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NJË PYETJE

Grafet që ilustrojnë  numrin e udhëtarëve, nisjet e fluturimeve dhe bartjen e 
kargos në ANP “Adem Jashari” mund të gjenden në faqen zyrtare 
të AAC-së në internet www.caa-ks.org
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Rrjeti i Sigurisë së Aviacionit publikon edhe këtë vit 
statistikat e aksidenteve ajrore për vitin 2018

Cili është alfabeti 
fonetik për komunikim 
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Autorial 
nga Bajram 
Xhemajli: 
Ndodhitë e 
raportuara gjatë 
vitit 2018 në 
AAC 

AAC-ja ka publikuar statistikat e trafikut 
ajror 2018 në ANP “Adem Jashari”

Me Vendimin nr. 07/83 të datës 11 janar 2019, Qeveria 
e Republikës së Kosovës ka emëruar z. Eset Berisha 
Drejtor të përgjithshëm të AAC-së për një mandat 
pesëvjeçar. Para emërimit në këtë post, z. Berisha 
ka qenë këshilltar i lartë i Ministrit të Ministrisë 
së Infrastrukturës dhe Transportit në Qeverinë e 
Republikës së Kosovës. Prej vitit 2010 deri në vitin 
2016, z. Berisha ka punuar në Autoritetin e Aviacionit 
Civil ku ka ushtruar funksionin e Këshilltarit ligjor 
për aviacion - Udhëheqës i Zyrës për Çështje Juridike 
dhe Rregullatore. Prej vitit 2001 deri në vitin 2010 
ka ushtruar funksione të ndryshme administrative-
juridike në administratën e misionit ndërkombëtar 
të OKB-së në Kosovë dhe në Zyrën e Ndërkombëtare 
Civile të Përfaqësuesit Ndërkombëtar Civil, 
përgjegjëse për zbatimin e statusit përfundimtar të 
Kosovës. Ka titullin baçelor i drejtësisë nga Kolegji 
“Fama” dhe ka gradë masteri në studime evropiane 
të fituar nga “Centre International de Formation 
Europeéne”, Nice të Francës, një nga pesë shkollat 
e ekselencës për studimin e integrimeve evropiane. 
Ka ndjekur dhe përfunduar një numër të trajnimeve 
profesionale në fushën e së drejtës së aviacionit në 
Universitetin e Lajdenit, në Holandë dhe në IATA, 
në Gjenevë, Zvicër dhe në Universitetin Amerikan, 
Kolegji Juridik i Washingtonit, SHBA. Është autor 
i një botimi për revistën periodike të Universitetit 
DePaul, në Çikago të SHBA-ve, IALP, tetor 2013, 
lidhur me aviacionin civil në Kosovë.

Eset Berisha emërohet Drejtor i 
përgjithshëm i AAC-së
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FAlEmiNDERit që koNtRiBuAt Në mAtJEN E 
këNAqShmëRiSë PëR 2018

BëhEt liCENCimi i koNtRolloRëvE AJRoRë 
SiPAS RREGulloRES NR. 19/2017 të AAC-Së

Në fund të vitit 2018, për vitin e 
shtatë me radhë është matur 
niveli i kënaqshmërisë së 

personave që pranojnë shërbime nga 
AAC-ja qoftë përmes shfrytëzimit 
të dokumentacionit, certifikimit, 
licencimit, lejes apo ndonjë shërbimit 
tjetër.

Për të identifikuar mundësitë për 
përmirësim, AAC-ja nga viti 2012 
monitoron nivelin e kënaqshmërisë 
së klientit dhe pranon sugjerime për 
përmirësim nga ata që intervistohen.
Edhe pse të gjitha matjet deri 
më tani tregojnë nivel të lartë të 
kënaqshmërisë, për vitin 2018 ky 
nivel ka pasur rritje në krahasim 
me vitet e kaluara. Matja është 
kryer përmes një pyetësori që është 
dërguar te industria që AAC-ja 
rregullon, te bashkëpunëtorët dhe 
palët tjera të interesit.

