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1.

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) është agjenci e pavarur rregullatore e ngarkuar me
rregullimin e aspekteve të sigurisë së aviacionit civil dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve
dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror. AAC-ja ka kapacitet të plotë juridik; është
organizatë e vetënancuar buxhetore dhe autoritet publik, i cili iu nënshtrohet dispozitave
përkatëse mbi organizatat buxhetore dhe autoritetet publike në ligjet dhe aktet e tjera nënligjore
të zbatueshme në Republikën e Kosovës.
AAC-ja udhëhiqet nga Drejtori i përgjithshëm, ndërsa puna e AAC-së mbikëqyret nga Bordi
Mbikëqyrës. Bordi aktual mbikëqyrës i AAC-së është emëruar nga Qeveria në qershor të vitit
2016. AAC-ja ka 29 punonjës dhe megjithë kërkesat e vazhdueshme drejtuar MF-së as në vitin
2019 nuk është miratuar rekrutimi i punonjësve të rinj për të kryer detyra thelbësore në fushën e
sigurisë e cilësisë apo të teknologjisë informative.
Matjet e realizimit të punës së AAC-së kanë treguar se Plani i Punës për vitin 2019 është realizuar
91%. Disa nga veprimet që nuk janë realizuar gjatë vitit 2019, 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. Shtojca 2 e këtij raporti përmban planin e punës 2019 dhe realizimin e tij.
AAC-ja 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
operatorët për një menaxhim sa më ekas të sigurisë së aviacionit civil në nivel të shtetit. Janë
organizuar dy takime të 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
identikuara si të nevojshme për menaxhimin e sigurisë. Janë përcjellë indikatorët e
performancës së sigurisë në aviacion, është menaxhuar raportimi i ndodhive dhe është
promovuar siguria në mesin e industrisë së aviacionit në vend.
Eshtë intensikuar procesi i normalizimit të hapësirës së ulët ajrore të Kosovës me NATO-n dhe
organizatat tjera. 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 shërbenin për të gjithë avionët që uturojnë në ANP “Adem Jashari”. Tash
për tash, të gjitha uturimet në Prishtinë kryhen vetëm përmes dy korridoreve ajrore që lidhin
Republikën e Kosovës me Maqedoninë Veriore. Korridoret e reja do ta shkurtonin kohën e
uturimit për rreth 25 minuta, do ta ulnin koston e operimit për kompanitë ajrore, që
rrjedhimisht do të duhej të reektohej në bileta më të lira për udhëtarët tanë. Risi gjatë vitit 2019
ishte involvimi i shtetit të Islandës i cili kishte shprehur qëllimin e tij për të ofruar mbështetje për
misionin e NATO-s në Kosovë, përkatësisht duke ofruar shërbimet e tyre KFOR-it, si pjesë e
kontributit të tyre në NATO në lidhje me aviacionin civil. Këto shërbime kanë të bëjnë me
ndihmën ndaj misionit të KFOR-it për mbikëqyrjen adekuate të aviacionit civil në përputhje me
6

RAPORT VJETOR 2019

standardet ndërkombëtare. Më shumë detaje në këtë temë mund të lexohen në pikën 8.2 b) të këtij
raporti.
Edhe gjatë vitit 2019, EASA ka hezituar të hyjë në Aranzhime Pune me AAC-në. Sidoqoftë, ajo ka
komunikuar me AAC-në në disa raste dhe është deklaruar se me hyrjen në fuqi të Marrëveshjes
HPEA aranzhimet e punës më nuk janë aktuale dhe se Kosova ka në dispozicion asistencën
teknike të EASA-s si dhe mundësinë që të vlerësohet në kuadër të kësaj Marrëveshjeje. Drejtori i
përgjithshëm i AAC-së ka ftuar EASA-n në vlerësim dhe si rezultat, ekspertët e EASA-s do të jenë
pjesë e ekipit vlerësues të Komisionit Evropian që në shkurt të vitit 2020 kur pritet se do të
vlerësojnë nivelin e zbatimit të Marrëveshjes HPEA në Kosovë.
Takimi i dytë zyrtar i Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes HPEA është mbajtur më 17 tetor
2019 në Bruksel ku u përfaqësuan të gjitha autoritetet aeronautike të Kosovës. Komisioni
Evropian gjatë takimit njoftoi për hyrjen në fuqi të Aneksit I të përditësuar me legjislacionin e ri
në fushën e aviacionit civil i cili do të kërkohet 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 (ang.safety) dhe sigurimin (ang. security) e
aviacionit civil, sdë 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 dhe ndryshimi i ligjit nr.
03/L-051 për aviacionin civil. Më shumë detaje në këtë temë mund të lexohen në pikën 8.3 të këtij
raporti.
Raporti i Vendit i vitit 2018 i publikuar nga KE-ja ka njohur progresin e bërë në fushën e
aviacionit civil duke thënë si në vijim: “Sa i përket aviacionit, Kosova ka bërë përparim në përafrimin
me acquis të BE-së dhe ka përmbushur pothuajse të gjitha kërkesat nga faza e parë kalimtare e
Marrëveshjes për Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit (HPEA). Veprim tash nevojitet për të
zbatuar disa dispozita të mbetura nga fusha e rregullimit ekonomik, në veçanti lidhur me ligjin e punës”.
Në rrafshin legjislativ, AAC-ja 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 Marrëveshjeje. Janë nxjerr tetë (8) rregullore, të cilat
inkuadrojnë në rendin tonë ligjor legjislacionin e BE-së në fusha të ndryshme të aviacionit civil.
Kështu, AAC-ja ka përmbushur pjesën më të madhe të detyrimeve nga Plani Kombëtar për
Zbatimin e MSA-së për vitin 2019. Secila projekt-rregullore e hartuar nga AAC-ja, 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.
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Në vazhdim është skema organizative e AAC-së sipas Rregullores së brendshme të dt.
9 korrik 2019. Për shkak të pengesave të përkohshme nga MAP, në kundërshtim me
Ligjin nr. 06/L-113 OFASHAP, ndryshimi i titujve të vendeve të punës në sistemin për
menaxhimin e burimeve njerëzore sipas kesaj strukture organizative ende nuk është
nalizuar. Në ndërkohë, pas hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 06/L-111 për Zyrtarët Publikë,
drejtori i përgjithshëm ka themeluar një komision, me detyrë ristrukturimin sipas
vendeve të punës së rregullores së brendshme dhe hapjen e konkurseve të brendshme.
Ligji per Zyrtarët Publik, deri në momentin e raportimit mbetet i pezulluar nga Gjykata
Kushtetutese, ndersa eshte kthyer ne fuqi Ligji nr. 03/L-149 per Sherbimin civil, mbi
bazen e te cilit ky komision e ka vazhduar punën.
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Më 14 shkurt 2019, Ministri i MIT-së z.Pal Lekaj me bashkëpunëtorë vizitoi
Autoritetin e Aviacionit Civil të Kosovës. Ministri Lekaj u prit nga Drejtori i
përgjithshëm i cili e informoi për përparimet në aviacionin civil, rolin e Autoritetit të
Aviacionit Civil dhe veprimet që duhet të ndërmerren nga institucionet me
përgjegjësi publike në aviacionin civil.
Drejtori i përgjithshëm përmes shkresës nr. 2019/ZDP/65 dt. 1 prill 2019, ka njoftuar
Ministrin e Infrastrukturës dhe Transportit z. Pal Lekaj mbi gjendjen faktike të
menaxhimit të hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës dhe rekomandimet e
ndërlidhura. Në shkresë trajtohet gjendja de facto dhe de iure, përshkruhen zhvillimet
në raport me NATO-n dhe HungaroControl, përtimet nga anëtarësimi në ICAO në
këtë aspekt, përshkruhen kapacitetet vendore, dhe në fund jepen rekomandimet për
normalizimin e hapësirës ajrore për një periudhë tranzitore deri në anëtarësim në
ICAO.
Poashtu, AAC-ja është e përfaqësuar në grupin e punës të iniciuar nga MIT për
përpilimin e koncept-dokumentit për sektorin e aviacionit civil, i cili mund të
rekomandojë amandamentimin e Ligjit për aviacionin civil.
AAC-ja ka ndihmuar ngushtë zyrtarët e MIT në hartimin e Programit Nxitës për
Zhvillimin e kapaciteteve në ANP “Adem Jashari”, Ky program është i pari i këtij lloji
dhe është mëse i nevojshëm për të përballuar konkurrencën e aeroporteve fqinje dhe
masat stimuluese që ato i ofrojnë.
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Pamje nga ceremonia e nënshkrimit

