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Vizioni

Të jemi kredibilë dhe të pranuar globalisht si rregullator dhe autoritet mbikëqyrës i aviacionit 
civil, i radhitur para të tjerëve në rajon dhe më gjerë sa i përket sigurisë së aviacionit.

Misioni

Të krijojmë një ambient të aviacionit civil në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare, 
përmes monitorimit të vazhdueshëm, partneritetit me industrinë dhe nivelit të lartë të 

kompetencës profesionale të personelit.
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LISTA E SHKURTESAVE

AAC   Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës
AMC   Qendra e  Mjekësisë së Aviacionit
AME   Ekzaminues Mjekësor i Aviacionit
ANP   Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari”
ASHNA  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
BE   Bashkimi Evropian
BNRREA  Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe rregullimi ekonomik i aviacionit
DSC   Departamenti për siguri dhe cilësi në AAC
DSF   Departamenti i sigurisë së fluturimeve në AAC
DSHNA  Departamenti i shërbimeve të navigacionit ajror
EASA   Agjencia Evropiane për Sigurinë e Aviacionit
ECAC   Konferenca Evropiane e Aviacionit Civil
EUROCONTROL Organizata Evropiane për Sigurinë e Navigacionit Ajror
HPEA   Hapësira e Përbashkët Evropiane e Aviacionit
IATA   Asociacioni Ndërkombëtar i Transportit Ajror
ICAO   Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil
IKAP   Instituti Kosovar për Administratë Publike
IPA   Instrumenti i Para-anëtarësimit
ISO   Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit
KE   Komisioni Evropian
KFOR   Forcat e Kosovës
KHAIA  Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike
KPMSHC  Komisioni i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës
KTA   Kontrolli i Trafikut Ajror
LAC   Ligji për Aviacionin Civil
LKIA   Kompania private që operon ANP “Adem Jashari”
MF   Ministria e Financave
MIT   Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit
MIE   Ministria e Integrimit Evropian
MPB   Ministria e Punëve të Brendshme
MPJ   Ministria e Punëve të Jashtme
MPMS  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
NATO   Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior
PKZMSA  Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së
PSHS   Programi Shtetëror i Sigurisë
SAP   Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (dronët)
SIMFK  Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës
SMC   Sistemi për menaxhimin e cilësisë
SPR   Standardet dhe praktikat e rekomanduara të ICAO-s
ZKA   Zyra Kombëtare e Auditimit
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1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) është agjenci e pavarur rregullatore e ngarkuar me rregul-
limin e aspekteve të sigurisë së aviacionit civil dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe 
ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror. AAC-ja ka kapacitet të plotë juridik; është organi-
zatë e vetëfinancuar buxhetore dhe autoritet publik, i cili iu nënshtrohet dispozitave përkatëse 
mbi organizatat buxhetore dhe autoritetet publike në ligjet dhe aktet e tjera nënligjore të zbat-
ueshme në Republikën e Kosovës.

AAC-ja vetëfinancohet nga të ardhurat e dedikuara, siç përcaktohet në Ligjin nr. 03/L-048 për 
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (i ndryshuar dhe plotësuar). Sipas Nenit 25 
të Ligjit nr. 03/L-051 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. 

AAC-ja udhëhiqet nga Drejtori i përgjithshëm. Më 22 nëntor 2018 përfundoi mandati pesëv-
jeçar i z. Dritan Gjonbalaj si Drejtor i përgjithshëm i AAC-së. Deri në emërimin e drejtorit të 
ri në janar të 2019-tës, AAC-ja është udhëhequr nga Zëvendësdrejtori i përgjithshëm z. Xhelil 
Bekteshi. 

Puna e AAC-së mbikëqyret nga Bordi Mbikëqyrës prej pesë anëtarësh. Bordi aktual Mbikëqyrës 
i AAC-së është emëruar nga Qeveria në qershor të vitit 2016. AAC-ja ka 28 punonjës, dhe meg-
jithë kërkesat e vazhdueshme drejtuar MF-së as në vitin 2018 nuk  është miratuar rekrutimi i 
punonjësve të rinj për të kryer detyra thelbësore në fushën e  sigurisë e cilësisë apo të teknolog-
jisë informative.

Në fillim të janarit 2018, pas një konsultimi gjithëpërfshirës, është konsoliduar dhe miratuar 
Plani i punës i AAC-së për vitin 2018. Ky plan përfshin: planin e veprimit, planin e aktivi-
teteve mbikëqyrëse, planin e rekrutimit dhe planin e trajnimeve të personelit dhe është në për-
puthshmëri të plotë me objektivat strategjike të AAC-së. Rishikimet tremujore dhe ai vjetor 
kanë treguar se  plani i punës për vitin 2018 është është realizuar 97%: plani i veprimit është 
realizuar  94%, plani i trajnimeve 100% dhe plani i aktiviteteve mbikëqyrëse 100%. Disa nga 
veprimet që nuk janë realizuar gjatë vitit 2018, dhe gjatë viteve paraprake, si për shembull 
anëtarësimi në organizata ndërkombëtare të aviacionit dhe hyrja në aranzhime kontraktuale 
ndërkombëtare, kanë qenë të ndërlidhura me faktorë të jashtëm, kryesisht rrethana politike dhe 
ligjore jashtë kompetencave vendimmarrëse të institucioneve të Republikës së Kosovës. Shtoj-
ca 2 e këtij raporti përmban planin e punës 2018 dhe realizimin e tij.

Për të mirëmbajtur sistemin e menaxhimit të cilësisë të certifikuar në vitin 2016 sipas standardit 
më të fundit ISO 9001:2015, në dhjetor 2018, për të shtatën herë me radhë është realizuar matja 
e kënaqshmërisë së shfrytëzuesve të shërbimeve që ofron AAC. Nga përgjigjet e pranuara është 
krijuar një mesatare e vlerësimit që arrin vlerën 4.86 në vitin 2018 (vlerat matëse nga 1 deri në 
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5). Në krahasim me vitin 2017 që ishte 4.7 këtë vit vlera mesatare e kënaqshmërisë tregon një 
rritje të lehtë. Çfarë është edhe më e rëndësishme, operatorët e intervistuar kanë dhënë edhe 
rekomandime për përmirësim, të cilat për AAC-në janë shumë të vlefshme dhe rishikohen nga 
menaxhmenti për t’i përdorur gjatë planifikimit të punëve. Në Shtojcën 3 janë paraqitur rezul-
tatet e matjes së kënaqshmërisë.

AAC ka vazhduar të ushtrojë përgjegjësitë e veta drejt përmbushjes së obligimeve që burojnë 
nga Programi Shtetëror i Sigurisë në aviacion duke u koordinuar me autoritetet tjera dhe op-
eratorët për një menaxhim sa më efikas të sigurisë së aviacionit civil në nivel të shtetit. Është 
organizuar takimi vjetor i forumit të nivelit të lartë, Komitetit të PSHS-së, ku përfaqësohen dhe 
koordinohen të gjitha organizatat shtetërore me rol në sigurinë e aviacionit civil në Republikën 
e Kosovës. Në nivel të AAC-së, në kuadër të punës së Këshillit të Sigurisë janë kryer veprime 
të identifikuara si të nevojshme për menaxhimin e sigurisë. Janë vendosur indikatorët e perfor-
mancës së sigurisë në aviacion, është menaxhuar raportimi i ndodhive dhe është promovuar 
siguria në mesin e industrisë së aviacionit në vend.   

NATO ka vazhduar të udhëheqë bisedimet gjatë vitit 2018 me autoritetet shtetërore të Kosovës 
dhe vendeve fqinje për të normalizuar edhe hapësirën e ulët ajrore të Kosovës. Normalizimi i 
plotë i hapësirës së ulët ajrore të Kosovës, ndër të tjera, do të përfshijë hapjen e korridoreve të 
reja ajrore në mes Republikës së Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë, që do të shërbe-
nin për të gjithë avionët që fluturojnë në ANP “Adem Jashari”. Tash për tash, të gjitha fluturimet 
në Prishtinë kryhen vetëm përmes një korridori ajror që lidh Republikën e Kosovës me Maqe-
doninë Veriore. Korridoret e reja do ta shkurtonin kohën e fluturimit për rreth 15-20 minuta, do 
ta ulnin koston e operimit për kompanitë ajrore, që rrjedhimisht do të duhej të reflektohej në 
bileta më të lira për udhëtarët tanë. Edhe pse zyrtarët e NATO-s ishin të përkushtuar që deri në 
fund të vitit 2018 të gjejnë zgjidhjen më të mirë teknike dhe ligjore për të rritur numrin e kor-
ridoreve ajrore në hapësirën e ulët ajrore të Kosovës, ka pasur hezitim të palës serbe që të bëjë 
çfarëdo marrëveshje me palën kosovare. Më shumë mbi këto takime mund të lexohet në pikën 
8.2 b) të këtij raporti.

Edhe gjatë vitit 2018, EASA ka hezituar të bëjë nënshkrimin e Aranzhimeve të Punës me AAC-
në edhe pse kishte premtuar se do ta bënte pas një vizite vlerësuese gjithëpërfshirëse në fushën e 
menaxhimit të trafikut ajror/shërbimet e navigacionit ajror dhe licencimit të kontrollorëve ajror, 
që EASA ndërmori në Kosovë prej 21-25 nëntor 2016. Megjithë, komunikimet e vazhdueshme 
bilaterale, nuk ka pasur zhvillime të tjera në lidhje me arritjen e Aranzhimeve të Punës gjatë 
kësaj kohe. Nënshkrimi i  Aranzhimeve të Punës do të mundësojë, përveç tjerash, auditimet e 
performancës së AAC-së nga EASA dhe një vlerësim pozitiv do të garantonte njohje në nivel 
panevropian të licencave dhe certifikatave të aviacionit të lëshuara nga Republika e Kosovës.
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Pamje e terminalit në ANP “Adem Jashari”

Pas hyrjes në fuqi më 1 dhjetor 2017 të Marrëveshjes HPEA, takimi i parë zyrtar i Komitetit të 
Përbashkët të Marrëveshjes HPEA është mbajtur më 3 maj 2018 në Bruksel ku u përfaqësuan 
të gjitha autoritetet aeronautike të Kosovës. Komisioni Evropian njoftoi se shumë shpejtë do të 
nxjerrë Aneksin I të përditësuar me legjislacionin e ri në fushën e aviacionit civil i cili do të kër-
kohet të zbatohet prej palëve të Marrëveshjes. Sidoqoftë, për Kosovën, megjithë avancimin në 
nxjerrjen dhe zbatimin e legjislacionit edhe të fazës së dytë të Marrëveshjes HPEA që ka të bëjë 
me sigurinë dhe sigurimin e aviacionit civil, sfidë për të kaluar në fazën e dytë mbetet përafrimi 
jo i plotë i Direktivës 2003/88 të BE-së mbi orarin e punës në Ligjin e Punës së Republikës së 
Kosovës. Edhe pse projekt-ligji i punës që përmban këtë direktivë është dorëzuar në Kuvendin 
e Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit 2018, mungojnë informacione të sakta se kur do të 
hyjë në fuqi. Sidoqoftë,  Raporti i Vendit i vitit 2017 i publikuar nga KE njeh progresin e bërë 
në fushën e aviacionit civil duke thënë si në vijim: “Për aviacionin, Kosova ka bërë progres 
në përafrimin me acquis të BE-së dhe ka zbatuar pothuajse të gjitha kërkesat nga faza e parë 
kalimtare e Marrëveshjes për Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit (HPEA), me 
përjashtim të disa dispozitave në fushën e rregullimit ekonomik veçanërisht në lidhje me ligjin 
e punës”.

Në rrafshin legjislativ, AAC ka vazhduar të nxjerrë akte nënligjore për zbatim të Ligjit për 
Aviacionin Civil, me të cilat bëhet përvetësimi i standardeve ndërkombëtare të aviacionit civil 
të nxjerra nga ICAO dhe atyre për zbatim të legjislacionit të BE-së në fushën e aviacionit civil, 
si ato në kuadër të Marrëveshjes HPEA, ashtu edhe të tjerat të cilat vlejnë për vendet e BE-së, 
por që ende nuk janë bërë zyrtarisht pjesë e kësaj Marrëveshje. Janë nxjerr njëmbëdhjetë akte 
nënligjore, prej të cilave katër bartin në rendin tonë ligjor legjislacionin e BE-së në fusha të 
ndryshme të aviacionit civil. Kështu, AAC ka përmbushur plotësisht detyrimet e veta nga Plani 
Kombëtar për Zbatimin e MSA-së për vitin 2018; sidoqoftë njëra prej projekt-rregulloreve 
deri në fund të dhjetorit nuk është kthyer nga MIE dhe si e tillë ka mbetur e pa hyrë në fuqi 
nga AAC. Secila projekt-rregullore e hartuar nga AAC, që zbaton një akt nënligjor të BE-së, 
kalon nëpër procedurën e miratimit nga MIE para se të nënshkruhet nga drejtori i përgjithshëm 
i AAC-së. Përpos këtyre rregulloreve dhe disa publikimeve teknike (udhëzues) që i shërbejnë 
industrisë për zbatim më të lehtë të rregulloreve, AAC gjatë vitit ka publikuar edhe një raport të 
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rëndësishëm të rregullt vjetor, mbi ndodhitë e raportuara. 

Gjatë vitit 2018, AAC ka qenë mjaft aktive gjatë fazës së konsultimit publik për pakon e ligjeve 
që kanë për qëllim reformimin e administratës publike, respektivisht për Projektligjin për orga-
nizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura, Projektligjin 
për zyrtarët publikë në Republikën e Kosovës dhe Projektligjin për pagat. Në Ministrinë e Ad-
ministratës Publike dhe komisionet parlamentare relevante janë dërguar komentet dhe vërejtjet 
e AAC-së rreth këtyre projekt-ligjeve. Vërejtjet e AAC-së ishin kryesisht të drejtuara tek Projek-
tligji për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura 
dhe Projektligji për pagat. Fokusi i vërejtjeve në Projektligjin për organizimin dhe funksionimin 
e administratës shtetërore, ishte rreth statusit të AAC-së, për të cilën janë ofruar dëshmi se përse 
AAC duhet të vazhdojë të funksionojë si agjenci e pavarur rregullatore, ashtu siç është përcak-
tuar me Kushtetutën e Kosovës ndërsa fokusi i vërejtjeve për Projektligjin për pagat kishte të 
bënte me përjashtim të përfshirjes së AAC-së në këtë ligj duke qenë se AAC është agjenci që 
gjeneron të hyra nëpërmes licencave, certifikatave si dhe tarifës së sigurisë, fonde këto të cilat 
janë të mjaftueshme për vetfinancim të AAC-së. Përmbledhja e plotë e shkresave dhe takimeve 
të zhvilluara në këtë temë mund të lexohet në pikën 8.9 d) të këtij raporti.

Në rrafshin e aktiviteteve mbikëqyrëse, inspektorët e AAC-së kanë kryer inspektime dhe au-
ditime sipas planit të miratuar të aktiviteteve mbikëqyrëse për vitin 2018 për të garantuar që 
operimet e aviacionit civil në Republikën e Kosovës kryhen në përputhje me standardet e sig-
urisë në fuqi. Këto inspektime dhe auditime janë bërë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës 
“Adem Jashari”, Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror, në kompanitë e huaja ajrore 
që operojnë në Prishtinë, në operatorin e miratuar për furnizim me karburante në Aeroportin e 
Prishtinës, në Federatën Aeronautike të Kosovës, Akademinë e Aviacionit si dhe në organizatat 
trajnuese në fushën e aviacionit civil, të aprovuara nga AAC. Inspektimet kanë treguar që ope-
rimet kryhen në përputhje me standardet e sigurisë.

Në përmbushje të përgjegjësisë së licencimit të personelit me përgjegjësi të ndjeshme në sig-
urinë e aviacionit civil, AAC ka lëshuar një numër të licencave, duke përfshirë këtu edhe li-
cencimin e 8 pilotëve të paraglajdit dhe 23 kontrollorëve të trafikut ajror në bazë të kërkesave 
të BE-së. Ka vazhduar edhe licencimi i pilotëve dhe instruktorëve të paraglajdit. 

Aktivitet kyç i vitit 2018 ka qenë certifikimi i ANP “Adem 
Jashari” në muajin nëntor 2018 në bazë të kërkesave të rreg-
ullores së re evropiane mbi aerodromet e cila është zbatuar 
edhe nga AAC. ANP “Adem Jashari” është një ndër aero-
portet e para në rajon të certifikuara sipas standardeve të 
reja evropiane të cilat janë shumë më kërkuese se standar-
det e ICAO-s me të cilat ishte i certifikuar aeroporti deri në 
fillim të nëntorit 2018. Më 8 nëntor 2018, AAC ka lëshuar 
Certifikatën e Aerodromit LKIA-së në përputhje me dis-
pozitat e Rregullores nr. 17/2017 të AAC-së që përcakton 
dispozitat dhe procedurat administrative lidhur me aero-
dromet. Certifikimi i ANP “Adem Jashari”  ka qenë edhe 
një ndër masat e përmbushura të AAC-së që i ka marrë për-
sipër me PKZMSA-në 2018. Më shumë detaje gjenden në 
pjesën 8.5 a) të këtij raporti.
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AAC ka përkrahur institucionet tjera përgjegjëse për aviacionin civil në Republikën e Kosovës 
në mënyrë që i tërë sistemi rregullator dhe mbikëqyrës i aviacionit të funksionojë i koordinuar 
dhe në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Vlen të përmendet 
përkrahja dhënë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit në grupin punues për hartimin e 
strategjisë së aviacionit civil si dhe në grupin punues për hartimin e koncept dokumentit për 
ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil të inicuar nga MIT. Poashtu, AAC ka 
qenë pjesë e ekipit negociator të emëruar nga Qeveria e Kosovës për të lidhur një marrëveshje 
bilaterale të transportit ajror me Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe IrlandësVe-
riore. Përmes kësaj marrëveshje krijohet baza ligjore e nevojshme për vazhdimësinë e fluturi-
meve direkte midis Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” dhe aeroporteve të 
Mbretërisë së Bashkuar pas Brexit. 

AAC ka vazhduar bashkëpunimin me MPB-në si autoritet tjetër publik me përgjegjësi në avia-
cionin civil. Gjatë vitit 2018, AAC ka dhënë kontributin e saj në grupin punues të themeluar për 
të zbatuar rregulloren për kërkim-shpëtim të nxjerrë nga MPB.

Bashkëpunimi teknik me autoritetet homologe në rajon dhe më gjerë, posaçërisht me Shqipërinë 
e Maqedoninë, ka vazhduar edhe gjatë vitit 2018.  Inspektori i sigurisë së fluturimeve i AAC-së 
i specializuar në transportin e mallrave të rrezikshme ka marrë pjesë në auditimin për mallrat 
e rrezikshme të Aeroportit Ndërkombëtar të Shkupit  si ndihmë për ekipin auditues të AAC-së 
së Maqedonisë.

AAC investon në ngritjen e vazhdueshme dhe mbajtjen e kapaciteteve profesionale të personelit 
të vet, në përputhje me standardet dhe praktikat e rekomanduara ndërkombëtare. Në bazë të një 
plani trajnues të miratuar paraprakisht, gjatë vitit 2018 personeli i AAC-së ka ndjekur trajnime, 
kryesisht të financuara nga donatorët, si dhe trajnime të financuara nga buxheti i AAC-së. Lista 
e detajuar e trajnimeve ndodhet në Shtojcën 1 të raportit.

Edhe për vitin 2017, si viteve tjera, Zyra Kombëtare e Auditimit ka dhënë “Opinion të Pamod-
ifikuar” dhe ka konfirmuar se “pasqyrat  financiare të AAC-së për vitin 2017 prezantojnë  një  
pamje  të  drejtë  dhe  të  vërtetë  në  të gjitha aspektet materiale”. Sipas  raportit të publikuar në 
maj 2018, menaxhimi i buxhetit është bërë në harmoni të plotë me parimet e mirëfillta të me-
naxhimit financiar. Në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit është dhënë një rekomandim, të 
cilin AAC e ka adresuar menjëherë dhe e ka zbatuar sipas dispozitave ligjore në fuqi. 

Buxheti i AAC-së për vitin 2018, pas shkurtimeve buxhetore, ishte 942,781.10 €. Gjatë vitit 
fiskal 2018, AAC ka shpenzuar 897,239.22 €, që rezulton se realizimi në përqindje është 95% i 
buxhetit final të alokuar. Mosrealizimi 100% i buxhetit është kryesisht për shkak të kursimeve  
për shërbime komunale. Ndërkaq, të hyrat e AAC-së nga tarifa e sigurisë, të cilën e paguan 
çdo udhëtar që niset nga Aeroporti i Prishtinës, si dhe nga tarifat tjera, kanë arritur vlerën prej 
2,114,835 €.

Gjatë vitit 2018, ANP “Adem Jashari” ka shërbyer gjithsej 2,165,749 udhëtarë, sipas statisti-
kave që ka mbledhur operatori LKIA. Ky numër udhëtarësh përfaqëson rritje dy shifrore prej 
14.6% që janë shërbyer në këtë aeroport në krahasim me vitin e kaluar (1,889,659). Rritja e 
numrit të udhëtarëve i atribuohet, mes tjerash, edhe nxitjeve financiare të aprovuara nga AAC 
në fillim të vitit 2018, e të cilat operatori i aeroportit u ofron kompanive ajrore të cilat hapin 
linja të reja nga Prishtina apo shtojnë numrin e fluturimeve. Programi nxitës për kompanitë 
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ajrore do të modifikohet në mënyrë që të tërhiqen kompani ajrore serioze për të ofruar shërbime 
në vendin tonë. Grafikonët e statistikave të trafikut ajror për në/nga Prishtina janë paraqitur në 
Shtojcën 4 të raportit.

2. BAZA LIGJORE
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. Ky ligj është miratuar nga Kuven-
di i Kosovës në pajtim me nenin 130 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili kërkon 
themelimin e Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës. Ligji për Aviacionin Civ-
il është ligj bazik i funksionimit të AAC-së dhe rregullimit të aviacionit civil në Republikën e 
Kosovës. Me këtë ligj, AAC-së i janë dhënë kompetenca për të nxjerrë akte nënligjore në formë 
të rregulloreve, udhëzimeve administrative dhe vendimeve, me të cilat janë zbatuar më konk-
retisht dispozitat e Ligjit për Aviacionin Civil dhe standardeve ndërkombëtare të nxjerra nga 
ICAO dhe BE. Funksionimi dhe organizimi i brendshëm është bërë me rregulloren e brendshme 
të nxjerrë nga Drejtori i përgjithshëm, në bazë të nenit 14.2 të Ligjit për Aviacionin Civil dhe 
sipas legjislacionit në fuqi, duke përfshirë Ligjin për Administratën Shtetërore, Ligjin për Shër-
bimin Civil dhe rregulloret e Qeverisë së Kosovës për shërbimin civil. 

a) Përmirësimi i bazës ligjore

Ligji për aviacionin civil është një ligj që i takon grupit të parë të ligjeve pas pavarësisë. Plotë-
simin/ndryshimin e ligjit, nëse është e nevojshme, duhet ta iniciojë Ministria e Infrastrukturës 
dhe Transportit, si ministri e linjës, ndërsa hisedarë të këtij procesi duhet të jenë AAC, MPB 
dhe KHAIA. Gjatë periudhës raportuese MIT ka iniciuar  një proces në drejtim të ndryshimit/
plotësimit të ligjit, për të përcaktuar  edhe më mirë përgjegjësitë e institucioneve publike të 
aviacionit civil, përndryshe ligji për aviacionin civil ka qenë brenda kuadrit ligjor të BE-së dhe 
është vlerësuar si model për shtetet tjera të rajonit.

b) Vështirësitë ligjore

Siç u tha më lart, Ligji për Aviacionin Civil dhe aktet nënligjore që burojnë prej tij i kanë 
mundësuar AAC-së ushtrimin e përgjegjësive të veta dhe zbatimin e detyrimeve ndërkombëtare 
të vendit në fushën e sigurisë pa ndonjë vështirësi për t’u theksuar.

3. PËRSHKRIMI I AAC-së
Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës është themeluar si agjenci e pavarur rreg-
ullatore në bazë të nenit 14 të Ligjit nr. 3/L-051  për Aviacionin Civil. Nga 1 janari 2009, AAC-
ja ka marrë kompetencat e plota në përputhje me këtë ligj. AAC është njëra nga autoritetet pub-
like me përgjegjësi dhe funksione në fushën e aviacionit civil në vendin tonë. Ligji përcakton që 
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit (MIT) është përgjegjëse për rregullimin ekonomik të 
transportit ajror1, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) është përgjegjëse për rregul-
limin e aspekteve të sigurimit të aviacionit.2 Ligji gjithashtu themelon Komisionin për Hetimin 
e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike (KHAIA), si institucion që funksionon në kuadër 

1 Ligji për Aviacionin Civil, Kreu 2
2 Po aty, Kreu 4
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të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës.3

AAC është e ngarkuar me rregullimin e aspekteve të sigurisë së aviacionit civil dhe rregullimin 
ekonomik të aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror. Rregullimi ekono-
mik i aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror nënkupton miratimin e tari-
fave për shfrytëzimin e shërbimeve që ofrojnë këta operatorë. AAC ka kapacitet të plotë juridik 
dhe për punën e vet i përgjigjet Kuvendit të Republikës së Kosovës. AAC është organizatë e 
vetëfinancuar buxhetore dhe autoritet publik dhe iu nënshtrohet dispozitave përkatëse mbi or-
ganizatat buxhetore dhe autoritetet publike në ligjet dhe aktet e tjera nënligjore të zbatueshme 
në Republikën e Kosovës.

Sipas Ligjit për Aviacionin Civil, AAC është përgjegjëse për:

- zbatimin e legjislacionit mbi aviacionin civil dhe zbatimin e politikave të miratuara nga 
MIT-ja ose Qeveria në fushën e aviacionit civil;

- ofrimin e këshillave dhe propozimeve për MIT-në, Qeverinë dhe Kuvendin lidhur me 
politikat dhe legjislacionin nga fusha e aviacionit civil;

- nxjerrjen e rregulloreve zbatuese 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 MIT-së dhe legjisla-
cionit përkatës nga fusha e aviacionit civil;

- lëshimin e licencave, certifikatave dhe lejeve në përputhje me kompetencat dhe përgjeg-
jësitë 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 MIT-në në lidhje me përgatitjen nga Ministri të propozim-poli-

tikave mbi shfrytëzimin e hapësirës ajrore të Kosovës, të cilat i përmbushin nevojat e 
shfrytëzuesve, duke pasur parasysh sigurinë kombëtare, faktorët ekonomikë dhe mje-
disorë 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 Avi-
acionin Civil ose me një akt tjetër themelor juridik, ky funksion shprehimisht i është 
dhënë MIT-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 e urdhrave, rreg-
ullave, rregulloreve dhe/ose procedurave të cilat AAC me arsye i konsideron të nevo-
jshme 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-së 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 Ligjit për Aviacionin Civil ose një akti tjetër themelor juridik.

4. ORGANIZIMI INSTITUCIONAL
Selia e AAC-së është në Prishtinë, ne lagjen Arbëria, rruga “Ahmet Krasniqi” nr. 208. Zyrat 
e AAC-së kanë hapësirë të mjaftueshme për t’iu siguruar nëpunësve kushte të mira për punë. 
3 Po aty, Neni 5
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Pasiqë zyrat e AAC-së janë të vendosura në një objekt privat, për të cilin paguhet qera, AAC 
në vazhdimësi ka kërkuar nga Ministria e Administratës Publike të gjejë një zgjidhje për ven-
dosjen e AAC-së në një objekt të përshtatshëm shtetëror, ose për ndarjen e një trualli në qytetin 
e Prishtinës për ndërtimin e objektit administrativ të AAC-së i cili do të financohej me të hyra 
vetanake. 

a) Struktura organizative e AAC-së
Në bazë të Rregullores për organizimin dhe funksionimin e brendshëm dhe sistemimin e ven-
deve të punës, struktura organizative e AAC-së përbëhet nga:

a) Zyra e Drejtorit të përgjithshëm   
i. Drejtori i përgjithshëm;

ii. Zëvendësdrejtori i përgjithshëm; 
iii. Zyra për çështje ligjore të aviacionit;
iv. Zyra për marrëdhënie me publikun; 

b) Departamenti i sigurisë së fluturimeve ; 
c) Departamenti i shërbimeve të navigacionit ajror;
d) Departamenti i aerodromeve;
e) Departamenti për  bashkëpunim ndërkombëtar  dhe rregullim ekonomik të 

aviacionit;  
f) Departamenti për siguri dhe cilësi; dhe
g) Departamenti i administratës dhe burimeve njerëzore.  

Në vazhdim është skema organizative e AAC-së, në përputhje me Rregulloren e funksionimit 
të brendshëm dhe sistemimin e vendeve të punës.
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b)  Të hyrat financiare të AAC-së

AAC vetëfinancohet nga të ardhurat e dedikuara, siç përcaktohen në Ligjin nr. 03/L-048 për 
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (i plotësuar dhe ndryshuar). Sipas Nenit 25 
të Ligjit nr. 03/L-051 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 Repub-
likës 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.

Që nga 1 janari 2009 zbatohet Rregullorja nr. 2008/7 e Ministrisë së Transportit dhe Postë-Tele-
komunikacionit për përcaktimin e tarifës së sigurisë së udhëtarëve që udhëtojnë me fluturime 
komerciale nga Kosova. Kjo Rregullore përcakton një tarifë sigurie prej 2 euro për çdo udhëtar 
që niset nga Kosova me fluturime komerciale. Sipas Ligjit për Aviacionin Civil dhe dispozitave 
të kësaj Rregulloreje, fondet e mbledhura nga kjo tarifë sigurie janë të ardhura të dedikuara për 
AAC-në me qëllim të mbulimit të shpenzimeve operative.

Duke filluar nga gjysma e vitit 2011, AAC përmes Rregullores nr. 7/2011, të ndryshuar me 
Rregulloren nr. 2/2015, ka siguruar bazën ligjore për mbledhjen e tarifave për shërbimet të cilat 
ajo i ofron, që përfshijnë dhënien e licencave, lejeve, certifikatave të ndryshme dhe kryerjen e 
inspektimeve dhe auditimeve, në përputhje me kompetencat e AAC-së për rregullimin e avia-
cionit civil në Republikën e Kosovës.

Të dhënat e hollësishme për të hyrat e AAC-së në vitin 2018 janë paraqitur në pikën 8.13 b)të 
këtij raporti.

c) Pagat e personelit të AAC-së

Siguria e aviacionit civil është misioni dhe prioriteti numër një i AAC-së. Si rregullator i avia-
cionit civil, AAC siguron që operimet ajrore në Republikën e Kosovës kryhen në përputhje me 
ligjin e aplikueshëm dhe standardet ndërkombëtare, duke përfshirë legjislacionin dhe standar-
det 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 zbatimin 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 Min-
istri i Financave, me propozim të Drejtorit të përgjithshëm të AAC-së. Në caktimin e nivelit të 
pagave, ligji përcakton që, përveç kritereve profesionale për personelin, duhet të merren para-
sysh edhe pagat e personelit të industrisë së aviacionit (aeroportit, kontrollit të trafikut ajror, 
kompanive ajrore), parim ky i kërkuar edhe nga ICAO. Niveli i pagave të personelit të AAC-së 
është miratuar më 20 mars 2009 nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave, pas propozimit të 
Drejtorit të përgjithshëm të AAC-së. Pagat e Drejtorit dhe Zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të 
AAC-së janë caktuar nga Qeveria në përputhje me Nenin 20.2 të Ligjit për Aviacionin Civil.
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4.1  BORDI MBIKËQYRËS i AAC-së

Në bazë të Ligjit për Aviacionin Civil, veprimtaria e AAC-së mbikëqyret nga Bordi Mbikëqyrës, 
i cili përbëhet nga pesë anëtarë. Bordi vepron me orar jo të plotë dhe duhet të takohet së paku 
një herë për çdo tremujor kalendarik. Kryesuesi përfaqëson Bordin në publik dhe menaxhon e 
organizon punën e Bordit. Bordi merr vendime me shumicë votash dhe ka kuorumin e nevo-
jshëm për marrjen e një vendimi nëse së paku tre anëtarë të Bordit janë të pranishëm.

Drejtori i përgjithshëm i AAC-së i dorëzon Bordit Mbikëqyrës raport gjithëpërfshirës të punës 
çdo tre muaj dhe raportin vjetor në fund të çdo viti kalendarik.

a) Mandati

Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës të AAC-së janë emëruar nga Qeveria e Republikës së Kosovës 
me Vendimin nr. 5/98 të datës 29 qershor 2016 në këtë përbërje: z. Samet Dalipi, kryesues, 
z. Bekim Jashari, anëtar, z. Ardian Gaxherri, anëtar, dhe znj. Adelina Salihu, anëtare, ndërsa 
anëtari i pestë nuk është emëruar as gjatë vitit 2018. Sipas Ligjit për Aviacionin Civil, mandati 
i anëtarëve të bordit është katërvjeçar, me mundësi vazhdimi edhe për një mandat. Z. Bekim 
Jashari nuk ka pranuar ta marrë detyrën e anëtarit të Bordit Mbikëqyrës të AAC-së.

b) Kompetencat

Bordi Mbikëqyrës është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe shqyrtimin e (i) aktiviteteve dhe ven-
dimeve të AAC-së mbi çështjet administrative, ekzekutive, rregullatore dhe të licencimit, dhe 
(ii) të gjitha aspekteve të menaxhimit financiar, të ardhurave dhe shpenzimeve të AAC-së. Sipas 
nenit 16.1 të Ligjit për Aviacionin Civil, nëse shumica e anëtarëve të Bordit konstatojnë se ka 
arsye për të besuar se AAC nuk është përputhur ose nuk është duke u përputhur me një ose më 
shumë dispozita të këtij ligji ose një akti tjetër ligjor të zbatueshëm në Kosovë, Bordi duhet ta 
identifikojë (përcaktojë) fushën në të cilën dyshohet kjo mospërputhshmëri në një raport me 
shkrim, i cili më pas i dorëzohet Auditorit të Përgjithshëm dhe Kuvendit. Bordi nuk ka kompe-
tenca ekzekutive, kompetenca të zbatimit ose kompetenca rregullatore.

c) Funksionaliteti

Bordi Mbikëqyrës i AAC-së në përbërjen e përshkruar më lartë është funksional që nga muaji 
korrik i vitit 2016. Në periudhën raportuese, Bordi ka mbajtur 4 takime të rregullta dhe disa 
takime shtesë. Gjatë këtyre takimeve janë miratuar 4 raporte tremujore të AAC-së.