Autoriteti i Aviacionit Civil 
(AAC) është përgjegjës për 
lëshimin dhe ripërtëritjen e 

licencave të kontrollorëve të trafikut 
ajror (KTA) të cilët ofrojnë shërbimet 
e kontrollit ajror në territorin e 
Republikës së Kosovës. Duke parë 
rëndësinë e madhe që ka për sigurinë 
e fluturimeve shërbimi i kontrollit të 
trafikut ajror, kërkohet që aplikuesit 
për kontrollorë të përmbushin një 
varg të kërkesave dhe kushteve. 
Është Rregullorja e AAC-së 
nr. 19/2017 e cila përcakton 
kërkesat teknike dhe procedurat 
administrative në lidhje me licencat 
dhe certifikatat e Kontrollorëve 
të Trafikut Ajror, e cila që nga 
janari i vitit 2018 ka zëvendësuar 
Rregulloren nr. 5/2012, ndërsa 
zbatimi i saj ka filluar që nga muaji 
mars 2018.

Matja e kënaqshmërisë së 
shfrytëzuesve të shërbimeve të AAC-
së është një ndër aktivitetet që kryhet 
në kuadër të sistemit për menaxhim 
të cilësisë në AAC, kërkesë e bazuar 
në ISO 9001:2015. 

Ju falënderojmë të gjithë juve që 

Afati i fundit i zëvendësimit të 
licencave të vjetra dhe konvertimi i 
tyre në formatin e ri ka qenë data 31 
dhjetor 2018. 

Në dhjetor 2018, Departamenti i 
Shërbimeve të Navigacionit Ajror 
brenda AAC-së ka pranuar gjithsej 
22 aplikacione për rivalidim të 
licencave nga kontrollorët e trafikut 
ajror të cilët punojnë në Agjencinë 

kontribuat në këtë matje dhe i dhatë 
mundësinë AAC-së për përmirësim 
të vazhdueshëm. Ju sigurojmë se të 
gjitha ato që i keni shkruar ne i kemi 
pranuar dhe vlerësuar për t’i shërbyer 
përmirësimit të mëtutjeshëm të 
cilësisë së shërbimeve tona.

e Shërbimeve të Navigacionit Ajror. 
Pas shqyrtimit të aplikacioneve dhe 
përfundimit që të gjithë aplikuesit 
përmbushin kushtet dhe kërkesat e 
Rregullores nr. 19/2017 të AAC-së, 
SHNA ka vazhduar me rivalidimin e 
licencave për një periudhë të caktuar 
kohore.

Pamje e licensës së kontrollorit të trafikut ajror



| 3



4 |

Më 16 janar 2019, TUV 
Austria me zyrë në Shqipëri 
ka mbajtur një konferencë 

për prezantimin e të rejave në mesin e 
Standardeve ISO. 
AAC-ja është ftuar në këtë konferencë 
si organizatë që paraqet storje suksesi 
brenda së cilës mund të vërehet 
zbatimi i drejtë dhe i suksesshëm i 
Standardit për Menaxhimin e Cilësisë 
ISO 9001:2015. 

në në vitin 2016 për Standardin ISO 
9001:2015 dhe në mesin e rreth 250 
kompanive e organizatave që ka 
certifikuar në Shqipëri dhe Kosovë, 
TUV e ka përzgjedhur AAC-në si 
organizatë të sukseshme, storja e të 
cilës ishte e vlefshme të tregohet para 
audiencës së TUV Austria në këtë 
konferencë.

