksionale” ATM/SAM-FHA;
− Prej 16-19 shkurt 2009, në Hoofddorp, Holandë; Inspektimet e Sigurisë së
Aeroplanëve të Huaj të organizuar nga JAA TO (Organizata Trajnuese e
Autoriteteve të Përbashkëta të Aviacionit);
− Prej 23-27 shkurt 2009, , Instituti i Shërbimeve të Navigacionit Ajror në
Luksemburg, “Menaxhimi i Trafikut Ajror/Teknikat e Auditimit (Pjesa e parë)
ATM/SAF-AUDIT (Stage 1)”;
− Prej 2-5 mars 2009, Instituti i Shërbimeve të Navigacionit Ajror në Luksemburg,
“Menaxhimi i Trafikut Ajror/ Vegla për sigurinë ATM/SAF-TOOL”;
− Prej 16-20 mars 2009, në Hoofddorp, Holandë, Kursi i trajnimit në Vlefshmërinë
ajrore të organizuar nga JAA TO (Organizata Trajnuese e Autoriteteve të
Përbashkëta të Aviacionit);
− Prej 23-24 mars 2009, në Hoofddorp, Holandë, Rregullat Implementuese për PartM (Vlefshmëria ajrore e Vazhdueshme), të organizuar nga JAA TO (Organizata
Trajnuese e Autoriteteve të Përbashkëta të Aviacionit;
− Prej 23-27 mars 2009, Instituti i Shërbimeve të Navigacionit Ajror në Luksemburg,
“Menaxhimi i Trafikut Ajror/Siguria në Menaxhimin e Trafikut Ajror –
Metodologjia e Vlerësimit të Sigurisë ” ATM/SAF-SAM;
− Prej 22-24 prill 2009, Instituti i Shërbimeve të Navigacionit Ajror në Luksemburg,
“Menaxhimi i Trafikut Ajror/Teknikat e Auditimit (Pjesa e dytë dhe tretë) ATM/SAFAUDIT (Stage 2, 3);
− Prej 11-15 maj 2009, Shkup, Lëshimi i AOC-së (Certifikatës së Operatorit Ajror)
(Part-M/Subpart G) - CAME (Continuing Airworthiness Management Exposition Përshkrim i Menaxhimit të Vlefshmërisë së Vazhdueshme Ajrore), të organizuar
47