4.2  EKZEKUTIVI

AAC udhëhiqet nga Drejtori i përgjithshëm i Aviacionit Civil, si organi më i lartë i drejtim-
it ekzekutiv dhe administrativ. Në punën e tij të përditshme ai mbështetet nga strukturat ud-
hëheqëse të definuara më poshtë: Zëvendësdrejtori i përgjithshëm dhe menaxhmenti i mesëm.

a) Drejtori i përgjithshëm i AAC-së

Drejtori i përgjithshëm ushtron detyrat dhe funksionet e përcaktuara në nenin 21 të Ligjit për 
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Aviacionin Civil dhe në përputhje me ligjet tjera në fuqi, të cilat rregullojnë veprimtarinë e in-
stitucioneve publike, përfshirë këtu menaxhimin dhe raportimin e rregullt financiar. Ai punon 
me orar të plotë. Drejtori i përgjithshëm është zyrtar i AAC-së, i cili është përgjegjës për me-
naxhimin e përditshëm dhe vendimmarrjen në AAC. Sipas nenit 26 të Ligjit për Aviacionin 
Civil, 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. 

Më 22 nëntor 2018 ka përfunduar mandati i z. Dritan Gjonbalaj si Drejtor i përgjithshëm i 
AAC-së. Deri në emërimin e drejtorit të ri, AAC është udhëhequr nga Zëvendës Drejtori i përg-
jithshëm. Mandati i Drejtorit të përgjithshëm zgjat pesë (5) vjet dhe mund të riemërohet nga 
Qeveria edhe për mandate të tjera pasuese me kohëzgjatje të njëjtë.

b) Zëvendës Drejtori i përgjithshëm i AAC-së

Zëvendës Drejtori i përgjithshëm punon me orar të plotë. Zëvendës Drejtori ndihmon Drejtorin 
e përgjithshëm në udhëheqjen ekzekutive dhe administrative të AAC-së dhe, në mungesë të 
Drejtorit të përgjithshëm, kryen funksionet e tij.

Z. Xhelil Bekteshi është emëruar Zëvendësdrejtor i përgjithshëm i AAC-së nga Qeveria e Re-
publikës së Kosovës më 27 janar 2017 përmes Vendimit nr. 03/129. Mandati i Zëvendës Dre-
jtorit të përgjithshëm zgjat pesë (5) vjet dhe mund të riemërohet nga Qeveria edhe për mandate 
të tjera pasuese me kohëzgjatje të njëjtë.

c) Menaxhmenti i mesëm

Në bazë të Rregullores për organizimin dhe funksionimin e brendshëm dhe sistemimin e ven-
deve të punës, struktura udhëheqëse apo menaxhmenti i mesëm i AAC-së përbëhet nga drejtorët 
e departamenteve dhe drejtuesit/menaxherët e zyrave, të cilët janë përgjegjës për veprimtarinë e 
tyre brenda fushëveprimit dhe kompetencave të përcaktuara në përshkrimet e punës. Drejtori i 
përgjithshëm i ngarkon strukturat udhëheqëse me kompetenca të përshkruara në nenet 12.2 deri 
18 të kësaj rregulloreje, të cilat dalin nga fushëveprimi i detyrave dhe kompetencave të AAC-
së sipas ligjit. Përjashtimisht, Drejtori i përgjithshëm mund t’ia delegojë kompetencat e tij apo 
kompetencat e AAC-së një strukture apo nëpunësi, jashtë fushëveprimit të detyrave të kësaj 
strukture apo nëpunësi, nëse ai e sheh të nevojshme. Drejtori i përgjithshëm gjatë mungesës 
së përkohshme, në pajtim me nenin 23.1 të Ligjit per Aviacionin Civil, delegon plotësisht apo 
pjesërisht kompetencat e tij dhe të AAC-së tek një nëpunes me nivel përgjegjësie udhëheqëse.

Personat që përbëjnë strukturën udhëheqëse të AAC-së mbajnë akte emërimi me AAC-në me 
kohë të pacaktuar, ndërsa lloji i emërimit është i karrierës.

Gjatë vitit 2018, menaxhmenti i AAC-së ka mbajtur 10 mbledhje. Në këto mbledhje raporto-
het nga Zyrat dhe Departamentet e AAC-së për punët që kryhen gjatë periudhës raportuese si 
dhe merren vendimet që kanë të bëjnë me funksionimin e AAC-së. Mbledhjet udhëhiqen nga 
Drejtori i përgjithshëm, dhe në mungesë të tij nga Zëvendës Drejtori i përgjithshëm i AAC-së. 



RAPORT VJETOR 2018

20

4.3  BURIMET NJERËZORE

AAC aktualisht ka 28 punonjës, 26 prej tyre janë pozita të karrierës me akt emërime, ndërsa 2 
pozita janë të emëruar. 

Pozita inspektor i operimeve ajrore ende nuk është plotësuar pas dorëheqjes së këtij zyrtari. 
Pas kërkesës, së Zyrtares ekzekutive i është aprovuar pushimi pa pagesë nga 1 shtatori 2018 
për një periudhë dy (2) vjeçare. Më 1 shtator 2018, AAC ka shpallur konkurs për plotësimin e 
kësaj pozite në gazetën ditore “Epoka e Re”, në SIMBNJ dhe në faqen zyrtare të AAC-së në 
internet. Megjithatë, ky konkurs është anuluar për shkak të mos respektimit të afateve ligjore. 
Njoftimi është bërë përmes faqes zyrtare të AAC-së ndërsa është njoftuar edhe Këshilli i Pavar-
ur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil (KPMSHC). 

Në Rregulloren për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të AAC-së dhe sistemimin e 
vendeve të punës janë paraparë 37 vende pune në AAC. Në kërkesën buxhetore për vitin 2018 
drejtuar MF-së, Drejtori i përgjithshëm ka kërkuar punësimin e dy punëtorëve shtesë por kjo 
kërkesë nuk është aprovuar me Ligjin e Buxhetit 2018. Vlen të theksohet që për shkak të pam-
jaftueshmërisë së buxhetit për rekrutime të reja, përgjegjësitë e disa pozitave thelbësore si zyr-
tar i teknologjisë informative, zyrtar për cilësi e siguri ose zyrtar për marrëdhënie me publikun 
mbulohen përkohësisht nga punëtorët aktualë. 

a) Trajnimet

AAC investon në ngritjen profesionale dhe përditësimin e njohurive të specializuara të persone-
lit të vet, në përputhje me standardet dhe praktikat e rekomanduara ndërkombëtare. Në bazë të 
një plani paraprakisht të miratuar trajnues, gjatë vitit 2018 personeli i AAC-së ka ndjekur tra-
jnime të financuara nga donatorët dhe nga buxheti i AAC-së. Personeli është trajnuar kryesisht 
në Qendrën Trajnuese të Autoriteteve të Përbashkëta të Aviacionit (JAA-TO) në lidhje me sig-
urinë dhe operimet e fluturimeve, në Institutin e Shërbimeve të Navigacionit Ajror në Luksem-
burg dhe në Qendrën Trajnuese të Asociacionit Ndërkombëtar të Transportit Ajror (IATA). Au-
toriteti homolog francez ka ftuar inspektorët e AAC-së që të ndjekin falas një numër trajnimesh 
profesionale të mbajtura në Shkollën Kombëtare për Aviacion Civil në Tuluz, të Francës. 

Gjatë vitit  2018, personeli i AAC-së ka ndjekur gjithsej 47 trajnime, ku përfshihen edhe tra-
jnimet e obliguara të inspektorëve të departamenteve profesionale në fushën e aviacionit civil. 
23 prej tyre janë ofruar falas nga autoriteti homolog francez përmes Shkollës Kombëtare për 
Aviacion Civil, Instituti Kosovar për Administratë Publike, Universiteti Amerikan i Kosovës, 
TAIEX-i, projekti EASA IPA 4 etj. Tabela e trajnimeve të realizuara në vitin 2018 është prezan-
tuar në Shtojcën 1 të këtij raporti.

4.4  ASETET

AAC posedon 878 asete me vlerë në blerje prej 266,779.28 €, ku hyjnë pasuritë mbi dhe nën 
1,000 €. Këto asete janë kryesisht orendi zyrash, pajisje teknologjike, automjete etj. Pasuritë 
mbi 1,000 € janë blerë në vlerë monetare prej 115,416.85 €. Këto pasuri rezultojnë të kenë rënë 
në vlerë zero pas zhvlerësimit, ndërsa, vlera që iu është dhënë aseteve që janë ende në përdorim 
nga Komisioni  për vlerësimin e aseteve të AAC-së është 19,107.25 €. Pasuritë nën 1,000 € janë 
blerë në vlerë monetare prej 151,362.43 € ndërsa, vlera e mbetur nga zhvlerësimi sipas normave 
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të zhvlerësimit në vite, bazuar në Rregulloren nr. 02/2013 të MF-së për menaxhimin e pasurisë 
jo financiare në organizata buxhetore, është 14,081.25 €. Disa prej aseteve të kësaj kategorie 
që kanë vlerë zero por janë ende në përdorim Komisioni ua ka dhënë vlerën prej 24,632.91 €. 

AAC për vitin 2019 ka planifikuar blerjen e disa aseteve me vlerë të vogël për nevojat e 
nëpunësve.

5. OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË AAC-së

Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2018 u hartuan Objektivat Strategjike të AAC-së për periudhën 
pesëvjeçare 2019-2023. Ky dokument u hartua bazuar në objektivat e periudhës 2013-2018, u 
shqyrtua në menaxhmentin e AAC-së dhe u miratua nga Drejtori i përgjithshëm.

Objektivat strategjike i shërbejnë AAC-së si bazë e mirë dhe e pazëvendësueshme për plani-
fikimet vjetore që i bën organizata. Planet vjetore hartohen në nivel të menaxhmentit, pas një 
procesi të identifikimit të veprimeve në nivel të njësive organizative. AAC vendos objektiva 
pune në baza vjetore. Këto objektiva planifikohen sipas konceptit S.M.A.R.T. (të thjeshta, të 
matshme, të arritshme, të arsyeshme, me afate kohore). 

Për pesë vitet e ardhshme AAC do të përcjellë këto objektiva strategjike: 

1. Normalizimi i hapësirës ajrore; 
2. Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare; 
3. Lidhja e marrëveshjeve teknike ndërkombëtare dhe rajonale; 
4. Zbatimi i plotë i përgjegjësive rregullatore; 
5. Zbatimi i programit shtetëror të sigurisë (PSHS).

6. PLANIFIKIMI DHE REALIZIMI I PUNËS
Plani i punës për vitin 2018 është bazuar në planin strategjik të AAC-së për periudhën 2013-
2018, duke i përcjellë objektivat strategjike dhe duke i identifikuar objektivat e nevojshme 
vjetore për përmbushjen e atyre strategjike.

Gjatë muajit janar 2018 nga menaxhmenti i AAC-së është konsoliduar plani për vitin 2018 dhe 
pastaj është miratuar nga Drejtori i përgjithshëm. Plani i punës në përmbajtje përfshin: planin e 
veprimit, planin e aktiviteteve mbikëqyrëse, planin për menaxhimin e rreziqeve në AAC, planin 
e rekrutimit dhe planin e trajnimeve të personelit. 

Plani vjetor i punës është rishikuar çdo tre muaj dhe është raportuar zbatimi i veprimeve në baza 
tremujore nga menaxhmenti i AAC-së. Përveç rishikimeve tremujore, në AAC çdo vit bëhet 
edhe rishikimi vjetor i punës.

Plani i punës për vitin 2018 është realizuar 97%: plani i veprimit është realizuar në 94%, plani 
i trajnimeve 100% dhe plani i aktiviteteve mbikëqyrëse 100%.

Disa nga veprimet që nuk janë realizuar gjatë vitit 2018, dhe gjatë viteve paraprake, si për shem-
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bull anëtarësimi në organizata ndërkombëtare të aviacionit dhe hyrja në aranzhime kontraktuale 
ndërkombëtare, kanë qenë të ndërlidhura me faktorë të jashtëm, kryesisht rrethana politike dhe 
ligjore jashtë kompetencave vendimmarrëse të institucioneve të Republikës së Kosovës. 

Plani i veprimit për vitin 2018 dhe realizimi i tij është i përfshirë në këtë raport në Shtojcën 2.

7. SISTEMI PËR MENAXHIM TË CILËSISË

a) Auditimi i AAC-së nga TUV Austria për mirëmbajtje të certifikatës

Më 6 nëntor 2018, AAC i është nënshtrurar një auditimi nga shtëpia certifikuese TUV Austria 
për të mirëmbajtur certifikatën e lëshuar një vit më parë që dëshmon përputhshmëri me Stan-
dardin ISO 9001:2015 brenda sistemit menaxhues në AAC. 

Auditimi ka përfshirë të gjithë sistemin e brendshëm të AAC-së. Raporti nga ky auditim i është 
dorëzuar AAC-së. Ky ishte aktiviteti i fundit mbikëqyrës në kuadër të ciklit tre vjeçar të cer-
tifikatës së lëshuar më 11 nëntor 2016.

b)  Mirëmbajtja e Sistemit për Menaxhim të Cilësisë (SMC-së)

Për mirëmbajtjen e certifikatës, AAC përmbush disa kërkesa që rrjedhin nga standardi ISO 
9001:2015. Për të garantuar qëndrueshmërinë e sistemit të certifikuar, AAC në baza vjetore 
duhet të auditojë sistemin e vet, të masë kënaqshmërinë e atyre që pranojnë shërbime nga ky 
autoritet, të rishikojë realizimin e punëve nëpër tremujorë dhe të rishikojë menaxhimin e punës 
në organizatë në përgjithësi. Për realizimin e këtyre obligimeve, AAC gjatë vitit 2018 ka kryer 
veprimet në vijim:

•	 Në janar të vitit 2018, menaxhmenti i AAC-së ka mbajtur takimin vjetor për rishikimin 
e menaxhimit gjatë vitit 2017. Ky takim është i përvitshëm, i planifikuar dhe përshkruar 
edhe në manualin e cilësisë dhe ka për qëllim rishikimin e mënyrës se si është menax-
huar organizata në vitin që përmbyllet dhe se cilat janë mundësitë për përmirësim në 
menaxhim;

•	 Është kryer auditimi i brendshëm për SMC në AAC me përfshirje të të gjitha njësive or-
ganizative. Auditimi njëjavor është realizuar nga ekipi prej tre auditorëve të brendshëm 
për SMC të AAC-së dhe ka rezultuar me rekomandime për përmirësim të proceseve 
dhe procedurave të punës brenda organizatës. Përmbushja e rekomandimeve përcillet 
përmes planit të veprimit.

•	 Në dhjetor, për të shtatën herë me radhë është realizuar matja e kënaqshmërisë së 
shfrytëzuesve të shërbimeve që ofron AAC. Përmes një pyetësori të shkurtër, është 
kërkuar mendimi i operatorëve të cilët i rregullon AAC, që të vlerësojnë nivelin dhe 
cilësinë e dokumenteve që i harton AAC, shërbimet gjatë certifikimeve dhe licencimeve 
të ndryshme, aktiviteteve mbikëqyrëse te operatorët e aviacionit civil etj. Nga përgjig-
jet e pranuara është krijuar një mesatare e vlerësimit që arrin vlerën 4.86 në vitin 2018 
(vlerat matëse nga 1 deri në 5). Në krahasim me vitin 2017 që ishte 4.7 këtë vit vlera 
mesatare e kënaqshmërisë tregon një rritje të lehtë. Çfarë është edhe më e rëndësishme, 
operatorët e intervistuar kanë dhënë edhe rekomandime për përmirësim, të cilat për 
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AAC-në janë shumë të vlefshme dhe rishikohen nga menaxhmenti për t’i përdorur gjatë 
planifikimit të punëve. Përveç matjes së jashtme, AAC ka realizuar edhe vlerësimin e 
brendshem të kënaqshmërisë, e cila bëhet çdo vit me qëllim të marrjes së rekomandi-
meve për përmirësim nga vetë personeli i AAC-së. Grafiku me rezultatet e matjes është 
në Shtojcën 3 të këtij Raporti. 

•	 Gjatë vitit janë rishikuar, kontrolluar, ruajtuar e publikuar të gjitha dokumentet që me-
naxhohen sipas procedurës në përdorim: Manualet e AAC-së, Publikimet Teknike, 
Rregulloret, Procedurat, Proceset e Formularët e punës. Këto dokumente menaxhohen 
në AAC sipas Procedurës “menaxhimi i dokumenteve”.

8. PUNA GJATË VITIT PARAPRAK

8.1  PËRPJEKJET PËR ANËTARËSIM TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
NË ORGANIZMA NDËRKOMBËTARË TË AVIACIONIT

a) Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil (ICAO)

ICAO është agjenci e specializuar e OKB-së, e cila nxjerr standarde ndërkombëtare në fushën 
e aviacionit civil, të detyrueshme për 192 shtetet e saj anëtare. AAC ka vazhduar punën përgat-
itore për anëtarësim në ICAO. 

Drejtori i përgjithshëm ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me MPJ-në për t’i mbajtur të infor-
muar me zhvillimet e mundshme sa i përket aplikimit për anëtarësim në ICAO.

Përderisa përpjekjet individuale për faktorizim në ICAO do të vazhdojnë, AAC mbetet në pritje 
të vendimit të MPJ-së, e cila në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, do të përcaktojë 
kohën e duhur për aplikim në këtë organizatë.

b) ECAC dhe EUROCONTROL

Anëtarësimi në ICAO është parakusht që një shtet të konsiderohet për anëtarësim në organizatat 
panevropiane të aviacionit - Konferencën Evropiane të Aviacionit Civil (ECAC) dhe Organiza-
tën Evropiane për Sigurinë e Navigimit Ajror (EUROCONTROL). Ky kusht po e vështirëson 
në vazhdimësi qasjen në këto dy organizata teknike. Sidoqoftë, AAC ka vazhduar përpjekjet për 
të marrë pjesë në punën e këtyre dy organizatave në cilësinë e vëzhguesit. 

Konferenca Evropiane e Aviacionit Civil (ECAC) është organizatë ndërqeveritare evropiane e 
aviacionit civil. ECAC mbulon grupimin më të gjerë të shteteve anëtare të ndonjë organizate 
evropiane që ka të bëjë me aviacionin civil. Aktualisht ajo është e përbërë nga 44 shtete anëtare 
duke përfshirë të gjithë 28 shtetet anëtare të BE-së dhe 38 nga 41 shtetet anëtare të EURO-
CONTROL. Anëtarësimi në ICAO është parakusht për anëtarësim në ECAC. Pas përgjigjes së 
ECAC në vitin 2017 që Kosova të paraqitet nën mbishkrimin “UNMIK”, e cila është refuzuar 
nga AAC, nuk ka pasur përpjekje për të marrë pjesë në punën teknike të ECAC gjatë vitit 2018.

Më 22 qershor 2018, Drejtori i përgjithshëm i AAC-së i ka shkruar Drejtorit të përgjithshëm 
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të EUROCONTROL për t’i uruar marrjen e detyrës së re dhe për të riaktualizuar kërkesën për 
pjesëmarrje të autoriteteve aeronautike kosovare dhe ofruesit të shërbimeve të navigacionit 
ajror në punën teknike të EUROCONTROL.

Më 13 shtator 2018 Drejtori i përgjithshëm i EUROCONTROL z. Eammonn Brennan është 
përgjigjur duke falënderuar për urimin dhe duke thënë se kërkesa për pjesëmarrje do të konsid-
erohet me kujdes dhe se do të njoftojë për çfarëdo zhvillimi me kohë në këtë drejtim.

c) EASA

AAC ka vazhduar përpjekjet për të lidhur marrëveshje teknike të quajtura “Aranzhime të punës” 
me Agjencinë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit (ang., European Aviation Safety Agency - 
EASA). EASA është agjenci e specializuar e BE-së, me përgjegjësi në fushën e sigurisë së 
aviacionit civil. Këto aranzhime do t’i mundësonin AAC-së qasje në bazën evropiane të të 
dhënave të sigurisë së aeroplanëve, do të krijonin kornizën e nevojshme për inspektim të perfor-
mancës së AAC-së nga EASA si dhe për asistencë nga EASA në zbatimin e plotë të dispozitave 
përkatëse të Marrëveshjes HPEA. Deri më tani, EASA nuk ka hyrë në aranzhime kontraktuale 
me AAC-në për arsye të natyrës politike, jashtë fushëveprimit dhe mundësive të AAC-së apo 
institucioneve tjera të Republikës së Kosovës. AAC ka pasur përkrahjen e vazhdueshme të Min-
istrisë së Infrastrukturës dhe Transportit dhe Ministrisë së Integrimit Evropian në përpjekjet për 
të lidhur marrëveshje me EASA.

Më 1 mars 2018, Drejtori i përgjithshëm i AAC-së i ka shkruar letër Drejtorit ekzekutiv të EA-
SA-s, z. Patrick Ky, në lidhje me gjetjet e vlerësimit gjithëpërfshirës në fushën e ATM/ANS të 
EASA-s në Kosovë dhe lidhjen e Aranzhimeve të Punës EASA-Kosovë. Më 4 korrik 2018, z. 
Ky, është përgjigjur duke thënë se veprimet pasuese të vizitës së EASA-s në nëntor 2016 në 
Kosovë po vazhdojnë me sukses dhe se ekipet e të dy palëve e monitorojnë zbatimin e vepri-
meve korrigjuese të pajtuara mes tyre.
Sa i përket Aranzhimeve të Punës mes EASA dhe AAC-së, ka thënë se pas hyrjes në fuqi të 
Marrëveshjes HPEA do të shikohet qasja e përgjithshme me partnerët e Ballkanit Perëndimor 
dhe se pritet edhe një diskutim i dedikuar për këtë çështje me shërbimet e Komisionit Evropian, 
ku do të diskutohet edhe mbështetja për Kosovën dhe bashkëpunimi me AAC-në e Kosovës.

8.2  NORMALIZIMI I HAPËSIRËS AJRORE TË KOSOVËS

a) Përshkrimi i hapësirës ajrore të Kosovës

Hapësira ajrore e Kosovës që nga shtatori i vitit 1999 është pjesë e “Hapësirës së Përbashkët 
Operacionale të Ballkanit – JOA” të NATO-s, nën kontrollin operacional të Qendrës së Kon-
trollit të Operimeve të Kombinuara Ajrore 5 (Combined Air Operations Control 5 - CAOC5), 
e cila në vitin 2014 është transferuar te Qendra Torrejon e Operimeve të Kombinuara Ajrore 
(Combined Air Operation Centre Torrejon CAOC TJ). Kjo hapësirë ajrore është hapësirë e kon-
trolluar, në të cilën ofrohen shërbime të trafikut ajror. 

Në bazë të marrëveshjes në mes të NATO/KFOR-it dhe Hungarisë, hapësira e lartë ajrore e 
Kosovës (mbi 6205 m ) që nga prilli i vitit 2014 për një periudhë pesëvjeçare do të menaxho-
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het nga ofruesi i shërbimeve të navigacionit ajror të Hungarisë, HungaroControl, i cili u ofron 
shërbime aeroplanëve që e mbikalojnë këtë hapësirë. 

Hapësira e ulët ajrore e Kosovës (nën 6205 m) menaxhohet/kontrollohet nga Agjencia e Shër-
bimeve të Navigacionit Ajror, e cila ofron shërbime të navigacionit ajror për aeroplanët civilë 
gjatë fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me qëllim të aterrimit dhe ngritjes nga Aeroporti 
i Prishtinës. Gjithashtu, shërbime ofrohen edhe për fluturimet e KFOR-it, EULEX-it dhe flu-
turimet e aviacionit të përgjithshëm në hapësirën e ulët ajrore të vendit. Hapësira e ulët ajrore 
është e klasifikuar si hapësirë e klasit D dhe F, në përputhje me dispozitat mbi klasifikimin e 
hapësirës ajrore nga Aneksi 11 i ICAO-s. 

Në figurat e mëposhtme janë paraqitur strukturat aktuale të hapësirës ajrore të Kosovës (hapë-
sira e ulët dhe e lartë).

Hapësira e ulët ajrore e Kosovës

Në hapësirën e ulët ajrore aktualisht janë vetëm 2 korridore (shih figurën 1)  që përdoren për 
trafik komercial për vajtje-ardhje nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari”. 
Këto janë XAXAN dhe SARAX në pjesën jugore të Kosovës në drejtim të Maqedonisë. Gjatë 
vitit 2018, në kuadër të takimeve për normalizimin e hapësirës ajrore të Ballkanit (BANM), 
kanë vazhduar bisedimet për normalizimin e hapësirës së ulët ajrore dhe hapjen e korridoreve 
ajrore me të gjitha shtetet fqinje të Kosovës. Këto takime pritet që të vazhdojnë edhe gjatë vitit 
2019. Më shumë detaje mbi këtë temë janë dhënë më poshtë.

Figura 1. Struktura e hapësirës së ulët ajrore në Republikën e Kosovës
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Hapësira e lartë ajrore e Kosovës

Struktura e hapësirës së lartë ajrore përbëhet nga 2 sektorë (shih figurat 2 dhe 3)  nga niveli i 
fluturimit FL205 (6 km) deri në FL285 (9 km) dhe nga niveli i fluturimit FL285 (9 km) deri në 
nivelin e fluturimit FL660 (20 km)

Sektori 1 (FL205 deri në FL285) përbëhet nga 4 korridore (rrugë ajrore): 

1. Korridori M867, i cili fillon nga pika hyrëse MEDUX dhe përfundon në pikën dalëse 
KOGAT; 

2. Korridori L616, i cili fillon nga pika hyrëse REDVA dhe përfundon në pikën dalëse 
KOGAT;

3. Korridori L608, i cili fillon nga pika hyrëse LONTA dhe përfundon në pikën dalëse 
DOLEV;

4. Korridori M749, i cili fillon nga pika hyrëse LONTA dhe përfundon në pikën dalëse 
UDVAR. 

Figura 2. Struktura e hapësirës së lartë ajrore në Republikën e Kosovës: Sektori 1 (FL205 
deri në FL285)

Sektori 2 (FL285 deri në FL660) përbëhet nga 5 korridore (rrugë ajrore):

1. Korridori M867, i cili fillon nga pika hyrëse MEDUX dhe përfundon në pikën dalëse 
KOGAT;

2. Korridori L616, i cili fillon nga pika hyrëse REDVA dhe përfundon në pikën dalëse 
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KOGAT;
3. Korridori L608, i cili fillon nga pika hyrëse LONTA dhe përfundon në pikën dalëse 

DOLEV;
4. Korridori M749, i cili fillon nga pika hyrëse LONTA dhe përfundon në pikën dalëse 

UDVAR; 
5. Korridori UL603, i cili fillon nga pika hyrëse VABEK dhe përfundon në pikën dalëse 

LONTA.

Figura 3. Struktura e hapësirës së lartë ajrore në Republikën e Kosovës: Sektori 2 (FL285 
deri në FL660)

b) Normalizimi i hapësirës së ulët ajrore të Republikës së Kosovës

Pas përfundimit të luftës, hapësira e lartë ajrore e Kosovës ka qenë e mbyllur për mbikalime 
të avionëve civilë, dhe nën autoritetin e NATO-s. Kjo hapësirë u hap për fluturime komerciale 
në vitin 2014, nën menaxhimin e HungaroControl-it. Kontrollorët tanë të trafikut ajror ofrojnë 
shërbime në hapësirën e ulët ajrore dhe menaxhojnë ngritjet dhe aterrimet në/nga Aeroporti 
Ndërkombëtar i Prishtinës, si dhe për fluturimet tjera brenda territorit të Republikës së Kosovës 
(të shumtën helikopterë të KFOR-it). 

Kontrolli i trafikut ajror në hapësirën e ulët ajrore të Kosovës është nën mbikëqyrjen rregul-
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latore të Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës. Që nga shpallja e pavarë-
sisë, autoritetet e Republikës së Kosovës kanë punuar ngusht me NATO-n, KFOR-in, BE-në, 
ICAO-n dhe hisedarët tjerë në rajon për normalizimin e hapësirës ajrore të Ballkanit. Ky akti-
vitet është zhvilluar në kuadër të nismës së NATO-s: Mbledhja për normalizimin e hapësirës 
ajrore të Ballkanit (ang. Balkans Airspace Normalization Meeting – BANM). Interesim të madh 
kanë pasur edhe kompanitë ajrore, sepse mbi Kosovë kalojnë disa rrugë që historikisht janë 
shfrytëzuar shumë në trafikun ajror ndërkombëtar. Meqë tanimë hapësira e lartë ajrore me ri-
hapjen për fluturime komerciale në vitin 2014 konsiderohet e normalizuar, aktivitetet në kuadër 
të BANM-it janë të fokusuara në normalizimin e hapësirës së ulët ajrore, që nënkupton para së 
gjithash hapjen e korridoreve të reja ajrore me të gjitha shtetet fqinje. Zhvillimet gjatë vitit 2018 
janë përshkruar më poshtë.

Në vitin 2017, për herë të parë, nën udhëheqjen e NATO-s filluan që mbledhjet e BANM-it të 
organizohen në të ashtuquajturin “nivel ekspertësh”. Pjesëmarrës në këto takime ishin nga Re-
publika e Kosovës, Republika e Serbisë, e Malit të Zi si dhe përfaqësues të KFOR-it.

Vala e dytë e këtyre takimeve ka qenë e organizuar që të mbahet më 21 dhe 22 mars 2018 
ndërmjet palës kosovare dhe serbe, me ndërmjetësimin e NATO-s. Më 21 mars ishte para-
parë që të organizohet niveli i ekspertëve dhe me 22 mars niveli politik. Qëllimi i takimit të 
ekspertëve ka qenë dakordimi mes palëve për përmbajtën e pjesëve tekniko/praktike në Letër 
Marrëveshjen e propozuar nga NATO, përderisa niveli politik kishte për qëllim dakordimin e 
pjesës ligjore në këtë Letër Marrëveshje, sipas dakordimeve të arritura në mbledhjen e mbajtur 
në tetor 2017.  Mirëpo, fatkeqësisht për shkak të hezitimit/refuzimit të palës serbe që të takohet 
me palën kosovare, asnjëri takim nuk u realizua. Megjithatë, më 22 mars,  pala kosovare mbajti 
një takim informues me udhëheqësin e bisedimeve z. Giorgio Cioni të NATO-s, me ç’rast u 
njoftuan për refuzimin e palës serbe dhe përcaktimin e NATO-s që në takimin e  radhës të arri-
het një marrëveshje mes tyre.

Më 5 dhe 6 shtator 2018 u mbajt vala e tretë e bisedimeve të ashtuquajtura “bisedime ek-
spertësh”, poashtu në Podgoricë të Malit të Zi. Pjesëmarrës në këto bisedime ishin përfaqë-
sues nga NATO, Kosova, Mali i Zi si dhe nga Serbia. Delegacioni i Kosovës u prezantua nga 
përfaqësuesit e Ministrisë së Infrastrukturës, Autoritetit të Aviacionit Civil dhe nga Agjencia e 
Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Gjatë takimeve u diskutua për rrjedhjen e procesit të normal-
izimit të hapësirës së ulët ajrore dhe koordinimin e nevojshëm me shtetet e rajonit. Delegacioni 
kosovar kërkoi që sa më parë të bëhet bartja e përgjegjësive nga KFOR-i te autoritetet vendore 
për menaxhim të hapësirës së ulët ajrore, i cili propozim u pranua dhe u vendosën edhe afatet 
për realizimin e këtij procesi. 

Pavarësisht mos arritjes së ndonjë rezultati konkret me përfaqësuesit e Serbisë, ndër të tjera u 
arrit një pajtueshmëri në mes të Republikës së Kosovës dhe Stafit Ndërkombëtar të NATO-s që 
të shikohet mundësia e vendosjes së dy pikave koordinuese fikse (JAKOV dhe KUKES) në mes 
të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, për transferimin dhe koordinimin di-
rekt të trafikut ajror në mes dy vendeve. Në këtë kontekst dhe pasiqë Kosova nuk është anëtare e 
ICAO-s, më 15 tetor 2018 Drejtori i përgjithshëm  i ka shkruar homologut të tij z. Krislen Keri, 
Drejtor Ekzekutiv në Autoritetin e Aviacionit Civil të Republikës së Shqipërisë, për t’i kërkuar  
që Republika e Shqipërisë të aplikojë në ICAO për pikat koordinuese fikse në mes të këtij vendi 
dhe Republikës së Kosovës. Kërkesa për pika koordinuese e bërë nga autoritetet e Shqipërisë 
tek ICAO u aprovua dhe si rrjedhojë janë alokuar pikat AMOXO, ARBER dhe KUKAD.
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Në kuadër të këtyre bashkëpunimeve është arritur që të draftohen edhe dy Letër Marrëveshje, 
ndërmjet COMKFOR-it dhe ASHNA-s si dhe ASHNA-s dhe ALBCONTROL-it, të cilat pritet 
të finalizohen gjatë vitit 2019, e të cilat paraqesin marrëveshje finale për  hapjen e korridoreve 
ajrore për trafik me Shqipërinë, përmes pikave koordinuese të lartpërmendura.