AAC-ja prezantohet në konferencën e tuv Austria si 
storje suksesi

viti 2019 fillon me numër të shtuar udhëtarësh në 
ANP, 17% më shumë udhëtarë gjatë janarit në krahasim 

me janarin 2018

Pamje nga prezantimi
AAC-në e përfaqësoi znj. Lendita Kika 
Berisha, Drejtoreshë e Departamentit 
për Siguri dhe Cilësi e cila prezantoi 
të arriturat e AAC-së në menaxhimin 
e brendshëm të organizatës dhe 
mbështetjen që jep Sistemi për 
Menaxhim të Cilësisë në menaxhimin 
e sigurisë në aviacionin civil.  
Prezantime mbajtën edhe prezantuesit 
nga TUV Austria në Vjenë dhe Athinë.
TUV Austria ka certifikuar AAC-
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Në dhjetor, pas një procesi 
të gjatë të konsultimeve 
me palët e interesit, AAC-

ja ka nxjerrë Rregulloren (AAC) 
nr. 11/2018 mbi parashutizmin, e 
cila ka hyrë në fuqi më 28 dhjetor 
2018.  Kjo rregullore përcakton 
kushtet për kërcimet me parashutë, 
përdorimin dhe mirëmbajtjen e 
parashutës, trajnimet, provimet, 
marrjen dhe autorizimet e 
licencave të parashutistëve, si dhe 
kushtet të cilat duhet t’i plotësojnë 
personat juridikë (organizatat 
trajnuese) të aprovuara për 
trajnimin e parashutistëve. 
Rregullorja nuk aplikohet për 
kërcimet e parashutistëve të forcave 
ushtarake të Republikës së Kosovës 
dhe organeve të tjera për zbatimi të 
ligjit.

Për çka përdoret parashuta?

Në Kosovë, parashutizmi ende nuk 
është i përhapur si lëmi e aviacionit 
për disa arsye, më e zakonshmja 
është aspekti financiar, pasiqë 
pajisjet e parashutës janë shumë 
të shtrenjta. Gjithashtu duhet 
të kemi parasysh edhe koston e 
mjetit ajror (p.sh. aeroplani) i cili 
duhet të përdoret për realizimin e 
kërcimeve me parashutë.

Sot parashutizmi  më i përhapur 
është ai  sportiv. Sidoqoftë 
parashuta është një pajisje e 
përsosur teknike, e cila aplikohet 
në shpëtimin e jetës së njerëzve, 
sidomos të pilotëve ushtarakë por 

edhe të atyre të sporteve ajrore 
ekstreme. Përveç kësaj parashutat 
përdoren edhe për furnizim nga 
ajri me ndihma humanitare për 
popullatën në terrene të vështira 
apo jo lehtë të arritshme.

kush mund të realizojë kërcime 
me parashutë?

Kërcimet me parashutë mund të 
kryhen nga nxënësit  parashutist 
dhe parashutisti i licencuar. 
Kërcimet me parashutë mund të 
kryhen vetëm nga mjeti ajror i 
cili i plotëson kushtet teknike, në 
përputhje me rregullat e veçanta 
për realizimin e operimeve 
fluturuese me qëllim të kërcimit 
të parashutistëve. Kërcimet me 
parashutë nuk lejohen për personat 
nën moshën 16 vjeçare pa pëlqimin 
paraprak të shkruar nga njëri prej 
prindërve ose kujdestarëve.

lartësia e aktivizimit të 
parashutës

Kërcimi me parashutë nga lartësia 
më e madhe se 4,500 metra 
mund të kryhet nga parashutisti 
me licencë të vlefshme të 
kategorisë C dhe D, i cili duhet 
të jetë i pajisur me automatin e 
parashutës në parashutën rezervë. 
Lartësia minimale e aktivizimit të 
parashutës kryesore për kërcimet 
e nxënësve parashutistë është 
900 metra, ndërsa për kërcimet e 
parashutistëve te licencuar është 
750 metra.

llojet e parashutave

Parashutat sipas llojit ndahen në: 
parashutë kryesore, parashutë 
rezervë, dhe parashutë për shpëtim. 
Afatet kohore për përdorimin 
e parashutës përcaktohen sipas 
udhëzimeve të prodhuesit të  
parashutës, por nuk mund të jetë 
më i gjatë se 20 vite nga data e 
prodhimit.

licenca për të operuar me 
parashutë

Trajnimet për marrjen e licencës 
ose autorizimeve të parashutistit 
mund të kryhen nga një organizatë 
trajnuese.  Licencat e parashutistëve 
ndahen në kategori: A, B, C, dhe D.