f)Bashkëpunimi me Zyrën e BE-së në Kosovë

Më 10 maj përmes shkresës nr. 2010/ZDP/79 drejtuar znj. Natalya Apostolova, Shefe
e Zyrës së BE-së në Kosovë, njëkohësisht përfaqësuese speciale e BE-së, Drejtori i
përgjithshëm ka ngritur disa çështje me të cilat argumentohen vështirësitë e AAC-së
për të kryer përgjegjësitë për shkaqe kryesisht të natyrës politike. Çështjet e ngritura
në letër janë: menaxhimi i hapësirës së lartë ajrore nga HungaroControl, refuzimi i
EUROCONTROL për të ofruar shërbime të trajnimit për ASHNA-n, normalizimi i
hapësirës së ulët ajrore të Kosovës përmes transferimit të përgjegjësisë te autoritetet
vendore si dhe çështja e qasjes në bazën evropiane të të dhënave të vlerësimit të
sigurisë së aeroplanëve në platformë dhe pjesëmarrjen në grupet teknike të punës në
kuadër të aranzhimeve të punës mes AAC-së dhe EASA-s. Duke kërkuar nga
Ambasadorja ndjekjen e këtyre çështjeve, Drejtori i përgjithshëm ka shprehur
gatishmërinë që AAC-ja të auditohet nga EASA për nivelin e zbatimit të legjislacionit
në fushën e sigurisë ajrore në Kosovë sa më parë që kjo të jetë e mundur.
Më 3 qershor 2019, përmes shkresës nr. 2019/ZDP/65, Drejtori i përgjithshëm i është
drejtuar me një shkresë tjetër znj. Apostolova duke ngritur çështjen e aterrimit për
çështje teknike të uturimit të kompanisë ajrore ALK në Zagreb i cili kishte
destinacion Prishtinën. Kompania kishte pasur inspektime në platformë, por
inspektorët e AAC-së nuk kanë pasur qasje në bazën evropiane të të dhënave për të
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mësuar për gjetjet eventuale që ka pasur ky aeroplan. Drejtori i përgjithshëm ka
shkruar se në pamundësi të qasjes së informacionit të EASA-s, AAC-ja do të
detyrohet t’i ndalojë operimet aeroplanëve për të cilët dyshohet se paraqesin rrezik
për sigurinë.

g) Bashkëpunimi me zyrtarët e KFOR-it
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 përgjegjësi të rëndësishme, si dhe aprovimin e uturimeve të aviacionit të
përgjithshëm dhe koordinimin e aktiviteteve që ndërlidhen me operimin e sistemeve
të mjeteve ajrore pa pilot (dronëve).

h) Bashkëpunimi me Agjencinë Kadastrale të Kosovës
Më 24 qershor 2019, Drejtori i përgjithshëm u prit në takim nga Kryeshe Ekzektuti i
Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, të cilit i kërkoi ndihmën për
identikimin dhe evidentimin e të dhënave gjeohapësinore si dhe mundësinë e
krijimit të hartave për uturimet që zbatojnë rregullat vizuele të uturimit (Visual
Flight Rules – VFR) në hapësirën ajrore të Kosovës.

i) Bashkëpunimi me Doganën e Kosovës
Më 1 gusht 2019, është mbajtur takim në mes të Drejtorit të përgjithshëm të AAC me
bashkëpunëtorë dhe Drejtorit të përgjithshëm të Doganës së Kosovës. Në këtë takim
u diskutua rreth bashkëpunimit të ndërsjellë institucional në fushën e standardeve të
sigurisë së aviacionit civil, në veçanti në aktivitetet e AAC-së në funksion të zbatimit
të legjislacionit përkatës dhe rritjes së sigurisë së operimeve ajrore me mjete ajrore pa
pilot (dronëve) dhe bashkëpunimin e dy institucioneve përkatëse në parandalimin e
aktiviteteve të rrezikshme për sigurinë e aviacionit siç janë sulmet laserike.

j) Bashkëpunimi me Agjencinë për Informim dhe Privatësi
Më 22 korrik 2019, Drejtori i përgjithshëëm i AAC-së dhe Drejtori i përgjithshëm i
Agjencisë për Informim dhe Privatësi, Bujar Sadiku nënshkruan Memorandumin për
Bashkëpunim në mes të dy institucioneve. Qëllimi i këtij Memorandumi
Bashkëpunimi është përkrahja administrative dhe profesionale ndërmjet Autoritetit
të Aviacionit Civil dhe Agjencisë për Informim dhe Privatësi në fushën e rregullave
nanciare të shpenzimeve të parasë publike.
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8.7 AKTIVITETI I AAC-SË NË RRAFSHIN NDËRKOMBËTAR
AAC 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 thellojmë 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, 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 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 sdë – 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
Memorandumi i mirëkuptimit
Më 20 mars, Drejtori i përgjithshëm përmes shkresës nr. 2019/ZDP/58 ka kërkuar
nga MPJ pëlqimin për nënshkrimin e Memorandumit teknik të mirëkuptimit midis
AAC-së së Kosovës dhe AAC-së së Shqipërisë. Pëlqimi është dhënë më 17 qershor
përmes shkresës nr. 284/2019 të MPJ-së me disa komente për t’u adresuar.
Memorandumi i mirëkuptimit pritet të nënshkruhet gjatë vitit 2020 në një moment të
përshtatshëm për të dy palët.
Takimi midis AACK dhe AACSH
Më 5 prill 2019, Drejtori i përgjithshëm i AAC-së, me bashkëpunëtorë, ka qëndruar
për vizitë zyrtare në Autoritetin e Aviacionit Civil të Shqipërisë ku është pritur nga
Drejtori i përgjithshëm, z. Krislen Keri dhe bashkëpunëtorët e tij. Në takim z. Berisha
ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në mes të dy autoriteteve, si anëtare të
Marrëveshjes HPEA, në fushën e standardeve të sigurisë së aviacionit si dhe
këmbimit të legjislacionit si dhe përvojave dhe ekspertizave të personelit profesional,
me ç‘rast ka kërkuar angazhim të personelit kosovar në aktivitetet e ndryshme që
zhvillohen në AACSH.
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Pamje nga takimi midis AACK dhe AACSH
Në kuadër të marrëveshjes aktuale të bashkëpunimit, inspektorët e aerodromeve të
AAC-së në Kosovë kanë pranuar ftesë zyrtare nga kolegët e Shqipërisë për t’u bërë
pjesë e procesit të auditimit gjithëpërfshirës së aeroportit ndërkombëtar “Nënë
Tereza” në Tiranë, ku pjesëmarrës ishin edhe inspektorët nga AAC-të e Maqedonisë
Veriore dhe Malit të Zi. Për të dëshmuar kompetencën profesionale të inspektorëve,
AAC i ka dërguar kredencialet, trajnimet si dhe shënimet për përvojën në auditime
dhe inspektime të ndryshme. Inspektorët e AAC-së kanë realizuar detyra konkrete
në këtë proces duke vlerësuar dhe rishikuar dokumentacionin e pranuar nga TIA dhe
duke hartuar planin, temat dhe listat kontrolluese të auditimit. Si pjesë e procesit, në
periudhën 08-12 korrik 2019 është realizuar auditimi gjithëpërfshirës i aeroportit
ndërkombëtar “Nënë Tereza” në Tiranë, kurse inspektorët tanë kanë vazhduar
koordinimin me kolegët e AACSH-së në përpilimin e raportit dhe e veprimeve
përcjellës, deri në përmbylljen e tërë procesit.

Bashkëpunimi dypalësh me Maqedoninë e Veriut
Më 6 qershor 2019, Drejtori i përgjithshëm i AAC-së me bashkëpunëtorë në kuadër të
zhvillimit të bashkëpunimit rajonal qëndroi për një vizitë të shkurtër në Autoritetin e
Aviacionit Civil të Maqedonisë së Veriut, ku u prit nga z. Tomislav Tuntev, Drejtor i
përgjithshëm dhe bashkëpunëtorët e tij. Në një atmosferë të ngrohtë dhe miqësore u
vlerësua lartë niveli i bashkëpunimit në mes të dy autoriteteve dhe u diskutuan edhe
mënyra konkrete të thellimit të këtij bashkëpunimi në të ardhmen përmes këmbimit
të përvojave dhe mbështetjes reciproke në fushën e operimeve, aerodromeve dhe
shërbimeve të navigacionit ajror.Drejtori Tuntev pranoi ftesën e drejtorit Berisha për
vizitë në Autoritetin e Aviacionit Civil të Kosovës, të cilën tha se do ta realizoj me
kënaqësi.
Inspektorët e aerodromeve kanë pranuar kërkesë zyrtare nga AAC-ja e Maqedonisë
Veriore që inspektorët e tyre të marrin pjesë në inspektimet e planikuara të radhës
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në Aeroportit Ndërkombëtar ANP “Adem Jashari”. AAC ka ftuar dhe ka mundësuar
pjesëmarrjen e tyre në inspektimin e planikuar “Mbrojtja e aeroportit nga
aktivitetet e rrezikshme”. Në këtë inspektim kanë marrë pjesë katër inspektorë nga
Maqedonia e Veriut në cilësinë e vëzhguesve. Gjatë tërë procesit të inspektimit ata
kanë asistuar inspektorët e AACK-së duke shkëmbyer përvojat për trajtimin e
temave të përfshira në këtë inspektim.