Normalizimi i plotë i hapësirës së ulët ajrore të Kosovës, ndër të tjera, nënkupton hapjen e korri-
doreve të reja ajrore midis Republikës së Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë, që do të 
shërbenin për të gjithë aeroplanët që fluturojnë në ANP “Adem Jashari”. Tash për tash, të gjitha 
fluturimet në Prishtinë kryhen vetëm përmes një korridori ajror që lidh Republikën e Kosovës 
me Maqedoninë. Korridoret e reja do ta shkurtonin kohën e fluturimit për rreth 15-20 minuta, 
do ta ulnin koston e operimit për kompanitë ajrore, që rrjedhimisht, do të duhej të reflektohej 
në bileta më të lira për udhëtarët tanë. Ky normalizim do të mundësojë edhe mbikalimin transit 
nëpër hapësirën tonë të ulët ajrore të shumë aeroplanëve që fluturojnë në aeroportet tjera të ra-
jonit (p.sh. Tiranë, Podgoricë, Shkup, Selanik, Nish). Nga kjo do të ketë përfitime të ndjeshme 
financiare për Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Përveç kësaj, normalizimi do ta 
stimulojë zhvillimin e aviacionit të përgjithshëm në vendin tonë dhe shfrytëzimin pa kufizime 
të Aeroportit të Gjakovës, mes tjerash, edhe për shkolla të fluturimit.

8.3  MARRËVESHJA PËR HAPËSIRËN E PËRBASHKËT EVROPIANE 
TË AVIACIONIT (MARRËVESHJA HPEA)

Marrëveshja HPEA (ang. European Common Aviation Area; shq. Hapësira e Përbashkët Ev-
ropiane e Aviacionit) është një marrëveshje multilaterale e cila krijon treg unik dhe rregulla të 
përbashkëta 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 nënshkru-
ar këtë Marrëveshje në emër të Kosovës dhe e ka deklaruar atë 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 e saj nga UNMIK-u. Këto detyrime përfshijnë edhe zbatimin e Marrëveshjes HPEA. 
Zbatimi i Marrëveshjes HPEA në Republikën e Kosovës është bërë i detyrueshëm përmes Ligjit 
për Aviacionin Civil dhe rishtazi përmes Marrëveshjes për Stabilizim-Asociim. 

Marrëveshja HPEA ka hyrë në fuqi formalisht më 1 dhjetor 2017. AAC-ja, si pikë kontakti për 
Marrëveshjen, përcjell zbatimin e saj nga institucionet e Kosovës. AAC-ja monitoron rregull-
isht legjislacionin e ndërlidhur me aviacion që nxjerr BE-ja, i informon sipas nevojës autoritetet 
tjera aeronautike të vendit rreth akteve të reja normative të BE-së dhe përfshin në planin e vet 
të veprimit, përveç akteve të detyrueshme, edhe secilin akt tjetër që e konsideron të nevojshëm 
dhe të aplikueshëm. Legjislacioni i BE-së, i planifikuar për zbatim në vitin 2018, është përfshirë 
në Programi Kombëtar për Zbatim të MSA-së.

Zbatimi i kësaj Marrëveshje është i paraparë nëpër dy faza tranzitore. Sipas vlerësimit të KE-së, 
janë dy çështje të mbetura për kalimin e Kosovës në Fazën II të HPEA-së: zbatimi i Direktivës 
për kohën e punës dhe heqja e një dispozite në Ligjin e Aviacionit për të drejtat e pasagjerëve. 
Deri në përfundim të periudhës raportuese, Qeveria ia kishte dërguar Kuvendit Projekt-ligjin e 
ri të punës i cili përmban direktivën në fjalë, ndërsa Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit 
ka iniciuar draftimin e koncept-dokumentit për ndryshimin e ligjit për aviacionin civil.
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a) Takimi i Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes HPEA

Takimi i parë zyrtar i Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes HPEA themeluar në kuadër të 
Nenit 18 të Marrëveshjes HPEA është mbajtur më 3 maj 2018 në Bruksel. Dhjetë takime të tjera 
të këtij Komiteti janë mbajtur gjatë zbatimit administrativ të Marrëveshjes para hyrjes së saj në 
fuqi më 1 dhjetor 2017. Në takim u përfaqësuan të gjitha autoritetet aeronautike të Kosovës.

Pikat për adoptim gjatë takimit ishin Vendimi nr. 1/2018 mbi Rregullat e Procedurës të Komite-
tit të Përbashkët dhe Vendimi nr. 2/2018 që freskon Shtojcën I të Marrëveshjes HPEA. Të dy 
vendimet kanë pësuar ndryshime nga draftet e dërguara paraprakisht për të qenë në përputhje 
me kushtet e vet marrëveshjes, ndërsa duke qenë se të pranishmit kanë pasur vërejtje shtesë për 
shkak të gjuhës ligjore në të parën dhe pasaktësive në referencimin e legjislacionit në vendimin 
e dytë, asnjëra nga to nuk është adoptuar dhe mbetet të bëhet përmes procedurës me korrespon-
dencë me shkrim.

Një ditë pas takimit është mbajtur një punëtori përcjellëse me pyetje-përgjigje mes ekspertëve 
të Drejtorisë së Përgjithshme për Mobilitet dhe Transport të Komisionit Evropian dhe  ek-
spertëve të shteteve pjesëmarrësve për të adresuar pyetjet që kishin shtruar paraprakisht palët e 
marrëveshjes rreth zbatimit të Marrëveshjes.

8.4  PROGRAMI SHTETËROR I SIGURISË (PSHS)

Sipas Ligjit nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil (LAC), AAC-ja, si autoritet me përgjegjësi në 
sigurinë e aviacionit civil, duhet të iniciojë dhe koordinojë hartimin dhe zbatimin e Programit 
Shtetëror të Sigurisë (PSHS) së aviacionit civil në Republikën e Kosovës. Hartimi dhe zbatimi 
i PSHS-së është edhe njëra ndër objektivat strategjike të AAC-së për periudhën 2019-2023. 

Ky është një sistem i përbashkët i të gjitha institucioneve me rol në sigurinë dhe politikat e 
aviacionit civil, siç janë përcaktuar me LAC, në të cilin përshkruhet veprimtaria e secilit entitet 
shtetëror me rol në sigurinë e aviacionit, për rregullim dhe menaxhim të sigurisë në aviacionin 
civil. 

Standardet për hartimin e këtij programi janë të caktuara nga Organizata Ndërkombëtare e 
Aviacionit Civil (ICAO), përmes Aneksit 19 “Menaxhimi i Sigurisë” të Konventës së Çikagos. 
Ky Aneks ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit 2013 dhe shtetet ratifikuese të Konventës kanë 
detyrim zbatimin e plotë të tij në planet afatmesme të punës. Republika e Kosovës ende nuk 
ka pasur mundësi të aderojë në këtë Konventë, mirëpo përmes Ligjit për Aviacionin Civil ka 
marrë obligim për zbatimin e të gjitha standardeve të ICAO-s. Zbatimi i Aneksit 19 të ICAO-s 
është kryer përmes Rregullores nr. 04/2018 të AAC-së për “Menaxhimin e Sigurisë” dt. 17 
gusht 2018. Për të përmbushur kërkesat e PSHS-së, gjatë vitit 2018 janë ndërmarrë veprimet e 
përshkruara më poshtë:

•	 Mbështetje teknike nga Projekti EASA IPA 4 

Në kuadër të projektit EASA IPA 4, Kosovës i është ofruar mbështetje teknike për zbatimin 
e Aneksit 19 të ICAO-së dhe në veçanti realizimit të Programit Shtetëror të Sigurisë (PSHS). 
Për realizimin e këtij projekti është dërguar në Kosovë një eksperte e kësaj fushe për të 
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vlerësuar situatën sa i përket përmbushjes së kërkesave të PSHS-së dhe identifikimin e nev-
ojave për mbështetje të mëtutjeshme nga ky instrument evropian.

Prezantim i konsulentes britanike si pjesë e mbështetjes për realizimin e Programit 
Shtetëror të Sigurisë

Gjatë javës së parë të janarit 2018 është realizuar vizita e parë e ekspertes, konsulente nga 
Mbretëria e Bashkuar që ndër të tjera ka qenë edhe përfaqësuese e shtetit të saj në ICAO 
gjatë hartimit të Aneksit 19 “Menaxhimi i Sigurisë”. Vizita e dytë është realizuar nga 12 deri 
më 16 mars 2018. Gjatë gjithë misionit, ekspertja ka bashkëpunuar ngushtë me Menaxheren 
për cilësi dhe siguri dhe me anëtarët tjerë të Këshillit të Sigurisë në AAC. Si rezultat i këtyre 
vizitave është dorëzuar edhe raporti në EASA.

•	 Takimi i Komitetit të Programit Shtetëror të Sigurisë në aviacionin civil ka mbajtur 
takimin e tretë më 8 tetor 2018. Në këtë takim u diskutua për arritjet e deritanishme në re-
alizimin e obligimeve që i ka shteti i Kosovës drejt përmbushjes së standardeve të Aneksit 
19 të ICAO-së sa i përket menaxhimit të sigurisë së aviacionit në vend si dhe u diskutua për 
planin e punës për vitin 2019 për të gjitha palët pjesëmarrëse në këtë program.

Takimi u thirr nga Drejtori i përgjithshëm i AAC-së në përmbushje të përgjegjësive që ka 
Komiteti për t’u takuar së paku një herë në vit, siç janë përshkruar në dokumentin “Detyrat 
dhe Përgjegjësitë e Komitetit”. Rikujtojmë se Komiteti i PSHS-së në Republikën e Kosovës 
është themeluar përmes Vendimit nr. 05/96 të Qeverisë, më 26 qershor 2016. Anëtarë të 
këtij Komiteti përveç AAC-së janë Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, Agjencia për 
Shërbime të Navigacionit Ajror, Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave dhe Komisioni 
për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike.   

•	 Veprimtaria e Këshillit të Sigurisë në AAC: Gjatë vitit 2018 Këshilli i Sigurisë në AAC ka 
mbajtur takime të shumta për shqyrtimin dhe trajtimin e çështjeve të ndryshme të sigurisë. 
Këshilli zakonisht jep rekomandim për Drejtorin e përgjithshëm në vendime, ndryshime 
apo zgjidhje të menjëhershme në çështje të sigurisë. Nga viti 2015 kur edhe është emëruar,  
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në AAC vepron Këshilli i Sigurisë me qëllim të shqyrtimit dhe zgjidhjes së çështjeve të sig-
urisë së aviacionit. Për t’u mbuluar të gjitha fushat e sigurisë së aviacionit nga ky Këshill, 
edhe anëtarët e tij janë drejtorë nga të gjitha fushat e aviacionit që ndërlidhen me siguri. 

Gjatë vitit 2018 Këshilli ka arritur që:

o me ndihmën e ekspertes nga projekti EASA IPA 4 të identifikojë indikatorët 
shtetëror për siguri në aviacionin civil, të cilët pastaj paraqesin edhe nivelin e 
pranueshëm të performancës së sigurisë (Acceptable level of safety performancë 
- ALoSP). Indikatorët përcillen periodikisht në bazë të të dhënave të sigurisë që 
mblidhen në baza tremujore dhe vjetore.

o të plotësojë procedurën për reagim në emergjenca të aviacionit dhe përgjegjësitë 
e zyrtarit kujdestar të AAC-së.

o të plotësojë procesin për menaxhimin e ndodhive të raportuara në AAC. 
o të hartojë procesin për menaxhimin e rreziqeve në aviacion.
o të shqyrtojë projekt-rregulloret e ndërlidhura me sigurinë e aviacionit, gjatë procesit 

të hartimit të tyre nga AAC apo institucionet tjera si KHAIA, MPB etj.

•	 Është miratuar Politika e Sigurisë së Aviacionit Civil për Republikën e Kosovës.

•	 Është përditësuar dhe publikuar me edicion të ri Manuali i Programit Shtetëror të Sigurisë 
pas ndryshimeve nga edicioni i ri i Aneksit 19 të ICAO-së. Miratimi i manualit të ri është 
kryer pas përfundimit të procesit të konsultimit me Komitetin e PSHS-së.

•	 Dokumentet e analizës GAP (shq.: analiza e hendeqeve) për PSHS-në janë përditësuar për 
të dhënë informatat e fundit në përmbushjen e detyrave drejt realizimit të PSHS-së. 

•	 Platforma e auditimeve në përdorim në AAC, e cila shërben për mbledhjen e të dhënave nga 
raportet e auditimeve që i kryen AAC-ja te operatorët dhe auditimet e brendshme për SMC 
dhe është instaluar vitin e kaluar, është funksionalizuar dhe mbushur me të dhëna gjatë vitit 
2019.

8.5  ÇËSHTJET E AVIACIONIT TË NDËRLIDHURA ME INTEGRIMIN 
EVROPIAN

a) Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së

Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA) për periudhën 2018-2022 është 
miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës më 22 shkurt 2018. Për vitin 2018, AAC-ja ka 
planifikuar zbatimin e 7 rregulloreve të BE-së dhe realizimin e 1 mase zbatuese. Të gjitha masat 
janë realizuar me përjashtim të një rregulloreje e cila nuk ka arritur të marrë opinionin ligjor nga 
MIE para përfundimit të vitit 2018. Nga rregulloret e nxjerra, 3 mbulojnë fushën e menaxhimit 
të trafikut ajror dhe 4 fushën e sigurisë ajrore. Masë zbatuese është konvertimi i certifikatës së 
aeroportit  ANP “Adem Jashari” bazuar në Rregulloren (BE) nr. 139/2014 e planifikuar për K4.

Në vazhdim është lista e masave të planifikuara për 2018 dhe progresi përkatës.
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Masa e planifikuar Planifikimi Përditësimi i progresit

1
Rregullorja për kërkesat për survejimin e perfor-
mancës dhe ndërveprueshmërisë për qiellin e vetëm 
evropian.

K2
Adoptuar përmes Rregullores nr. 

03/2018 
(nxjerrë më 01.08.2018).

2
Rregullore në lidhje me kërkesat për identifikim të 
aeroplanëve për survejim për qiellin e vetëm evro-
pian.                

K3
Adoptuar përmes Rregullores nr. 

07/2018 
(nxjerrë më 28.09.2018).

3 Rregullore për lehtësimin e procedurave të mirëmba-
jtjes për avionët e aviacionit të përgjithshëm. K2

Adoptuar përmes Rregullores nr. 
08/2018 

(nxjerrë më 28.09.2018).

4

Rregullore mbi harmonizimin e rregullave për 
vlefshmërinë e vazhdueshme për fluturim, de-
tyrave kritike të mirëmbajtjes dhe monitorimin e 
vlefshmërisë ajrore. 

K2
Adoptuar përmes Rregullores nr. 

08/2018 
(nxjerrë më 28.09.2018).

5 Rregullore në lidhje me kërkesat thelbësore për 
mbrojtjen e mjedisit. K3

Adoptuar përmes Rregullores nr. 
06/2018 

(nxjerrë më 26.09.2018).

6
Rregullore që përcakton kërkesat e përdorimit të për-
bashkët të hapësirës ajrore dhe procedurat operative 
për shmangien e përplasjeve në ajër. 

K3
Adoptuar përmes Rregullores nr. 

02/2017 
(nxjerrë më 08.08.2017).

7

Rregullore lidhur me miratimin specifik të operi-
meve të avionëve me një motor me turbinë gjatë 
natës ose në kushtet meteorologjike me instrumente 
dhe kërkesat për miratimin e trajnimeve për mallrat e 
rrezikshme për operacionet e specializuara komer-
ciale, operimet jo-komerciale të avionëve kompleks 
me motor dhe operimet e specializuara jo-komer-
ciale të avionëve kompleks me motor.

K4 Në proces/bartet më 2019.

8 Lëshimi i certifikatës për ANP “Adem Jashari” ba-
zuar në Rregulloren e BE-së nr. 139/2014. K4

Lëshuar më 08.11.2018.

b) Raporti i Vendit për Kosovën i Komisionit Evropian

Më 27 prill 2018 Komisioni Evropian ka prezantuar Raportin e Vendit për Kosovën, i cili mes 
fushave të tjera mbulon edhe progresin në fushën e aviacionit civil.

Sa i përket aviacionit raporti konstaton:

Për aviacionin, Kosova ka bërë progres në përafrimin me acquis të BE-së dhe ka zbatuar po-
thuajse të gjitha kërkesat nga faza e parë kalimtare e Marrëveshjes për Hapësirën e Përbash-
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kët Evropiane të Aviacionit (HPEA), me përjashtim të disa dispozitave në fushën e rregullimit 
ekonomik veçanërisht në lidhje me ligjin e punës. Kosova ka bërë ca progres në harmonizimin 
me kornizën e Qiellit të Vetëm Evropian II dhe zbatimin e Ligjit për Agjencinë e Shërbimeve të 
Navigacionit Ajror, për të cilën nevojitet përpjekje e mëtejshme për zbatimin e tij të plotë.

Më 19 tetor 2018, AAC-ja ka dhënë inputin e saj të parë në MIE për Raportin e KE-së për 
Kosovën. AAC-ja është përgjigjur në pyetjet tashmë standard të KE-së për vendet kandidate 
dhe kandidate potenciale të cilat kanë qëllim një vlerësim të njëtrajtshëm të këtyre vendeve. Ky 
kontribut ka mbuluar periudhën 1 shkurt – 31 tetor 2018 ndërsa, raportimi i dytë bëhet në fillim 
të vitit 2019 para publikimit të raportit.

c) Takimi i Nën-komitetit të MSA-së

Më 27 shkurt 2018, AAC-ja ka dhënë kontributin e saj me shkrim në raportin që MIE i ka 
dërguar KE-së në parapërgatitje të takimit të Nën-Komitetit të MSA-së për Mjedis, Transport, 
Energji dhe Zhvillim Rajonal të mbajtur më 23 mars 2018 në Bruksel. 

Në përgjigje të kërkesës së KE-së, AAC-ja ka raportuar për dy çështjet e mbetura nga Faza I 
e Marrëveshjes HPEA, zbatimi i Direktivës për kohën e punës dhe disa çështje që afektojnë 
të drejtat e udhëtarëve në Ligjin e Aviacionit Civil. AAC-ja poashtu ka raportuar për gjendjen 
e zbatimit të legjislacionit nga Faza II e Marrëveshjes, e cila përfshin një numër të madh të 
rregulloreve të nxjerrura si dhe planifikimet për vitin 2018. AAC-ja poashtu ka thënë se synon 
të certifikojë Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës në bazë të standardeve që burojnë nga 
Rregullorja (BE) nr. 139/2014 e zbatuar në rendin tonë ligjor përmes Rregullores nr. 17/2017 
të AAC-së.

Te çështjet tjera AAC-ja ka raportuar se Aranzhimet e punës mes AAC-së dhe EASA-n ende 
nuk janë nënshkruar, përkundër vizitës vlerësuese në nëntor 2016 nga EASA dhe për tërheqjen 
nga oferta për të marrë pjesë në grupet punuese të ECAC si rezultat i imponimit për t’u paraqi-
tur si “UNMIK”.

Pamje nga takimi i Nën-komitetit të MSA-së për transport
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Në takim, sa i përket fushës së aviacionit civil, nuk ka pasur ndonjë çështje të ngritur jashtë 
raportit. Autoritetet aeronautike të Kosovës janë vlerësuar për bashkëpunimin e vazhdueshëm 
dhe korrekt me Drejtorinë për Mobilitet dhe Transport dhe për nivelin e përmbushjes së kërke-
save që dalin nga Marrëveshja HPEA. Si konkluzion nga takimi ka mbetur që koncept-doku-
menti lidhur me rregullimin e fushës së punës sipas dispozitave të BE-së duke përfshirë edhe 
Direktivën mbi orarin e punës të miratohet në tremujorin e dytë të vitit 2018. Edhe pse kjo 
është detyrë e MPMS-së, AAC-së i është dhënë detyrë raportimi në nënkomitet sa i përket këtij 
veprimi.

d) Takimi i  Komitetit dhe Këshillit të MSA-së 

Më 21 shtator 2018, AAC-ja ka raportuar me shkrim në MIE lidhur me progresin e arritur në 
mes të dy takimeve të Komitetit të Stabilizim-Asocimit. Raporti ka përfshirë aktivitetet të cilat 
kanë të bëjnë me MSA gjegjësisht PKZMSA-në në përgatitje për mbledhjen e dytë të Komitetit 
të Stabilizim-Asocimit BE–Kosovë e cila do të mbahej më 9 tetor 2018.

AAC-ja ka raportuar lidhur me zbatimin e obligimeve të Fazës I të HPEA-së dhe të gjitha zh-
villimet tjera legjislative që nga mbledhja e kaluar e mbajtur në tetor 2017.

Këshilli i tretë i Stabilizim-Asociimit (KSA) BE– Kosovë është mbledhur më 17 dhjetor. Me 
kërkesë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, si institucion që udhëheq me KSA, është përgatitur 
dokumenti Qëndrimi i Republikës së Kosovës për këtë mbledhje, i cili pastaj është miratuar nga 
Qeveria. Për këtë qëllim, AAC-ja më 29 nëntor ka raportuar në MPJ ndërsa më 4 dhjetor i njëjti 
dokument me progresin e detyrave të AAC-së nga MSA i është dërguar edhe MIE-s.

8.6  BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL

AAC-ja ka bashkëpunuar ngusht me institucionet tjera përgjegjëse për aviacionin civil në Re-
publikën e Kosovës në mënyrë që i tërë sistemi rregullator dhe mbikëqyrës i shtetit të funk-
sionojë i koordinuar dhe në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. 
Poashtu, sipas nevojës, është ofruar përkrahje profesionale në fushën e aviacionit civil për in-
stitucionet tjera të shtetit.

a) Bashkëpunimi me  Komisionin Parlamentar për ZHEITZHR

Më 27 shkurt 2018, Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, 
Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal, znj. Sala Berisha-Shala vizitoi Autoritetin e Aviacionit 
Civil, në kuadër të aktiviteteve të veta të mbikëqyrjes së agjencive të pavarura që i raportojnë 
Kuvendit. Kryesuesi i Bordit dhe Drejtori i përgjithshëm i AAC-së kanë informuar Kryetaren 
për aktivitetet e AAC-së gjatë vitit, të arriturat në aspektin e zbatimit të legjislacionit të BE-së, 
por edhe për sfidat me të cilat po ballafaqohet AAC-ja. Kryetarja e Komisionit znj. Sala Beri-
sha-Shala përgëzoi AAC-në për punën e deritashme dhe konfirmoi zotimin e Komisionit për të 
ofruar përkrahje në realizimin e disa prej synimeve strategjike. Gjatë takimit u përmendën edhe 
sfidat e AAC-së siç janë përcaktimi i një objekti qeveritar për vendosjen e AAC-së ose ndërtimi 
i objektit me të hyrat vetanake. Kryetarja Berisha-Shala premtoi se në koordinim me Komis-
ionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa do të shqyrtojë kërkesat e AAC-së.
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Pamja nga vizita e Kryetares së së Komisionit Parlamentar për ZHEITZHR 
znj. Sala Berisha-Shala në AAC 

Me kërkesë të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri 
dhe Zhvillim Rajonal, më 16 maj 2018, Drejtori i përgjithshëm i shoqëruar nga Kryesuesi i 
Bordit, Drejtoresha e Departamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rregullim Ekonomik 
të Aviacionit dhe Menaxherja e cilësisë dhe sigurisë në AAC ka raportuar pranë këtij komisioni 
për Raportin vjetor të punës së AAC-së për vitin 2017.

b) Bashkëpunimi me Komisionin Parlamentar për Mbikëqyrje të Financave 
Publike

Më 22 maj 2018, me kërkesë të Komisionit Parlamentar, Drejtori i përgjithshëm i shoqëruar nga 
Zëvendës Drejtori i përgjithshëm, Drejtoresha e Departamentit të Administratës dhe Burimeve 
Njerëzore dhe nga Zyrtarja kryesore financiare ka raportuar pranë Komisionit për Mbikëqyrje 
të Financave Publike lidhur me Raportin e auditimit të ZKA-së për Pasqyrat vjetore financiare 
të AAC-së për vitin 2017. 

c) Bashkëpunimi me Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa

Më 25 korrik 2018, me kërkesë të Komisionit për Buxhet dhe Financa, Drejtori i përgjithshëm 
raportoi para këtij Komisionit i shoqëruar nga Zëvendësdrejtori i përgjithshëm, Drejtoresha e 
Departamentit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore dhe nga Zyrtarja kryesore financia-
re. Raportimi ishte lidhur me Raportin vjetor financiar për vitin 2017 dhe rekomandimet nga 
Zyra Kombëtare e Auditimit për vitin 2017 dhe implementimin e tyre. 

d) Bashkëpunimi me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit

Ashtu siç parashikohet me Ligjin për Aviacionin Civil, AAC-ja ka këshilluar Ministrin e Infra-
strukturës dhe Transpotit dhe Departamentin e Aviacionit Civil në këtë Ministri në realizimin e 
përgjegjësive që dalin nga ligji.



RAPORT VJETOR 2018

37

Pamje nga vizita e Ministrit Lekaj në AAC

Më 23 maj 2018, Ministri i MIT-së z.Pal Lekaj së bashku me bashkëpunëtorë vizitoi Autoritetin 
e Aviacionit Civil të Kosovës. Ministri Lekaj u prit nga Drejtori i përgjithshëm dhe Zëvendës 
Drejtori i përgjithshëm së bashku me menaxhmentin e AAC-së. Në takim u diskutua rreth bash-
këpunimit të dy institucioneve shtetërore për zhvillimin e aviacionit civil në Kosovë dhe të dy u 
pajtuan që bashkëpunimi të thellohet edhe më tutje për të tejkaluar sfidat kryesore të këtij sekto-
ri siç janë: anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare të aviacionit civil, normalizimi i hapësirës 
së ulët ajrore, ngritja dhe mbajtja e stafit profesional në aviacion etj..

AAC-ja është pjesë e grupit punues për Strategjinë Kombëtare të Aviacionit Civil, të emëruar 
nga Ministri i MIT-së, dhe në këtë cilësi i ka dhënë mbështetje MIT-së dhe ka kontribuar në 
punën e grupit gjatë katër misioneve teknike që janë zhvilluar gjatë vitit 2018 të lidhura me nor-
malizimin e hapësirës ajrore të Kosovës dhe ngritjen e sistemit të menaxhimit të trafikut ajror.  

Poashtu, AAC-ja është e përfaqësuar në grupin e punës të iniciuar nga MIT-ja për përpilimin 
e koncept-dokumentit për sektorin e aviacionit civil, i cili mund të rekomandojë amandamen-
timin e Ligjit për aviacionin civil. Grupi ka për synim të nxjerrë koncept-dokumentin në pjesën 
e parë të vitit 2019.

e) Bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brendshme

Me ftesë të Ministrit, më 31 maj 2018, Drejtori i përgjithshëm u takua me Ministrin e MPB-së, 
z. Bejtush Gashi në kuadër të Komisionit Kombëtar për Sigurimin e Aviacionit Civil që kryeso-
het nga kjo ministri ndërsa AAC-ja poashtu përfaqësohet. Në takim u diskutua mbi aspekte të 
ndryshme të mbikëqyrjes së sigurimit të aviacionit civil në Republikën e Kosovës dhe hapat që 
po ndërmerren për ta mbajtur atë në nivel sa më të lartë.

Në zbatim të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar midis AAC-së dhe  Ministrisë së 
Punëve të Brendshme më 2017, departamentet teknike në AAC kanë qenë në bashkëpunim të 
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vazhdueshëm me Divizionin për Sigurimin e Aviacionit Civil në MPB sa herë që kanë pranuar 
aplikacion për aprovim apo certifikim të ndonjë entiteti në mënyrë që MPB-ja të ndërmarrë 
hapat e nevojshëm për vlerësimin dhe aprovimin në fushën e sigurimit të aviacionit civil.

Drejtori i Departamentit të Aerodromeve ka përfaqësuar AAC-në në grupin punues të emëruar 
nga Ministri i MPB-së për hartimin e rregullores për kërkim-shpëtim, si kërkesë nga Ligji nr. 
03/L-51 për Aviacionin Civil. Rregullorja e MPB-së nr. 1/2018 për përcaktimin e rregullave dhe 
procedurave për kërkim dhe shpëtim në aviacionin civil  ka hyrë në fuqi në muajin gusht 2018.

f) Bashkëpunimi me KFOR-in

Një bashkëpunim shumë i ngushtë ka vazhduar me njësinë ajrore të KFOR-it (J3 Air), sidomos 
në lidhje me normalizimin e hapësirës së ulët ajrore të Kosovës, për të cilën KFOR-i ka përgjeg-
jësi të rëndësishme, si dhe aprovimin e fluturimeve të aviacionit të përgjithshëm dhe koordin-
imin e aktiviteteve që ndërlidhen me operimin e sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot (dronëve). 

8.7  AKTIVITETI I AAC-SË NË RRAFSHIN NDËRKOMBËTAR

AAC-ja ka marrë pjesë  në të gjitha iniciativat rajonale të aviacionit civil në të cilat është ftuar. 
Këto forume kanë një rëndësi të veçantë për vendin tonë, duke e ditur se Republika e Kosovës 
ende nuk është anëtare e barabartë e familjes ndërkombëtare të kombeve në fushën e aviacionit 
civil. Ne kemi shfrytëzuar çdo mundësi ta prezantojmë punën e autoriteteve tona dhe të thel-
lojmë bashkëpunimin me AAC-të e shteteve tjera. Sidoqoftë, për shkak se vendi ynë ende nuk 
ka pasur mundësi të hyjë në marrëdhënie kontraktuale me BE-në në fushën e aviacionit civil 
(p.sh. Aranzhimet e punës me EASA-n), ende ka pengesa serioze në trajtimin tonë si partner 
plotësisht i barabartë me AAC-të tjera të rajonit.

a) Bashkëpunimi dypalësh në fushën e aviacionit civil

AAC-ja i kushton rëndësi të madhe bashkëpunimit me autoritetet homologe të rajonit, duke 
marrë parasysh se të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor janë duke kaluar nëpër të njëjtën 
sfidë – atë të harmonizimit të legjislacionit, rregullave e standardeve në aviacionin civil me ato 
të BE-së. Për të formalizuar këtë bashkëpunim, janë nënshkruar një numër i marrëveshjeve për 
bashkëpunim teknik që nga themelimi i AAC-së në vitin 2009. 

•	 Bashkëpunimi dypalësh me Shqipërinë

Në kuadër të marrëveshjes me Autoritetin e Aviacionit Civil të Shqipërisë (AACSH), është 
vazhduar bashkëpunimi dypalësh në mes të dy autoriteteve rregullatore.

Departamenti i Aerodromeve i AAC-së në Kosovë ka pasur konsultim të ndërsjellë me zyrtarët 
e Autoritetit të Aviacionit Civil të Shqipërisë lidhur me procesin e konvertimit te certifikatës së 
aerodromit, rregullores për lëshimin e kredencialeve si dhe lidhur me  kërkesat për trajnime për 
të mirëmbajtur kredencialet e inspektorëve.  

•	 Bashkëpunimi dypalësh me Turqinë

Me ftesë të Drejtorit të përgjithshëm të AAC së Turqisë, Drejtori i përgjithshëm ka marrë pjesë 
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në Konferencën e Aviacionit Turqi–Azi, e cila është mbajtur më 23 dhe 24 prill në Antali të Tur-
qisë. Ndërsa, Zëvendës Drejtori i përgjithshëm dhe Drejtori i Departamentit të Aerodromeve 
kanë marrë pjesë në EuroAsia Air Show që është mbajtur nga 24-27 prill 2018 poashtu në Turqi.

Më 28 mars 2018, Drejtori i përgjithshëm i AAC-së i ka shkruar Zëvendës Drejtorit të përgjith-
shëm të AAC-së së Turqisë lidhur me përfshirjen e stafit profesional të AAC-së në programin 
trajnues “Republika e Turqisë – Shtetet në zhvillim të ICAO-s”. Përmes këtij programi, per-
soneli i shumë shteteve të rajonit përfitojnë trajnime falas nga AAC-ja e Turqisë. Për shkaqe 
politike, Kosova nuk po mund të përfitojë nga ky program. Në përgjigjen e tij të datës 30 mars 
2018 Zëvendës Drejtori i përgjithshëm i AAC-së së Turqisë ka konfirmuar gatishmërinë e tij për 
të përfshirë edhe Kosovën në këtë program; sidoqoftë nuk ka pasur ndonjë zhvillim gjatë vitit.