Organizatat trajnuese aprovohen 
nga ana e AAC-së pas verifikimit 
të hollësishëm të infrastrukturës 
përkatëse, parashutave, pajisjeve 
dhe mjeteve mësimore, 
dokumenteve, dhe të dhënave 
të tjera relevante për trajnimin e 
duhur dhe verifikimin e zbatimit të 
kërkesave të Rregullores (AAC) nr. 
11/2018 mbi  mbi parashutizmin.

AAC-ja gjithashtu aprovon edhe 
ekzaminuesit e parashutistëve të 
cilët kryejnë verifikime të trajnimit 
praktik dhe verifikime të aftësive 
profesionale në emër të AAC-
së, me qëllim të licencimit të 
kandidatëve të parashutizmit.

AAC-ja ka nxjerrë rregulloren për 
parashutizëm
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AAC-ja ka realizuar masat e planifikuara në 
PkZmSA 2018

Gjatë vitit 2018, në kuadër të 
Programit Kombëtar për 
Zbatimin e MSA-së AAC-

ja ka arritur të realizojë 7 nga 8 
masat e planifikuara. Janë nxjerrë 6 
rregullore të reja të cilat transpozojnë 
akte nënligjore të BE-së nga fusha 
e aviacionit civil e që rrjedhin si 
obligim nga Marrëveshja HPEA. 
Nga këto rregullore,  3 mbulojnë 

fushën e menaxhimit të trafikut ajror 
dhe 3 fushën e sigurisë ajrore. AAC-
ja e ka pasur obligim edhe një masë 
zbatuese të rëndësishme të cilën e 
ka realizuar me sukses dhe në kohë. 
Kjo ishte konvertimi i certifikatës 
së aeroportit  ANP “Adem Jashari” 
bazuar në Rregulloren (BE) nr. 
139/2014 e cila edhe u lëshua nga 
Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së më 

8 nëntor 2018. Aeroporti i Prishtinës 
i certifikuar me këto standarde u 
bë njëri ndër aeroportet e parë të 
certifikuar me standarde të BE-së. 
Tabela e masave të cilat i ka pasur 
obligim AAC-ja gjatë vitit 2018 dhe 
realizimi i tyre janë prezantuar më 
poshtë:
_____________________________

Gjatë vitit 2019 AAC-ja në kuadër të 
Programit Kombëtar për Zbatimin 
e MSA-së (PKZMSA) planifikon 
nxjerrjen e 2 rregulloreve në K2, 1 në 
K3 dhe 2 në K4 e që transpononojnë 
legjislacion nga Acquis e BE-së, 
njëkohësisht pjesë e Marrëveshjes 
HPEA. Në planin afat-mesëm 
AAC-ja ka thënë se do të vazhdojë 
të zbatojë në mënyrë progresive 
kërkesat që dalin nga Faza II e 
Marrëveshjes HPEA.
Programi Kombëtar për Zbatimin 
e MSA-së (PKZMSA) freskohet në 
periudha vjetore dhe mbulon 5 vite. 
Programi miratohet nga Qeveria e 
Republikës së Kosovës çdo fillim vit.