Bashkëpunimi dypalësh me Austrinë
Pas dakordimit të tekstit midis AAC-së së Kosovës gjatë vitit 2018, më 1 prill është
dhënë pëlqimi nga MPJ për nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit me AACnë e Austrisë e cila është nënshkruar nga Drejtori i përgjithshëm i AAC-së më dt. 29
prill dhe i është përcjellë palës austriake.
Përmes shkresës nr. 2019/ZDP/58, Drejtori i përgjithshëm ka informuar MPJ-në se
Marrëveshja ndërinstitucionale e Mirëkuptimit për bashkëpunim teknik në mes të
Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës dhe Autoritetit të Aviacionit
Civil të Austrisë nuk përmban detyrime për Qeverinë e Republikës së Kosovës.

Bashkëpunimi dypalësh me Hungarinë
Më 26 mars 2019, Drejtori i përgjithshëm i AAC-së me bashkëpunëtorë qëndruan për
një vizitë në Hungari, përkatësisht në Ofruesin Hungarez të Shërbimeve të Navigimit
Ajror – HungaroControl. Në këtë takim u prezantua puna e realizuar nga ky
autoritet rreth ofrimit të shërbimeve për fluturimet në hapësirën e lartë ajrore të
Kosovës e cila menaxhohet nga HungaroControl. Po ashtu, u diskutua edhe për
mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet këtyre dy autoriteteve në të ardhmen. Zyrtarët
e HugaroControl njoftuan drejtorin Berisha për trendin e rritjes së shfrytëzimit të
hapësirës së lartë ajrore të Kosovës ndër vite, vetëm në tremujorin e parë të vitit 2019,
ky trend kishte 20 % rritje në krahasim me vitin 2018.
Më 5 prill 2019, përmes shkresës nr. 2019/ZDP/68, Drejtori i përgjithshëm ka
kërkuar nga Zv./Kryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme të përcjellë te
HungaroControl një shkresë proteste mbi mbiuturimin e hapësirës ajrore të
Republikës së Kosovës nga aeroplani i SMATSA-s (ofruesi i shërbimeve të
navigacionit ajror i Serbisë dhe Malit të Zi), më dt. 20 mars i cili ishte kontraktuar për
kalibrim të paisjeve të nevojshme për hapësirën e lartë ajror të Kosovës nga
Hugarocontrol. Në të z. Berisha kërkoi që angazhimi i shërbimeve të SMATSA-s mbi
hapësirën e lartë ajrore të Kosovës nga HungaroControl të kërkoj aprovimin
paraprak të AAC-së së Kosovës.
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Bashkëpunimi dypalësh me Francën
Me ftesë të Autoritetit të Përgjithshëm të Aviacionit Civil të Francës (DGAC), me 1718 qershor, Drejtori i përgjithshëm me bashkëpunëtorë morën pjesë në ngjarjen
“Paris Air Show”, në Paris të Francës gjatë të cilit u takua me drejtorin e përgjithshëm
të DGAC z. Patrick Gandil, të cilit i kërkoi vazhdimin e ndihëmës dhe mbështetjes
për AAC-në e Kosovës.

Bashkëpunimi dypalësh me Katarin
Më 22 shkurt 2019, Drejtori i pëërgjithshëëm i ka shkruar z. Abdulla Nasser Turki Al
Subaey, Kryetar i Autoritetit të Aviacionit Civil të Katarit. Z. Berisha, i ka rikujtuar
homologut të tij premtimet e bëra nga pala e Katarit me rastin e nënshkrimit të
marrëveshjes për shërbime ajrore mes dy vendeve në korrik të vitit 2018, që ishin
studimi i mundësisë për uturime direkte mes dy vendeve nga Qatar Airëays si dhe
trajnimi i të rinjve nga Kosova në Kolexhin Aeronautik të Katarit. Drejtori i
përgjithshëëm poashtu ka ftuar Ministrin e Katarit Al Sulaiti dhe homologun e tij për
vizitë në Kosovë. Meqë nuk ka arritur ndonjë përgjigje, AAC e Katarit ëshë rikujtuar
për këtë çështje në fund të nëntorit.

b) Koordinimi i asistencës teknike në fushën e aviacionit
AAC është pikë kontakti për një numër projektesh të asistencës teknike në aviacion
që i ofrohen vendit tonë nga BE-ja në kuadër të instrumenteve të disponueshme për
shtetet që synojnë anëtarësim në BE. Gjatë vitit 2019, vëllim më i madh i asistencës
teknike ka qenë nga fondet e BE-së përmes Projektit EASA IPA 4 dhe instrumentit
për asistencë teknike TAIEX siç është përshkruar më poshtë.

Projekti EASA IPA 4
EASA IPA 4 është një projekt i nancuar nga KE-ja dhe i implementuar nga EASA.
Kohëzgjatja e tij ishte prej 1 janar 2018 – 31 dhjetor 2019. Përmes këtij projekti që
është vazhdimësi e projektit EASA IPA 3, EASA vazhdoi 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
2019, AAC-ja ka përtuar nga gjashtë misione teknike si vijon:
Prej 18 deri më 21 mars 2019, misioni teknik “Analizimi i të dhënave të
sigurisë dhe raportimi i ndodhive në aviacion”;
Prej 25-29 mars 2019, misioni teknik “Vetë-vlerësimi i shteteve sipas
auditimeve nga ICAO”;
Prej 23 deri më 27 shtator 2019, misioni teknik mbi “Menaxhimin e Sigurisë“;
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Prej 1-3 tetor 2019, punëtori mbi “Menaxhimin e sigurisë në aerodrome”, dhe
Prej 15-17 tetor 2019, trajnim praktik në EASA “Sistemi i raportimit të
ndodhive dhe analizimi i të dhënave”.
Takimi i Komitetit Drejtues të Projektit EASA IPA 4
Më 10 dhjetor 2019 në Podgoricë është mbajtur takimi përmbyllës i projektit EASA
IPA 4. Në takim morën pjesë AAC-të e shteteve që përtojnë nga ky projekt: Kosova,
Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia si dhe zyrtarë të EASA-s të Departamentit
të bashkëpunimit ndërkombëtar përgjegjës për zbatimin e projektit. Përfaqësuesit e
AAC-së kanë mbajtur prezantim lidhur me dobitë nga projekti EASA IPA 4 dhe
asistencën e nevojshme teknike në të ardhmen në kuadër të projektit EASA IPA.
Pritet që projekti pasues të llojë në tremujorin e parë të vitit 2020.

Asistenca teknike TAIEX
TAIEX është instrument i asistencës teknike e nancuar nga Komisioni Evropian për
shtetet si përkrahje për të transpozuar dhe zbatuar legjislacionin e BE-së.
Gjatë vitit 2019, AAC-ja ka qenë përtuese e 6 misioneve teknike të nancuara nga
TAIEX-i, si vijon:
Nga 1-5 prill 2019 në kuadër të misionit “Normalizimi i hapësirës ajrore” në
AAC kanë qëndruar për vizitë dy ekspertë italian. Ky mision ka qenë
vazhdimësi e dy misioneve paraprake me po të njëjtën temë;
Nga 10-12 prill 2019 është organizuar punëtoria “Veglat vlerësuese për stan e
meteorologjisë” në fushën e SHNA-së. Punëtoria u mbajt nga eksperti për
meteorologji nga ofruesi rumun i SHNA-së, ROMATSA, eksperti nga ofruesi
kroat CROCONTROL dhe nga eksperti i ofruesit italian ENAV. Në seminar
kishte pjesëmarrës edhe nga Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe
Maqedonia Veriore;
Nga 06-10 maj 2019 është zhvilluar vizita në AAC e ekspertit francez të
mallrave të rrezikshme z. Pascal Tatin. Kjo asistencë është mbështetur nga
instrumenti TAIEX i BE-së. Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e nivelit
profesional të inspektorëve të AAC-së në fushën e mbikëqyrjes së transportit
të mallrave të rrezikshme përmes ajrit;
Më 1-5 korrik dhe 18-22 nëntor 2019 në AAC kanë qëndruar për vizitë dy
ekspertë italianë në kuadër të misionit teknik“Studimi i zibilitetit për rrjetin e
transportit ajror, Këto misione kanë qenë vazhdimësi e tri misioneve
paraprake me të njëjtën temë;
Prej 18-21 nëntor 2019, inspektorët e aerodromeve kanë përtuar nga
punëtoria për shërbimet zjarrkëse dhe të shpëtimit në aerodrome, dhe
Nga 16-20 dhjetor 2019, , U.D së drejtorit të departamentit të mbikëqyrjes së
ShNA, Aerodromeve dhe Rregullimit Ekonomik, z. Arianit Islami ka marrë
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pjesë në misionin në lidhje me sigurimin në aviacionin civil, me theks të
veçantë, identikimin e përputhshmërisë me kërkesat e dala nga ONAC dhe
rregulloret e BE-së.