•	 Bashkëpunimi dypalësh me Maqedoninë

Më  8 dhe 9 nëntor 2018, inspektori i sigurisë së fluturimeve i specializuar në transportin e mall-
rave të rrezikshme ka marrë pjesë në auditimin për mallrat e rrezikshme të Aeroportit Ndërkom-
bëtar të Shkupit (TAV Macedonia “SKP”), si ndihmë për ekipin auditues të AAC-së së Maqedo-
nisë. Pjesëmarrja është bërë me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të AAC-së së Maqedonisë, në 
bazë të Memorandumit të Mirëkuptimit midis dy autoriteteve të vitit 2010. Pas auditimit, grupi 
i inspektorëve nga dy vendet përkatëse kanë përgatitur një raport për rezultatet e auditimit dhe 
veprimet e nevojshme, i cili i është prezantuar AAC-së së Maqedonisë.

•	 Marrëveshja për shërbime ajrore me Mbretërinë e Bashkuar pas Brexit-it

Më 4 dhe 5 prill 2018 në Prishtinë, me qëllim të negocimit të një marrëveshjeje bilaterale 
të transportit ajror, u mbajtën takimet në mes të delegacionit  të  Qeverisë së Republikës së 
Kosovës dhe atij të Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore. Delega-
cionet u kryesuan nga z. Avdi Kamerolli nga Ministria e Infrastrukturës dhe z. Mark Bosly nga 
Mbretëria e Bashkuar. Pjesë e delegacionit të nominuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës 
ishte edhe z. Arianit Dobroshi nga AAC-ja.

Palët arritën të parafojnë marrëveshjen dhe shefat e delegacioneve nënshkruan Procesverbalin 
e Pajtuar të takimit. Përmes kësaj marrëveshjeje krijohet baza ligjore e nevojshme për vazh-
dimësinë e fluturimeve direkte midis Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” 
dhe aeroporteve të Mbretërisë së Bashkuar pas Brexit-it. Mbretëria e Bashkuar pritet të dalë 
nga BE-ja më 29 mars 2019, ndërsa një fazë tranzitore është paraparë nga kjo datë e deri më 31 
dhjetor 2020.

•	 Marrëveshja për Shërbime Ajrore me Katarin

Më 3 gusht 2018, AAC-së nga MPJ-ja i është përcjellë një notë verbale e Shtetit të Katarit, 
përmes së cilës njoftojnë se kanë përfunduar procedurat e ratifikimit të Marrëveshjes për Shër-
bime Ajrore me Republikën e Kosovës. MPJ-ja poashtu njofton se ka proceduar kërkesën për 
dekretim të ratifikimit te Presidenti i Republikës së Kosovës, e cila është bërë më 8 gusht 2018 
duke hyrë kështu Marrëveshja në fuqi.

•	 Bashkëpunimi dypalësh me Austrinë

Më 22 shkurt 2018, Drejtori i përgjithshëm i AAC-së, i shoqëruar nga Drejtoresha e Depar-
tamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rregullim Ekonomik të Aviacionit, si dhe nga 
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Menaxherja e Zyrës për Cilësi dhe Siguri, ishin për vizitë në Vjenë të Austrisë për të takuar 
autoritetet aeronautike austriake. Nikoqire e takimit ishte znj. Silvia Gehrer, Drejtoreshë e 
përgjithshme e Divizionit të Aviacionit Civil brenda Ministrisë për Transport, Inovacion dhe 
Teknologji të Austrisë e shoqëruar nga z. Wilhelm Jagritsch nga Agjencia e Aviacionit brenda 
ofruesit të shërbimeve të navigacionit ajror të Austrisë, Austrocontrol. 

Drejtori i përgjithshëm i AAC-së ka prezantuar sistemin e aviacionit civil në Kosovë, autoritetet 
publike me përgjegjësi në aviacionin civil me theks në përgjegjësitë e AAC-së, sukseset dhe 
sfidat të cilat po e përcjellin që nga themelimi. Në takim është diskutuar përkrahja e mundshme 
që Austria do të mund t’ia ofronte Kosovës sa i përket ngritjes së kapaciteteve profesionale dhe 
institucionale në fushën e aviacionit civil. Homologët austriakë u shprehën të gatshëm për t’i 
ofruar një asistencë teknike Kosovës përmes një projekti të binjakëzimit që do të financohej nga 
BE-ja ose donatorë të tjerë. Ata poashtu u zotuan që do të jenë të gatshëm të nominojnë ekspertë 
të vet që të mund të mbështetnin Kosovën për të zbatuar legjislacionin e BE-së në fushën e avi-
acionit përmes instrumentit TAIEX.

Palët u pajtuan që të formalizojnë bashkëpunimin përmes një marrëveshjeje për bashkëpunim 
teknik dhe të hulumtojnë mundësitë e financimit të një projekti binjakëzimi përmes fondeve IPA 
të BE-së. Në muajin dhjetor marrëveshja ka marrë versionin final në të cilën janë të përcaktuara 
fushat e bashkëpunimit. Marrëveshja pritet të nënshkruhet gjatë vitit 2019 në një moment të 
përshtatshëm për të dy palët.

Pamje nga takimi në Austri

•	 Bashkëpunimi dypalësh me Francën

Bazuar në Memorandumin e Bashkëpunimit Teknik, të nënshkruar më 20 shtator 2012 nga 
AAC-ja dhe Drejtoria e Përgjithshme e Aviacionit Civil të Francës, gjatë vitit 2018  ka vazhduar 
bashkëpunimi teknik në mes të autoriteteve të dy vendeve, i cili ka pasur më shumë karakter 
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të ngritjes së kapaciteteve profesionale të personelit të AAC-së dhe ASHNA-s. Inspektorë të 
AAC-së kanë përfituar falas pjesëmarrjen në një punëtori teknike nga lëmia e navigacionit ajror, 
të organizuara nga Shkolla Kombëtare e  Aviacionit Civil - ENAC (Ecole Nationale de l’Avia-
tion Civile) në Tulluz. 

b) Bashkëpunimi shumëpalësh në fushën e aviacionit civil

Më 10 dhe 11 janar 2018,  në Tiranë është mbajtur takimi i Drejtorëve ekzekutiv të Aviacionit 
Civil  të Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Shqipërisë. Të gjithë Drejtorët u zotuan për 
vazhdimin e bashkëpunimit në aspektin e sigurisë në aviacion, për të pasur shkëmbime përvo-
jash dhe trajnime në shërbim të zbatimit nga kompanitë të të drejtave të udhëtarëve, të përmirë-
simit të inspektimeve të sigurisë në ajër, në forcimin e sigurisë kibernetike si dhe adresimin e 
rregulloreve për pajisjet fluturuese të llojit dron. Përveç Drejtorit të përgjithshëm, nga AAC-ja 
në këtë takim ishte edhe Zëvendës Drejtori i përgjithshëm. 

c) Koordinimi i asistencës teknike në fushën e aviacionit

AAC-ja është pikë kontakti për një numër projektesh të asistencës teknike në aviacion që i of-
rohen vendit tonë nga BE-ja në kuadër të instrumenteve të disponueshme për shtetet që synojnë 
anëtarësim në BE. Gjatë vitit 2018, vëllimi i asistencës teknike ka qenë dukshëm më i vogël se 
viteve tjera për shkak të përfundimit të projekteve BEYOND dhe ISIS, ndërsa asistenca e përfi-
tuar nga fondet e BE-së përmes Projektit EASA IPA 4 dhe instrumentit për asistencë teknike 
TAIEX është përshkruar më poshtë.

•	 Projekti EASA IPA 4

EASA IPA 4 është një projekt i financuar nga KE-ja dhe i implementuar nga EASA. Kohëzg-
jatja e tij është 1 janar 2018 – 31 dhjetor 2019. Përmes këtij projekti që është vazhdimësi e pro-
jektit EASA IPA 3, EASA vazhdon të mbështesë shtetet partnere nga Ballkani Perëndimor që të 
integrohen në sistemin e BE-së në përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të tyre në fushën 
e sigurisë ajrore dhe duke ngritur njohuritë e tyre mbi sistemin e sigurisë së aviacionit të BE-së. 
Gjatë vitit 2018, AAC-ja ka përfituar nga dy misione teknike si vijon:

•	 Prej 3-5 janar 2018, një eksperte nga Mbretëria e Bashkuar ka mbështetur AAC-në në vlerë-
simin e situatës në Republikën ë Kosovës sa i përket zbatimit të kërkesave nga Aneksi 19 
për Menaxhimin e Sigurisë dhe  identifikimin e veprimeve për planin drejt zbatimit të drejtë 
të këtyre kërkesave.

•	 Prej 12-16 mars 2018, është realizuar misioni i dytë për zbatimin e “Menaxhimit të Sig-
urisë” në nivel të shtetit. Edhe në këtë mision AAC-ja ka pranuar mbështetje teknike nga 
ekspertja angleze, e cila ndër të tjera ka qenë edhe përfaqësuese e shtetit të saj në ICAO-s 
gjatë hartimit të Aneksit 19 “Menaxhimi i Sigurisë”.

Takimi i Komitetit Drejtues të Projektit EASA IPA 4
Më 29 nëntor 2018 në selinë kryesore të Agjencisë Evropiane të Sigurisë në Aviacion (EASA) 
në Këln të Gjermanisë u mbajt takimi i Komitetit Drejtues të projektit të asistencës teknike IPA 
4. Në takim morën pjesë AAC-të e shteteve që përfitojnë nga ky projekt: Kosova, Shqipëria, 
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Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia si dhe zyrtarë të EASA-s të Departamentit të bashkëpunimit 
ndërkombëtar përgjegjës për zbatimin e projektit. Drejtoresha e Departamentit për Bashkëpun-
im Ndërkombëtar në AAC-në e Kosovës ka raportuar se dy misionet teknike të realizuara gjatë 
vitit në kuadër të këtij projekti që patën për qëllim asistencën në zbatimin e Programit Shtetëror 
të Sigurisë kanë qenë shumë të dobishme, kanë mundësuar përpos tjerash përcaktimin e indika-
torëve të sigurisë në nivel shteti pasiqë Kosova është në proces të menaxhimit të riskut të sig-
urisë. Gjatë takimit, EASA njoftoi se gjatë vitit 2019 Kosova do të përfitojë nga së paku edhe dy 
aktivitete: i pari gjatë të cilit dy ekspertë të EASA-s do të vijnë në Kosovë për të trajnuar stafin 
e AAC-së mbi raportimin dhe analizimin e ndodhive të sigurisë ajrore në sistemin ECCAIRS 
(Baza evropiane për mbledhjen dhe shkëmbimin e të dhënave të sigurisë ajrore) dhe i dyti, 
trajnim në vend të punës, do të mbahet në selinë e EASA-s gjatë të cilit 4 ekspertë të EASA-s 
do të trajnojnë dy inspektorë të AAC-së për menaxhimin e bazës së të dhënave, cilësinë e tyre, 
përdorimin e taksonomisë, vlerësimin e riskut dhe analizën e të dhënave. 

•	 Asistenca teknike TAIEX

Gjatë vitit 2018, AAC-ja ka qenë përfituese e 4 misioneve teknike të financuara nga TAIEX-i, 
si vijon:

•	 Më 3 dhe 4 prill 2018 është mbajtur në Prishtinë seminari rajonal  “Prezantimi 
i  Menaxhimit të Informatave Aeronautike dhe Digjitalizimi”, i organizuar nga 
Departamenti i SHNA-së përmes misionit TAIEX . Misioni u zhvillua nga dy ekspertë 
francezë nga Universiteti i Aviacionit Civil i Francës (ENAC)  z. Philippe Notry dhe 
Bruno Talavera dhe eksperti slloven nga ofruesi i shërbimeve të navigacionit ajror  i 
Sllovenisë SloveniaControl z. Uroš Grošelj. Në seminar kanë marrë pjesë përfaqësues 
nga  Shqipëria, Mali i Zi, Bosnja e Hercegovina dhe Maqedonia. Temat e shtjelluara 
në këtë seminar kishin të bënin kryesisht me fazat e kalimit nga shërbimi i informatave 
aeronautike drejt menaxhimit të informatave aeronautike dhe kalimi në platformën e 
përbashkët të shkëmbimit të informatave të quajtur Sistemi i Gjerë të Menaxhimit të 
Informatave (SGMI), si dhe sfidat me të cilat mund të përballemi. 
4. 

•	 Më 11 dhe 12 korrik 2018, dy inspektorë të DSF-së kanë marrë pjesë në “Punëtorinë 
multinacionale të TAIEX-it për Licencat për mirëmbajtjen e mjeteve ajrore dhe për 
Organizatat trajnuese për mirëmbajtje”. Punëtoria është organizuar nga Agjencia e Avi-
acionit Civil e Maqedonisë dhe është mbajtur në Shkup, Maqedoni.
5. 

•	 Më 26 dhe 27 korrik 2018, zyrtari i lartë për bashkëpunim ndërkombëtar ka marrë pjesë 
në “Punëtorinë regjionale të TAIEX-it për ndihmën shtetërore”. Punëtoria është orga-
nizuar nga AAC-ja e Malit të Zi, në Podgoricë.
6. 

•	 Nga 24 deri më 28 shtator 2018 është mbajtur punëtoria “Kalimi nga Shërbimet e 
Informatave Aeronautike  në Menaxhimin e Informatave Aeronautike”. Qëllimi i këtij 
misioni ka qenë përkrahja e autoriteteve kosovare në identifikimin e sfidave në procesin 
e tranzicionit  nga Shërbimi i Informatave Aeronautike (SHIA) drejt Menaxhimit të 
Informatave Aeronautike (MIA), më pas në Menaxhim të Informatave (MI) dhe së 
bashku drejt Sistemit të Gjerë të Menaxhimit të Informatave (SGMI). Për të mbështetur 
rezultatet e dala nga analiza e lartcekur, ekspertët kanë ardhur me udhëzime të nevojshme 
në lidhje me hartimin dhe përshtatjen e manualeve, procedurave dhe formularëve, me 
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qëllim të sigurimit që këto faza të implementohen në mënyrë të suksesshme.

8.8  AKTIVITETI RREGULLATOR/MBIKËQYRËS

Funksioni bazë i AAC-së është mbikëqyrja dhe rregullimi i aktiviteteve të aviacionit civil në 
Republikën e Kosovës me qëllim të garantimit të operimeve të sigurta në përputhje me stan-
dardet 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. Aktiviteti rregullator i AAC-së përfshin sigurinë 
e aviacionit civil në përgjithësi dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe ofruesve të shër-
bimeve të navigacionit ajror në Republikën e Kosovës. Në vazhdim do të jepet një pasqyrë e 
përmbledhur e aktiviteteve rregullatore dhe mbikëqyrëse 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 aeroport, në ofruesin e shërbimeve të navigacionit ajror dhe në ofruesit e shërbi-
meve për aeroplanë në tokë.

a) Siguria e fluturimeve

Në vitin 2018, AAC-ja, bazuar në Programin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Sta-
bilizim-Asociimit (PKZMSA), ka nxjerrë 2 nga 3 rregulloret e parapara me këtë program nga 
fusha e sigurisë së fluturimeve. Rregullorja e tretë deri në përfundim të vitit ende nuk ka për-
funduar kontrollin ligjor nga MIE. Këto rregullore burojnë nga Marrëveshja për Hapësirën e 
Përbashkët Evropiane të Aviacionit (HPEA). 

Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve ka hartuar edhe Rregulloren (AAC) nr. 11/2018 mbi 
parashutizmin. Kjo Rregullore është nxjerrë në bazë të Ligjit mbi Aviacionin civil dhe përcak-
ton kushtet dhe rregullat e kërcimeve me parashutë në Republikën e Kosovës.

•	 Inspektimet e mjeteve të huaja ajrore në platformë

Në pajtim me nenin 50 të Ligjit për Aviacionin Civil, inspektorët e sigurisë së fluturimeve kanë 
kryer tridhjeteshtatë (37) inspektime të sigurisë së aeroplanëve të operatorëve të huaj (SAFA 
- Vlerësimi i Sigurisë së Mjeteve të Huaja Ajrore), të cilët operojnë në ANP “Adem Jashari”. 

Janë inspektuar aeroplanët e këtyre kompanive ajrore: Carpat Air (KRP), Austrian Airlines 
(AUA), EasyJet Airlines Co. Ltd (EZY), Adria Airways (ADR), Orange2Fly (OTF), Wizz Air 
(WZZ), Norwegian Air Int. (IBK), Pegasus Airlines (PGT), Eurowings (EWG), Aeroklub Sko-
pje d.o.o., Germania Airlines (GMI), Freebird Airlines (FHY), Germania Flug (GSW), Bulgaria 
Air (LZB), Swiss Int. Airlines (SWR), Atlasjet Airlines (KKK), Aeroways GmbH,  SunExpress 
(SXS), Corendon Airlines (CAI), Turkish Airlines (THY), Janez Let, Jet Executive (JEI), Scan-
dinavian Airlines (SAS), TUI Airlines Belgium N.V. (JAF), Air Bucharest (BUR), Edelweiss 
Air AG (EDW), EasyJet Switzerland  (EZS), ALK Airlines (VBB).  
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Inspektimet SAFA të aeroplanit në platformën e ANP-së

Gjatë këtyre inspektimeve është konstatuar një gjetje e kategorisë së tretë (me ndikim në siguri). 
Pas ndërmarrjes së masave përmirësuese para fluturimit dhe në prani të inspektorëve të sigurisë 
aeroplani është liruar të vazhdojë në fluturimin e radhës. Gjithashtu gjatë këtyre inspektimeve 
është konstatuar një gjetje e kategorisë së dytë, që ka pasur të bëjë me shenjën e instruksioneve 
për operimin e derës së ngarkesave në aeroplan, për të cilat është informuar piloti komandues 
dhe është kërkuar marrja e masave përkatëse. 

•	 Auditimet e operatorëve të aviacionit

Më  26 mars 2018, është realizuar auditimi i Qendrës Kombëtare të Mjekësisë së Punës në Gja-
kovë (QKMP) e aprovuar nga ana e AAC-së në cilësinë e Qendrës së Mjekësisë së Aviacionit 
(AeMC) nga ana e vlerësuesit të autorizuar mjekësor (AMA) dhe inspektorit të vlefshmërisë 
ajrore. Raporti i auditimit i këtij institucioni ka rezultuar me dy gjetje, të cilat pas adresimit 
konkret nga ana e AeMC-së, përmes një vendimi ekzekutiv nga ana e Drejtorit të përgjithshëm 
i është vazhduar autorizimi i Qendrës Kombëtare të Mjekësisë së Punës në Gjakovë (QKMP), 
në cilësinë e Qendrës së Mjekësisë së Aviacionit (AeMC).

Më  22 maj 2018 është realizuar auditimi i organizatës trajnuese për paraglajdizëm “Akademia 
e Aviacionit” në Prishtinë nga ana e inspektorit të aviacionit të përgjithshëm. Raporti i auditimit 
nuk ka rezultuar me ndonjë gjetje.

Më 16 dhe 17 gusht 2018, inspektorët e sigurisë së fluturimeve të specializuar në transportin e 
mallrave të rrezikshme kanë audituar Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” 
(LKIA) në cilësinë e ofruesit të shërbimeve të trajtimit në tokë (duke përfshirë trajtimin e 
ngarkesave) të certifikuar për trajtimin e mallrave të rrezikshme dhe në cilësinë e ofruesit të 
trajnimeve të mallrave të rrezikshme. Auditimi nuk ka rezultuar me ndonjë gjetje.

Më  24 gusht 2018, poashtu inspektorët e sigurisë së fluturimeve të specializuar në transportin 
e mallrave të rrezikshme kanë audituar degën e kompanisë ajrore “Turkish Airlines” në ANP 
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“Adem Jashari” në cilësinë e operatorit të mjeteve ajrore (operator jo i BE-së) të certifikuar nga 
ana e AAC-së për bartjen e mallrave të rrezikshëm përmes ajrit për dhe nga territori i Repub-
likës së Kosovës. Auditimi nuk ka rezultuar me ndonjë gjetje.

Më 26 shtator 2018 inspektori i aviacionit të përgjithshëm ka audituar Federatën Aeronautike të 
Kosovës. Auditimi nuk ka rezultuar me ndonjë gjetje.

•	 Raportimi i ndodhive në aviacion

Me qëllim të ngritjes së sigurisë së aviacionit, duke parandaluar aksidentet dhe incidentet, AAC-
ja mbledh dhe analizon informacionet e nevojshme të sigurisë së aviacionit civil përmes sistemit 
të saj të raportimit të ndodhive. Këto informacione i mundësojnë AAC-së dhe industrisë që të 
informohen për rreziqet e sigurisë me të cilat ballafaqohen, me qëllim të mbështetjes së spektrit 
të plotë të aktiviteteve në menaxhimin e sigurisë, duke përfshirë miratimin dhe zbatimin e vep-
rimeve lehtësuese aty ku është e përshtatshme. Informacionet relevante të sigurisë raportohen, 
mblidhen, ruhen, mbrohen, shkëmbehen, shpërndahen dhe analizohen në përputhje me kërke-
sat e Rregullores së AAC-së nr. 9/2017 për raportimin, analizën dhe përcjelljen e ndodhive në 
aviacionin civil.

Gjatë vitit 2018 AAC-ja ka pranuar gjithsejtë 137 raportime të ndodhive në aviacionin civil, çka 
paraqet një rënie të lehtë krahasuar me numrin e ndodhive të raportuara në vitin 2017, ku ishin 
raportuar 149 ndodhi. Ndërsa krahasuar me numrin e ndodhive të raportuara gjatë dymbëdhjetë 
viteve të kaluara, viti 2018 del të jetë viti i tretë për nga numri i ndodhive, pas viteve 2014 dhe 
2017 kur ishin raportuar gjithsejtë 174 respektivisht 149 ndodhi. 

Numri i përgjithshëm i ndodhive të raportuara në AAC, që nga viti 2006 deri në fund të vitit 
2018 ka arritur në gjithsejtë 1350 ndodhi. Rritja graduale e numrit të ndodhive të raportuara nga 
viti në vit nuk paraqet rënie të nivelit të sigurisë në aviacionin civil, por mund të jetë rezultat i 
vetëdijesimit dhe raportimit të përpiktë nga pjesëmarrësit në industrinë e aviacionit.

Ndodhitë e raportuara janë koduar në kategori të ndryshme sipas elementeve të aviacionit të 
përfshira në këto ndodhi dhe bashkë me kategoritë e ndodhive të dy viteve të mëparshme janë 
paraqitur në grafikun e mëposhtëm, i cili është bazuar në të dhënat e nxjerra nga baza e të 
dhënave e AAC-së në platformën softuerike ECCAIRS 5 (Qendra Koordinuese Evropiane për 
Sistemet e Raportimit të Aksidenteve dhe Incidenteve).
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Kategorizimi i ndodhive të raportuara gjatë viteve 2016, 2017 dhe 2018 (kodimi i ndodhive 
sipas elementeve të aviacionit të përfshira në ato ndodhi)

Nga grafiku i mësipërm mund të vërehet se në krahasim me kategoritë e ndodhive të viteve 2016 
dhe 2017 kategoritë e vitit 2018 të cilat kanë pasur rritje të lehtë janë: ADRM (aerodromi), ATM 
(menaxhimi i trafikut ajror/komunikimi, navigimi dhe vrojtimi) dhe MAC (Airprox/alarmimi 
ACAS/humbja e ndarjes në ajër).

Ndërsa kategoritë të cilat kanë pësuar rënie dhe kanë ndikuar në uljen e numrit të përgjithshëm 
të ndodhive janë: RAMP (trajtimi në tokë), RI-A (futja në pistë - e kafshës) dhe SEC (e lidhur 
me sigurimin, e cila përmban nënkategorinë e ndodhive të lidhura me sulmet me laser). Nënkat-
egoria e ndodhive me sulmet me laser ka pësuar rënie të madhe dhe kjo është pozitive, sepse 
shndritja e rrezeve laserike drejt mjeteve ajrore në fluturim paraqet rrezik serioz për sigurinë e 
udhëtarëve dhe ekuipazheve, si dhe të njerëzve që jetojnë në afërsi të aeroporteve. Sulmet me 
laser mund të paraqesin pengesë të madhe për pilotët dhe t’i verbojnë ata gjatë fazave kritike 
të fluturimit, siç janë ngritja dhe ulja. Këto sulme kryhen qëllimisht nga persona të papërgjeg-
jshëm dhe përbëjnë vepër penale.

Kategoritë tjera nuk kanë pasur ndikim të rëndësishëm në numrin e përgjithshëm të ndodhive. 
Për sqarim, duhet të theksohet se dy nga ndodhitë e raportuara janë koduar në nga dy kategori 
dhe për këtë arsye numri i përgjithshëm i ndodhive të koduara na del të jetë 139, por që në fakt 
kanë qenë 137 ndodhi.

Po ashtu, ndodhitë e raportuara janë klasifikuar në klasa të ndryshme bazuar në ashpërsinë e 
ndikimit të tyre në operimet e sigurta të mjeteve ajrore dhe në njerëzit në bord. Këto klasa, së 
bashku me klasat e ndodhive të katër viteve të mëparshme janë paraqitur në grafikun e mëposh-
tëm.
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Numri total i ndodhive të raportuara gjatë viteve 2014-2018 dhe klasifikimi i tyre sipas ash-
përsisë

Siç mund të vërehet në grafikun e mësipërm, nga 137 ndodhitë e pranuara nga AAC-ja gjatë 
vitit 2018, 104 ndodhi janë klasifikuar si “Ndodhi pa ndikim në siguri”, 32 ndodhi janë klasifi-
kuar si “Incidente” dhe një ndodhi është klasifikuar si “Incident i madh”, dhe për fat të mirë nuk 
ka pasur ndodhi të klasifikuara si “Incidente të konsiderueshme”, si “Incidente serioze” dhe si 
“Aksidente”. Po ashtu, mund të vërehet se numri i “Ndodhive pa ndikim në siguri” në përqindje 
ka qenë afër 76% i numrit të përgjithshëm të ndodhive, që paraqet numër më të madh në kraha-
sim me përqindjen e ndodhive të kësaj klase në vitet e mëparshme, kur përqindja ka qenë afër 
66% në vitin 2017, 70% në vitin 2016, 50% në vitin 2015 dhe rreth 60% në vitin 2014.

Në numrin prej 32 ndodhive të klasës “Incident” kanë marrë pjesë ndodhitë e koduara në kat-
egoritë: ADRM (me 2 ndodhi), AMAN (1 ndodhi), ATM (1 ndodhi), ICE (1 ndodhi), MAC (3 
ndodhi), RAMP (1 ndodhi), RI-A (2 ndodhi), RI-VAP (1 ndodhi), SCF-NP (4 ndodhi), SEC (12 
ndodhi), WSTRW (1 ndodhi) dhe OTHR (me 4 ndodhi). Ndërsa ndodhinë e klasës “Incident i 
madh” e ka përbërë njëra prej ndodhive të koduara në kategorinë ATM.

•	 Transporti i mallrave të rrezikshme përmes ajrit

Në bazë të nenit 57 dhe 59 të Ligjit nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil dhe nenit 8.1 të Rreg-
ullores nr. 8/2014 për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes 
ajrit në Republikën e Kosovës, gjatë vitit 2018 janë lëshuar gjithsej njëqind e pesë (105) leje për 
transport të dërgesave me mallra të rrezikshme përmes ajrit, kompanive ajrore që operojnë në 
ANP “Adem Jashari”, të cilat paraprakisht janë të licencuara dhe posedojnë leje për import të 
armëve dhe municionit, të lëshuar nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), respek-
tivisht materialeve radioaktive te lëshuar nga Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi 
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dhe Siguri Bërthamore (AKMRrSB). 

Nga ky numër i lejeve nëntëdhjetë (90) leje i janë lëshuar kompanisë ajrore “Turkish Airlines”, 
dhjetë (10) leje i janë lëshuar kompanisë ajrore “Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.” tre (3) leje 
i janë lëshuar kompanisë ajrore “Adria Airways”, një (1) leje i është lëshuar kompanisë ajrore 
“Ukraine Air Alliance” dhe një (1) leje i është lëshuar kompanisë ajrore “CAVOK Air”.

Më 2 mars 2018 AAC-ja ka aprovuar e programin e përditësuar të kursit fillestar dhe perio-
dik trajnues të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”- LKIA për mallrat e 
rrezikshme, të dedikuar për personelin e pritjes dhe përcjelljes së udhëtarëve (kategoria 9 e 
ICAO-së) dhe për personelin e sigurimit të njësisë së skenimit të pasagjerëve (kategoria 12 e 
ICAO-së). Aprovimi i këtij kursi trajnues është i vlefshëm deri më 31 dhjetor 2018. Me këtë 
rast, Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve ka lëshuar 60 numra të regjistrimit të pjesëmar-
rësve në këtë kurs. Ndërsa, më 5 mars 2018 inspektori i Departamentit të Sigurisë së Fluturi-
meve ka monitoruar mbajtjen e këtij kursi trajnues.

Më 30 maj 2018 AAC-ja ka aprovuar materialet e amendamentuara të kursit fillestar dhe periodik 
trajnues të ANP “Adem Jashari” LKIA për mallrat e rrezikshme, të dedikuar për mbikëqyrësit 
e ngarkesave, planifikuesit e ngarkimit dhe anëtarët e ekuipazhit të fluturimit (kategoria 10 e 
ICAO-së), për të cilin LKIA kishte aplikuar më 18 maj 2018. Aprovimi i këtij kursi trajnues 
është i vlefshëm deri më 31 dhjetor 2018. Me këtë rast, AAC-ja ka lëshuar 30 numra për regjis-
trimin e pjesëmarrësve të kursit. Ndërsa, më 7 qershor 2018, DSF-ja ka monitoruar mbajtjen e 
këtij kursi trajnues. 

Pas rishikimit të dokumenteve të dorëzuara nga ANP “Adem Jashari” LKIA (formularëve të 
aplikimit, CV-ve dhe kopjeve të certifikatave të trajnimeve të ndjekura) për tre aplikantët për 
instruktorë për mallrat e rrezikshme dhe vlerësimit të përmbushjes së kërkesave të përcaktuara 
nga Rregullorja nr. 8/2014, më 8 qershor 2018 AAC-ja ka pranuar përkohësisht këta tre in-
struktorë. Instruktorët do të mbajnë trajnime për personelin e ANP “Adem Jashari” LKIA nën 
mbikëqyrjen e një instruktori më të vjetër dhe ata do të pranohen në mënyrë të përhershme në 
momentin e vlerësimit si të kënaqshme të aftësive të tyre për të përgatitur materialet e trajni-
meve dhe për të mbajtur këto trajnime.

Më 15 gusht 2018, AAC-ja ka aprovuar amendamentet e propozuara të kursit fillestar dhe pe-
riodik trajnues të ANP “Adem Jashari” LKIA për mallrat e rrezikshme, me ç‘rast janë lëshuar 
150 numra për regjistrimin e pjesëmarrësve të kursit nga ana e AAC-së. Ky lloj kursi është i 
dedikuar personelit të platformës dhe depos (kategoritë 8 & 5 të ICAO-së), për të cilin ANP 
kishte aplikuar më datë 8 maj 2018. Aprovimi i këtij kursi trajnues është i vlefshëm deri më 31 
dhjetor 2018. 

Më  29 mars dhe më 28 gusht 2018, inspektorët e AAC-së të specializuar në transportin e mall-
rave të rrezikshme kanë mbajtur takime me përfaqësuesit e Postës së Kosovës (PK), në lidhje 
me procesin e certifikimit të tyre për mallra të rrezikshme, sipas kërkesave të Rregullores së 
AAC-së nr. 8/2014 për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes 
ajrit. 

Në këto takime u diskutuan hapat e ndërmarrë nga Posta e Kosovës dhe u akordua për hapat e 
radhës të cilët duhet të plotësohen për përmbushjen e kërkesave ligjore për procesin e certifi-
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kimit. Në diskutim u përmendën edhe vështirësitë me të cilat po përballet Posta e Kosovës gjatë 
përmbushjes së kërkesave dhe zhvillimet tjera të cilat ndikojnë direkt në këtë proces.

•	 Mbikëqyrja e aviacionit të përgjithshëm

Gjatë vitit 2018 ka pasur një numër të konsiderueshëm të aktiviteteve të aviacionit të përgjith-
shëm në hapësirën e ulët ajrore të Republikës së Kosovës, ku përfshihen fluturimet sipas rreg-
ullave vizuale të fluturimit (VFR) me aeroplan dhe helikopter, pastaj operimet me paraglajd, 
operimet me dron etj., të cilat sipas bazës ligjore dhe procedurave përkatëse, kanë kaluar nëpër 
procesin e miratimit nga AAC-ja. Vlen të përmendet në këtë raport edhe fakti që më  8 shkurt 
2018 është futur në fuqi Urdhëresa Administrative nr. 01/2018 mbi procedurat për emërimin e 
ekzaminueseve të autorizuar për deltaplan/paraglajd. Kjo Urdhëresë Administrative e komple-
ton në tërësi procesin e licencimit të paraglajdistëve të rinj në Republikën e Kosovës, duke u 
ofruar mundësinë e ekzaminimit të tyre nga ekzaminerët kosovar të aprovuar nga AAC-ja. Në 
vazhdim janë dhënë më shumë detaje mbi këto aktivitete.

Fluturimet sipas rregullave vizuale të fluturimit (VFR)

Janë lëshuar gjithsejtë njëzet e shtatë (27) aprovime për fluturim sipas rregullave vizuale të 
fluturimit (VFR). Të gjitha aprovimet janë lëshuar në koordinim me Policinë e Republikës së 
Kosovës dhe njësitin ajror (J3Air) të Forcës Ndërkombëtare në Kosovë (KFOR).