 Masa e planifikuar Planifikimi Përditësimi i progresit 

1 Rregullorja për kërkesat për survejimin e performancës 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 evropian                 

K3 Adoptuar përmes Rregullores nr. 07/2018(nxjerrë 
më 28.09.2018) 

3 Rregullore për lehtësimin e procedurave të mirëmbajtjes 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, detyrave 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 përbashkët 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 operimeve 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 komerciale, operimet 
jo-komerciale të avionëve kompleks me motor dhe operimet e 
specializuara jo-komerciale të avionëve kompleks me motor 

K4 Në proces në MIE. AAC-ja ka përfunduar 
transpozimin si dhe konsultimin publik 

8 Lëshimi i certifikatës për ANP "Adem Jashari" bazuar në 
Rregulloren e BE-së nr. 139/2014 

K4 Lëshuar më 08.11.2018 
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Ndodhitë e raportuara gjatë vitit 2018 në AAC

Në përputhje me kërkesat 
e Rregullores së AAC-së 
nr. 9/2017 për raportimin, 

analizën dhe përcjelljen e ndodhive 
në aviacionin civil dhe me qëllim 
të ngritjes së sigurisë në aviacion, 
duke parandaluar aksidentet 
dhe incidentet, AAC-ja mbledh 

informacione relevante për sigurinë 
e aviacionit civil, bën procesimin 
e tyre, hetimin, analizën, ruajtjen, 
shkëmbimin dhe shpërndarjen 
e tyre, përmes menaxhimit të 
sistemit të raportimit të ndodhive në 
aviacionin civil. Këto informacione i 
mundësojnë AAC-së dhe industrisë 
së aviacionit identifikimin e rreziqeve 
që mund ta cenojnë sigurinë e 
mjeteve ajrore dhe personave brenda 
apo jashtë tyre dhe ndërmerrjen e 
masave adekuate të sigurisë në kohë 
të përshtatshme.

Kështu, gjatë vitit 2018 AAC-ja ka 
pranuar raporte për gjithsej 137 
ndodhi në aviacionin civil, që mund 
të thuhet se paraqet një numër 
mesatar duke u bazuar në faktin 
që gjatë tetë viteve të kaluara pesë 
herë janë raportuar prej 130 deri në 
137 ndodhi. Ndërsa krahasuar me 
numrin e ndodhive të raportuara 

gjatë dymbëdhjetë viteve të kaluara, 
sipas të dhënave të paraqitura në 
Grafikun 1, viti 2018 del të jetë viti 
i tretë për nga numri i ndodhive, 
pas viteve 2017 dhe 2014 kur 
ishin raportuar 149 gjegjësisht 174 
ndodhi. Derisa numri i përgjithshëm 
i ndodhive të raportuara në AAC që 
nga viti 2006 deri në fund të vitit 2018 
ka arritur në gjithsej 1350 ndodhi. 

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 2 , 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).

vijon në fq. 8 <<

Bajram Xhemajli

Grafiku 1. Numri i ndodhive të raportuara gjatë dymbëdhjetë viteve të kaluara
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Nga Grafiku 2 mund 
të vërehet se në 
krahasim me kate-

goritë e ndodhive të viteve 
2016 dhe 2017 kategoritë 
e vitit 2018 të cilat kanë 
pësuar rritje të lehtë janë: 
ADRM (aerodromi), ATM 
(menaxhimi i trafikut 
ajror/komunikimi, nav-
igimi dhe vrojtimi) dhe 
MAC: Airprox/alarmimi 
ACAS/humbja e ndarjes/
(afër) përplasja 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 lid-
hur me sigurimin, e cila 
përmban nënkategorinë 
e ndodhive të lidhura me 

sulmet me laser). Nënkate-
goria e ndodhive me sulmet 
me laser ka pësuar rënie 
të madhe dhe kjo është 
shumë e dobishme, sepse 
shndritja e rrezeve laserike 
drejt mjeteve ajrore në flu-
turim paraqet rrezik serioz 
për sigurinë e udhëtarëve 
dhe ekuipazheve, si dhe të 
njerëzve që jetojnë në afër-
si të aeroporteve. Sulmet 
me laser mund të paraqes-
in pengesë të madhe për 
pilotët dhe t’i verbojnë ata 
gjatë fazave kritike të flu-
turimit, siç janë ngritja dhe 
ulja. Këto sulme kryhen 
qëllimisht nga persona të 
papërgjegjshëm dhe përbë-
jnë vepër penale. 