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 standardet në fuqi. Kjo arrihet përmes inspektimit, auditimit, licencimit
dhe certikimit. AAC ka një personel profesional dhe kompetent për rregullimin e
aviacionit civil në vend. Aktiviteti rregullator i AAC-së përfshin sigurinë e aviacionit
civil në përgjithësi dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe ofruesve të
shërbimeve të navigacionit ajror në Republikën e Kosovës. 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 uturimeve,
certikimi e licencimi, 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 shërbimeve
për aeroplanënë tokë.

a) Siguria e uturimeve , certikimi dhe licencimi
Përpos që kanë arritur të zbatojnë në tërësi planin vjetor të mbikëqyrjes së
operatorëve të aviacionit brenda fushëveprimit të tyre, inspektorët e operimeve dhe
vlefshmërisë ajrore të AAC-së vëmendje të veçantë i kanë kushtuar edhe trendeve
globale të sigurisë së mjeteve ajrore. Vlen të përmendet këtu rasti i ndalesës së
lëshuar nga drejtori i përgjithshëm i AAC-së, për operimin dhe përdorimin e
hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës për tipet e mjeteve ajrore Boeing 737 Max-8
dhe Max-9 duke marrë parasysh aksidentet tragjike te aviokompanive Ethiopian
Airlines dhe Lion Air në të cilat dyshohej për parregullsi teknike të këtyre llojeve të
mjeteve ajrore. Kjo erdhi si rrjedhojë edhe e vendimit të Agjencisë Evropiane të
Sigurisë së Aviacionit (EASA) për ndalimin e përkohshëm të përdorimit të këtyre
mjeteve ajrore në hapësirën ajrore dhe vendet e Bashkimit Evropian.

Inspektimet e mjeteve të huaja ajrore në platformë
Në pajtim me nenin 50 të Ligjit për Aviacionin Civil, inspektorët e operimeve dhe të
vlefshmërisë ajrore kanë kryer tridhjetë e nëntë (39) 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: Austrian Airlines (AUA),
Wizz Air (WZZ), Germania Flug (GSW),TUI Fly (JAF), Eurowings (EWG),
Orange2Fly (OTF), ALK Airlines (VBB), Aeroklub Skopje d.o.o., Ciner Aviation,
Turkish Airlines (THY), ALK Airlines (VBB), Edelweiss Air (EDW), Swiss
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International Airlines (SWR), Wizz Air UK (WUK), Adria Airways (ADR), ALK
Airlines (VBB), Onur Air (OHY) Norwegian Air Shuttle AS (NAX), Scandinavian
Airlines System (SAS), Orange2Fly (OTF), Chair Airlines (GSW), Aeroklub Skopje
d.o.o. , TUI Fly (JAF), Germanwings ( GWI), Turkish Airlines (THY), JetNetherlands
(JNL), DAT LT (DNU), EasyJet Switzerland SA (EZS), Austrian Airlines (AUA),
Eurowings (EWG), Edelweiss Air AG (EDW), EasyJet Europe Airline GmbH (EJU),
Tyrol Air Ambulance GmbH (TYW), Norwegian Air Shuttle ASA (NAX), ALK JSC
(VBB), Pegasus Airlines (PGT) dhe Wizz Air UK (WUK).

Inspektimet SAFA të aeroplanit në platformën e ANP-së

Gjatë këtyre inspektimeve janë konstatuar dy gjetje të kategorisë së dytë (të
rëndësishme) për të cilat është informuar piloti komandues dhe është kërkuar marrja
e masave përkatëse për adresimin e këtyre gjetjeve. Gjithashtu gjatë këtyre
inspektimeve janë konstatuar edhe pesë gjetje të kategorisë së tretë (madhore) për të
cilat janë kërkuar veprime korrigjuese para nisjes së uturimit për në destinacionin e
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radhës. Pas ndërmarrjes së masave përmirësuese në prani të inspektorëve të AAC-së
këto mjete ajrore janë liruar të vazhdojnë në uturimin e radhës. Për më tepër, gjetjet
e Kategorisë 2 dhe Kategorisë 3 i komunikohen Autoritetit të Aviacionit Civil të
shtetit licencues për informacion dhe bazës së operatorit ajror me kërkesë për
ndërmarrje të veprimeve të duhura për të parandaluar ri-përsëritjen e këtyre gjetjeve.

Auditimet e operatorëve të aviacionit
Më 2-3 prill 2019, inspektorët e AAC-së të specializuar në transportin e mallrave të
rrezikshme kanë audituar ANP “Adem Jashari” (LKIA) për vazhdimin e certikatës
së ofruesit të shërbimeve të trajtimit në tokë dhe agjent të trajtimit të ngarkesave,
konform legjislacionit kombëtar të aviacionit për transportin e sigurt të mallrave të
rrezikshme përmes ajrit. Rrjedhimisht pas plotësimit të kushteve nga ana e ANP
“Adem Jashari” (LKIA) më 31 maj 2019 kanë rekomanduar vazhdimin e certikatës
për operatorin në fjalë.
Më 26 shtator 2019, inspektorët e AAC-së të specializuar në transportin e mallrave të
rrezikshme kanë audituar ANP “Adem Jashari” (LKIA) për vazhdimin e certikatës
së ofruesit të trajnimeve për mallrat e rrezikshme. Inspektorët e AAC-së kanë
analizuar dokumentacionin e dorëzuar nga operatori, kanë vlerësuar përmbushjen e
kërkesave legjislative nga operatori, kanë përpiluar raportin e auditimit dhe kanë
rekomanduar vazhdimin e certikatës për operatorin në fjalë.
Më 22 tetor 2019, poashtu inspektorët e AAC-së kanë audituar degën e kompanisë
ajrore “Turkish Airlines” në cilësinë e transportuesit ajror të mallrave të rrezikshme
si operator jashtë ambientit të BE-së (non EU operator) për vazhdim të certikatës për
bartjen e mallrave të rrezikshëm përmes ajrit për dhe nga territori i Republikës së
Kosovës. Certikata përkatëse është lëshuar pas plotësimit të dispozitave ligjore në
fuqi dhe rekomandimit pozitiv të auditorëve përgjegjës.

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 veprimeve
lehtësuese aty ku është e përshtatshme. Informacionet relevante të sigurisë
raportohen, mblidhen, ruhen, mbrohen, shkëmbehen, shpërndahen dhe analizohen
në përputhje me kërkesat e Rregullores së AAC-së nr. 09/2017 për raportimin,
analizën dhe përcjelljen e ndodhive në aviacionin civil.
Gjatë vitit 2019, AAC-ja ka pranuar gjithsejtë 168 raportime të ndodhive në
aviacionin civil, që paraqet një ngritje të lehtë krahasuar me numrin e ndodhive të
raportuara në vitin 2018, kur ishin raportuar 137 ndodhi. Ndërsa, krahasuar me
numrin e ndodhive të raportuara gjatë dymbëdhjetë viteve të kaluara, viti 2019 del të
53

RAPORT VJETOR 2019

jetë viti i dytë për nga numri i ndodhive, pas vitit 2014 kur ishin raportuar gjithsejt
174 ndodhi.
Numri i përgjithshëm i ndodhive të raportuara në AAC që nga viti 2006 deri në fund
të vitit 2019 ka arritur në gjithsejtë 1518 ndodhi. Rritja graduale e numrit të ndodhive
te 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 grakun 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).

Kategorizimi i ndodhive të raportuara gjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019 (kodimi i ndodhive sipas
elementeve të aviacionit të përfshira në ato ndodhi)

Nga graku i mësipërm mund të vërehet se në krahasim me kategoritë e ndodhive të
viteve 2017 dhe 2018, kategoritë e vitit 2019 të cilat kanë pësuar rritje dhe kanë
ndikuar në rritjen e numrit të përgjithshëm të ndodhive janë: ADRM (aerodromi),
ATM (menaxhimi i trakut ajror/komunikimi, navigimi dhe vrojtimi), BIRD (goditja
e shpendit), CFIT (uturimi i kontrolluar në ose drejt terrenit), NAV (gabimi në
navigacion), RAMP (trajtimi në tokë), ËILD (përplasja me kafshët e egra) dhe OTHR
(të tjera).
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Ndërsa kategoritë të cilat kanë pësuar rënie janë: RI-A (futja në pistë - e kafshës, në
fakt ndodhitë e kësaj kategorie janë klasikuar në kategorinë e krijuar rishtazi ËILD)
dhe SEC (e lidhur me sigurimin, e cila përmban nënkategorinë e ndodhive të lidhura
me sulmet me laser). Nënkategoria e ndodhive me sulmet me laser edhe vitin e
kaluar ka pasur një numër më të vogël të ndodhive krahasuar me vitet e mëparshme,
që është shumë e dobishme pasi që shndritja e rrezeve laserike drejt mjeteve ajrore në
uturim 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 uturimit, siç
janë ngritja dhe ulja. Këto sulme kryhen qëllimisht nga persona të papërgjegjshëm
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 170, por që në fakt kanë qenë 168 ndodhi.
Po ashtu, ndodhitë e raportuara janë klasikuar 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 grakun e mëposhtëm.