Aktivitetet me paraglajd dhe licencimi i pilotëve të paraglajdit

Janë lëshuar nëntë (9) aprovime për fluturim me paraglajd dhe deltaplan. Me rastin e kremtimit 
të 10 vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës, më  8 shkurt 2018 AAC-ja ka aprovuar 
Federatën Aeronautike të Kosovës të operojë me paraglajd mbi qytetin e Prishtinës.

Më 13 mars 2018 AAC-ja ka organizuar testin teorik për kandidatët të cilët dëshirojnë të pajisen 
me licencë të paraglajdit. Në test kanë marrë pjesë nëntë (9) kandidat të rinj dhe të gjithë e kanë 
përfunduar me sukses testin teorik.

Më  13 maj 2018 është organizuar testi praktik për kandidatët të cilët kanë përfunduar me suk-
ses testin teorik për licencë të paraglajdit dhe gradime të licencave të pilotit tandem. Në provim 
praktik kanë marrë pjesë gjithsej dymbëdhjetë (12) kandidatë. Nga këta tetë (8) kandidatë ishin 
për licencë të pilotit për paraglajd, ndërsa katër (4) për gradime të licencave të pilotit tandem. 
Testi është përfunduar me sukses nga të gjithë kandidatët.

Aktivitetet me sisteme të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Pas hyrjes në fuqi të Rregullores nr. 1/2017 për Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (SAP) në vitin 
2017, të gjithë operatorët e sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot apo siç njihen ndryshe me emër-
timin “dron” janë të obliguar të regjistrojnë dronët e tyre në AAC varësisht nga pesha e tyre.

AAC-ja gjatë vitit 2018 ka regjistruar pesëdhjetë e pesë (55) aplikues të rinj për operime me 
sisteme të mjeteve ajrore pa pilot (SAP). Numri total i operatorëve të regjistruar në Republikën 
e Kosovës për vitet 2017 dhe 2018 ka arritur në njëqind e tre (103).  

Aprovimi i operatorëve të sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot është bërë në koordinim të 
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ngushtë me Policinë e Republikës së Kosovës si dhe njësitin ajror (J3Air) të Forcës Ndërkom-
bëtare në Kosovë (KFOR). 

Foto e stadiumit “ Fadil Vokrri” nga droni, autor:Agon Nimani

•	 Mjekësia e aviacionit

Sektori i mjekësisë së aviacionit në kuadër të Departamentit të Sigurisë së Fluturimeve (DSF) 
është përgjegjës për verifikimin e gjendjes shëndetësore të disa kategorive të personelit (pi-
lotët, kontrollorët e trafikut ajror, inxhinierët e fluturimit, etj.) të cilët janë subjekt i licencimit 
nga ana e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës. Verifikimi i gjendjes shëndetësore kryhet 
në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë së Punës në Gjakovë, institut ky i aprovuar nga AAC-ja 
në cilësinë e Qendrës Aeromjekësore (AeMC) në përputhje me legjislacionin përkatës. Kjo 
qendër është subjekt i auditimeve dhe inspektimeve të vazhdueshme nga AAC-ja për verifikim 
të mbikëqyrjes së vazhdueshme të implementimit strikt të kërkesave ligjore.

Gjatë vitit 2018 në këtë qendër janë lëshuar: 

- dymbëdhjetë (12) certifikata mjekësore të Klasës 3 për kontrollorët e trafikut ajror të 
Agjencisë së Shërbimeve të Navigimit Ajror;

- një (1) certifikatë mjekësore e Klasës 2 për pilotin e Federatës Aeronautike të Kosovës; 
dhe

- dy (2) certifikata mjekësore të Klasës 1 për kandidatë privat të cilët kanë aplikuar në 
AAC.

Gjithashtu më  20 nëntor është publikuar një udhëzues teknik (TP) në formë të Materialit Ud-
hëzues për Qendrat Aeromjekësore (AeMC). Ky material udhëzues aplikohet për funksione të 
ndërlidhura me menaxhimin e sigurisë, apo si mbështetje e drejtpërdrejtë e Qendrave Aerom-
jekësore të autorizuara nga AAC-ja në përputhje me dispozitat ligjore të Rregullores së AAC-së 
nr. 5/2015.
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•	 Mjetet ajrore të ndaluara në Kosovë

Disa kompani ajrore janë të ndaluara të operojnë në hapësirën ajrore evropiane (duke përfshirë 
hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës), pasiqë ato janë të pasigurta dhe/ose ju mungon 
mbikëqyrja e mjaftueshme nga autoritetet e tyre përkatëse të licencimit. Lista e kompanive 
ajrore të ndaluara hartohet nga Komisioni Evropian në konsultim të ngushtë me autoritetet e 
sigurisë së aviacionit të të gjitha shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe partnerëve të tyre. 

Sipas nenit 45 të Ligjit Nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil, aeroplanët e kompanive ajrore që u 
është ndaluar nga Bashkimi Evropian të operojnë në hapësirën ajrore të shteteve anëtare të BE-
së, nuk u  lejohet të fluturojnë në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës. Lista e përditësuar 
e BE-së e kompanive ajrore të ndaluara është e postuar në faqen zyrtare të internetit të AAC-së.

Gjatë vitit 2018 nuk është realizuar asnjë fluturim i ndonjë kompanie nga kjo listë e BE-së në 
hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës.

•	 Avionët civil të regjistruar dhe ata të larguar nga regjistri i avionëve civil

Në vitin 2018 AAC-ja nuk ka regjistruar apo larguar nga Regjistri i avionëve civil asnjë mjet 
ajror.

•	 Licencat, certifikatat dhe lejet e aprovuara, duke përfshirë pezullimet dhe 
revokimet e tyre

Licencë/certifikatë/leje Referenca në aktet ligjore Numri
Leje për transport të dërgesave me mallra të 
rrezikshme përmes ajrit

LAC, Neni 57 dhe Rregullore 
8/2014 105

Leje për operime të aviacionit të përgjithshëm LAC, Neni 2 dhe 75 36

Leje për regjistrimin e sistemeve të mjeteve ajrore 
pa pilot Rregullore 1/2017 55

Licenca për pilot të paraglajdit Rregullore 1/2012 8

Certifikatë mjekësore, klasa 3 LAC, Neni 37 12

Certifikatë mjekësore, klasa 2 LAC, Neni 37 1

Certifikatë mjekësore, klasa 1 LAC, Neni 37 2

Paraqitje e certifikatave dhe lejeve të lëshuara nga AAC-ja për operatorë/personel

b) Shërbimet e navigacionit ajror

•	 Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror (ASHNA)

Më 1 janar 2016, në bazë të Ligjit nr. 04/L-250, është themeluar Agjencia e Shërbimeve të Nav-
igacionit Ajror, si entitet pasardhës i Kontrollit Ajror – ANP “Adem Jashari” sh.a.. Më 19 gusht 
2016 AAC-ja e ka certifikuar ASHNA-n për një periudhë 5 vjeçare për ofrimin e këtyre shër-
bimeve: shërbimet e trafikut ajror (KTA), shërbimet e komunikimit, navigimit dhe survejimit 
(KNS), shërbimet e informatave aeronautike (SHIA) dhe shërbimet meteorologjike (MET). 
Certifikata u lëshua në bazë të nenit 78 të Ligjit nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil dhe kritereve 
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të sigurisë, qëndrueshmërisë ekonomike dhe sigurimit që dalin nga Rregulloret nr. 9/2009 dhe 
nr. 7/2012, që transponojnë në rendin e brendshëm ligjor të Republikës së Kosovës Rregulloren 
(KE) nr. 550/2004 dhe Rregulloren (KE) nr. 1035/2011 përkatësisht. 

Pamje e kullës së kontrollit ajror në ASHNA

Në vitin 2018, AAC-ja ka rilicencuar 23  kontrollorë të trafikut ajror, të cilët aktualisht ofrojnë 
shërbimet e kontrollit të trafikut ajror në Kosovë.  Të gjithë këta janë të licencuar në bazë të 
Rregullores nr. 19/2017 të AAC-së.

•	 Mbikëqyrja e vazhdueshme e ASHNA-s

ASHNA është certifikuar si ofrues i shërbimeve të navigacionit ajror më 19 gusht 2016. De-
partamenti i SHNA-së është përgjegjës për të mbikëqyrur edhe mirëmbajtjen dhe respektimin 
e kushteve të certifikatës nga ana e ASHNA-s, përmes auditimeve të rregullta dhe vizitave dhe 
inspektimeve ad-hoc. 

Gjatë vitit 2018, AAC ka audituar në vazhdimësi dhe sipas planit ASHNA-në,  duke verifikuar 
njëherit përmbushjen e kërkesave rregullatore.  

Auditimet dhe inspektimet

Në kuadër të mbikëqyrjes së vazhdueshme të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, 
gjatë vitit 2018, AAC-ja ka realizuar gjithsej tre auditime në ASHNA:

•	 Nga  20-26 shkurt 2018, inspektorët e SHNA-së realizuan auditimin e sigurisë në 
Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror (ASHNA). Ky auditim ishte i planifikuar 
në bazë të orarit të rregullt mbikëqyrës dhe kishte për qëllim verifikimin e të gjitha 
kërkesave të cilat derivojnë nga Rregullorja e AAC-së nr. 9/2017  mbi raportimin e 
obligueshëm të ndodhive si dhe kërkesave të Aneksit I dhe V të Rregullores nr. 7/2012 
të AAC-së e cila ka të bëjë me kushtet për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror. 
Po ashtu, u verifikuan edhe disa prej kërkesave të Shtojcës 10 të ICAO-s i cili trajton 
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telekomunikacionin aeronautik, i zbatuar në rendin e brendshëm ligjor të Republikës së 
Kosovës përmes Rregullores nr. 2/2016 të AAC-së. Brenda afatit të caktuar ASHNA-s 
i është dorëzuar një raport i  hartuar nga DSHNA-ja me të gjitha gjetjet e identifikuara, 
të cilat më pas janë adresuar në planin me hapat korrektues të cilin ASHNA e përgatitë 
dhe e dërgon tek DSHNA-ja për pranim.

•	 Nga 18-22 qershor 2018, inspektorët e SHNA-së realizuan auditimin e dytë të sigurisë 
në ASHNA për vitin 2018. Ky auditim ishte i planifikuar në bazë të orarit të rregullt 
mbikëqyrës dhe kishte për qëllim verifikimin e kërkesave të Aneksit II dhe III të 
Rregullores nr. 7/2012 të AAC-së e cila ka të bëjë më kushtet për ofrimin e shërbimeve 
të navigacionit ajror si dhe disa prej kërkesave të cilat derivojnë nga Aneksi 3 i ICAO-
së për Meteorologji, i zbatuar në rendin tonë ligjor përmes Rregullores nr. 2/2014 të 
AAC-së si dhe Aneksit 4 të ICAO-s, zbatuar përmes Rregullores nr. 9/2014 të AAC-së e 
që ka të bëjë me hartat aeronautike. Po ashtu, u verifikua edhe implementimi i disa prej 
gjetjeve të dala nga auditimet e kaluara. Në përgjithësi auditimi pati një mbarëvajtje të 
mirë, me ç’rast u konstatua se shumica prej kërkesave të dala nga rregulloret e lartcekura 
përmbushen, por që ka ende kërkesa të cilat duhet të vazhdojnë të adresohen. 

•	 Nga 22-25 tetor 2018, inspektorët e SHNA-së realizuan auditimin e sigurisë në ASHNA. 
Ky auditim ishte i planifikuar në bazë të orarit të rregullt mbikëqyrës dhe kishte për 
qëllim verifikimin e përmbushjes së kërkesave të Aneksit IV dhe V të Rregullores nr. 
7/2012 të AAC-së mbi kushtet për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror si dhe disa 
prej kërkesave të cilat derivojnë nga Rregullorja nr. 10/2011 për procedurat e fluturimit, 
Rregullorja nr. 10/2009 e amenduar nga Rregullorja nr. 1/2016 mbi organizimin dhe 
përdorimin e hapësirës ajrore si dhe kërkesat e Aneksit 11 të ICAO-së mbi shërbimet e 
kontrollit të trafikut ajror, të zbatuar në rendin e brendshëm ligjor përmes Rregullores 
nr. 4/2013 të AAC-së. Auditimi ka pasur për qëllim edhe përcjelljen e disa gjetjeve të 
cilat janë të hapura nga auditimet e kaluara, përkatësisht ka përcjellë statusin e zbatimit 
të atyre gjetjeve. 

•	 Mbikëqyrja e ASHNA-s si Organizatë Trajnuese (OT)

ASHNA është certifikuar më 19 dhjetor 2017 nga AAC-ja për një periudhë 3 vjeçare për të 
ofruar shërbimet që i takojnë një Organizate Trajnuese për Kontrollorët e Trafikut Ajror (KTA) 
siç janë trajnimet për njësi për KTA dhe trajnimet e vazhdueshme për KTA.

Procesi i certifikimit ka filluar në vitin 2016 kur ASHNA ka aplikuar për certifikim.  Me hyrjen 
në fuqi të Rregullores  nr. 19/2017 të AAC-së e cila zëvendësoi Rregulloren nr. 5/2012, në bazë 
të së cilës asokohe u certifikua ASHNA si Organizatë Trajnuese, AAC-ja u obligua që të bëjë 
konvertimin e certifikatës aktuale në formatin e ri të përcaktuar ne Rregulloren nr. 19/2017. 

Që nga koha e certifikimit, ASHNA në cilësinë e Organizatës Trajnuese është audituar disa herë 
nga Departamenti i SHNA-së, brenda kornizave të procesit të mbikëqyrjes së vazhdueshme, 
për të garantuar dhe verifikuar se kjo organizatë vazhdon të plotësojë të gjitha kërkesat e rreg-
ullores. Për më tepër ASHNA ka dorëzuar në AAC për aprovim Planin e Trajnimit të Njësisë 
(UTP) dhe Skemën e Kompetencës (UCS), të cilat janë aprovuar nga Departamenti i SHNA-së 
më 31 dhjetor 2018, respektivisht më 20 dhjetor 2018.
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Lëshimi i certifikatës dëshmon për sigurinë dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara por që kërkon 
angazhim të vazhdueshëm nga ana e ASHNA-s për respektimin e kushteve të certifikimit dhe 
për ngritje edhe më tutje të cilësisë së shërbimeve. 

•	 Auditimi vlerësues nga EASA

Më 26 tetor 2017, AAC-ja ka pranuar raportin final të auditimit vlerësues të EASA-s, i mbajtur 
në periudhën 21-25 nëntor 2016 në AAC. Edhe pse ky raport është pranuar me pothuajse një vit 
vonesë,  Departamenti i SHNA-së ka vazhduar adresimin e gjetjeve të identifikuara gjatë këtij 
auditimi, në përputhje me planin e përpiluar të hapave korrektues. Më 20 dhjetor 2017 plani i 
hapave korrektues i është dorëzuar ekipit auditues të EASA-s ndërsa plani i propozuar u pranua 
nga EASA më 23 shkurt 2018. 

Plani  fillestar (versioni 8.0) i dorëzuar tek EASA ka përmbajtur  49 veprime korrektuese të 
cilët adresojnë 23 gjetjet e ngritura nga ekipi auditues. Të gjithë 49 veprimet e propozuara nga 
AAC-ja kanë qenë të pranueshëm nga EASA por kanë kërkuar edhe shtimin/propozimin e disa 
veprimeve tjerë duke rezultuar me gjithsej 58 veprime në planin e fundit (versioni 10.0) i cili 
është pranuar më 23 shkurt 2018. 

Në ndërkohë, pas komunikimeve me EASA-n është kaluar edhe në versionin 11 dhe 12 të 
planit korrektues me 57 veprime korrektuese. Nga këta 52 janë të mbyllur dhe 5 të tjerë pritet 
të mbyllen. 

•	 Ndryshimet në sistemet e ASHNA-s

ASHNA është shumë e ndjeshme ndaj rreziqeve që mund të ndodhin gjatë punës së përditshme. 
Qëllimi kryesor i këtyre shërbimeve është parandalimi i përplasjeve të avionëve në ajër dhe 
në tokë.  Për këtë arsye, sistemi i menaxhimit të sigurisë kërkon që para çdo ndryshimi, sado i 
vogël që të jetë ai, në sistemet e ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror të merren hapat e 
duhur për t’u siguruar se ndryshimi i bërë nuk do të shkaktojë rrezik të patolerueshëm në sistem. 
Sipas Rregullores nr. 6/2012 të AAC-së, që zbaton në rendin tonë të brendshëm ligjor Rreg-
ulloren nr. 1034/2011 të KE-së, ofruesit e këtyre shërbimeve janë të obliguar të njoftojnë AAC-
në për çfarëdo ndryshimi të planifikuar që mund të ketë ndikim në siguri; dhe sipas Rregullores 
nr. 7/2012, që zbaton Rregulloren nr. 1035/2011 të KE-së, të bëjnë vlerësimin e rreziqeve të 
mundshme dhe të marrin të gjithë hapat e nevojshëm parandalues për evitimin e tyre, para se të 
fillojnë me zbatimin e ndryshimeve. 

Gjatë vitit 2018, Departamenti i SHNA-së është njoftuar për 8 ndryshime të reja të cilat priten 
të realizohen në sistemet e ASHNA-s:  

1. CH/2018/01 - “Ndarja horizontale e fluturakeve nga 10 në 5 NM”
Ky ndryshim është klasifikuar si madhor dhe kërkon rishikim të plotë dhe pranim nga AAC-
ja para se ky ndryshim të futet në operim, ashtu siç kërkohet në Rregulloren e AAC-së nr. 
6/2012. 

2. CH/2018/02  - “Rilokimi i sistemit ATIS” 
Është klasifikuar si minor. Ky konstatim rezultoi pas pranimit të Vlerësimit të Sigurisë për 
këtë ndryshim. Sipas Rregullores nr. 06/2012, ky ndryshim nuk është subjekt i rishikimit 
dhe pranimit nga ana e AAC-së.
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3. CH/2018/03 - “Rilokimi dhe azhurnimi i APP/TWR”. 
Ndryshimi është klasifikuar si madhor. Përveç formës së njoftimit e cila është pranuar nga 
DSHNA-ja, është kërkuar një Plan i sigurisë si dhe prezantimi i evidencave në lidhje me 
masat parandaluese të adresuara në lidhje me rreziqet të cilat mund të paraqiten.

4. CH/2018/04 - “Instalimi i një Sistemi të ri të Radiokomunikimit”. 
Ndryshimi është klasifikuar si madhor. Deri më tani, janë pranuar dokumentet preliminare 
të Vlerësimit të Sigurisë, ndërsa pritet dorëzimi i dokumenteve shtesë në përputhje me 
planin e zbatimit. 

5. CH/2018/05 - “Sistemi i ri i Vëzhgimit”. 
Ndryshimi është klasifikuar si madhor. Deri më tani janë pranuar dokumentet preliminare të 
Vlerësimit të Sigurisë, ndërsa pritet dorëzimi i dokumenteve shtesë në përputhje me planin 
e zbatimit. 

6. CH/2018/06 - “Vlerësimi i Sigurisë për përdorim të KSFM (Mesazhe për sigurinë e 
fluturimeve në Kosovë” 
Është klasifikuar si minor. Ky konstatim rezultoi pas pranimit të Vlerësimit të Sigurisë për 
këtë ndryshim. Sipas Rregullores nr. 06/2012, ky ndryshim nuk është subjekt i rishikimit 
dhe pranimit nga ana e AAC-së.

7. CH/2018/07 - “Rilokimi i PABX-it (Qendra komutuese për linja komunikuese)”. 
Në bazë të vlerësimit të dokumenteve të ofruara nga ASHNA të tilla si Vlerësimi preliminar    
i sigurisë dhe Vlerësimit të Sigurisë, është konsideruar se ky ndryshim duhet të trajtohet si 
ndryshim i vogël. 

8. CH/2018/08 - “Zgjatja e pistës, ngritja e sistemit instrumental të aterrimit dhe sistemeve të 
radiokomunikimeve në ANP ‘Adem Jashari’”. 

Vlerësimet e sigurisë janë ato në lidhje me: 

1. Sistemin e ri  të AWOS-it (Sistemi për observimin e motit);
2. Azhurnimin e sistemit ekzistues AWOS;
3. Sistemin Instrumental të Aterrimit ILS CAT III B RWY 17;
4. Sistemin Instrumental të Aterrimit ILS CAT I RWY 35;
5. Rilokimin e DVOR-it (Pajisje për navigimin e aeroplanëve) ekzistues;
6. Instalimin e kabllimit të rrjetit të energjisë dhe komunikimit në hapësirën manovruese;
7. Instalimin e rrjetit optik në Golesh;
8. Sistemin e radiokomunikimit Golesh-ASHNA;
9. Sistemin e furnizimit me energji elektrike;
10. Procedurat instrumentale konvencionale;
11. Procedurat PBN;
12. Sistemin për parashikim të motit;
13. Sistemin Volmet;
14. Vlerësimin e pengesave;
15. Trajnimin e stafit për sistemet e reja.

Të gjitha këto dokumente do të trajtohen në përputhje me kërkesat e përcaktuara me Rregulloren 
e AAC-së nr. 6/2012 mbi trajtimin e ndryshimeve madhore apo minore. 
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Ndryshimet kanë faza të ndryshme të zbatimit, të cilat do të përcillen në vazhdimësi nga ana e 
DSHNA-së për të garantuar përputhje me kërkesat e rregulloreve në fuqi.

•	 Lëshimi i licencave për kontrollorët e trafikut ajror dhe vlerësimi i gradimeve

AAC-ja është përgjegjëse për lëshim dhe ripërtëritjen e licencave të kontrollorëve të trafikut 
ajror, të cilët ofrojnë shërbimet e kontrollit ajror në Republikën e Kosovës. Duke pasur parasysh 
rëndësinë e shërbimit të kontrollit të trafikut ajror në sigurinë e fluturimeve,  kontrollorët duhet 
të përmbushin një varg të kërkesave dhe kushteve për të mirëmbajtur licencat dhe miratimet 
e tyre, të cilat dalin nga Rregullorja nr. 19/2017 e AAC-së që përcakton kërkesat teknike dhe 
procedurat administrative në lidhje me licencat dhe certifikatat e kontrollorëve të trafikut ajror. 
Rregullorja në fjalë ka filluar të zbatohet nga marsi i vitit 2018 dhe rrjedhimisht kontrollorët e 
trafikut ajror janë rilicencuar në bazë të kësaj rregulloreje.

Licenca e kontrollit të trafikut ajror e lëshuar nga AAC-ja

Kërkesat kryesisht ndërlidhen me nivelin e kompetencës profesionale, që përfshijnë ndjekjen 
e trajnimeve profesionale përditësuese dhe ushtrimin e detyrave  të kontrollorit të trafikut ajror 
për një numër të caktuar të orëve brenda vitit.  Kontrollorët gjithashtu, në baza vjetore, i nënsh-
trohen vlerësimit profesional për të verifikuar nivelin e aftësive. 

Rëndësi e veçantë i kushtohet edhe zotërimit të gjuhës angleze, pasi që komunikimi në avi-
acionin ndërkombëtar bëhet në këtë gjuhë. Niveli i zotërimit të gjuhës angleze vlerësohet në 
mënyrë periodike dhe merret parasysh gjatë lëshimit apo ripërtëritjes së licencës. Kontrollorët 
gjithashtu duhet të kenë shëndet të mirë, në përputhje me kërkesat ligjore, dhe kjo verifikohet 
në mënyrë të rregullt nga AAC-ja si pjesë e procesit të licencimit. 

Detajet me licencat e ripërtërira dhe rivalidim të gradimeve, për vitin 2018, është dhënë në 
tabelën e mëposhtme.
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Licencimi i Kontrollorëve të Trafikut Ajror (KTA) Numri i të licencuarve

Ripërtërirja e licencave për KTA 23
Rivalidim i gradimeve 9
Licencimi i  studentëve KTA 0
Licencim i KTA-ve 0

•	 Plani Kombëtar i Performancës për SHNA

Me hyrjen në fuqi të Rregullores nr. 1/2016 dhe 2/2016 të AAC-së në fillim të vitit 2016, AAC-
ja ka filluar të punojë drejt zbatimit të Skemës së Performancës për shërbimet e navigacionit 
ajror. Në kuadër të kësaj skeme parashihet planifikimi afatgjatë i performancës dhe vendosja e 
objektivave të performancës në katër fusha kyçe: siguria, kapaciteti, ambienti dhe efikasiteti i 
kostos. 

Faza kalimtare e implementimit do të realizohet në periudhën 2017-2019, ndërsa zbatimi i plotë 
i Skemës së Performancës do të fillojë nga viti 2020 e tutje. Gjatë fazës kalimtare AAC-ja e 
Kosovës ka për detyrë të përpilojë dhe fuqizojë Planin Kombëtar të Performancës, të monitorojë 
përmbushjen e objektivave të performancës dhe të mbledhë të dhëna statistikore për të ardhmen. 

Plani i hollësishëm i punës me hapa konkretë për arritjen deri te implementimi i plotë i Skemës 
së Performancës, i cili është punuar në kuadër të Programit ISIS II, është formalizuar në doku-
mentin “Harta e Kosovës drejt zbatimit të Skemës së Performancës për Qiellin e Vetëm Evro-
pian” 

Gjatë vitit 2018, në kuadër të procesit të paraparë sipas planit, AAC-ja ka punuar në mbledhjen 
e të dhënave, të cilat ndihmojnë për përpilimin e trendeve historike në tri fushat kyçe të per-
formancës: sigurisë, kapacitetit dhe efikasitetit të kostos (indikatorët për fushën e mjedisit për 
momentin nuk janë të aplikueshëm në Kosovë).  AAC-ja ka bërë edhe monitorimin e të dhënave 
të pranuara për vitet 2017-2018 duke i krahasuar rezultatet e nxjerra me objektivat e propozuara 
në planin e performancës për vitet 2017-2019. 

Sa i përket Indikatorit kyç të përformancës (IKP) #1 nga fusha e Sigurisë: Niveli i efektivitetit i 
menaxhimit të sigurisë, në nivel të AAC-së objektivat dhe performanca e matur janë në përputh-
je me objektivat e caktuara në nivel të BE-së dhe në nivel shteti. ASHNA pritet që deri në vitin 
2019 të arrijë objektivat e përcaktuara në nivel të BE-së, ndërsa ka arritur objektivat e vendosura 
në nivel shteti për vitet 2017 dhe 2018. ASHNA ka treguar përparim të dukshëm, sidomos në 
objektivat që ndërlidhen me Kulturën e Sigurisë. Përparim ka treguar edhe në objektivat tjera të 
menaxhmentit duke e ngritur nivelin e efikasitetit.

Sa i përket IKP#2 nga fusha e Sigurisë: Aplikimi i klasifikimit të rrezikshmërisë përmes metod-
ologjisë së veglës për analizë të rrezikut (RAT), në nivel të ASHNA-s, objektivat dhe performanca 
e matur janë në përputhje me objektivat e caktuara në nivel të BE-së, ndërsa ka arritur objekti-
vat e vendosura në nivel shteti për vitin 2018. Gjatë vitit 2017, ASHNA nuk ka pasur qasje në 
veglën RAT të Eurocontrol, prandaj nuk ka mundur të aplikojë atë gjatë vlerësimit të ndodhive. 
Qasja është rifituar në vitin 2018. 
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Në nivel të AAC-së, objektivat dhe performanca e matur janë në përputhje me objektivat e cak-
tuara në nivel të BE-së dhe në nivel shteti për vitin 2018. Gjatë vitit 2017, AAC-ja nuk ka pasur 
qasje në veglën RAT të Eurocontrol, prandaj nuk ka mundur t’a aplikojë atë gjatë vlerësimit të 
ndodhive. Në fillim të vitit 2018 Departamenti i SHNA-së ka draftuar një procedurë të re, për 
aplikimin e një vegle alternative, gjithashtu të bazuar në metodologjinë RAT, për vlerësimin 
e rrezikshmërisë së ndodhive, e cila është aplikuar gjatë vitit 2018. Qasja në RAT nuk është 
mundësuar nga Eurocontrol.

Kontrollori i trafikut ajror të ASHNA-s gjatë punës

Sa i përket IKP#2 nga fusha e Kapacitetit: Vonesat në arritje për fluturim në terminal dhe 
aeroport, në nivel të aeroportit, caku i caktuar në nivel shteti është arritur për vitin 2017, por 
jo edhe për vitin 2018. Si faktor kontribuues konsiderohet mos realizimi i investimeve kapitale 
të planifikuara të realizohen deri në vitin 2018 (sistemi i ri për observimin e motit dhe sistemi 
për aterrim instrumental i kategorisë 3), përkrah rritjes në numrin e fluturimeve. Sipas Skemës 
Performancës, përmes këtij indikatori duhet të monitorohen vonesat e ashtuquajtura ATFM 
(Air Traffic Flow Management), por meqë Kosova nuk është pjesë e Menaxherit të Rrjetit (Net-
work Manager) të Eurocontrol, nuk merr pjesë në procesin e rregullimit dhe alokimit të sloteve 
ATFM. Si rrjedhojë, Kosova nuk ka qasje në të dhënat që nevojiten për kalkulimin e saktë të 
këtyre vonesave. Në mungesë të këtyre të dhënave, janë llogaritur vonesat duke u bazuar në 
sllotet e alokuara në nivel lokal dhe kohët e parashikuara të aterrimit gjatë koordinimit të flu-
turimeve. IKP #1 nga fusha e Kapacitetit: Vonesat në arritje për fluturimet në mbikalim, për 
momentin nuk është i aplikueshëm në Kosovë.

Sa i përket Fushës Kryesore të Performancës - Efikasiteti i kostove IKP#2: Kostoja e njësisë për 
Shërbimet Terminale, njësitë terminale të shërbimit gjatë vitit 2017 kanë qenë 9,308 nga 10,175 
të parashikuara, në vitin 2018 ishin 10,531 nga 10,684 të parashikuara, ndërsa për vitin 2019 
janë parashikuar 11,218 njësi të shërbimit.
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Ndërsa çmimet e njësisë, të axhustuara për inflacion në euro të vitit 2012, në vitin 2017 ka qenë 
390.98 EUR nga 383.39 EUR e parashikuar; më 2018 397.95 EUR nga 402.56 EUR e parashi-
kuar; dhe më 2019 njësia është parashikuar 453.52 EUR. 

Tabelat nga Plani Kombëtar i Performancës janë prezantuar në Shtojcën 5.

•	 Publikimi i Informatave Aeronautike

Në bazë të Rregullores nr. 5/2013 të AAC-së për zbatimin e Shtojcës 15 të Konventës Ndër-
kombëtare për Aviacionin Civil për  shërbimet e informimit aeronautik, AAC-ja ka përgjeg-
jësi që të publikojë dokumentin “Publikimi i Informatave Aeronautike” (PIA), i njohur sipas 
akronimit në anglisht si AIP (Aeronautical Information Publication). Ky është një dokument 
shtetëror i një rëndësie të veçantë, në të cilin publikohen të gjitha informatat në lidhje me avia-
cionin e një shteti. Dokumenti në vete përmban tre kapituj: kapitulli i parë përmban informata 
të përgjithshme për aviacion, i dyti ka të bëjë me  hapësirën ajrore dhe kapitulli i tretë ka të bëjë 
me specifikat e detajuara për secilin aeroport/heliport, përfshirë edhe procedurat e fluturimit për 
aeroplanët. 

Meqë ky publikim përdoret në masë të madhe nga kompanitë ajrore që operojnë ose synojnë 
të operojnë në Kosovë, AAC-ja kujdeset që AIP e Kosovës  të mbahet e përditësuar dhe secili 
ndryshim që ndodhë në lidhje me aviacionin civil brenda shtetit të reflektohet në këtë doku-
ment. Këto ndryshime janë të rregullta dhe bëhen përmes amandamentimeve në cikle të caktu-
ara çdo 28 ditë, përmes të të ashtuquajturit Kontrolli dhe Rregullimi i Informatave Aeronautike 
(KRIA) (ang. Aeronautical Information Regulation and Control - AIRAC)  dhe bëhen efektive 
çdo 56 ditë.

Gjatë këtij viti janë aprovuar tre amendamente në AIP dhe një AIRAC për publikim në 
dokumentin e Publikimit të Informatave Aeronautike (AIP). 

 
Respektivisht janë publikuar: AIP AMDT 01/2018  i bërë efektiv më 1 shkurt 2018, AIP AMDT 
02/2018  i publikuar dhe bërë efektiv me 26 prill 2018, AIP AMDT 03/2018 i publikuar dhe 
bërë efektiv me 16 gusht 2018, ndërsa AIP AIRAC 01/2018 është bërë efektiv më 29 mars 2018.

Më 12 dhjetor 2018 është aprovuar një amendament AIRAC, efektiv nga 31 janari 2019.

Publikimi më aktual i informatave aeronautike është i qasshëm në çdo kohë në faqen zyrtare të 
AAC-së në internet. 

c) Aerodromet

Sipas Ligjit Nr. 03/L-51 për Aviacionin Civil, AAC është përgjegjës për rregullimin dhe zhvil-
limin e politikave të aerodromeve dhe ofruesve të shërbimeve në tokë, duke verifikuar zbatimin 
e standardeve të aplikueshme të legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe duke siguruar 
një ambient të sigurt të aviacionit civil në Republikën e Kosovës.