Kategoritë tjera nuk kanë 
pasur ndikim të rëndë-

sishëm në numrin e përg-
jithshëm të ndodhive. Për 
sqarim, duhet të theksohet 
se dy nga ndodhitë e rapor-
tuara janë koduar në nga 
dy kategori dhe për këtë ar-
sye numri i përgjithshëm i 
ndodhive të koduara na del 
të jetë 139, por që në fakt 
kanë qenë 137 ndodhi.

Po ashtu, ndodhitë e rapor-
tuara 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 kla-
sa, së bashku me klasat e 
ndodhive të katër viteve të 
mëparshme janë paraqitur 
në Grafikun 3.

vijon nga fq. 7<<

Grafiku 2. Kategorizimi i ndodhive të raportuara gjatë viteve 2016, 2017 dhe 2018 (kodimi i ndodhive sipas 
elementeve të aviacionit të përfshira në ndodhi)

vijon në fq. 9 <<
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Siç mund të vërehet në Grafi-
kun 3, nga 137 ndodhitë e 
pranuara nga AAC-ja gjatë vi-
tit 2018, 104 ndodhi janë kla-
sifikuar si “Ndodhi pa ndik-
im në siguri”, 32 ndodhi janë 
klasifikuar 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 sig-

uri” në përqindje ka qenë afër 
76% i numrit të përgjithshëm 
të ndodhive, që paraqet numër 
më të madh në krahasim 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.

Autori është Inspektor 
i vlefshmërisë ajrore në AAC.

vijon nga fq. 8<<

Grafiku 3. Numri total i ndodhive të raportuara gjatë viteve 2014-2018 dhe klasifikimi i tyre sipas 
ashpërsisë
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NumRi i uDhëtARëvE Në AERoPoRtEt E 
RAJoNit Në vitiN 2018 

Rrjeti i Sigurisë së Aviacionit publikon edhe këtë vit 
statistikat e aksidenteve ajrore për vitin 2018

Gjatë vitit 2018 i gjithë rajoni 
i Ballkanit Perëndimor 
përfshirë edhe Kosovën  

kanë shërbyer mbi  20 milion 
udhëtarë. Rritjen më të madhe të 
numrit të udhëtarëve në rajon gjatë 
vitit 2018 e kishte Shkupi, Prishtina 
dhe Podgorica me rreth 15%.

Të dhënat e Rrjetit të Sigurisë 
së Aviacionit (ang. Aviation 
Safety Netëork) tregojnë 

që pavarësisht disa aksidenteve të 
profilit të lartë, viti 2018 ishte një 
nga vitet me siguri relativisht të 
lartë  për aviacionin civil komercial. 
Gjatë vitit 2018, Rrjeti i Sigurisë 
së Aviacionit regjistroi në total 15 
aksidente fatale të cilat rezultuan 
në 556 viktima. Këto statistika e 
bëjnë vitin 2018 vitin e tretë më të 
sigurt ndonjëherë për nga numri 
i aksidenteve fatale dhe të nëntin 
për nga aspekti i viktimave. Viti 
më i sigurt në historinë e aviacionit 
mbetet viti 2017 me 10 aksidente 
dhe 44 jetë të humbura.
Duke marrë parasysh që mesatarja 
pesëvjeçare e aksidenteve dhe 
viktimave është 14 aksidente dhe 
480 viktima në vit, viti i kaluar 
rezulton të jetë më keq nga këto dy 
aspekte.
Nga këto 15 aksidente përgjatë 
vitit 2018, 12 ishin aksidente që  
përfshinin fluturime udhëtarësh, 
ndërsa tre ishin fluturime mallrash. 
Tre nga 15 aeroplanët e aksidentuar 
janë operatorë nga kompanitë ajrore 
që janë në “Listën e zezë” të BE-së. 
Duke qenë që trafiku ajror në mbarë 
botën konsiderohet të jetë rreth 