Numri total i ndodhive të raportuara gjatë viteve 2014-2018 dhe klasikimi i tyre sipas ashpërsisë
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Siç mund të vërehet në grakun e mësipërm, nga 168 ndodhitë e pranuara nga AACja gjatë vitit 2019, 79 ndodhi janë klasikuar si “Ndodhi pa ndikim në siguri”, 87
ndodhi janë klasikuar si “Incidente”, një ndodhi është klasikuar si “Incident
serioz” dhe një ndodhi është klasikuar si “Aksident”, dhe nuk ka pasur ndodhi të
klasikuara si “Incidente të konsiderueshme” dhe si “Incidente të mëdha”. Po ashtu,
mund të vërehet se numri i “Ndodhive pa ndikim në siguri” në përqindje ka qenë
47% i numrit të përgjithshëm të ndodhive, që paraqet numër më të vogël në
krahasim me përqindjen e ndodhive të kësaj klase në vitet e mëparshme, kur
përqindja ka qenë afër 76% në vitin 2018, 66% në vitin 2017, 70% në vitin 2016, 50%
në vitin 2015 dhe rreth 60% në vitin 2014.
Në numrin prej 87 ndodhive të klasës “Incident” kanë marrë pjesë ndodhitë e
koduara në kategoritë: ADRM (me 9 ndodhi), ATM (12 ndodhi), BIRD (26 ndodhi),
MAC (2 ndodhi), NAV (3 ndodhi), RAMP (5 ndodhi), SCF-NP (6 ndodhi), SCF-PP (1
ndodhi), SEC (13 ndodhi), WILD (5 ndodhi) dhe OTHR (me 7 ndodhi). Ndërsa dy
ndodhitë e klasikuara si “Incident serioz” dhe “Aksident” kanë qenë ndodhitë e
koduara në kategorinë CFIT.

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
Rregullores nr. 8/2014 për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të
rrezikshme përmes ajrit në Republikën e Kosovës, gjatë vitit 2019 janë lëshuar gjithsej
njëqind e tridhjetë e shtatë (137) 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),
respektivisht materialeve radioaktive te lëshuar nga Agjencia e Kosovës për Mbrojtje
nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore (AKMRrSB).
Nga ky numër i lejeve nëntëdhjetë e nëntë (99) leje i janë lëshuar kompanisë ajrore
“Turkish Airlines”, shtatëmbëdhjetë (17) leje i janë lëshuar kompanisë ajrore
“Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.” gjashtëmbëdhjetë (16) leje i janë lëshuar kompanisë
ajrore “Austrian Airlines”, dhe pesë (5) leje i janë lëshuar kompanisë ajrore “Adria
Airëays”.
Më 10 qershor 2019, pas përfundimit të procesit të vlerësimit të dokumentacionit,
AAC-ja ka aprovuar tri kurse llestare dhe periodike trajnuese të ANP “Adem
Jashari” LKIA për mallrat e rrezikshme, për të cilët ANP kishte aplikuar më 18 mars
2019, të cilët janë të dedikuar për kategoritë e mëposhtme të personelit:
- Personeli i platformës dhe depos (kategoritë 5 & 8 të ICAO-së);
- Personeli i pritjes-përcjelljes së udhëtarëve (kategoria 9 e ICAO-së) dhe
personeli i skenimit të sigurimit (kategoria 12 e ICAO-së); dhe
- Mbikëqyrësit e ngarkesave, planikuesit e ngarkimit dhe anëtarët e
ekuipazheve të uturimit (kategoria 10 e ICAO-së).
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Mbikëqyrja e aviacionit të përgjithshëm
Gjatë vitit 2019 ka pasur një numër të konsiderueshëm të aktiviteteve të aviacionit të
përgjithshëm në hapësirën e ulët ajrore të Republikës se Kosovës, ku përfshihen
uturimet sipas rregullave vizuale të uturimit (VFR) me aeroplan dhe helikopter,
pastaj operimet me dron etj., të cilat sipas bazës ligjore dhe procedurave përkatëse,
kanë kaluar nëpër procesin e miratimit nga AAC-ja në koordinim me Policinë e
Republikës së Kosovës si dhe njësitin ajror (J3-Air) të Forcës Ndërkombëtare në
Kosovë (KFOR).
Fluturimet sipas rregullave vizuale të uturimit (VFR)
AAC ka lëshuar gjithsejtë njëzet (20) aprovime për uturim sipas rregullave vizuale
të uturimit (VFR). Nga to, tetëmbëdhjetë kanë qenë operime ajrore me aeroplan
ndërsa dy kanë qenë me helikopter. Gjithashtu janë miratuar edhe tre operime me
paraglajd. 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
Më 08 prill 2019 në bazë të planit të aktiviteteve mbikëqyrëse për vitin 2019,
mbështetur në Rregulloren nr. 01/2012 për kushtet dhe mënyrën e përdorimit të
deltaplanëve dhe paraglajdëve, të ndryshuar me Rregulloren (AAC) 02/2018, është
realizuar auditimi i organizatës trajnuese për paraglajd “Akademia e Aviacionit”.
Raporti i auditimit nuk ka rezultuar me ndonjë gjetje.
Janë lëshuar tre (3) aprovime për uturim me paraglajd dhe deltaplan. Më 12 tetor
2019 dhe 11 dhjetor 2019 AAC ka organizuar testin teorik për pilotë të paraglajdit,
gradimeve tandem dhe instruktorit të paraglajdit. Në test kanë marrë pjesë njëzet (20)
kandidatë të rinj prej të cilëve trembëdhjetë (13) e kanë përfunduar me sukses testin
teorik. Testi praktik do të organizohet gjatë vitit 2020 dhe pastaj bëhet licencimi i
kandidatëve të suksesshëm.
Aktivitet me paraglajd të paautorizuara nga AAC kanë vazhduar edhe në vitin 2019.
Një aktivitet i tillë ka përfuduar tragjikisht në muajin shtator 2019, në afërsi të
Prizrenit. Rasti është duke u hetuar nga KHAIA.

Aktivitetet me sisteme të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)
Sipas Rregullores së AAC-së me nr. 01/2017 për Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot, të
gjithë operatorët e sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot apo siç njihen ndryshe me
emërtimin “dron” janë të obliguar të regjistrojnë dronët e tyre në AAC varësisht nga
pesha e tyre.
AAC gjatë vitit 2019 ka regjistruar tridhjetë e nëntë (39) aplikues të rinj për operime
me sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot (SAP). Numri total i operatorëve të dronëve
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të regjistruar në Republikën e Kosovës për vitet 2017 deri 2019 ka arritur në njëqind
e tridhjetë e nëntë (139). Poashtu janë aprovuar edhe njëzet e një (21) operime të
sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot të regjistruar në vende të tjera. Aprovimi i
operatorëve të sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot, është bërë në koordinim të
ngushtë me Policinë e Republikës së Kosovës si dhe njësitin ajror (J3-Air) të Forcës
Ndërkombëtare në Kosovë (KFOR).

Pamje e dronit

Mjekësia e aviacionit
Sektori i mjekësisë së aviacionit është përgjegjës për verikimin e gjendjes
shëndetësore të disa kategorive të personelit (pilotët, kontrollorët e trakut ajror,
inxhinierët e uturimit, etj.) të cilët janë subjekt i licencimit nga ana e Autoritetit të
Aviacionit Civil të Kosovës. Verikimi 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 verikim të mbikëqyrjes së vazhdueshme të implementimit strikt të kërkesave
ligjore. Më 07 qershor 2019, respektivisht më 09 dhjetor 2019, pas rekomandimit të
Vlerësuesit të autorizuar Mjekësor (AMA), Drejtori i përgjithshëm përmes
Vendimeve Ekzekutive nr. 09/ZDP/VE/2019, respektivisht nr. 29/ZDP/VE/2019
vazhdoi për dy herë nga 6 (gjashtë) muaj autorizimin e përkohshëm të Qendrës së
Mjekësisë së Aviacionit (AeMC) në Gjakovë.
Më 22 janar 2019, në bazë të planit të aktiviteteve mbikëqyrëse për vitin 2019,
mbështetur në LAC, pjesa 5, nenin 78 në Gjakovë është realizuar një inspektim i
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paparalajmëruar në AeMC, që ka rezultuar me një gjetje të kategorisë së dytë, për të
cilën AeMC-së i është lëshuar një rekomandim për adresimin e saj.
Gjatë vitit 2019 pas ekzaminimeve mjekësore të personelit të aviacionit janë lëshuar
njëzetegjashtë (26) (certikata mjekësore të klasës 3, prej të cilave njëzetepesë (25)
për kontrollorë të trakut ajror të ASHNA dhe një certikatë për kontrollorin e
trakut ajror të ALBCONTROL, ofrues i shërbimeve të navigacionit ajror në
Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu janë lëshuar edhe njëmbëdhjetë (11) certikata
mjekësore të klasës 3 për studentët kontrollorë të trakut ajror të ASHNA.
Pas revidimit nga Vlerësuesi i autorizuar mjekësor, më 16 shtator 2019 është miratuar
nga Drejtori i përgjithshëm versioni 2 i Manualit të procedurave aero-mjekësore.