Varësisht nga natyra e operimeve dhe shkalla e shfrytëzimit, aerodromet civile kategorizohen 
në aerodrome të certifikuara, aerodrome të aprovuara dhe aerodrome të regjistruara. Në kuadër 
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të AAC-së, Departamenti i Aerodromeve është përgjegjës për certifikim, aprovim dhe regjistrim 
të aerodromeve në dispozicion për shfrytëzim civil në Republikën e Kosovës, përfshirë edhe 
fushat ajrore dhe heliportet. Gjithashtu, me qëllim të përcaktimit të rregullave dhe procedurave 
që rregullojnë qasjen në tregun e shërbimeve në tokë në Republikën e Kosovës, në përputhje 
me Rregulloren nr.  4/2011 të AAC-së për qasje në tregun e shërbimeve në tokë, Departamenti 
i Aerodromeve është përgjegjës për vlerësimin e sigurisë të ofruesve të shërbimeve në tokë në 
aerodromet e Republikës së Kosovës, përfshirë edhe ofruesit e shërbimeve në tokë për furnizim 
të aeroplanëve me karburant.

Për t’u siguruar se aftësimi profesional dhe trajnimi i punonjësve të aerodromit dhe punonjësve 
tjerë të kontraktuar, ofruesve të shërbimeve në tokë dhe shfrytëzuesve të shërbimeve të aerodro-
mit të cilët vetë japin shërbime në tokë, bëhet sipas standardeve dhe kritereve të përcaktuara me 
legjislacionin përkatës, Departamenti i Aerodromeve është përgjegjës për dhënien e rekoman-
dimit për aprovim të organizatave të aftësimit profesional për fushën e aerodromeve.

Me qëllim të mirëmbajtjes së sigurisë së aviacionit civil në Republikën e Kosovës, Departa-
menti i Aerodromeve është përgjegjës për caktimin dhe monitorimin e zonave mbrojtëse të 
aerodromeve. Ky departament  koordinon bashkëpunimin mes operatorëve të aerodromeve, de-
partamentit përgjegjës në ASHNA, subjekteve juridike/personave fizik, të cilët kanë në pronësi 
apo planifikojnë të ndërtojnë një objekt brenda zonave mbrojtëse të aerodromeve apo ndonjë 
objekt të lartë kudo në territorin e Republikës së Kosovës dhe institucioneve përgjegjëse për 
lëshimin e lejeve të ndërtimit sipas Ligjit për ndërtim. Departamenti i aerodromeve duhet të 
sigurojë që të gjitha palët e përfshira i respektojnë procedurat të përshkruara në rregulloren mbi 
zonat mbrojtëse të aerodromit dhe rregulloren për shënjimin e pengesave.

Për të verifikuar dhe siguruar zbatimin e plotë të legjislacionit të aplikueshëm vendor dhe ndër-
kombëtar, Departamenti i Aerodromeve bën mbikëqyrje të vazhdueshme të sigurisë së aero-
dromeve, ofruesve të shërbimeve në tokë dhe organizatave të aftësimeve profesionale përmes 
auditimeve, inspektimeve dhe monitorimit të aktiviteteve të tyre.

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” fillimisht është certifikuar më 1 dhjetor 
2008 nga AAC-ja si aeroport ndërkombëtar në përputhje me Ligjin për Aviacionin Civil, Rreg-
ulloren e AAC-së nr. 1/2008 për aerodromet dhe standardet dhe praktikat e rekomanduara të 
ICAO-s. Në vitin 2011 aeroporti është dhënë në koncesion dhe menaxhimi i tij ka kaluar në 
duart e operatorit privat, konzorciumit turko–francez “Limak - Aéroports de Lyon” (Limak 
Kosovo International Airport sh.a.). Më 8 nëntor 2013, bazuar në kërkesat ligjore, me rastin 
e transferimit të operimeve në terminalin e ri, AAC-ja ka amandamentuar certifikatën e oper-
atorit “Limak Kosovo International Airport“ sh.a. (LKIA). Përfundimisht, pas hyrjes në fuqi 
të Rregullores nr. 17/2017 të AAC-së që përcakton dispozitat dhe procedurat administrative 
lidhur me aerodromet, që e ka zbatuar në rendin e brendshëm juridik të Republikës së Kosovës 
Rregulloren e Komisionit (BE) nr. 139/2014 me të njëjtin emër, më 8 nëntor 2018, AAC-ja ka 
certifikuar Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” dhe operatorin e aerodromit 
“Limak Kosovo International Airport” sipas standardeve më të larta të sigurisë së aerodromeve 
dhe në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. 
Në bazë të Rregullores nr. 4/2011 të AAC-së për qasje në tregun e shërbimeve në tokë, më 1 
janar 2012 AAC-ja ka aprovuar “ExFis” Sh.P.K. si furnizues i shërbimeve në tokë për kate-
gorinë e shërbimeve të furnizimit me derivate dhe vajra. Duke marr parasysh se ky aprovim për 
ofrimin e shërbimeve të furnizimit me karburante të aeroplanëve do të skadonte në fund të vitit 
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2018, operatori “ExFis” Sh.P.K. ka aplikuar në AAC për vazhdim të aprovimit. Me kalimin e 
pragut prej 2 milionë pasagjerëve. Pasagjerëve të shërbyer në ANP “Adem Jashari” janë përm-
bushur kushtet për angazhim të më shumë kompanive të interesuara.

Më 1 qershor 2012, AAC-ja ka aprovuar operatorin LKIA për ofrim të shërbimeve në tokë në 
disa kategori në ANP “Adem Jashari”. 

•	 Mbikëqyrja e vazhdueshme e sigurisë së aerodromeve 

Një nga funksionet themelore të Departamentit të Aerodromeve, për garantimin e sigurisë 
së aerodromeve në Republikën e Kosovës, është zbatimi i sistemit efektiv të mbikëqyrjes. 
Mbikëqyrja efektive e sigurisë bëhet përmes vlerësimit dhe aprovimit të manualeve, programeve 
dhe procedurave të ndryshme të operatorit, miratimeve të vlerësimeve të sigurisë, dhe veçanër-
isht përmes kryerjes së inspektimeve formale (me apo pa njoftim paraprak të operatorit), bazuar 
në planin vjetor të mbikëqyrjes, apo duke iu përgjigjur situatës që mund të kërkojë nevojën për 
vigjilencë shtesë në siguri. 

Sipas planit të aktiviteteve për monitorimin e rregullt dhe verifikimin e zbatimit të standardeve 
të aplikueshme për operatorin e ANP “Adem Jashari” dhe ofruesve të shërbimeve në tokë, 
inspektorët e Departamentit të Aerodromeve gjatë vitit 2018 kanë kryer dy auditime dhe pesë 
inspektime. Një auditim certifikues në ANP “Adem Jashari”, si pjesë e procesit të konvertimit të 
certifikatës ekzistuese të aerodromit dhe auditimi tjetër, si pjesë e procesit për zgjatjen e aprovi-
mit për ofruesin e furnizimit me karburant te aeroplanëve  “ExFis” Sh.P.K.. 

Inspektimet e realizuara në ANP “Adem Jashari” gjatë vitit 2018 kanë përfshirë sistemin e me-
naxhimit të sigurisë (SMS), me fokus të veçantë në kompetencën e stafit, operimet në kushtet 
e dimrit dhe operimet për shkrirje dhe anti-ngrirje të aeroplanit, operimet e automjeteve në 
fushën ajrore, mirëmbajtjen e fushës ajrore, shenjëzimin dhe ndriçimin aeronautik dhe operimet 
në kushte të pafavorshme atmosferike në shikueshmëri të ulët, temperatura ekstreme, erëra të 
forta, stuhi, etj..

Pamje nga inspektimi gjatë shikueshmërisë së ulët në aeroport

•	 Aprovimi i trajnimeve profesionale të LKIA-së 

Në përputhje me kërkesat e Rregullores së AAC-së nr. 1/2014 mbi aftësimin profesional të 
punonjësve të aerodromit dhe punonjësve tjerë të kontraktuar,  edhe gjatë vitit 2018 janë  pran-
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uar disa kërkesa nga operatori LKIA i ANP “Adem Jashari” për aprovime të programeve të 
ndryshme për aftësime profesionale. Pas shqyrtimit të programeve trajnuese dhe instruktorëve 
dhe konstatimit se standardet dhe kushtet relevante janë plotësuar, këto programe  janë apr-
ovuar.

•	 Certifikimi i ANP “Adem Jashari” në përputhje me Rregulloren e BE 
nr. 139/2014 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me 
aerodromet 

Në prag të arritjes së shifrës vjetore 2 milion të numrit të udhëtarëve në ANP “Adem Jashari”, 
gjatë vitit 2018, operatori i aeroportit “Limak Kosovo International Airport Sh.A.”- LKIA e 
kaloi me sukses procesin e certifikimit të aerodromit, për autorizim të operimeve në përputhje 
me dispozitat e Rregullores nr. 17/2017 të AAC-së për dispozitat dhe procedurat administrative 
në lidhje me aerodromet (Rregullorja e BE-së nr. 139/2014). 

Si njëri ndër aeroportet e para të rajonit me këtë certifikim, ANP “Adem Jashari” dëshmon ap-
likimin e standardeve më të larta të sigurisë në të gjitha aspektet e operimeve, duke përfshirë 
komplet infrastrukturën dhe sistemet në pistë, në rrugët e taksimit si dhe në platformat e aero-
planëve. Procedurat dhe proceset në lidhje me sigurinë dhe mbrojtjen e aeroportit dhe operimet 
në aeroport  ishin gjithashtu kushtet kyçe për t’u pajisur me certifikatë, e cila konfirmon se 
aeroporti operon plotësisht në përputhje me kërkesat dhe standardet e përcaktuara nga Agjencia 
Evropiane e Sigurisë së Aviacionit (EASA).  

Këtij procesi i parapriu organizimi legjislativ i Autoritetit të Aviacionit Civil gjatë vitit 2017 
me qëllim të zbatimit të Rregullores së Komisionit (BE) nr. 139/2014 që përcakton kushtet dhe 
procedurat administrative që lidhen me aerodromet, AAC-ja nxorri Rregulloren nr. 17/2017 
për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet. Kjo rregullore e re mbi 
aerodromet dallon me  standardet e aplikuara të ICAO-s pasi që shumë kritere që sipas ICAO-s 
ishin në formë të rekomandimit me këtë rregullore tanimë janë standarde të detyrueshme.  Pas 
futjes në fuqi të Rregullores nr. 17/2017 të AAC-së, procesi i konvertimit të certifikatës kaloi 
nëpër dy faza:
 
−	 Verifikimi i dokumentacionit; dhe 
−	 Verifikimi i përputhshmërisë së standardeve në vendin e ngjarjes (në terren). 

Dokumentet kryesore për garantimin e sigurisë së një aerodromi të certifikuar dhe të cilat u 
përfshin në procesin e verifikimit janë Manuali i Aerodromit, Plani i Emergjencave, Doracaku i 
shërbimit të shpëtimit dhe zjarrfikës, Programi i menaxhimittë rrezikut nga bota shtazore, Lista 
kontrolluese e bazës së certifikimit dhe Lista kontrolluese e bazës së operimeve. 

Për të konkluduar se është krijuar baza e certifikimit dhe operimit, dhe për të verifikuar përputh-
jen me kërkesat e zbatueshme, ekipi i inspektorëve të AAC-së prej datës 24 deri 26 tetor 2018 
realizoi një auditim gjithëpërfshirës në aeroport për fushat në vijim:

−	 Përshtatshmëria e infrastrukturës dhe objekteve të aerodromit;
−	 Pajtueshmëria me kërkesat e aplikueshme të Pjesës-ADR.OPS;
−	 Struktura e sistemit të menaxhimit;
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−	 Menaxhimi i sigurisë dhe monitorimi i pajtueshmërisë me kërkesat e aplikueshme dhe; dhe
−	 Implementimi i procedurave.

Sa i  përket sistemit të mbrojtjes së aeroportit nga ndërhyrjet e paligjshme, inspektorët e Div-
izionit për Sigurim të Aviacionit Civil të Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë realizuar një 
auditim brenda përgjegjësive të deleguara sipas Ligjit për aviacionin civil. 

Pamje nga auditimi certifikues i ANP “Adem Jashari”

Edhe pse Republika e Kosovës nuk e kishte detyrim implementimin e këtyre standardeve në 
afatin kohor të njëjtë me vendet anëtare të BE-së, me këtë certifikim Autoriteti i Aviacionit Civil 
të Republikës së Kosovës arriti të konfirmojë aplikimin e standardeve evropiane të sigurisë në 
fushën e operimeve të aerodromit në përputhje me Marrëveshjen HPEA.

•	 Vazhdimi i  aprovimit për furnizuesin me derivate të aeroplanëve 

Ofruesi i shërbimeve për furnizim me derivate, “Ex Fis” sh.p.k. më 15 nëntor 2018 ka aplikuar 
në AAC për vazhdim të aprovimit. Sipas procesit të aprovimit, inspektorët e aerodromeve kanë 
verifikuar dokumentacionin e pranuar si dhe kanë kryer një auditim dyditor për të verifikuar 
përputhshmërinë me Rregulloren nr. 4/2011 të AAC-së për qasjen në tregun e shërbimeve në 
tokë dhe Publikimin Teknik nr. 16 - Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në 
tokë.

Qëllimi i auditimit ishte që përmes vlerësimit të bazuar në dispozitat e aplikueshme, të verifi-
kohej aftësia organizative dhe kapaciteti për menaxhimin e magazinimit të karburantit të aero-
planëve  në ANP “Adem Jashari”, duke përfshirë vlerësimin e kompetencës teknike të “Ex Fis” 
sh.p.k.  si ofrues i furnizimit me derivate të aeroplanëve, manualet e procedurave, përshkrimi 
i përgjegjësive dhe detyrave, pajisjet në përdorim, dispozitat e kualifikimit për personelin, dis-
pozitat përkatëse të trajnimit, me fokus të veçantë në procesin e operimeve, procedurat e me-
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naxhimit të sigurisë, procedurat standarde të operimit dhe aktivitetet në terren. Më 14 dhjetor 
2018 raporti i auditimit është dërguar te operatori. Përmes Konstatimit AACK/AGA/32-3  të 
dërguar Zëvendës Drejtorit të Përgjithshëm të AAC-së më 17 dhjetor 2018, Drejtori i Depar-
tamentit të Aerodromeve ka konfirmuar plotësimin e kritereve të sigurisë të nevojshme për 
vazhdimin e aprovimit.

•	 Projekti  për zgjatjen e pistës në ANP “Adem Jashari” 

Ashtu siç kërkohet me Rregulloren nr. 17/2017 të AAC-së që përcakton dispozitat dhe procedu-
rat administrative lidhur me aerodromet dhe në përputhje me materialin udhëzues të AAC-së TP 
27 – “Procedurat për ndryshime të aerodromit”, operatori i aeroportit – LKIA,  ka organizuar 
më datë 12 tetor 2018 në zyrën e ANP “Adem Jashari” takimin fillestar për projektin e zgjatjes 
së pistës. Në këtë takim, në të cilin kanë marrë pjesë zyrtarët e MIT, ASHNA-së dhe AAC-së, 
operatori ka prezantuar  projektin në tërësi dhe metodologjinë e kryerjes së punëve. Pas rishi-
kimit të detajuar të sigurisë, projekt-propozimit për zgjatje të pistës dhe punëve përcjellëse, 
duke e konsideruar këtë projekt si ndryshim domethënës të infrastrukturës i cili do të ndikojë 
edhe në operimet në aeroport, AAC-ja ka  kërkuar të vazhdohet me aplikim zyrtar për ndry-
shime në aeroport, sipas Rregullores nr. 17/2017 dhe TP 27.

Gjatë vitit 2018, Departamenti i Aerodromeve ka pranuar vlerësimet e sigurisë, si pjesë e pro-
jektit në fjalë, për punët tokësore për zgjatjen e udhës Alfa (Taxiway Alfa) dhe për ndërtimin e 
dy udhëve për dalje të shpejtë nga pista (New Rapid Exit Taxiways). Pas rishikimit të vlerësim-
it, në konsultim me departamentin e SHNA-së, janë aprovuar këto punë, por vetëm për pjesën 
në distancë 60 m nga vija e mesit së pistës.

•	 Ndërtimet brenda zonave mbrojtëse të ANP “Adem Jashari”

Në kuadër të përgjegjësive për rregullimin e zonave mbrojtëse të aerodromeve, inspektorët e 
aerodromeve kanë vazhduar me mbikëqyrjen e zbatimit të rregullores mbi zonat mbrojtëse të 
aerodromit dhe Rregullores për shënjimin e pengesave.

Gjatë vitit 2018 janë pranuar nga ANP “Adem Jashari” LKIA disa vlerësime të aplikacioneve 
për ndërtime brenda zonave mbrojtëse të aeroportit, siç është ndërtimi i një objekti të ri nga 
kompania “Karting Arena”, ndërtimi i fabrikës për deponimin e barnave “Santefarm”, ndër-
timi i depos “JYSK/KFC”, ndërtimi i fabrikës së peletit nga kompania “LINA-KS”, të gjitha 
brenda territorit të komunës së Fushë Kosovës. AAC-ja ka vlerësuar dhe rishikuar në hollësi 
dokumentacionin e pranuar dhe, pasi është siguruar që ndërtimet nuk do të ndikojnë në sigurinë 
e operimeve të aviacionit civil, ka miratuar vlerësimet, me kusht që zbatohen të gjitha rekoman-
dimet e parashtruara. Për më shumë, me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimit mes palëve 
përgjegjëse për zbatimin e rregulloreve relevante për ndërtim brenda zonave mbrojtëse të aero-
dromeve, inspektorët e  aerodromeve kanë zhvilluar takime me zyrtarë përgjegjës të komunës 
së Fushë Kosovë dhe të LKIA-së.

AAC-ja ka pranuar nga ANP “Adem Jashari” LKIA një shkresë në të cilën është shprehur 
shqetësimi i tyre për projektin e ndërtimit të një depoje mbeturinash të mallrave të rrezikshme 
në afërsi të aeroportit. AAC-ja ka  njoftuar Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për 
këtë çështje e cila është duke e trajtuar brenda përgjegjësive të veta.   
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•	 Vlerësimi i ndikimit të turbinave të erës dhe ndërtimeve të larta në sigurinë 
e operimeve ajrore në Republikën e Kosovës  

AAC-ja ka vazhduar të ushtrojë rolin koordinues për vlerësimin e ndikimit të ndërtimeve të 
larta në sigurinë e operimeve ajrore në Republikën e Kosovës, sipas detyrave të deleguara në 
LAC. Duke i koordinuar veprimet nën përgjegjësinë e saj, përmes vlerësimeve të sigurisë nga 
operatori i ANP “Adem Jashari” LKIA dhe ASHNA, AAC-ja duhet të sigurohet se ndërtimi, 
instalimi dhe operimi i turbinave të erës nuk do të ndikojë në sigurinë e operimeve të aeroportit 
dhe në trajektoret e fluturimeve të aeroplanëve në Republikën e Kosovës. Gjatë vitit 2018 janë 
mbajtur disa takime konsultative me përfaqësuesit e kompanive të ndryshme që kanë shprehur 
interes për instalim të turbinave të  erës për  prodhim të energjisë elektrike në Republikën e 
Kosovës. Vlerësimet e sigurisë për projektet e  kompanive “AKUO ENERGY MED”, “SOWI 
KOSOVO” dhe “Kosovo Kika WPP” janë përfunduar sipas procesit dhe përgjigja përkatëse iu 
është kumtuar operatorëve. 

Në anën tjetër, kompania “Counter Global Kosovo”, që do të ndërtojë termocentralin e ri 
“Kosova e Re”, ka bërë një kërkesë për vlerësim aeronautik të një shtylle të lartë (60 m) që do 
të vendoset në zonën e nën-stacionit të Termocentralit Kosova B, në Obiliq. AAC-ja ka iniciuar 
vlerësimin aeronautik gjithëpërfshirës nga operatori i aerodromit dhe  ASHNA, dhe si rezultat 
i vlerësimeve është konstatuar që vendosja e shtyllës për matje meteorologjike në lokacionin 
e propozuar nuk do të jetë pengesë për operimet e aviacionit civil. Për këto vlerësime është 
njoftuar kompania përkatëse dhe KFOR-i, në mënyre që shtylla të regjistrohet në hartat e tyre 
aeronautike.   

Turbinat e erës në Kikë, Kamenicë
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•	 Identifikimi i objekteve të larta dhe inspektimi i shenjëzimit të tyre

Në kuadër të përgjegjësive, inspektorët e aerodromeve kanë vazhduar me përcjelljen në terren 
për të konfirmuar përmbushjen e kërkesave për shenjim të objekteve të larta bazuar në kërkesat 
në fuqi. Në këtë kontest, inspektorët e aerodromeve kanë përpiluar një plan të detajuar të vep-
rimit të ndarë në tri fusha kryesore:

−	 Identifikimi i largpërçuesve në autostrada dhe rrugët nacionale;
−	 Inspektimi i shenjëzimit (ndriçimit dhe ngjyrosjes) të objekteve të identifikuara më parë; 

dhe
−	 Takimi me operatorë dhe institucionet  relevante, për informim në lidhje me implementimin 

e rregullores.

Si pjesë e procesit të verifikimit të implementimit të legjislacionit në fuqi, janë përfunduar të 
gjitha veprimet cilët kërkohen për identifikim të largpërçuesve në autostrada dhe rrugët nacio-
nale të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, bazuar në planin e veprimit janë kryer inspektimet 
në terren për  shenjëzimin (ndriçimin dhe ngjyrosjen) e objekteve të identifikuara. Departa-
menti i Aerodromeve do të vazhdojë fazën finale të verifikimit të implementimit të rregulloreve 
edhe gjatë vitit 2019, duke filluar takimet me institucionet relevante (komunat që shtrihen për 
rreth aeroportit, ministritë përkatëse, përfaqësuesit e KOSTT-it, atyre të telefonisë mobile, etj.) 
dhe organizimit të një punëtorie në të cilën do të diskutohet bashkëpunimi mes tyre në lidhje me 
implementimin e rregulloreve përkatëse.

•	 Vlerësimi i kërkesave për ndërtimin e heliporteve

Janë pranuar dy kërkesa-shprehje të interesit për ndërtim të heliporteve në Republikën e 
Kosovës. 

Në takim konsultues me Udhëheqësin e Divizionit për Infrastrukturë në Ministrinë e Shënde-
tësisë është prezantuar projekti për ndërtimin e objektit të ri të Emergjencës, në kuadër të kom-
pleksit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ku është paraparë edhe ndërtimi i heliportit 
që do të përdoret për transportin e pacientëve me helikopter. AAC-ja i ka prezantuar të gjitha 
kërkesat dhe standardet që duhet të plotësohen për aprovimin e heliportit, bazuar në Rreg-
ulloren e AAC-së nr. 3/2012 mbi aerodromet e aprovuara. AAC-ja  është përgjigjur në shkresën 
“Shprehje e interesit për pajisje me Licencë” të Ministrisë së Shëndetësisë për aprovimin e he-
liportit – “Klinika e Emergjencës Prishtinë” në të cilën janë specifikuar kërkesat dhe janë dhënë 
udhëzimet e nevojshme për tu pajisur me aprovimin e heliportit dhe operatorit ajror.

Gjithashtu, kanë vazhduar konsultimet me operatorin ekonomik “KOS-KOMERC”, i cili në 
bashkëpunim me operatorin ajror “VIVA Helicopters” nga Shqipëria ka shprehur interes për 
aprovim të një heliporti në komunën e Podujevës. Janë mbajtur disa takime me palën e interesu-
ar, ndërsa inspektorët e AAC-së kanë realizuar disa vizita në lokacionin e planifikuar për ndër-
timin e heliportit. Gjatë procesit të konsultimeve, aplikuesit i janë dhënë të gjitha udhëzimet e 
nevojshme për të filluar procesin e aplikimit dhe aprovimit të heliportit.

•	 Ushtrimi gjithëpërfshirës për reagim në emergjenca në ANP “Adem Jashari”

Në përputhje me dispozitat e Rregullores së AAC-së nr. 1/2008 mbi aerodromet dhe Planit 
Emergjent të Aerodromit, në muajin maj të vitit 2018, ANP “Adem Jashari” ka organizuar ush-
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trimin në tavolinë (Table top exercise), për reagimin në emergjenca ajrore sipas planit emerg-
jent të aeroportit. Në këtë ushtrim, në cilësinë e vëzhguesit  kanë marrë pjesë edhe dy inspektorë 
të aerodromeve bashkë me vlerësuesin e autorizuar mjekësor të AAC-së. Pas ushtrimit, inspek-
torët kanë përgatitur dhe kanë dorëzuar raportin e vëzhgimit të këtij ushtrimi tek organizatori 
(LKIA).  

Ushtrimi në tavolinë  paraqet simulimin e një emergjence sa më të përafërt me realitetin (një 
aksidenti të vërtetë), ku u sprovua koordinimi për aktivizimin e të gjitha resurseve të aeropor-
tit dhe agjencive shtetërore për reagim dhe dislokim. Përveç punonjësve të aeroportit, në këtë 
ushtrim morën pjesë Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës, Agjencia e Shërbimeve të Naviga-
cionit Ajror, Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, Policia e Kosovës, Forcat e Sigurisë së 
Kosovës, KFOR-i, përfaqësues të kompanive ajrore, Ministria e Punëve të Brendshme, Komi-
sioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike, etj. 

Pamje nga ushtrimi ne tavolinë për reagim në emergjenca në ANP “Adem Jashari’’

Bazuar në takimet e mbajtura pas ushtrimit dhe raportet e pranuara nga agjencitë përgjegjëse të 
brendshme dhe ato të jashtme, përfshirë këtu edhe AAC-në, ushtrimi ka demonstruar nivelin e 
gatishmërisë reaguese duke siguruar që aeroporti mund të përballojë me sukses një emergjencë 
të mundshme. Në anën tjetër, gjatë ushtrimit janë identifikuar edhe mënyra alternative për të 
përmirësuar funksionimin e reagimit adekuat në një incident dhe karshi kësaj të gjitha insti-
tucionet përgjegjëse, agjencitë e jashtme dhe ato në aeroport, do të bëjnë analiza dhe rezultatet 
mund të reflektohen në përmirësimin e planit emergjent të aeroportit dhe eventualisht planit të 
reagimit kombëtar, që është edhe një nga qëllimet primare të këtij ushtrimi. 
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•	 Pjesëmarrja në ushtrimin për reagim në emergjenca në nivel shtetëror, e 
organizuar nga KFOR-i 

Gjatë pjesës së fundit të vitit, inspektorët e aerodromeve kanë qenë pjesëmarrës në organizimin 
e ushtrimit kombëtar për emergjenca të organizuar nga KFOR - “SILVER SABRE 2018-2”. 

Qëllimi i ushtrimit ishte testimi i të gjitha institucioneve dhe mekanizmave shtetëror për reagim 
në emergjenca, në veçanti proceset e koordinimit mes tyre. 

Në këtë ushtrim AAC-ja ka pasur rol konsultues, për të kontribuar me këshilla dhe përkrahje 
organizative për skenarin e ushtrimit. Në ushtrimin e mbajtur gjatë tetorit, ishin pjesëmarrës të 
gjitha institucionet shtetërore që kanë rol aktiv për reagim në emergjenca, përfshirë agjencitë 
për emergjenca, policia, FSK-ja, institucionet  shëndetësore, etj.. 

d) Rregullimi ekonomik i aviacionit

Në bazë të nenit 15, pika e) e LAC-së, AAC-ja është përgjegjëse për rregullimin e ekonomisë së 
aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror në Republikën e Kosovës. Rreg-
ullimi ekonomik i këtyre operatorëve nënkupton masat që merr një rregullator i aviacionit për 
t’u siguruar se tarifat të cilat i vendos aeroporti dhe ofruesi i shërbimeve të navigacionit ajror 
për kompanitë ajrore janë të vendosura në mënyrë të arsyeshme, transparente dhe jodiskrim-
inuese. Për më tepër, rregullatori siguron që këto tarifa janë vendosur vetëm pasi që ofruesit 
dhe shfrytëzuesit e shërbimeve janë konsultuar mes veti duke i ofruar njëri-tjetrit të dhëna në 
mënyrë transparente. AAC-ja i rregullon dhe i miraton vetëm tarifat aeronautike të cilat kanë 
lidhje me shërbimet që aeroporti dhe ofruesi i shërbimeve të navigacionit ajror i ofrojnë ek-
skluzivisht, pa pasur kurrfarë konkurrence, siç janë tarifa e shërbimit të udhëtarëve, tarifa e 
aterrimit apo ajo terminale e navigacionit. Poashtu, rregullatori mbikëqyr nëse qëndrueshmëria 
financiare e operatorëve është në nivel të duhur që të mos e dëmtojë sigurinë e operimeve. Këto 
përgjegjësi ushtrohen nga Departamenti përgjegjës për rregullim ekonomik të aviacionit brenda 
AAC-së.

•	 Mbikëqyrja ekonomike e aeroportit

Analiza e pasqyrave të audituara financiare të operatorit të ANP “Adem Jashari” për gjendjen 
financiare në fund të vitit 2017 ka vërtetuar afarizmin pozitiv dhe qëndrueshmërinë financiare 
të kompanisë. Gjatë dorëzimit të raporteve të audituara financiare për tarifat e rregulluara nga 
AAC-ja dhe për tarifat e shërbimeve në tokë, AAC-ja ka vërtetuar që këto llogari financiare 
janë të ndara ashtu siç kërkohet me Nenin 4 të Rregullores nr. 4/2011 të AAC-së mbi qasjen në 
tregun e shërbimeve në tokë. 

Gjithashtu, është vërtetuar që polica e sigurimit për rrezikun ndaj palëve të treta, me mbulim 
adekuat për dëmet që mund t’i shkaktojë aeroporti, është vazhduar me kohë. Polica për përgjeg-
jësi në aviacion mbulon periudhën 4 prill 2018 - 3 prill 2019 dhe ka mbulesë prej 100,000,000 
EUR për cilëndo rast dhe në agregat në relacion me përgjegjësinë për produktet. Ky është një 
element tjetër i rëndësishëm i mbikëqyrjes ekonomike të operatorëve në fushën e aviacionit 
civil.
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Më 24 janar 2018, Drejtori i përgjithshëm, pas rekomandimit të Departamentit për BNRREA, 
përmes Vendimit nr. 02/2018 ka aprovuar Programin Nxitës për ANP “Adem Jashari” për periu-
dhën 25 mars 2018 - 28 mars 2020. Inspektorët e rregullimit ekonomik të aviacionit kanë vlerë-
suar në hollësi propozim-programin nxitës të dorëzuar nga LKIA më 20 nëntor 2017 dhe e kanë 
rekomanduar aprovimin e tij pasiqë kanë marrë opinionet e kompanive ajrore, siç parashihet me 
Rregulloren nr. 3/2015 të AAC-së mbi tarifat në aeroporte. Programi nxitës 2018-2020 përmban 
këto nxitje: nxitje për zhvillimin e destinacioneve të reja, nxitje për zhvillimin e frekuencave të 
reja, nxitje për kompanitë ajrore me vëllim të lartë të trafikut, nxitje për kompanitë që staciono-
jnë së paku një aeroplan në ANP dhe mbështetje për aktivitete marketingu kompanive ajrore 
që hapin destinacione apo frekuenca të reja në ANP. Kompanitë ajrore të cilat i kanë plotësuar 
kushtet e përcaktuara në program kanë aplikuar për të përfituar përjashtim të plotë ose zbritje 
nga pagesa e disa tarifave aeronautike, më së shpeshti nga tarifa e aterrimit. Në bazë të raportit 
të realizimit të Programit Nxitës të dorëzuar nga LKIA-ja, AAC-ja ka konkluduar që Programi 
Nxitës ka qenë i dobishëm për publikun ngase janë rritur mundësitë për të udhëtuar nga ANP 
“Adem Jashari”.

•	 Mbikëqyrja ekonomike e ASHNA-s 

Në bazë të Rregullores nr. 3/2016 të AAC-së mbi skemën e përbashkët të tarifave të shërbi-
meve të navigacionit ajror, ASHNA çdo vit i propozon AAC-së për miratim një vlerë të tarifës 
terminale njësi e cila do të jetë e aplikueshme në vitin pasues. Gjatë gjithë vitit 2018 ASHNA 
ka dorëzuar në AAC dokumente të vlefshme për të mbështetur propozimin e tyre për koston e 
dhënies së shërbimeve terminale të navigacionit ajror gjatë vitit 2019, parashikimin e njësive 
terminale të shërbimit për vitin 2019 dhe rrjedhimisht vlerën e tarifës së propozuar. Pasi që në 
Departamentin BNRREA janë analizuar të gjitha dokumentet e dorëzuara nga ASHNA për vitin 
2019, Departamenti i ka rekomanduar Drejtorit të përgjithshëm të AAC-së lëshimin e Vendimit 
Ekzekutiv nr. 19/ZDP/VE/2018 përmes të cilit përcaktohet tarifa njësi terminale në Republikën 
e Kosovës në vlerë prej 378 EUR duke filluar nga 1 janari 2019, e vlefshme për një vjet. Kjo 
vlerë e përcaktuar nga AAC-ja është më e vogël se ajo e propozuar nga ASHNA (397 EUR) 
ndërsa është e njëjtë me atë që është vjelur gjatë vitit 2018. Nën supozimin se rritja e numrit të 
njësive terminale të shërbyera gjatë vitit 2019 të jetë 15% në krahasim me vitin 2018, kjo tarifë 
pritet të sjellë të hyra afro 4.58 milion € për ASHNA-n.