37,800,000 fluturime në vit, shkalla 
e aksidenteve për vitin 2018  del të 
jetë një aksident me fatalitet për çdo 
2,520,000 fluturime.
Duke reflektuar mbi këtë normë 
aksidentesh, Drejtori i Rrjetit 
të Sigurisë së Aviacionit, Harro 
Ranter, tha se niveli i sigurisë është 
rritur ndjeshëm: “Nëse shkalla e 
aksidenteve do të kishte mbetur 
e njëjtë si dhjetë vjet më parë, 
atëherë vitin e kaluar do të kishim 
39 aksidente fatale. E në anën tjetër 
po të mbetej shkalla e vitit 2000, 
atëherë do të kishim 64 aksidente 
fatale. Kjo tregon progresin e 
madh që është arritur në aspektin e 
sigurisë në dy dekadat e fundit”.

Duke shikuar prapa pesë vitet 
e fundit, një gjë është e qartë: 
aksidentet me humbje të kontrollit 
janë një nga shqetësimet më të 
mëdha në aspektin e sigurisë, pasi 
që ky problem ishte shkaktar për 
të paktën 10 nga 25 aksidentet më 
të mëdha gjatë kësaj periudhe. Në 
shumicën nga këto aksidente nuk 
kishte të mbijetuar.

Burimi: ASN http://bit.ly/2G6Bmus

  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 

 
Burimi: https://bit.ly/2CT3uh4 
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NJË PYETJE

Cili është alfabeti fonetik për 
komunikim në aviacion?
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Alfabeti Ndërkombëtar i 
Shqiptimit (Germëzimit) në 
Radiotelefoni (International 

Radiotelephony Spelling Alphabet) 
ose ndryshe Alfabeti fonetik i 
ICAO-së apo Alfabeti fonetik ITU 
(International Communication 
Union, shq.: Unioni Ndërkombëtar 
për Komunikim) është alfabeti 
me përdorimin më të gjerë në 
komunikimin radiotelefonik në 
botë. Njihet edhe si alfabeti fonetik i 
NATO-s pasi që ka përdorim të gjerë 
edhe në komunikimin ushtarak. 
Ky alfabet për germëzimin e 
shkronjave është krijuar nga ICAO me 
qëllim të rregullimit të komunikimit 
radiotelefonik në aviacionin civil, 
në kuadër të rregullimit të  fushës 
së Telekomunikimit Aeronautik, 
gjegjësisht Aneksit 10 (Vëllimi 2) të 
Konventës së Çikagos.
ICAO përmes këtyre Standardeve 
dhe Praktikave të Rekomanduara 
e ka harmonizuar alfabetin 
fonetik aeronautik për radio apo 
telekomunikim duke caktuar 
shqiptim standard, ndryshe 
nga shqiptimi i alfabetit fonetik 
ndërkombëtar, të cilin e përdorim 
në përditshmëri.  

Arsyeja e përdorimit të këtij 
alfabeti është evitimi i hutimeve 
dhe gabimeve gjatë komunikimit  
në të folur që sjellë përdorimi i 
shqiptimit të fjalëve sipas gjuhës 
angleze ku ekziston ngjashmëria në 
shqiptim të shkronjave të ndryshme. 
Prandaj, kur shkronja shqiptohen 
sipas alfabetit të ICAO-s, gjasat 

janë shumë të larta që transmetimi 
i porosisë të jepet dhe të pranohet 
me saktësi edhe nëse folësit nuk e 
kanë gjuhë amtare anglishten edhe 
nëse lidhja e komunikimit nuk është 
shumë cilësore. Në këtë mënyrë 
gjatë pranimit të informatës vjen 
deri te keqkuptimi dhe rrjedhimisht 
rrezikimi i operimeve ajrore.

Lendita Kika - Berisha
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