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 (BE) të operojnë në hapësirën ajrore
të shteteve anëtare të BE-së, nuk u lejohet të uturojnë në hapësirën ajrore të
Republikës së Kosovës. Për më tepër, lista e përditësuar e BE-së e kompanive ajrore
të ndaluara është e postuar në faqen zyrtare të internetit të AAC-së.
Gjatë vitit 2019 nuk është realizuar ndonjë uturim 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 2019, AAC nuk ka regjistruar apo larguar nga Regjistri i avionëve civil
ndonjë mjet ajror.

Licencat, certikatat dhe lejet e aprovuara, duke përfshirë pezullimet
dhe revokimet e tyre
Licencë/certikatë/leje
Leje për transport të dërgesave me mallra të rrezikshme
përmes ajrit
Leje për operime të aviacionit të përgjithshëm
Leje për regjistrimin e sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot
Leje për operim të sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot me
regjistrim të huaj
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Referenca
në
aktet
ligjore
Neni 57 i LAC dhe
Rregullore 8/2014
LAC, Neni 2 dhe 75
Rregullore 01/2017
Rregullore 01/2017

Numri
137
23
39
21
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Licenca për pilot të paraglajdit

Rregullore 1/2012, të
ndryshuar me 02/2018
LAC, Neni 37
LAC, Neni 37
LAC, Neni 37

Certikatë mjekësore, klasa 3
Certikatë mjekësore, klasa 2
Certikatë mjekësore, klasa 1

0
37
0
0

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 Navigacionit Ajror, si entitet pasardhës i Kontrollit Ajror – ANP
“Adem Jashari” sh.a. Më 19 gusht 2016 AAC ka certikuar ASHNA-n për një
periudhë 5 vjeçare për ofrimin e këtyre shërbimeve: shërbimet e trakut ajror (KTA),
shërbimet e komunikimit, navigimit dhe survejimit (KNS), shërbimet e informatave
aeronautike (SHIA) dhe shërbimet meteorologjike (MET). Certikata u lëshua në
bazë të nenit 78 të Ligjit nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil dhe kritereve 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.
ASHNA ka 26 kontrollorë të trakut ajror, të cilët aktualisht ofrojnë shërbimet e
kontrollit të trakut ajror në Kosovë. Të gjithë këta janë të licencuar nga AAC në bazë
të Rregullores nr. 19/2017 të AAC-së.

Pamje e kullës së kontrollit ajror në ASHNA
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Mbikëqyrja e vazhdueshme e ASHNA-s
Departamenti për mbikqyrje të ShNA-së është përgjegjës për të mbikëqyrur edhe
mirëmbajtjen dhe respektimin e kushteve të certikatës nga ana e ASHNA-s, përmes
auditimeve të rregullta dhe vizitave dhe inspektimeve ad-hoc.
Gjatë vitit 2019, AAC ka audituar në vazhdimësi dhe sipas planit ASHNA-në, duke
verikuar njëherit përmbushjen e kërkesave rregullatore.
Auditimet dhe inspektimet
Në kuadër të mbikëqyrjes së vazhdueshme të Agjencisë së Shërbimeve të
Navigacionit Ajror, gjatë vitit 2019 AAC-ja ka realizuar gjithsejtë tri auditime si vijon:
Nga 25 shkurt deri më 1 mars 2019, inspektorët e SHNA-së realizuan
auditimin e sigurisë në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
(ASHNA).
Qëllimi i auditimit ka qenë verikimi i përmbushjes së kërkesave të Aneksit V
mbi kërkesat specike për ofrimin e shërbimeve të komunikimit, navigacionit
ose shërbimeve të vëzhgimit të Rregullores nr. 07/2012, e cila ka të bëjë me
kushtet për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror, kërkesave të ONAC
Aneksit 10, mbi telekomunikacionin aeronautik, e transpozuar përmes
Rregullores nr. 02/2016, kërkesave të Rregullores nr. 08/2017 mbi
menaxhimin e uksit të trakut ajror, kërkesave të Rregullores nr. 09/2017
mbi raportimin e ndodhive, kërkesave të Rregullores nr. 19/2017 mbi
përcaktimin e kërkesave për licencimin e Kontrollorëve të Trakut Ajror dhe
kërkesave mbi ndërveprueshmërinë e rrjetit të menaxhimit të trakut ajror
evropian bazuar në Rregulloren nr. 11/2009.
Edhe kësaj radhe, është vazhduar me procesin e njëjtë sa i përket këtij auditimi.
Kjo nënkupton që brenda afatit të caktuar ASHNA-s i është dorëzuar një
raport i përpiluar që përfshin të gjitha gjetjet e identikuara. Gjatë auditimit u
identikuan 12 gjetje dhe 1 observim, ndërsa 18 gjetje mbeten të hapura nga
auditimet e mëparshme. Plani me hapat korrektues është dorëzuar nga
ASHNA më 24 prill, dhe është pranuar nga AAC më 25 prill.
Nga 10 deri më 14 qershor, u realizua auditimi i dytë i sigurisë në ASHNA.
Qëllimi i auditimit ka qenë verikimi i përmbushjes së kërkesave të Aneksit I
dhe II mbi kërkesat e përgjithshme dhe specike për ofrimin e shërbimeve të
komunikimit, navigacionit ose shërbimeve të vëzhgimit të Rregullores nr.
07/2012, e cila ka të bëjë me kushtet për ofrimin e shërbimeve të navigacionit
ajror, kërkesave të Rregullores nr. 06/2012 që ka të bëjë me mbikëqyrjen e
sigurisë në menaxhimin e trakut ajror dhe shërbimet e navigacionit ajror,
kërkesat e Rregullores nr. 03/2011 mbi kalibrimin e instalimeve aeronautike
nga ajri, kërkesat e Rregullores nr. 14/2009 që ka të bëjë me vendosjen e
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sistemit për garantimin e sigurisë së softuer-it që duhet të implementohet nga
ASHNA dhe kërkesave të ICAO Aneksit 15, mbi shërbimin e informatave
aeronautike, e transpozuar përmes Rregullores nr. 05/2013. Në përgjithësi,
auditimi pati një mbarëvajtje të mirë, me ç’rast u konstatua se shumica prej
kërkesave të dala nga rregulloret e lartcekura përmbushen. Gjatë auditimit u
identikuan 23 gjetje dhe 1 observim. Raporti i plotë i auditimit bashkë me
detajet në lidhje me gjetjet individuale i është dorëzuar ASHNA-s më 12
korrik. Plani me hapat korrektues për adresimin e gjetjeve është dorëzuar nga
ASHNA më 5 gusht, dhe është pranuar nga AAC më 7 prill.
Nga 28 tetor deri më 1 nëntor 2019, inspektorët e SHNA-së kanë realizuar
auditimin e tretë të sigurisë për vitin 2019 në ASHNA. Ky auditim ishte i
planikuar në bazë të orarit të rregullt mbikëqyrës dhe kishte për qëllim
verikimin e përmbushjes së kërkesave të Rregullores 07/2012 mbi kërkesat e
përbashkëta, përkatësisht neneve të aplikueshme dhe Aneksit II – Pjesa 3 mbi
sistemin e menaxhimit të sigurisë, Rregullores 09/2009 mbi ofrimin e
shërbimeve të navigacionit ajror, Rregullores 08/2015 mbi cilësinë e të
dhënave aeronautike dhe Rregullores 01/2018 mbi kërkesat në lidhje me
aftësitë dhe kompetencën e stat teknik ATSEP që mirëmbajnë pajisjet e
shërbimeve të navigacionit ajror.
Auditimi gjithashtu ka pasur për qëllim edhe përcjelljen e disa gjetjeve të cilat
janë të hapura nga auditimet e kaluara, përkatësisht ka përcjellë statusin e
implementimit të atyre gjetjeve. Gjatë këtij auditimi janë identikuar 11 gjetje
të reja, ndërsa janë mbyllur 26 gjetje nga auditimet e kaluara. Pas përfundimit
të auditimit, ekipi auditues ka përgatitur raportin e auditimit i cili përfshinë të
gjitha të gjeturat dhe observimet të hasura gjatë periudhës audituese, i cili i
është dorëzuar ASHNA-s. Raporti përfshinë edhe statusin e implementimit të
gjetjeve aktualisht që mbeten të hapura 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 lartëcekura përmbushen, por
që ka ende kërkesa të cilat duhet të adresohen më tej. Vlen të theksohet se në
kuadër të mbikëqyrjes së vazhdueshme, inspektorët monitorojnë në
vazhdimësi zbatimin e hapave korrektues nga ASHNA, dhe mbyllin gjetjet e
adresuara në momentin e pranimit të dëshmive të mjaftueshme.

Auditimi vlerësues nga EASA
Gjatë vitit 2019, në vazhdën e mbylljes së hapave të propozuar për përmirësim nga
auditimi i ndërmarrë nga EASA në nëntor të vitit 2016, AAC ka dorëzuar në EASA
më 17 maj 2019, versionin 13.0 të Planit Korrigjues të Veprimeve. Më 18 korrik 2019,
AAC ka pranuar njoftimin nga Udhëheqësi i ekipit vlerësues të EASA-s se dëshmitë
e dorëzuara në maj të këtij viti, si dhe versioni 13.0 i Planit Korrigjues të Veprimeve
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janë të pranueshme për ta. Momentalisht nga 57 hapa korrektues sa janë gjithsej, 55
janë të mbyllur dhe 2 të tjerë pritet të mbyllen.