Tarifa terminale e navigacionit u ngarkohet kompanive ajrore nga ASHNA për shërbimet termi-
nale të navigacionit ajror që kjo ofron në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës. Shërbimet 
për aeroplanët që mbikalojnë Kosovën do të vazhdojë t’i ofrojë HungaroControl, prandaj edhe 
të hyrat për këtë shërbim i shkojnë ofruesit të shërbimeve të navigacionit ajror të Hungarisë. 
Gjatë përcaktimit të tarifave aeronautike, AAC-ja kujdeset që të miratojë vetëm kostot e pran-
ueshme dhe të nevojshme për të dhënë shërbimin në pajtim me rregulloren në fuqi në mënyrë 
që të ruaj edhe interesin e udhëtarëve dhe konkurrueshmërinë e aeroportit.

AAC-ja ka  konfirmuar vlefshmërinë e policës së sigurimit të ASHNA-s të datës 29 dhjetor 
2017. Polica për përgjegjësi në aviacion mbulon periudhën 1 janar 2018 – 31 dhjetor 2018 dhe 
ka mbulesë prej 200,000,000 EUR për cilindo rast dhe në agregat në relacion me përgjegjësinë 
për produktet.
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Pamje e platformës në ANP “Adem Jashari”

•	 Mbikëqyrja ekonomike e shërbyesve në tokë

Në ANP operojnë dy ofrues të shërbimeve në tokë, të cilët janë miratuar nga AAC-ja për këtë 
qëllim: operatori i ANP “Adem Jashari”, LKIA, si ofrues i një game të gjerë shërbimesh (shër-
bimet e udhëtarëve, përpunimin e bagazhit, të aeroplanit në tokë etj.) si dhe kompania “Ex Fis” 
sh.p.k., e cila bën furnizimin e aeroplanëve me derivate. Të dy operatorët janë në mbikëqyrje të 
vazhdueshme nga AAC-ja për mirëmbajtjen e kritereve të sigurisë dhe atyre ekonomike.

Në kuadër të mbikëqyrjes ekonomike të shërbyesve në tokë, është konfirmuar vlefshmëria e 
policës së sigurimit të LKIA-së për operimet në ANP e cila mbulon periudhën 4 prill 2018 – 3 
prill 2019 dhe ka mbulesë prej 100,000,000 EUR për cilindo rast dhe në agregat në relacion me 
përgjegjësinë për produktet. Gjithashtu, është konfirmuar vlefshmëria e policës së sigurimit të 
“Ex fis” sh.p.k. e cila ka mbulesë 500,000,000 USD për cilindo rast dhe në agregat në relacion 
me përgjegjësinë për produktet dhe mbulon periudhën 26 maj 2018 – 25 maj 2020.

Analiza e pasqyrave të audituara financiare të operatorit “Ex Fis” sh.p.k. ka vërtetuar se kom-
pania e aprovuar nga AAC-ja për furnizim të mjeteve ajrore me karburant ka gjendje të mirë 
financiare, si dhe është përmbushur kërkesa nga Rregullorja nr. 4/2011 e AAC-së për ndarje 
të llogarive të biznesit që zhvillohet në aeroport nga aktivitetet tjera biznesore që zhvillon kjo 
kompani. 

Më 15 nëntor 2018 aplikuesi “Ex Fis” sh.p.k. ka dorëzuar aplikacionin për vazhdimin e mirati-
mit si furnizues i shërbimeve në tokë për palë të treta për kategorinë e furnizimit me derivate. 
Në departament janë shqyrtuar përmbushja e kritereve ekonomike që kërkohen me Rregulloren 
nr. 4/2011 të AAC-së për qasjen në tregun e shërbimeve në tokë dhe Publikimin Teknik nr. 16 të 
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AAC-së mbi kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë. Më 17 dhjetor 2018, 
Drejtoresha e DBNRREA-së ka lëshuar Konstatimin drejtuar Zëvendës Drejtorit të përgjith-
shëm me numër reference AACK/BNRREA/4 përmes të cilit konstaton se aplikuesi “Ex Fis” 
sh.p.k. i përmbush të gjitha kushtet që ndërlidhen me qëndrueshmërinë financiare dhe policën 
e sigurimit të parapara me nenin 11.2 të Rregullores nr. 4/2011 të AAC-së për qasje në tregun 
e shërbimeve në tokë. 

8.9  AKTIVITETI LEGJISLATIV

AAC-ja në bazë të kompetencave të dhëna në Ligjin nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil, është 
e autorizuar të nxjerrë akte nënligjore për zbatim të Ligjit për Aviacionin Civil, me të cilat 
bëhet përvetësimi i standardeve ndërkombëtare të aviacionit civil (të njohura si Standardet dhe 
Praktikat e Rekomanduara “SPR” e anekseve të Konventës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil 
- Konventa e Çikagos) dhe të atyre për zbatim të legjislacionit të BE-së në fushën e aviacionit 
civil, si ato në kuadër të Marrëveshjes HPEA, ashtu edhe të tjerat, të cilat vlejnë për vendet e 
BE-së, por që ende nuk janë bërë zyrtarisht pjesë e kësaj Marrëveshjeje. 

AAC-ja bën zbatimin e legjislacionit të BE-së në përputhje të plotë me dispozitat e Udhëzimit 
Administrativ nr. 3/2013 të Qeverisë së Kosovës për standardet e hartimit të akteve normative. 
Kjo nënkupton që secila projekt-rregullore e hartuar nga AAC-ja, që zbaton një akt nënligjor 
të BE-së, kalon nëpër procedurën e miratimit nga Ministria e Integrimeve Evropiane para se të 
nënshkruhet nga Drejtori i përgjithshëm.

a) Aktet nënligjore

AAC-ja aplikon procedurë transparente gjatë nxjerrjes së akteve nënligjore në pajtim me Ud-
hëzimin Administrativ nr. 1/2012 të AAC-së për procedurat e konsultimit publik. Të gjitha 
aktet nënligjore të AAC-së i nënshtrohen procesit të konsultimit publik të palëve të interesit. 
Ky konsultim ndjek procedurat dhe afatet kohore të dhëna, gjatë të cilit, çdo palë interesi, qoftë 
person fizik apo juridik, ka të drejtën e dhënies së komenteve, sugjerimeve apo të kërkimit të 
informacioneve shtesë nga strukturat e AAC-së, të cilat e nxjerrin një projekt-akt në konsultim 
publik. Forma e marrjes së këtyre komenteve/sugjerimeve nga palët e interesit mund të jetë me 
organizim të tryezave të rrumbullakëta, varësisht nga numri i të interesuarve, apo nëpërmes 
korrespondencës elektronike. Pas përfundimit të procesit të konsultimit publik, strukturat e 
AAC-së brenda 2 javëve janë të obliguara që të përgatisin një raport, në të cilin do t’i ofrojnë 
përgjigjet e tyre në komentet e pranuara, ndërsa duhet të shpjegojnë arsyet për pranimin apo 
mospranimin e sugjerimeve për ndryshim të dispozitave të projekt-aktit nënligjor që është ob-
jekt i konsultimit publik.

Publikimi i akteve nënligjore të AAC-së bëhet në platformën elektronike të Gazetës Zyrtare të 
Republikës së Kosovës si dhe në faqen zyrtare të AAC-së në internet.

Në vazhdim janë aktet nënligjore, të cilat janë nxjerr gjatë vitit 2018:

1. Rregullore nr. 01/2018 mbi kërkesat për ofruesit e shërbimeve në lidhje me trajnimin 
dhe vlerësimin e kompetencës për personelin e elektronikës të sigurisë të trafikut ajror 
(ATSEP). Rregullorja ka kaluar procesin e konsultimit publik dhe ka hyrë në fuqi më 1 
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mars 2018, ndërsa zbatimi i saj do të fillojë më 1 janar 2019.
2. Rregullore nr. 02/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 1/2012 për 

kushtet dhe mënyrën e përdorimit të deltaplanëve dhe paraglajdëve. Rregullorja ka hyrë 
në fuqi më 8 mars 2018.

3. Rregullore nr. 03/2018 për përcaktimin e kërkesave për performancën dhe interoperati-
bilitetin e mbikëqyrjes (survejimit) për qiellin e vetëm evropian, nxjerrë më 01.08.2018.

4. Rregullore (AAC) nr. 04/2018 për menaxhimin e sigurisë, nxjerrë më 07.08.2018.
5. Rregullore nr. 05/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores  nr. 02/2015 për 

tarifat e ngarkuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës, nxjerrë më 06.09.2018.
6. Rregullore nr. 06/2018 për ndryshimin e Rregullores së AAC-së nr. 3/2009 në lidhje me 

kërkesat thelbësore për mbrojtjen e mjedisit, nxjerrë më 26.09.2018.
7. Rregullore nr. 07/2018 e cila përcakton kërkesat për identifikimin e avionëve për surve-

jim për qiellin e vetëm evropian, nxjerrë më 28.09.2018.
8. Rregullore nr. 08/2018 për vlefshmërinë e vazhdueshme ajrore të mjeteve ajrore dhe 

produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike, si dhe për aprovimin e organizatave dhe 
personelit të përfshirë në këto detyra, nxjerrë më 28.09.2018.

9. Rregullore (AAC) nr. 09/2018 mbi zonat mbrojtëse të aerodromit, nxjerrë më 16.11.2018.
10. Rregullore (AAC) nr. 10/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 3/2012 

mbi aerodromet e aprovuara, nxjerrë më 16.11.2018.
11. Rregullore (AAC) nr. 11/2018 mbi parashutizmin, nxjerrë më 13.12.2018.

Janë hartuar edhe këto projekt-rregullore:

1. Rregullore (AAC) nr. xx/2018 për gjobat administrative të shqiptuara nga Autoriteti i 
Aviacionit Civil të Kosovës (periudha e konsultimit 29 tetor - 5 dhjetor 2018).

2. Rregullorja (AAC) nr. xx /2018 që përcakton kërkesat teknike dhe procedurat admin-
istrative në lidhje me operimet ajrore në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 03/2009 
Kosovës (periudha e konsultimit 27 nëntor – 12 dhjetor 2018).

Projekt-rregulloret e listuara më lart pritet të hyjnë në fuqi gjatë vitit 2019.

b) Vendimet ekzekutive dhe vendimet administrative

Në vijim janë listuar vendimet ekzekutive dhe ato administrative të lëshuara nga Drejtori i përg-
jithshëm i AAC-së gjatë vitit 2018:

Vendimet ekzekutive 

1. Vendimi nr. 01/ZDP/VE/2018, dt. 17 janar 2018, për shqiptim të gjobës prej 50 euro  për 
B.B. për arsye të operimit me mjet ajror pa pilot pa autorizim nga AAC-ja. 

2. Vendimi nr. 02/ZDP/VE/2018, dt. 24 janar 2018, për ANP “Adem Jashari” për aprovim të 
Programi Nxitës 2018-2020. 

3. Vendim nr. 03/ZDP/VE, dt. 2 maj 2018, për shqiptim të gjobës prej 50 euro për D.B për 
arsye të operimit me mjet ajror pa pilot pa autorizim  nga AAC-ja.

4. Vendim nr. 04/ZDP/VE, dt. 24 maj 2018, për autorizim të G.S. si ekzaminues për pjesën 
praktike të provimeve për licencë të pilotëve për deltaplan dhe paraglajd në R. e Kosovës.

5. Vendim nr. 05/ZDP/VE, dt. 24 maj 2018, për autorizim të SH.V si ekzaminues për pjesën 
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praktike të provimeve për licencë të pilotëve për deltaplan dhe paraglajd në R. e Kosovës.
6. Vendim nr. 06/ZDP/VE, dt. 24 maj 2018, për autorizim të F.G. si ekzaminues për pjesën 

praktike të provimeve për licencë të pilotëve për deltaplan dhe paraglajd në R. e Kosovës.
7. Vendim nr. 07/ZDP/VE, dt. 29 maj 2018, për autorizim të SH.V. si ekzaminer i autorizuar 

për deltaplan/paraglajd për ekzaminimin e pjesës praktike të provimit për licencë të pilotit 
të paraglajdit të mbajtur më 9 qershor 2018, në kodrën e Goleshit.

8. Vendim nr. 08/ZDP/VE, dt. 29 maj 2018, për emërim të F.G. si ekzaminer i autorizuar për 
deltaplan/paraglajd për ekzaminimin e pjesës praktike të provimit për licencë të pilotit të 
paraglajdit të datës 9 qershor 2018, në kodrën e Goleshit. 

9. Vendim nr. 09/ZDP/VE, dt. 5 qershor 2018, për autorizim të Qendrës Kombëtare të Mjekë-
sisë së Punës në Gjakovë si qendër e mjekësisë së aviacionit në Republikën e Kosovës. 

10. Vendim nr. 10/ZDP/VE/2018, dt. 24 korrik 2018, për shqiptim të gjobës prej 50 euro  për 
A.N. për arsye të operimit me mjet ajror pa pilot pa autorizim paraprak.

11. Vendim nr. 11/ZDP/VE/2018, dt. 17 gusht 2018, për shqiptim të gjobës prej 200 euro për 
A.K. për arsye të operimit me mjet ajror pa pilot pa autorizim paraprak.

12. Vendim nr. 12/ZDP/VE/2018, dt. 13 shtator 2018, për shqiptim të gjobës prej 50 euro për 
F.K. për arsye të operimit me mjet ajror pa pilot pa autorizim paraprak.

13. Vendim nr. 13/ZDP/VE/2018 , dt. 27 shtator 2018, për shqiptim të gjobës prej 50 euro për 
J.B. për arsye të operimit me mjet ajror pa pilot pa autorizim paraprak.

14. Vendim nr. 14/ZDP/VE/2018, dt. 05 tetor 2018, për shqiptim të gjobës prej 50 euro  ndaj 
S.A. për arsye të operimit me mjet ajror pa pilot pa autorizim paraprak.

15. Vendim nr. 15/ZDP/VE/2018, dt. 08 tetor 2018, për shqiptim të gjobës prej 50 euro ndaj 
V.H. për arsye të operimit me mjet ajror pa pilot pa autorizim paraprak.

16. Vendim nr. 16/ZDP/VE/2018, dt. 06 nëntor 2018, për shqiptim të gjobës prej 50 euro ndaj 
B.H. për arsye të operimit me mjet ajror pa pilot pa autorizim paraprak.

17. Vendim nr. 17/ZDP/VE/2018, dt. 06 dhjetor 2018, për autorizim të Qendrës Kombëtare të 
Mjekësisë së Punës në Gjakovë si Qendër e Mjekësisë së Aviacionit. 

18. Vendim nr. 18/ZDP/VE/2018, dt. 07 dhjetor 2018, për refuzimin e tarifës terminale njësi 
2019 të propozuar nga ASHNA.

19. Vendim nr. 19/ZDP/VE/2018, dt. 21 dhjetor 2018, për përcaktimin e tarifës  terminale njësi 
2019.

Vendimet administrative 

1. Vendimi nr. 01/2018,  dt. 19 janar 2018, për emërimin e grupit punues për hartimin e Ud-
hëzimit Administrativ për vlerësim, tjetërsim dhe menaxhim të pasurisë.                    

2. Vendim nr. 02/2018, dt. 7 qershor 2018, për caktim të Komisionit për regjistrimin e lëndëve 
arkivore dhe asgjësimin e lëndëve të cilat janë pa vlerë.

3. Vendim nr. 03/2018, dt. 21 qershor 2018, me anë të të cilit Njësia organizative “Zyra për 
Cilësi dhe Siguri“ emërohet “Departament për Cilësi dhe Siguri”, si dhe pozita “Menaxher 
i Cilësisë dhe Sigurisë” emërohet “Drejtor i Departamentit për Cilësi dhe Siguri”.

4. Vendim nr. 04/2018, dt. 1 gusht 2018, për autorizimin e pushimit pa pagesë për znj. Sala 
Ahmeti për një periudhë 2 vjeçare (nga data 1 shtator 2018 deri më 1 shtator 2020).

5. Vendim nr. 05/2018, dt. 17 gusht 2018, për caktim të Komisionit ad hoc për shqyrtimin e 
shkeljes dhe rekomandimin e gjobës administrative. 

6. Vendim nr. 06/2018, dt. 03 shtator 2018, për caktimin e anëtarit të tretë të Komisionit Di-
siplinor. 

7. Vendim nr. 07/2018, dt. 18.09.2018 i Komisionit Disiplinor.



RAPORT VJETOR 2018

74

8. Vendim nr. 08/2018, dt. 18.09.2018, për caktimin e ushtruesit të detyrës së Menaxherit të 
Personelit.

9. Vendim nr. 09/2018, dt. 24.09.2018, për caktimin e anëtarit të tretë të Komisionit për zgjidh-
jen e kontesteve dhe ankesave në AAC. 

10. Vendim nr. 10/2018, dt. 2 tetor 2018, për caktimin e Komisionit përzgjedhës për Shërbimin 
Civil.

11. Vendim nr. 10-1/2018, dt. 3 tetor 2018, për përmirësimin e përbërjes së Komisionit përzg-
jedhës për Shërbimin Civil .

12. Vendim nr. 11/2018, dt. 16 tetor 2018, për caktimin e Komisionit për inventarizim. 
13. Vendim nr. 12/2018, dt. 16 tetor 2018, për caktimin e Komisionit për vlerësim dhe zhvlerë-

sim të aseteve.
14. Vendim nr. 13-1/2018, dt. 23 nëntor 2018, për caktimin e anëtarit të tretë të Komisionit të 

Ankesave. 

Urdhëresat dhe Udhëzimet Administrative

•	 Urdhëresë Administrative nr. 01/2018 mbi procedurat për emërimin e ekzaminerëve 
të autorizuar për deltaplan/paraglljad, dt. 25 janar 2018.

•	 Udhëzimi Administrativ (AAC) nr. 02/2018 për vlerësim, tjetërsim dhe menaxhim 
të pasurisë jo financiare dt. 17.12.2018.

c) Ndëshkime/ankesa/konteste

Nga nëntëmbëdhjetë Vendime ekzekutive të lëshuara gjatë vitit 2018, nëntë nga to përmbajnë 
gjoba për operim të paautorizuar me mjet ajror pa pilot. Të gjitha gjobat e shqiptuara më lartë 
janë paguar. Ankesa dhe konteste nuk ka pasur.

d) Përmbledhje e shkresave të AAC-së  për pakon e ligjeve për reformën në 
administratën publike 

Gjatë fazës së konsultimit publik për pakon e ligjeve që kanë për qëllim reformimin e admin-
istratës publike, respektivisht për Projektligjin për organizimin dhe funksionimin e adminis-
tratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura, Projektligjin për zyrtarët publikë në Republikën e 
Kosovës dhe Projektligjin për pagat, AAC-ja ka dërguar në Ministrinë e Administratës Publike 
komentet dhe vërejtjet e saja rreth këtyre ligjeve. Vërejtjet e AAC-së ishin kryesisht të drejtuara 
tek Projektligji për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të 
pavarura dhe Projektligji për pagat. 

Fokusi i vërejtjeve në Projektligjin për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore, 
ishte rreth statusit të AAC-së, ku janë dhënë dëshmi që Autoriteti i Aviacionit Civil duhet të 
vazhdojë të funksionojë si agjenci e pavarur me kapacitet të plotë juridik. 

Duke qenë që AAC-ja është agjenci që gjeneron të hyra nëpërmes licencave, certifikatave si dhe 
tarifës së sigurisë, fonde këto të cilat janë të mjaftueshme që AAC-ja të ketë pavarësi financiare, 
komentet për Projektligjin për pagat kishin të bëjnë me kërkesën për mos përfshirjen  e AAC- së 
në këtë ligj ose përcaktimin e personelit të AAC-së si kategori e veçantë në “Kornizën e Pozi-
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tave në Administratën Publike” me grada dhe kategori aktuale. 

Pos komenteve dhe vërejtjeve të dërguara në MAP, Drejtori i përgjithshëm i AAC-së është 
takuar më 27 korrik 2018 meKoordinatorin nacional për reforma shtetërore në Qeverinë e Re-
publikës së Kosovës, për të shprehur pakënaqësitë e AAC-së lidhur me draftin e pakos së këtyre 
ligjeve. Drejtori i përgjithshëm  ka ofruar dëshmi që Autoriteti i Aviacionit Civil duhet të vazh-
dojë funksionimin si agjenci e pavarur me kapacitet të plotë juridik, e jo të shndërrohet në 
agjenci ekzekutive brenda Ministrisë së Infrastrukturës siç ishte propozuar në Projektligjin për 
organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura.

Pos këtij takimi Drejtori i përgjithshëm i AAC-së për të shprehur këtë shqetësim të AAC-së i 
ka dërguar shkresa Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës (dt. 27.07.2018), Kryetarit 
të Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvil-
lim Rajonal (dt. 26.07.2018), Kryetarit të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane 
(dt. 26.07.2018), Kryetarit të Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Mandate, Imunitete, 
Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit (dt. 26.07.2018), 
Kryetarit të Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës 
së Sigurisë së Kosovës (dt. 26.07.2018)  si dhe Kryetarit të Komisionit Parlamentar për Admin-
istratë, Qeverisje Lokale dhe Media (dt. 26.07.2018).

Më 30 tetor 2018, Drejtori i përgjithshëm ka marrë pjesë në  dëgjimin publik për pakon e lig-
jeve që do të reformojnë Administratën Publike të organizuar nga Komisioni Parlamentar për 
Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media. Ai me këtë rast theksoi që  Kushtetuta e Re-
publikës së Kosovës e cilëson AAC-në si rregullator të pavarur, prandaj, shndërrimi i AAC-së 
në një agjenci ekzekutive do të përbënte shkelje të Kushtetutës dhe nuk mund t’i qëndrojë asnjë 
testi ligjor. Ai kërkoi nga ky Komision që të merren parasysh vërejtjet e AAC-së, të dhëna gjatë 
atij takimi, vërejtje këto të dorëzuara paraprakisht me shkrim në sekretarinë e këtij Komisioni 
me dt. 29.10.2018. 

Pos këtij Komisioni, Drejtori i përgjithshëm i AAC-së i ka dërguar përsëri shkresë Kryetares së 
Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim 
Rajonal më dt. 29.10.2018 si dhe Kryetares së Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Man-
date, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit, ku 
ka përsëritur sërish shqetësimin AAC-së rreth Projektligjit për organizimin dhe funksionimin 
e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura. AAC-ja ka  ritheksuar pozicionin që 
shndërrimi i saj nga agjenci e pavarur rregullatore në agjenci ekzekutive është në kundërshtim 
me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, detyrimet e Republikës së Kosovës nga Marrëveshja 
për Hapësirën e Përbashkët të Aviacionit Civil (Marrëveshja HPEA) dhe praktikat më të mira 
ndërkombëtare, duke përfshirë edhe praktikat e vendeve të rajonit.

8.10 PUBLIKIMET TEKNIKE PËR INDUSTRINË

Për t’i përkrahur operatorët në zbatimin e legjislacionit në fuqi, AAC-ja në vazhdimësi nxjerr 
publikime teknike për industrinë e aviacionit civil. Publikimet e reja teknike janë listuar më 
poshtë:

•	 Më 18 qershor 2018 është publikuar Publikimi Teknik TP-27 “Procedurat për ndryshime 
të aerodromit” i cili e ka shfuqizuar publikimin TP 08 – “Ndërtimet në aerodrom”. Ky 
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publikim teknik është shumë i vlefshëm për t’i ofruar udhëzimet për operatorët e aero-
dromeve mbi procedurat që do të përdoren për të njoftuar AAC-në për ndryshimet në 
një aerodrom.

•	 Më 20 nëntor 2018, është publikuar Publikimi teknik TP-28 Sistemi i menaxhimit të 
sigurisë (SMS) Udhëzues për Qendrat Aeromjekësore (AeMC). Ky material udhëzues 
aplikohet për funksione të ndërlidhura me menaxhimin e sigurisë, apo si mbështetje e 
drejtpërdrejtë e Qendrave Aeromjekësore të autorizuara nga AAC-ja në përputhje me 
dispozitat ligjore të Rregullores së AAC-së nr. 5/2015.

Pas përfundimit të procedurave të brendshme të hartimit, kontrollit të cilësisë dhe aprovimit, 
janë publikuar versionet e reja të publikimeve teknike:

• TP 18 - “Furnizimi i aeroplanëve me karburant”; 
• TP 20 - “Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom”; 
• TP 21 - “Menaxhimi i rrezikut në platformë“;
• TP 24 -“Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës”;
• TP 25 - “Ndriçimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja”;
• TP-03 – “Zonat mbrojtëse të aerodromeve”.

•	 Publikimi i pasqyrës mbi ndodhitë e raportuara

Në muajin mars të vitit 2018, AAC-ja ka publikuar raportin e radhës “Pasqyra e ndodhive të 
raportuara 2017”, në të cilin janë përmbledhur të gjitha ndodhitë e raportuara në AAC gjatë 
vitit 2017. Në bazë të legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, “ndodhia” nënkupton 
çdo ngjarje që lidhet me sigurinë, që rrezikon ose që, nëse nuk korrigjohet ose adresohet, mund 
të rrezikojë mjetin ajror, personat në bordin e tij ose çdo person tjetër dhe në veçanti përfshin 
aksidentin ose incidentin e rëndë.
 
Gjatë vitit 2017 në AAC janë raportuar gjithsej 149 ndodhi, të cilat janë kategorizuar sipas 
elementeve të aviacionit të përfshira në këto ndodhi, si dhe janë klasifikuar sipas ashpërsisë së 
ndikimit të tyre në operimet e sigurta të mjeteve ajrore dhe në personat në bordin e tyre. Këto 
raportime janë bërë nga personeli i ANP “Adem Jashari”, ASHNA, KFOR-i dhe nga kompanitë 
ajrore. “Pasqyra e ndodhive të raportuara” përmban një shpjegim të shkurtër të klasave dhe 
kategorive të ndodhive, një analizë të statistikave të ndodhive të raportuara në vitin 2017, një 
përshkrim më të hollësishëm të kategorive të koduara të ndodhive, si dhe një përshkrimin të 
hollësishëm të disa nga ndodhitë e përzgjedhura.
 
Dokumenti “Pasqyra e ndodhive të raportuara 2017” mund të gjendet në faqen zyrtare të AAC-
së në internet www.caa-ks.org.
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Numri i ndodhive të raportuara sipas muajve gjatë vitit 2017

8.11 INFORMIMI I PUBLIKUT DHE QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

a) Buletini i AAC-së “Aviatori”

Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin  
e përmuajshëm “Aviatori”, me theks në zhvilli-
met në AAC dhe industrinë e aviacionit në përg-
jithësi. Gjatë vitit 2018 janë publikuar gjithsej 
10 numra të këtij buletini, i cili u është shpërn-
darë institucioneve të Kosovës, industrisë dhe 
publikut të gjerë në mënyrë elektronike përmes 
e-mail-it dhe faqes zyrtare të AAC-së në internet

Pamja e Buletinit të muajit nëntorit 2018
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b) Qasja në dokumente publike

Përmes Vendimit nr. 19/2012, Drejtori i përgjithshëm ka emëruar zyrtarin për komunikim me 
publikun, në të njëjtën kohë përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave të personave 
juridikë dhe fizikë për qasje në dokumentet publike të AAC-së, në përputhje me Ligjin nr. 03/L-
215 për Qasje në Dokumente Publike. 

Gjatë vitit 2018 janë pranuar 6 kërkesa për qasje në dokumente publike. Të gjitha kërkesat janë 
përmbushur brenda afatit ligjor. Nga kërkuesit e qasjes, tre kanë qenë nga mediet, dy nga sho-
qëria civile dhe një nga student. Nga kërkesat, 3 kanë qenë për pyetje, një për statistika, një për 
paga dhe një për hapësirë ajrore.

c) Faqja zyrtare e AAC-së në internet

Pas përfundimit të kontratës dhe në përputhje me kushtet e kontratës së re për “Ridizajnim 
dhe mirëmbajtje të ueb faqes së Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës”, gjatë vitit 2018, 
kompania fituese e përzgjedhur nga AQP, ka prezantuar dhe lansuar uebfaqen e redizajnuar të 
AAC-së. Faqja e re është strukturuar dhe dizajnuar që t’i plotësojë të gjitha nevojat e AAC-së 
dhe të shfrytëzuesve të kësaj faqe. 

Faqja zyrtare e AAC-së në internet vazhdimisht freskohet nga personeli për të reflektuar rreg-
ulloret dhe udhëzimet e reja të publikuara nga AAC-ja si dhe versionet e fundit të formularëve 
online që shërbejnë për aplikim ose për raportim vullnetar dhe të obligueshëm të ndodhive. 
Raportimi direkt online lehtëson procedurën e raportimit të ndodhive të aviacionit dhe inkura-
jon atë.

8.12 ADMINISTRATA DHE BURIMET NJERËZORE

Departamenti i Administratës dhe Burimeve Njerëzore, si njësi mbështetëse në AAC, ka 
mbështetur aktivitetet rregullatore të AAC-së, duke zbatuar procedurat për burimet njerëzore, 
financat, prokurimin dhe logjistikë. Për të siguruar një punë efikase, në vazhdimësi është përc-
jell nxjerrja e legjislacionit të ri dhe ndryshimet e legjislacionit në fushën e administratës pub-
like në Republikën e Kosovës. Më pas është informuar stafi i AAC-së dhe është përditësuar 
Manuali i procedurave të brendshme të administratës për t’i reflektuar ndryshimet.
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a) Prokurimi gjatë vitit 2018

Aktivitetet e prokurim-
it  të realizuara nga 
AQP prej dy Departa-
menteve:

1. Departamenti për 
Prokurime të Cen-
tralizuara në Nivel 
Qendror

2. Departamenti 
për Prokurime  
në Emër të Au-
toriteteve Kon-
traktuese me më 
pak se 50 punëtorë

Emri i Operatorit 
Ekonomik të cilit i 
është dhënë kontrata  

Data e nënshkrimit 
të kontratës dhe 
afati i kontratës Vlera e kontratës

1. AQP - 
Departamenti 
për Agjencitë e 
Pavarura 

      -   Furnizim me ujë 
për pije                                                                                                                                    

   “ADEA” Sh.P.K.    
Kontratë 36 muaj

18.01.2018
17.01.2021

1,950 €

2. AQP - 
Prokurime të   
Centralizuara 
në Nivel 
Qendror

   -   Shfrytëzimi i fotoko-
pjeve dhe  printerëve me 
qira LOT I

 Konzorciumi:

 NTSH “RIKON  & 
ARITECH” SHPK

   Kontratë 72 muaj

27.02.2018                                                                  
26.02.2024

Njësia matëse faqe e 
printuar/kopjuar
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
  1 faqe/0.0069

3. AQP - Depar-
tamenti për 
Agjencitë e 
Pavarura   

- Shërbime për 
dizajnim dhe 
shtyp 

N.T.G.I. ”Grafo Loni”

Periudhë 12 mujore

23.04.2017
22.04.2018

        2,393.50 €



RAPORT VJETOR 2018

80

4. AQP - Departa-
menti për  
7.     Ag-
jencitë e Pavar-
ura

- Furnizim me 
pajisje të TI-ve

“ARITECH” SH.P.K.

     Me një furnizim 

        10.09.2018

       

       3,242.00 €

5. AQP - 
Prokurime të   
Centralizuara 
në Nivel  Qen-
dror

- Shërbime të 
transportit ajror

          SH.P.K.
   
    “Malësia Reisen”

    
Kontratë  36 muaj

01.12.2018
30.11.2021   

Tarifa e shërbimit (ser-
vise charge)
e ofruar nga OE

3.00 €

    6.  AQP - Departamen-
ti për  
         Agjencitë e Pavar-
ura

      -    Furnizim me 
mobilje

    Ndërmarrja Tregtare 
Grafike
        
        ”Blendi”

      
 Me një furnizim 

26.11.2018

        

         

     1,304.00 €

8.13 RAPORTI FINANCIAR

a) Raporti i buxhetit me shpenzime

Buxheti i miratuar i AAC-së për vitin 2018 ishte 953,652 €; gjatë vitit 2018 nuk ka pasur rishi-
kim të buxhetit. AAC-ja ka pasur shkurtime buxhetore në kategoritë ekonomike sipas vendi-
meve të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Qeveria ka marrë vendim për kursim dhe ndarje 
buxhetore si dhe për transfere, rialokime të organizatave buxhetore për vitin 2018 sipas Ven-
dimit nr. 02/70 datë 19 tetor 2018, Vendimit nr. 08/76 datë 21 nëntor 2018 dhe Vendimit nr.  
07/80 datë 18 dhjetor 2018 të Qeverisë së Kosovës.

Pas vendimeve të Qeverisë për kursime, buxheti final i AAC-së në SIMFK për vitin 2018 ka 
qenë 942,781.10 €, duke përfshirë edhe fondet e pranuara në vlerë prej 6,664.40 € nga projekti 
“BEYOND” i financuar nga Komisioni Evropian. 

Gjatë vitit fiskal 2018, AAC-ja ka shpenzuar 897,239.22 €, që rezulton se realizimi në përqindje 
është 95% i buxhetit final të alokuar. Në tabelën 1 paraqitet buxheti i aprovuar dhe shpenzimet 
e realizuara për secilën kategori në përqindje.
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Tabela 1 – Buxheti dhe shpenzimet të shprehura në % 

Përshkrimi Buxheti final në 
SIMFK Shpenzimet Shpenzimet në %

Paga dhe mëditje 699,326.70 699,326.70 100%

Mallra dhe shërbime 232,216.40 192,026.23 83%

Shpenzime komunale 11,238.00 5,886.29 52%

Gjithsej 942,781.10 897,239.22 95%

b) Të hyrat

Të hyrat e AAC-së depozitohen në llogarinë zyrtare bankare të krijuar nga Drejtori i Agjencisë 
së Thesarit të Ministrisë së Financave. Të hyrat nga tarifa e sigurisë së udhëtarëve për muajt 
nëntor dhe dhjetor 2018 regjistrohen në fillim të vitit 2019, në përputhje me memorandumin e 
nënshkruar në mes të AAC-së dhe operatorit të ANP “Adem Jashari”. Këto të hyra transferohen 
45 ditë pas përfundimit të muajit. 