−

−
−

−
−

−
−

−

−

−

−
−

−

−

nga AirEurosafe, si pjesë e Projektit Regjional të Aviacionit CARDS 2006
Implementimi i marrëveshjes për Zonën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit
(ECAA) IR-PART 145, të organizuar nga Autoritetet e Përbashkëta Ajrore (JAA)
më 14-15 Maj 2009, në Hoofddorp, Holandë;
Prej 15-19 qershor 2009, në Qendrën Trajnuese të ACI Gjenevë, Zvicër, trajnimi
‘ICAO/ACI Airport User Charges Course’ (ICAO/ACI Kursi mbi tarifat në
aeroporte);
Prej 22-24 qershor 2009, në Hoofddorp, Holandë, Licencimi i ekuipazhit ajror – 3,
Kërkesat mjekësore, të organizuar nga Autoritetet e Përbashkëta Ajrore (JAA);
Prej 29 qershor – 3 korrik 2009, Organizata Trajnuese e Autoriteteve të
Përbashkëta të Aviacionit (JAA-TO), në Hoofddorp, Holandë, “Programet e
Mirëmbajtjes (mjetet e mëdha ajrore)” Maintenance Programme (Large Aircraft)
Training Course;
Prej 27-31 korrik 2009, JAA Londër, “Kursi për inspektor të operimeve ajrore”
(Flight Operations Inspector Overview Course);
Prej 7-11 shtator 2009 dhe 14 -18 shtator 2009, Instituti i EUROCONTROL-it për
Shërbimet e Navigacionit Ajror në Luksemburg, “Menaxhimi i Trafikut
Ajror/Siguria në Menaxhimin e Trafikut Ajror – Vlerësimi Preliminar i Sigurisë
së Sistemit” ATM/SAF-PSAA;
Prej 21-22 shtator 2009, organizuar nga JAA në Hoofddorp, Holandë, “IR-PART
66/147”;
Prej 26-30 tetor 2009, organizuar nga Autoritetet e Përbashkëta të Aviacionit
(JAA) në Hoofddorp, Holandë, “Punëtori në Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë”
(SMS workshop);
Prej 17-20 nëntor, Vizitë pune në Spanjë, përkatësisht në Autoritetin e Aviacionit
Civil të Spanjës si dhe tek Ofruesi i Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Kjo vizitë
është organizuar nga projekti AirEuroSafe;
Më 18 nëntor 2009, Organizata Trajnuese e Autoriteteve të Përbashkëta të
Aviacionit (JAA TO - Joint Aviation Authorities Training Organisation), në
Hoofddorp, Holandë, kursi “Regjistrimi i Mjeteve Ajrore” (Aircraft Registration)’;
Prej 23-27 nëntor 2009, “Trajnim në vend pune për Certifikimin e Aeroportit”
(On-job training in Airport Certification) organizuar nga AirEuroSafe në VillepinteParis, Francë;
Prej 24-26 nëntor 2009, Agjencia Evropiane e Sigurisë së Aviacionit (EASA), në
Këln, Gjermani, “Punëtoria për Part 145 dhe Part-M”.
Prej 30 nëntor - 04 dhjetor 2009, Instituti i EUROCONTROL-it për Shërbimet e
Navigacionit Ajror në Luksemburg, “Menaxhimi i Trafikut Ajror/Siguria në
Menaxhimin e Trafikut Ajror – Vlerësimi i Sigurisë së Sistemit” ATM/SAF-SSA;
Prej 07-11 dhjetor 2009, Asociacioni Ndërkombëtar i Transportit Ajror (IATA) në
Gjenevë, Zvicër, Trajnimin mbi Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë në Aeroporte
(Airport SMS);
Prej 14 - 18 dhjetor 2009, Instituti i EUROCONTROL-it për Shërbimet e
Navigacionit Ajror në Luksemburg, “Menaxhimi i Trafikut Ajror/Siguria në
Menaxhimin e Trafikut Ajror – Vlerësimi i Sigurisë së Sistemit” ATM/SAF-SSA.
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11. STATISTIKAT
ANP-ja ka pasur rritje të vazhdueshme të numrit të udhëtarëve dhe të fluturimeve që
nga viti 2009. Trend të njëjtë të rritjes ka pasur edhe në vitin 2009, përkundër krizës
globale dhe rënies së numrit të udhëtarëve dhe fluturimeve në shumicën e aeroporteve
të rajonit. Në vitin 2009 në ANP kanë fluturuar rreth 1.2 milion udhëtarë. Nëse
krahasohet ky numër me numrin e udhëtarëve vitin 2001, shihet se kemi 300% më
shumë udhëtarë për vetëm 8 vjet.
Numri i udhëtarëve në vitin 2009 është rritur për 5.43% në krahasim me vitin 2008,
ndërsa numri i fluturimeve për 16%. Sa për ilustrim, Lubjana ka pasur -14%, Sofja dhe
Beogradi -10%, Zagrebi dhe Bukureshti -7%. Trend pozitiv ka pasur edhe Aeroporti i
Tiranës.
Edhe këtë vit, numri më i madh i udhëtarëve kanë fluturuar në dhe nga Zvicra, gjithsej
29.2%. Gjermania është e dyta me 24% të udhëtarëve, e pasuar nga Austria me 9.6%,
Turqia 8.8% dhe Slovenia me 7.3%. Vetëm në dhe nga Cyrihu kanë fluturuar 26% të
numrit të përgjithshëm të udhëtarëve të vitit 2009.
Muajt më të ngarkuar të vitit me trafik janë korriku dhe gushti me 150 mijë përkatësisht
160 mijë udhëtarë, ndërsa muaji me numrin më të vogël të udhëtarëve gjatë vitit 2009
është shkurti me më pak se 71 mijë udhëtarë.
Kompania me numrin më të madh të udhëtarëve, gjithsej 130442, ka qenë Edelëeiss e
Zvicrës, e pasuar nga Austrian Airlines, Swiss International Air Lines dhe Air Berlin.
51.1% të udhëtarëve kanë udhëtuar me fluturime të linjave të rregullta ajrore, ndërsa
48.9 me fluturime çarter.
E vetmja kategori ku ka pasur rënie gjatë vitit 2009 në krahasim me vitin 2008 është
kargoja (mallrat). Rënia sidoqoftë është e vogël, vetëm 1.6%.
Më tej jepen tabelat e hollësishme me të dhënat kryesore statistikore për fluturimet dhe
udhëtarët në ANP gjatë vitit 2009.
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