Mbikëqyrja e ASHNA-s si Organizatë Trajnuese (OT)
ASHNA është certikuar 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
Trakut Ajror (KTA) siç janë: trajnimet për njësi për KTA dhe trajnimet e
vazhdueshme për KTA.
Procesi i certikimit ka lluar në vitin 2016 kur ASHNA ka aplikuar për certikim.
Me hyrjen në fuqi të Rregullores nr. 19/2017 të AAC-së e cila zëvendësoi
Rregulloren nr. 05/2012, në bazë të së cilës asokohe u certikua ASHNA si OT, AAC
u obligua që të bëjë zëvendësimin e certikatës aktuale në formatin e ri të përcaktuar
ne Rregulloren nr. 19/2017. Në përputhje me këtë kërkesë, AAC-ja më 04 janar 2019
ka zëvendësuar certikatën e lëshuar në vitin 2017, me certikatën CAAK/ANS/12019, sipas formatit të ri të paraparë me rregulloren e lartpërmendur. Që nga koha e
certikimit, ASHNA OT është audituar disa herë nga AAC-ja, brenda kornizave të
procesit të mbikëqyrjes së vazhdueshme, për të garantuar dhe verikuar se OT
vazhdon të plotësojë të gjitha kërkesat e rregullores.
Lëshimi i Certikatës 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 certikimit dhe për ngritje edhe më tutje të cilësisë së shërbimeve.

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 transponon në rendin tonë të brendshëm ligjor Rregulloren nr.
1034/2011 të KE-së, ofruesit e këtyre shërbimeve janë të obliguar të njoftojnë AAC-në
për çfarëdo ndryshimi të planikuar që mund të ketë ndikim në siguri; dhe sipas
Rregullores nr. 7/2012, që transponon 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 llojnë me zbatimin e ndryshimeve.
Gjatë viti 2019, AAC-ja është njoftuar për 6 ndryshime të reja të cilat priten të
realizohen në sistemet e ASHNA-s:
1. CH/2019/01 - “Ndryshimi i sistemit të alarmimit Crashnet”
Është klasikuar si minor. Ky konstatim rezultoi pas pranimit të
Konsiderimit të Sigurisë (Safety Consideration) për këtë ndryshim, si dhe
raporteve të hetimeve të disa ndodhive të rapportuara. Sipas Rregullores
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nr. 06/2012, ky ndryshim nuk është subjekt i rishikimit dhe pranimit nga
ana e AAC-së.
2. CH/2019/02 - “Duplikimi i sistemi AFTN”
Është klasikuar si minor. Ky konstatim rezultoi pas pranimit të Vlerësimit
të Sigurisë për këtë ndryshim. Megjithatë ky ndryshim do të jetë subjekt i
rishikimit dhe pranimit nga AAC, sepse afekton aspekte që kanë të bëjnë
me Rregulloren 11/2009 mbi ndërveprueshmërinë e sistemeve SHNA.
3. CH/2019/03 - “Ndërrimi i konverterit nga FO/LAN në sistemin RCMS të
sistemit radarik”.
Është klasikuar si minor. Ky konstatim rezultoi pas pranimit të
Konsiderimit të Sigurisë (Safety Consideration) për këtë ndryshim, si dhe
raporteve të hetimeve të disa ndodhive të rapportuara. Sipas Rregullores
nr. 06/2012, ky ndryshim nuk është subjekt i rishikimit dhe pranimit nga
ana e AAC-së.
4. CH/2019/04 - “Ndërrimi i pozitës Shef Instruktor”.
Është klasikuar si minor, por pas vlerësimit të dokumentacionit, është
konstatuar se ndonëse ky ndryshim nuk klasikohet si madhor, për kah
efekti në siguri, i njëjti kërkon aprovim formal nga AAC-ja, në përputhje
me dispozitat ATCO.AR.E.010 dhe ATCO.OR.B.015 të rregullores së AACsë nr. 19/2017. Rrjedhimisht, AAC, ka rishikuar dokumentacionin e
dorëzuar dhe ka konstatuar se ky ndryshim nuk e cenon përmbushjen e
kërkesave të Shtojcës III (PART ATCO.OR) të Rregullores nr.19/2017. Në
përputhje me dispozitën ATCO.AR.E.010 të Rregullores nr.19/2017, ky
ndryshim u aprovua më 29 korrik 2019.
5. CH/2019/05 - “Ndryshimi i formatit të FPS”.
Ndryshimi është klasikuar si madhor. Deri më tani janë pranuar
dokumentet preliminare të vlerësimit të sigurisë, ndërsa pritet dorëzimi i
dokumenteve shtesë dhe plani i zbatimit.
6. CH/2019/06 - “Sistemi AIM”
Ndonëse njoftimi për ndryshim është pranuar, klasikimi i ndryshimit
ende nuk është bërë, pasi jemi në pritje të dokumentacionit shtesë.
Të gjitha këto ndryshime do të trajtohen në përputhje me kërkesat e përcaktuara me
Rregulloren e AAC-së nr. 6/2012 mbi trajtimin e ndryshimeve madhore apo minore.
Gjatë këtij viti inspektorët e SHNA në bashkëpunim me inspektorët e aerodromeve
në vazhdimësi kanë marrë pjesë në aktivitetet mbikëqyrëse dhe kanë rishikuar
dokumentacionin e dorëzuar nga LKIA dhe ASHNA në lidhje me ndryshimin
CH/2018/08 “Zgjatja e Pistës”, i cili është në proces të realizimit.
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Lëshimi i licencave për kontrollorët e trakut ajror dhe vlerësimi i
gradimeve
AAC është përgjegjëse për lëshim dhe ripërtëritjen e licencave të kontrollorëve të
trakut ajror, të cilët ofrojnë shërbimet e kontrollit ajror në Republikën e Kosovës.
Duke pasur parasysh rëndësinë e shërbimit të kontrollit të trakut ajror në sigurinë e
uturimeve, 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 certikatat e kontrollorëve të trakut ajror. Rregullorja në fjalë
ka lluar të zbatohet nga marsi i vitit 2018 dhe rrjedhimisht kontrollorët e trakut
ajror janë rilicencuar në bazë të kësaj rregulloreje.
Kërkesat kryesisht ndërlidhen me nivelin e kompetencës profesionale, që përfshijnë
ndjekjen e trajnimeve profesionale përditësuese dhe ushtrimin e detyrave të
kontrollorit të trakut ajror për një numër të caktuar të orëve brenda
vitit. Kontrollorët gjithashtu, në baza vjetore, i nënshtrohen vlerësimit profesional
për të verikuar nivelin e aftësive.
Rëndësi e veçantë i kushtohet edhe zotërimit të gjuhës angleze, pasi që komunikimi
në aviacionin 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 verikohet në mënyrë të rregullt nga AAC-ja si pjesë e
procesit të licencimit.
Detajet me licencat e ripërtërira dhe rivalidim të gradimeve, për vitin 2019, është
dhënë në tabelën e mëposhtme.
Licencimi i Kontrollorëve të Trakut Ajror (KTA)
Ripërtërirja e licencave për KTA (miratimeve të
njësisë)
Rivalidim i gradimeve (miratimeve të njësisë)
Rivalidim/ripërtëritje e gradimeve për
instruktorë/asesorë
Licencimi i studentëve KTA
Licencim i KTA-ve