Të hyrat e AAC-së nga tarifa e sigurisë së udhëtarëve, gjobat, regjistrimit të SAP-ëve si dhe nga 
tarifat e licencimit dhe certifikimit në pajtim me Rregulloren e AAC-së nr. 2/2015 për tarifat 
e ngarkuara nga AAC-ja amenduar me Rregulloren nr. 05/2018, janë treguar në tabelën 2 në 
vazhdim.

Tabela 2 - Të hyrat vetanake 

c) Grantet e përcaktuara të donatorëve

Në nëntor të vitit 2018, AAC-ja ka pranuar edhe një pjesë të donacionit nga Komisioni Evro-
pian për projektin “Dizajnimi dhe procedurat e fluturimit përmes sinjaleve satelitore” në vlerë 
prej 1,970.56 €. Pjesa e mbetur  në vlerë prej 4,693.84 € nga viti 2017 është bartur në vitin 
2018. Gjatë vitit 2018, AAC-ja ka pasur shpenzime nga projekti “Dizajnimi dhe procedurat e 

2018 2017-1 2016-2

Përshkrimi Shënime € € € % e totalit 2017
% e ndryshimit 

nga 2016-1

Të hyrat nga taksat 1 % %
Të hyrat nga taksat 2 % %
Të hyrat nga dënimet-gjobat 1 600                     750                     200                     % %
Të hyrat nga dënimet-gjobat 2 % %
Të hyrat nga certifikim & licencat 1 39,575                15,950                30,835                % %
Të hyrat nga tarifë për regjistrim të SAP 820                     830                     % %
Të hyrat nga shitja e pasurisë dhe shërbimeve % %
Të hyrat nga tarifa e sigurise se pasagjerve 2,073,840           1,847,534           1,684,774           % %
Të hyrat nga interesi bankar % %
Të hyrat nga ndryshimet e pozicionit të kursit % %
Tarifa për akreditim % %
Të hyrat nga pasuria % %
Pranimet tjera % %
Gjithsej 2,114,835            1,865,064           1,715,809            0% %
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fluturimit përmes sinjaleve satelitore” në vlerë prej 1,000 €.

Tabela 3 – Grantet e bartura të pranuar shpenzuara dhe të pashpenzuara

d) Shpenzimet buxhetore

Financimi i të gjitha aktiviteteve të AAC-së për vitin 2018 sipas klasifikimeve ekonomike është 
paraqitur në tabelat e mëposhtme. Janë shpenzuar 897,239.22 €. Nëpunësve të AAC-së u pa-
guhet paga bazë (përfshirë përvojën e punës) dhe nuk marrin shtesa të tjera.

Shpenzimet buxhetore në bazë të kategorive janë pasqyruar në tabelën 4, pagat në tabelën 5, 
ndërsa në tabelat 6 dhe 7 janë pasqyruar shpenzimet buxhetore në bazë të aktiviteteve (mallra e 
shërbime dhe shpenzime komunale). 

Tabela 4  - Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme  

2018 2017 -1 2016-2
€ € € 

Të hyrat vetanake/donacioni të bartura nga viti i kaluar (2017) 4,694    0              4,129       
Të hyrat vetanake/donacioni i pranuar këtë vit (2018) 1,971    4,694       -               
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 6,664   4,694       4,129       
Shuma e shpenzuar në vitin aktual (2018) (1,000)   -               (4,129)      

Shuma e mbetur për bartje në vitin 2019 5,664   4,694       0              

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për Autoritetin e Aviacionit Civil
Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018

2018 2017-1 2016  -2
Llogaria e 
vetme e 
Thesarit

Llogaria e vetme 
e Thesarit

Llogaria e 
vetme e 
Thesarit

BKK

Pagesat 
nga palët 
e treta të 
jashtme

BKK

Pagesat 
nga palët e 

treta të 
jashtme

BKK

Pagesat 
nga palët 
e treta të 
jashtme

Shënime  

BURIMET E FONDEVE
896,239            839,595              828,018            

1,000                4,129               

Gjithsej 897,239            -            839,595              -            832,147            -            

SHFRYTEZIMI I FONDEVE
Operacionet

Paga dhe rroga 2 699,327            639,919              625,223            
Mallra dhe shërbime 3 192,026            193,185              200,339            
Shpenzime komunale 4 5,886                6,490                  6,585               

897,239            -            839,595              -            832,147            -            

Transferet 
Transfere dhe subvencione 5

Shpenzime  kapitale 
Prona, ndërtesa dhe pajisje 6

 Kthimi i huamarrjeve 7

Pagesa tjera 8

Gjithsej 897,239            -            839,595              -            832,147            -            

Granti qeveritar
Të hyrat vetanake
Të hyrat e dedikuara
Grantet e përcaktuara të donatorëve
Huamarrjet

Pranimet tjera 
Fondi zhvillimor në mirëbesim
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Tabela 5 - Pagat 

Tabela 6 - Mallrat dhe shërbimet 

Tabela 7 - Shërbimet komunale 

e) Planifikimi / Realizimi i buxhetit

Në tabelën 8 paraqiten të hyrat e mbledhura, buxheti i aprovuar si dhe realizimi i tij. Siç është 
shpjeguar në tabelën 1 më lart, AAC-ja ka realizuar 95% të buxhetit përfundimtar të alokuar. 

Buxheti Gjithsej 2017-1 2016 -2
Final GQ THV THD GPD H FZH Pagesat

Përshkrimi € € € € € € € € € '000 € '000
Shpenzime tjera - udhëtime zyrtare brenda vendit                         25 2                     2                  6                   
Shpenzime udhëtimi zyrtar jashtë vendit 12,790                 11,754            11,754          13,355          11,158     
Meditje për udhëtime zyrtre jashtë vendit 13,800                 12,903            12,903          13,040          12,552     
Akomodim - udhëtime zyrtare jashtë vendit 12,210                 10,017            10,017          10,741          8,639       
Shpenzime tjera - udhëtime zyrtare jashtë vendit 3,000                   2,103              2,103            2,095            2,450       
Shpenzime të telefonisë mobile 11,000                 10,352            10,352          9,869            9,888       
Shpenzime postare 600                      558                 558               409               754          
Shpenzime për perdorimin e kabllit optik 100                      -                  -                146               145          
Shërbime arsimi dhe trajnimi 22,739                 22,739            22,739          17,982          10,650     
Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 33,061                 21,992            21,992          20,860          23,629     
Shërbime shtypi - jo marketing 4,000                   1,188              1,188            2,075            3,896       
Shërbime kontraktuese tjera 6,646                   6,055              6,055            4,147            3,699       
Shërbime teknike 854                      729                 729               1,609            1,647       
Mobilje (më pak se 1000 euro) 2,000                   786                 786               1,935            
Telefona 100                      99                   99                 118               
Kompjuter 4,000                   3,124              3,124            4,195            9,057       
Pajisje tjera 800                      599                 599               564               151          
Funizim për zyre 7,994                   3,021              3,021            10,253          11,189     
Funrnizim me ushqime dhe pije (jo dreka zyrtare) 1,500                   1,224              1,224            895               1,017       
Furnizim pastrimi 3,500                   2,705              2,705            2,526            3,492       
Naftë për ngrohje 17,130                 17,064            17,064          13,996          18,763     
Derivate për gjenerator 223                      223                 223               
Karburante për vetura 2,600                   2,281              2,281            1,800            2,361       
Regjistrim i automjeteve 350                      325                 325               315               315          
Sigurim i automjeteve 1,000                   890                 890               783               1,004       
Taksa Komunale 30                        30                   30                 30                 30            
Sigurim i ndërtesës - tjera 10,000                 9,732              9,732            9,732            10,341     
Mirëmbajtje dhe riparim 4,500                   4,251              4,251            4,653            4,413       
Mirëmbajtje e ndërtesës 1,000                   -                  -                95                 
Mirëmbajtje e teknologjisë informative 1,500                   442                 442               694               867          
Mirëmbajtje e mobiljeve dhe pajisjeve 500                      304                 304               319               153          
Qiraja për ndertesë 42,000                 42,000            42,000          42,000          42,000     
Reklama & konkurse 1,000                   175                 175               1,110            400          
Dreka zyrtare 3,000                   1,361              1,361            839               1,549       
Donacioni nga Komisioni Evropian 6,664                   1,000 1,000            4,129       
Mallra dhe shërbime 232,216               191,026           -      -     1,000 -      -   192,026        193,185         200,339  

Krahasi
m

2018

Buxheti Gjithsej 2017 -1 2016 -2
Final GQ THV THD GPD H FZHM Pagesat

Përshkrimi € € € € € € € € € € 

Pagat neto përmes listës së pagave 577,067         577,067    577,067   528,270   516,035   
Pagesa per sindikatë -           
Pagesa neto për punë jashtë orarit -           
Puntëtorët me kontratë (jo në listen e pagave) -           
Tatimi  ndaluar në të ardhura personale 55,658           55,658      55,658     50,705     49,642     
Kontributi pensional-punetori 33,301           33,301      33,301     30,472     29,773     
Kontributi pensional-punëdhënësi 33,301           33,301      33,301     30,472     29,773     
Paga dhe rroga 699,327        699,327   -        -        -        -        -        699,327  1               639,919   625,223  

Krahasim
%

2018

Final GQ THV THD GPD H FZHM Pagesat
Përshkrimi € € € € € € € € € ' € 

Rryma 6,862                4,378         4,378       4,879       4,726       
Uji 1,200                399            399          424          513          
Mbeturinat 600                   337            337          252          254          
Ngrohja Qendrore -          
Shpenzimet telefonike 2,576                773            773          935          1,092       
Pagesa-vendimet gjqyqësore -          
Shpenzime komunale 11,238              5,886        -        -        -        -        -        5,886      1              6,490      6,585      

Krahasim
%
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Tabela 8 - Raporti i ekzekutimit të buxhetit 

f) Investimet kapitale

AAC-ja në vitin 2018 nuk ka pasur shpenzime kapitale. 

g) Tabelë krahasuese e buxhetit për tre vitet e fundit

Tabela 9 – Krahasimi i buxhetit për tre vitet e fundit

Përshkrimi Buxheti Realizimi

2018 2017 2016 2018 2017 2016

Paga 699,327 639,919 625,223 699,327 639,919 625,223

Mallra dhe shërbime 232,216 220,105 200,339 192,026 193,185 200,339

Shpenzime komunale 11,238 13,738 6,994 5,886 6,490 6,585

TOTALI 942,781 873,763 832,556 897,239 839,595 832,147

h) Buxheti i AAC-së për vitin 2019

Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës ka bërë kërkesën buxhetore për vitin 2019 
në përputhje me afatet dhe procedurat ligjore të Republikës së Kosovës. 

Për funksionimin dhe ushtrimin e aktiviteteve sipas planifikimit, AAC-ja  ka kërkuar një buxhet 
prej 1,388,937.44 €. Kërkesa buxhetore e AAC-së nuk është aprovuar si e tillë dhe buxheti i 
aprovuar i AAC-së për vitin 2019 është në vlerë prej 1,000,236 €.

2017-1 2016 -2

Buxheti 
fillestar 
(Ndarja)

Buxheti 
final 

(Ndarja) Realizimi Varianca Realizimi Realizimi 
A B C D=C-B E F

Shënime € € € € € € 
Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit

9
Të hyrat jo tatimore 10 2,114,835          1,865,064       1,715,809       

11
Grantet e përcaktuara të donatorëve 12 1,971         1,971                4,694             4,129             
Huamarrjet 13
Tjera 14

Gjithsej Pranimet e mbledhura në FKK-në -              1,971         2,116,806          -           1,869,758       1,719,938       

Dalja e parasë së gatshme nga llogaria e Thesarit
2 716,862       699,327      699,327            -           639,919          625,223          

Mallra dhe shërbime 3 223,052       232,216      192,026            (40,190)     193,185          200,339          
Shpenzime komunale 4 13,738         11,238       5,886                (5,352)       6,490             6,585             
Transfere dhe subvencione 5 -           
Shpenzime kapitale 6 -           
Kthimi i huamarrjeve 7 -           
Tjerat 8

Gjithsej  pagesat e bëra nga BRK nëpërmes LlVTh 953,652       942,781      897,239            (45,542)     839,595          832,147          

2018

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për Autoritetin e Aviacionit Civil
Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2018

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe rroga
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9. AUDITIMET NDAJ AAC-së

a) Auditimi nga  Zyra Kombëtare e Auditimit të Kosovës

Në shkurt të vitit 2018, Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka kryer auditimin e pasqyrave 
vjetore financiare të AAC-së për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017. Ky auditim është foku-
suar në pasqyrat vjetore financiare, menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm (duke 
përfshirë menaxhimin dhe ekzekutimin e buxhetit) dhe sistemin e auditimit të brendshëm. Në 
raportin  e ZKA-së, të pranuar në maj të vitit 2018, në konkluzionin e përgjithshëm thuhet se 
AAC-ja ka të dizajnuar sistem të mirë të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit financiar. 
Edhe këtë vit, si viteve tjera, ZKA-ja ka dhënë “Opinion të Pamodifikuar” dhe ka konfirmuar se 
“pasqyrat  financiare të AAC-së për vitin 2017 prezantojnë  një  pamje  të  drejtë  dhe  të  vërtetë  
në  të gjitha aspektet materiale”. Sipas këtij raporti, menaxhimi i buxhetit është bërë në harmo-
ni të plotë me parimet e mirëfillta të menaxhimit financiar. Në raportin e Zyrës Kombëtare të 
Auditimit është dhënë një rekomandim (shih tabelën më poshtë), të cilin AAC-ja e ka adresuar 
menjëherë dhe e ka zbatuar sipas dispozitave në fuqi.

Rekomandimet Veprimi i Me-
naxhmentit

Data e planifi-
kuar për përfun-
dim

Personi Përg-
jegjës

Rekomandimi Nr. 1
Kryesuesesi i Bordit Mbikëqyrës 
dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet 
të sigurojë se është bërë një analizë 
për t’i përcaktuar shkaqet lidhur 
me prezantimin jo të duhur të 
buxhetit final dhe donacioneve të 
pashpenzuara në PFV nuk duhet 
të dorëzohet në Ministrin e Finan-
cave, përveç nëse ndaj PFV janë 
aplikuar të gjitha kontrollet dhe 
rishikimet e nevojshme

PVF-të tani veç 
janë të shpalosura 
sipas rekoman-
dimit.
        

Është përfunduar Sipas përg-
jegjësisë së 
pozitës

 

b) Auditimi i Brendshëm nga Ministria e Financave

Në maj të vitit 2018, AAC-ja ka pasur auditim nga Zyra e Auditorit të Brendshëm të Ministrisë 
së Financave. Në korrik të vitit 2018, kjo zyrë ka dërguar raportin final për vitin 2017 me disa 
rekomandime të cilat AAC-ja i ka adresuar menjëherë dhe i ka zbatuar sipas dispozitave në fuqi. 

Rekomandimet nga Auditori i brendshëm i Ministrisë së Financave dhe implementimi i tyre:
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Rekomandimet Veprimi i Menaxh-
mentit

Data e planifi-
kuar për për-
fundim

Personi 
Përgjegjës

Rekomandimi Nr. 1

Rekomandojmë menaxh-
mentin e lartë që t’i marr 
masat e duhura për respek-
timin e linjave të raporti-
mit në harmoni me organo 
gramën

Megjithëse konsidero-
jmë se nuk ka asnjë 
çështje problematike në 
këtë pikë, menaxhmenti 
i AAC-së do t’i marrë 
parasysh rekomandimet  
dhe do të ketë kujdes 
të shtuar ne zbatimin e 
tyre.

Nga tani e tutje. Sipas përgjegjë-
sisë së pozitave

Rekomandimi  Nr. 2

Rekomandojmë menaxh-
mentin e lartë të AAC  që  
t’i marr masat e duhura  me 
rastin e rekrutimit të stafit 
që përzgjedhja e kandidat-
eve të bëhet në harmoni 
me kërkesat e konkursit me 
ligjet në fuqi  komisioni 
përzgjedhës për rekrutimin 
e stafit të bëje vlerësimin e 
duhur.

Megjithëse konsidero-
jmë se nuk ka asnjë 
çështje problematike në 
këtë pikë, menaxhmenti 
i AAC-së do t’i marrë 
parasysh rekomandimet 
dhe do të ketë kujdes 
të shtuar ne zbatimin e 
tyre.

Nga tani e tutje Sipas përgjegjë-
sisë së detyrave.

Rekomandimi Nr. 3   

Rekomandojmë  menaxh-
mentin e lartë të AAC  që 
klasifikim   e vendeve të 
punës dhe gradimin  ta 
bëjë sipas kërkesave të 
MAP-it  sipas Rregullores 
nr.09/2012 për standardet 
organizimit  të brendshëm 
dhe sistematizimit të ven-
deve të punës në adminis-
tratën  shtetërorë .

Në periudhë sa më të 
shkurtë menaxhmenti 
i AAC-së do të  bëjë 
rishikimin e Rregullores 
për organizimin dhe 
funksionimin e brend-
shëm  sipas akteve në 
fuqi  të MAP-it, për aq 
sa këto akte normative 
të MAP-it janë të apli-
kueshme për agjencitë e 
pavarura të shtetit.

Nga tani e tutje
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Rekomandimi Nr. 4 
 
Rekomandojmë menaxh-
mentin  e lartë   të AAC-së  
që të ndërmarrë masat e 
duhura   për të pasqyruar 
ndryshimet në Strukturën  
Organizative të AAC-
së  dhe në Rregulloren e 
brendshme, në mënyrë që 
të  ketë harmonizim në 
mes të Akt –Emërimeve, 
Strukturës Organizative dhe 
Rregullores së brendshme    
për klasifikimin e vendeve 
te punës.

Menaxhmenti i AAC-së 
në mbështetje të bazës 
ligjore  dhe përgjeg-
jësive në strukturë  do 
të bëjë rishikimin dhe 
harmonizimin  e Rreg-
ullores për organizimin 
dhe  funksionimin e 
brendshëm.

Nga tani e tutje

c) Auditimi nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil

Gjatë muajit mars të vitit 2018, AAC-në  e ka audituar Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbi-
mit Civil. Ende nuk është pranuar raport nga KPMSHC-ja.

10. SFIDAT

Edhe gjatë vitit 2018, AAC është ballafaquar  me sfida të shumta të cilat në rrafshin tekniko-
profesional ishin të ndërlidhura me faktin që AAC ende, për shkaqe politike jashtë fushëveprimit 
të saj, nuk po mund të bëhet anëtare e barabartë e familjes së organizatave të aviacionit qofshin 
ato evropiane apo globale. Edhepse AAC me përpikëri plotëson kërkesat që dalin nga Marrëveshja 
për Hapësirën e Përbashkët Evropiane, pala tjetër e kësaj Marrëveshjeje, Komisioni Evropian në 
emër të Bashkimit Evropian, përkundër përpjekjeve tona, nuk ka siguruar që AAC të trajtohet 
barabartë me palët tjera të asociuara të marrëveshjes duke pranuar lidhjen e Aranzhimeve të 
Punës mes EASA-s dhe AAC-së dhe duke i dhënë Kosovës statusin e vëzhguesit në këtë agjenci 
të BE-së. Njëkohësisht mosanëtarësimi në organizatat ndërqeveritare të aviacionit ICAO, 
ECAC dhe EUROCONTROL paraqesin pengesa ditore në punën e AAC-së dhe zhvillimin e 
përgjithshëm të aviacionit në Kosovë. 

Buxheti i pamjaftueshëm i cili po vazhdon t’i ndahet AAC-së vit pas viti pa marrë parasysh të 
hyrat që gjenerohen po vështirëson në masë të ndjeshme operimin e rregullt të organizatës. Brengë 
vit pas viti po bëhet buxheti i pamjaftueshëm për trajnime që do t’iu mundësonte inspektorëve 
ndjekjen e trajnimeve përditësuese, të detyrueshme sipas standardeve ndërkombëtare për të 
mbajtur kredencialet e inspektorit. Acquis e aviacionit vazhdimisht amandamentohet e plotësohet 
dhe rregullatori i aviacionit duhet të ketë staf të trajnuar mirë, qoftë përmes trajnimeve, qoftë 
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përmes konsulencave, që të mbikëqyrë zbatimin e këtyre kërkesave në industrinë të cilën  e 
rregullon. Poashtu, AAC-së për disa vite me radhë nuk po i bëhet e mundur rekrutimi i stafit të 
nevojshëm siç është paraparë me Rregulloren e brendshme të organizatës dhe në mungesë, si 
pasojë, një pjesë të stafit profesionalo-teknik i janë deleguar përgjegjësi administrative. 

Humbja e stafit teknik është sfidë që po e shoqëron AAC-në vitet e fundit dhe kjo bëhet edhe më 
brengosëse kur dihet se sa deficitar është stafi i edukuar në aviacion në Kosovë. Kjo do të bëhet 
edhe më serioze poqese vendoset me ligjet për reformimin e administratës shtetërore që stafit 
profesionalo-teknik të AAC-së t’i zbriten pagat.   Sfidë vazhdon të mbetet edhe përcaktimi i një 
objekti qeveritar për nevoja të AAC-së ose ndërtimi i objektit të AAC-së me të hyrat vetanake 
në mënyrë që të mos paguhet qira.

11. STATISTIKAT E TRAFIKUT AJROR
Gjatë vitit 2018 ANP “Adem Jashari” ka shërbyer gjithsej 2,165,749 udhëtarë, sipas statistikave 
që ka mbledhur operatori LKIA. Ky numër udhëtarësh përfaqëson rritje dy shifrore prej 14.6% 
që janë shërbyer në këtë aeroport në krahasim me vitin e kaluar (1,889,659).

Muajt të cilët kanë pasur numrin më të lartë të udhëtarëve janë gushti me 275,057 dhe korriku 
me 256,317,  ndërsa muajt më të ulët ishin janari me 144,352 dhe shkurti me 123,921. Ngritja 
dyshifrore ishte pothuajse në të gjithë muajt e vitit përveç muajve prill dhe korrik.

Gjatë vitit 2018 në Prishtinë janë realizuar 8,388 nisje fluturimesh, apo 11.7% më shumë se 
vitin e kaluar. Muaji me më së shumti nisje fluturimesh ishte ai i gushtit me 1,010, ndërsa muaji 
me më së paku nisje fluturimesh ishte muaji shkurt me 472.

Prej destinacioneve Cyrihu përbën 16.2% të tërë trafikut të udhëtarëve, Bazeli (BSL/MLH) 
–  13.3%, Dyseldorfi – 9.4%, Shtutgarti – 7.5%, Stambolli (IST) – 7.1%, Gjeneva – 6.2%, 
Mynihu – 5.5% dhe Stambolli (SAW) – 4.6%. Prej shteteve, prin Zvicra me 36% të trafikut të 
përgjithshëm nga Prishtina, e pasuar nga Gjermania me 31%, Turqia me 16%, Austria me 5%, 
Anglia me 3% e kështu me radhë.

Prej kompanive ajrore, prin Germania me 321,499 udhëtarë të shërbyer gjatë vitit 2018 për në 
dhe nga Prishtina, e pasuar nga EasyJet me 241,809, Edelweiss – 240,200, Orange2fly 200,278, 
Turkish Airlines – 179,218, Eurowings – 163,982, Adria – 157,931 e kështu me radhë.

Sa i përket destinacioneve të mëtejmë prej Prishtinës, prin Nju Jorku (JFK), pasuar nga Londra 
(Heathrow), Çikago, Frankfurti, Cyrihu dhe Kopenhaga.

Bartja e mallrave dhe postës përmes ajrit ka shënuar rritje prej 2%.

Statistikat e plota gjenden në Shtojcën 4 të këtij raporti dhe në faqen e AAC-së në internet: 
http://caa-ks.org

Siç mund të vërehet në tabelën në vijim, gjatë vitit 2018 i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor 
përfshirë edhe Kosovën kanë shërbyer mbi 20 milion udhëtarë. Siç mund të shihet nga tabela 
në vijim, rritjen më të madhe të numrit të udhëtarëve në rajon gjatë vitit 2018 e kishte Shkupi, 
Prishtina dhe Podgorica me rreth 15%. Përpos shtetasve të Kosovës, shtetasit e shteteve tjera në 
këtë tabelë udhëtojnë pa viza në Evropë.
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 Udhëtarët më 2018 Udhëtarët më 2017 Ndryshimi (%) Ndryshimi

Shkup 2,158,258 1,868,272 15.5% +289,986

Prishtinë 2,165,749 1,889,659 14.6% +276,090

Podgoricë 1,208,525 1,055,142 14.5% +153,383

Tiranë 2.947.172 2,630,338 12% +316,784

Sarajevë 1,046,635 957,696 9.3%   +88,937

Zagreb 3,336,310 3,092,047 7.9% +244,263

Lubjanë 1,812,411 1,683,045 7.7% +129,366

Beograd 5,641,105 5,343,420 6.6% +297,685

Aeroporti i Prishtinës në krahasim me aeroportet e kryeqyteteve tjera në rajon
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*me të kaltër janë shenjuar trajnimet e sponsorizuara
Pozita Trajnimi/Punëtoria Institucioni 

trajnues
Inspektor i vlefshmërisë 
ajrore 1 

Trajnim për shërbyes publik – programi për 
zhvillim të politikave publike dhe lidership 
(PPDL) 

RIT Kosovë 
(AUK)

Trajnim për legjislacionin për mallrat e 
rrezikshme – Fillestar – kategoria 6

IATA

Punëtoria multinacionale e TAIEX-it për licen-
cat për mirëmbajtjen e mjeteve ajrore dhe për 
organizatat trajnuese për mirëmbajtje

TAIEX

Inspektor i vlefshmërisë 
ajrore 2 

Trajnim për auditor të brendshëm për sistemet 
e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 

Akademia 
TUV

Trajnim për bartjen e litiumit përmes ajrit IATA 

Punëtoria multinacionale e TAIEX-it për licen-
cat për mirëmbajtjen e mjeteve ajrore dhe për 
organizatat trajnuese për mirëmbajtje

TAIEX

Trajnim në fushën e teknologjisë informative 
MS Office (PowerPoint, Outlook) IKAP

Trajnim në fushën e teknologjisë informative 
MS Exel 2013 IKAP

Zyrtar i operimeve me 
helikopter

Trajnim për teknikat e auditimit rregullator Organizata 
Trajnuese e 
JAA-së

Ekzaminues i autorizuar 
mjekësor

Trajnim për kursin e EASA-s për trajnim të 
inspektorëve- Kërkesat dhe auditimet ae-
ro-mjekësore

Organizata 
Trajnuese e 
JAA-së

Drejtor i Departamentit 
të Aerodromeve

Trajnim për kërkim dhe shpëtim – kursi për 
koordinim në vendngjarje 

Qendra për 
bashkëpunim 
të sigurisë 
RACVIAC

Inspektor i aerodromeve 
1

Trajnim për auditor të brendshëm për sistemet 
e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 

Akademia 
TUV

Trajnim për ndriçimin aeronautik në tokë ADB
Punëtori për raportim dhe menaxhim të 
dhënave të ndodhive në aviacion sipas dispozi-
tave të rregulloreve përkatëse të EASA-s

ACI

SHTOJCA 1 – LISTA E TRAJNIMEVE
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Inspektor i aerodromeve 
2 

Trajnim për auditor të brendshëm për sistemet 
e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 

Akademia 
TUV

Trajnim për studime aeronautike dhe analiza të 
rrezikut

ACI

Inspektor i aerodromeve 
3 

Trajnimi për vlerësimin e pengesave në aero-
drome dhe zonat e mbrojtura

ACI

Drejtor i SHNA-së Punëtori për optimizimin e ndikimit të misione-
ve ushtarake në trajektoret civile  4D

Shkolla 
Kombëtare 
e Francës 
për Aviacion 
Civil

Inspektor i SHNA-së 1 Trajnim për kërkim dhe shpëtim – kursi për 
koordinim në vendngjarje 

Qendra për 
bashkëpunim 
të sigurisë 
RACVIAC 

Trajnim për Microsoft Visio dhe Microsoft 
Publisher 2013

IKAP

Punëtori për kalimin nga shërbimet e informat-
ave aeronautike në menaxhimin e informatave 
aeronautike

TAIEX

Inspektor i SHNA-së 2 Trajnim për kompetencat e ATSEP-ëve (LEX-
COMP-ATSEP)

Instituti i 
Shërbimeve 
të Naviga-
cionit Ajror

Punëtori për kalimin nga shërbimet e informat-
ave aeronautike në menaxhimin e informatave 
aeronautike

TAIEX

Zyrtare e SHNA-së 3 Trajnim për auditor të brendshëm për sistemet 
e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 

Akademia 
TUV

Trajnim për kompetencat e ATSEP-ëve (LEX-
COMP-ATSEP)

Instituti i 
Shërbimeve 
të Naviga-
cionit Ajror

Trajnim për Microsoft Visio dhe Microsoft 
Publisher 2013

IKAP
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Zyrtar i lartë për bash-
këpunim ndërkombëtar

Trajnim për skemën e performancës SES Instituti i 
Shërbimeve 
të Naviga-
cionit Ajror

Trajnim për auditor të brendshëm për sistemet 
e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 

Akademia 
TUV

Punëtori për zbatimin e udhëzuesit dhe doraca-
kut të ri për hartimin e koncept dokumenteve

SIDA

Punëtori regjionale e TAIEX-it për ndihmën 
shtetërore

AAC-ja e 
Malit të Zi, 
Podgoricë

Zyrtar për rregullim 
ekonomik të aeroporteve 
dhe shërbimeve të navi-
gacionit ajror 

Trajnim për teknik të kontabilitetit Shoqata e 
Kontabi-
listëve të 
Çertifikuar të 
Kosovës 

Trajnim për ekonominë e transportit ajror IATA

Drejtor i Departamentit 
për siguri dhe cilësi

Seminar mbi standardin ndërkombëtar ISO 
22301 për menaxhimin e vazhdimësisë së 
biznesit

Sigma&In-
tegra

Trajnim për zbatimin e Shtojcës 19 të ICAO-s 
dhe  realizimit të Programit Shtetëror të Sig-
urisë (PSHS)

Projekti 
EASA IPA 4  

Trajnim për menaxhimin e sigurisë në nivel të 
shtetit

Projekti 
EASA IPA 4  

Këshilltare ligjore për 
çështje të aviacionit

Trajnim për ligjet dhe politikat ndërkombëtare 
të aviacionit

Organizata 
Trajnuese e 
JAA-së

Trajnim për përafrimin e legjislacionit vendos 
me legjislacionin e Bashkimit Evropian

IKAP

Punëtori për zbatimin e udhëzuesit dhe doraca-
kut të ri për hartimin e koncept dokumenteve

SIDA

Drejtor i DABNJ Trajnim për ndryshimet në Sistemin e Pagave, 
Organizimi i Administratës Shtetërorë, Planifi-
kimi i Buxhetit për këtë Kategori, si dhe An-
gazhimi i Personave për Shërbime të Veçanta

FLSA
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Menaxhere e prokurimit Trajnimin për aspektet  praktike të zbatimit të 
E-prokurimit dhe menaxhimin e kontratave

FLSA

Trajnim për Microsoft Visio dhe Microsoft 
Publisher 2013

IKAP

Menaxherja e personelit Trajnim për Microsoft Visio dhe Microsoft 
Publisher 2013

IKAP

Trajnim për menaxhimin e burimeve njerëzore  IATA

Trajnim për shërbyes publik – programi për 
zhvillim të politikave publike dhe lidership 
(PPDL) 

RIT Kosovë 
(AUK)

Zyrtar për ADM Trajnim për auditim të brendshëm ISO 
9001:2015 

Akademia 
TUV, Salz-
burg

Zyrtar për logjistikë Trajnim për administrimin e punëve në zyre, 
komunikim, menaxhim të dokumenteve dhe 
përgatitjen e listës së dokumenteve me afate të 
ruajtjes 

FLSA

Trajnim për shërbyes publik – programi për 
zhvillim të politikave publike dhe lidership 
(PPDL) 

RIT Kosovë 
(AUK)
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SHTOJCA 2 – PLANI I PUNËS SË AAC-SË PËR VITIN 2018 DHE REAL-
IZIMI I TIJ
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Legjenda:

ADM   Departamenti i Administratës dhe Burimeve Njerëzore

AGA   Departamenti i Aerodromeve

ASHNA   Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

BNRREA  Departamenti i Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Rregullimit Ekonomik të    
   Aviacionit

DSF   Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

SHNA   Departamenti i Shërbimeve të Navigacionit Ajror

ZDP   Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm

DSC   Departamenti për Siguri dhe Cilësi

ZÇLA   Zyra për Çështje Ligjore të Aviacionit
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SHTOJCA 3 – REZULTATET E MATJES SË KËNAQSHMËRISË

Matja e jashtme 2018 

 
Rezultatet e vlerësimit (nota 1-5) 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Dokumentet e AAC-së,
saktësia dhe korrektësia

Informimi nga AAC-ja Komunikimi me AAC-në Profesionalizimi dhe
korrektësia e personelit të

AAC-së
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SHTOJCA 4 – STATISTIKAT E TRANSPORTIT AJROR
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SHTOJCA 5 – PLANI KOMBËTAR I PERFORMANCËS PËR SHNA
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