Numri i të
licencuarve
3
4
27
0
0

Publikimi i Informatave Aeronautike
Në bazë të Rregullores nr. 5/2013 të AAC-së për zbatimin e Shtojcës 15 të Konventës
Ndërkombëtare për Aviacionin Civil për shërbimet e informimit aeronautik, AAC
ka përgjegjësi 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
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gjitha informatat në lidhje me aviacionin 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 specikat e detajuara për
secilin aeroport/heliport, përfshirë edhe procedurat e uturimit për aeroplanët. Në
mungesë të kapaciteteve njerëzore në AAC, detyra e publikimit të AIP është deleguar
te nëpunësit e AShNA-së.
Meqë ky publikim përdoret në masë të madhe nga kompanitë ajrore që operojnë ose
synojnë të operojnë në Kosovë, AAC kujdeset që AIP-ja e Kosovës të mbahet e
përditësuar dhe secili ndryshim që ndodhë në lidhje me aviacionin civil brenda
shtetit të reektohet në këtë dokument. Këto ndryshime janë të rregullta dhe bëhen
përmes amandamentimeve në cikle të caktuara 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 tri amandamente AIRAC (AIP AIRAC AMDT), një
amandament AIP, një suplement dhe dy qarkore për publikim në dokumentin e
Publikimit të Informatave Aeronautike (AIP).
Respektivisht janë publikuar:
AIP AIRAC AMDT 01/2019 i bërë efektiv më 31 janar 2019
AIP AIRAC AMDT 02/2019 i bërë efektiv më 28 mars 2019
AIP AMDT 01/2019 i publikuar më 20 qershor 2019
AIP SUP 01/2019 i bërë efektiv më 20 qershor 2019
AIP AIC 01/2019 i bërë efektiv më 3 tetor 2019
AIP AIRAC 03/2019 i bërë efektiv më 5 dhjetor 2019
AIP AIC 02/2019 i bërë efektiv më 26 dhjetor 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 përgjegjëse edhe për
rregullimin dhe zhvillimin e politikave të aerodromeve dhe ofruesve të shërbimeve
në tokë, duke verikuar 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 certikuara, aerodrome të aprovuara dhe aerodrome
të regjistruara. Inspektorët e aerodromeve janë përgjegjës për vlerësimin e sigurisë së
ofruesve të shërbimeve në tokë në aerodromet e Republikës së Kosovës, përfshirë
edhe ofruesit e shërbimeve në tokë për furnizim të aeroplanëve me karburant.
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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 aerodromit të cilët vetë japin shërbime në tokë, bëhet sipas
standardeve dhe kritereve të përcaktuara me legjislacionin përkatës, inspektoret e
aerodromeve janë përgjegjës për dhënien e rekomandimit për aprovim të
organizatave të aftësimit profesional për fushën e aerodromeve.
Me qëllim të mirëmbajtjes së sigurisë së aviacionit civil në Republikën e Kosovës,
inspektorët e aerodromeve janë përgjegjës për caktimin dhe monitorimin e zonave
mbrojtëse të aerodromeve. Koordinimi dhe bashkëpunimin mes operatorëve të
aerodromeve, departamentit përgjegjës në ASHNA, subjekteve juridike/personave
zik, të cilët kanë në pronësi apo planikojnë 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. Inspektoret e aerodromeve duhet të sigurojnë që të gjitha palët e
përfshira i respektojnë procedurat të përshkruara në rregulloren mbi zonat mbrojtëse
të aerodromit dhe rregulloren për shënjimin e pengesave.
ANP “Adem Jashari” llimisht është certikuar më 1 dhjetor 2008 nga AAC si
aeroport ndërkombëtar në përputhje me Ligjin për Aviacionin Civil, Rregulloren 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 ka
amandamentuar certikatën e operatorit “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
certikuar 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 lëshuar aprovimin në kohëzgjatje prej 7 vjetësh për
kompaninë “ExFis” sh.p.k. si furnizues i shërbimeve në tokë për kategorinë e
shërbimeve të furnizimit me derivate dhe vajra. Në fund të vitit 2018, operatori
“ExFis” sh.p.k. ka aplikuar në AAC për vazhdim të aprovimit. Për shkak të kalimit të
pragut prej 2 mil. udhëtarëve brenda vitit, operatori i aerodromit është i detyruar të
siguroj shërbimet e së paku dy operatorëve (Direktiva 96/67/EC dhe Rreg 04/2011).
Meqenëse një gjë e tillë nënkupton edhe organizimin e procedurës konkurruese,
operatorit aktual i është vazhduar cetikata përkohësisht vetëm për shkak të
mbrojtjes së interesit publik dhe mosndërprerjes së këtyre shërbimeve në aeroport.
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Më 1 qershor 2012, AAC ka aprovuar operatorin LKIA për ofrim të shërbimeve në
tokë në disa kategori në ANP “Adem Jashari” i cili gjatë vitit 2019 ka aplikuar për
vazhdim të aprovimit. Për shkak të kalimit të pragut prej 2 mil. udhëtarëve brenda
vitit, operatori i aerodromit është i detyruar të siguroj shërbimet e së paku dy
operatorëve në këtë kategori (Direktiva 96/67/EC dhe Rreg. 04/2011). Meqenëse një
gjë e tillë nënkupton edhe organizimin e procedurës konkurruese dhe përzgjedhjes,
operatorit aktual i është vazhduar certikata përkohësisht vetëm për shkak të
mbrojtjes së interesit publik dhe mosndërprerjes së këtyre shërbimeve në aeroport.
Ekspertja kroate, znj. Ana Kapetanovic, e cila qëndroi në AAC me dt 21 dhe 22 mars
2019 hartoi raportin me rekomandime për hapje të tregut të shërbimeve në tokë sipas
kërkesave të Direktivës 96/67/EC dhe Rregullores AAC nr. 04/2011, ajo gjithashtu
propozoi ndryshimin e Rreg. 04/2011.

Mbikëqyrja e vazhdueshme e sigurisë së aerodromeve
Një nga funksionet themelore të inspektorëve 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 veçanërisht 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 verikimin e zbatimit të
standardeve të aplikueshme për operatorin e ANP "Adem Jashari" dhe ofruesve të
shërbimeve në tokë, inspektorët e aerodromeve gjatë vitit 2019 kanë kryer një
auditim dhe dhjetë inspektime. Auditimi ka pasur për qëllim vazhdimin e aprovimit
të operatorit LKIA për ofrimin e shërbimeve në tokë për palë të treta, kurse
inspektimet e realizuara në ANP “Adem Jashari” gjatë vitit 2019 kanë përfshirë tre
inspektime për të verikuar dhe vlerësuar përmbushjen e kërkesave dhe
procedurave për menaxhimin e rrezikut nga bota shtazore, prej të cilëve një
inspektim ka qenë i rregullt dhe dy pa paralajmërim, tre inspektime për mbikëqyrjen
e punëve ndërtimore në projektin e zgjatjes së pistës në ANP “Adem Jashari”, prej të
cilëve dy kanë qenë pa paralajmërim, inspektimi i rregullt për të verikuar zbatimin
e procedurave të sigurisë gjatë punimeve ndërtimore në aeroport, inspektimi për
trajtimin dhe deponimin e mallrave të rrezikshme në ANP “Adem Jashari”,
inspektimi lidhur me mbrojtjen nga aktivitetet e rrezikshme në zonat e mbrojtura të
aeroportit, inspektimi i rregullt i operatorit “Ex Fis” i sistemeve dhe operacioneve të
furnizimit me karburante për aviacion, si dhe monitorimi i operimeve gjatë grevës në
ANP “Adem Jashari”.
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Pamje nga inspektimi i furnizuesit me karburant në ANP “Adem Jashari”

Vlerësimi i programeve të aftësimit profesional dhe të kualikimeve
në fushën e aviacionit civil

Drejtori i përgjithshëm i AAC-së me Vendimin Nr. Ref. 10/2019 ka caktuar
komisionin për vlerësimin e programeve trajnuese dhe kualikimeve në fushën e
aviacionit civil. Komisioni ka pasur për detyrë të koordinojë veprimet me
institucionet përgjegjëse për akreditim të programeve trajnuese dhe sipas Ligjit Nr.
03/L-060 për Kualikimet Kombëtare dhe aktet tjera nënligjore në fuqi. Pas disa
takimeve me përgjegjësit e Autoritetit Kombëtar të Kualikimeve (AKK), materialit
dhe sqarimeve të dërguara, AAC-ja ka pranuar rekomandimin lidhur me kërkesat
për përfshirjen në Kornizën Kombëtare të Kualikimeve dhe akreditimin lidhur me
kredencialet e inspektorëve të AAC-së që lëshohen nga Drejtori i përgjithshëm.
Ndërsa lidhur me kërkesat për akreditim të programeve dhe të organizatave
trajnuese të cilat mbikëqyren dhe autorizohen nga AAC-ja, AAC-ja është në pritje të
një udhëzimi dhe rekomandimi përfundimtar nga AKK për të proceduar më tutje
me këtë çështje. Deri në atë kohë, inspektorët e aerodromeve do të vazhdojnë me
aprovimin e trajnimeve profesionale sipas legjislacionit në fuqi.
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Aprovimi i programeve për aftësime 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 2019 janë pranuar 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, programi “Departure Control System, Amadeus Altea
”,
lidhur me kontrollin e ngarkesave ne aeroplan dhe ato për mallra të rrezikshme,
është aprovuar.

Projekti për zgjatjen e pistës në ANP “Adem Jashari”
Në shkurt të vitit 2019, operatori LKIA ka dorëzuar kërkesën zyrtare për ndryshimin
e propozuar në ANP “Adem Jashari” i cili do të ndikoj në bazat e certikimit dhe
kushtet e lëshimit të certikatës. Pas rishikimit dhe analizimit të aplikacionit dhe pas
konsultimeve të vazhdueshme me operatorin, më 28.02.2019 është aprovuar kërkesa
për ndryshim.
Në vazhdimësi janë bërë rishikimet dhe aprovimet e vlerësimeve të ndryshme të
sigurisë, si për punimet sipërfaqësore në rrugën e taksimit për daljen e shpejt nga
pista në zonën e sigurisë 60 m nga mesi i pistës dhe për rrugën e taksimit “A” (TËY A)
në zonën sigurisë 26 metra nga mesi i rrugës. Gjithashtu, është bërë analizë e
dokumentacionit për vlerësimin e sigurisë për llimin e punëve të dheut për pjesën e
pistës prej “lokalizuesit” në drejtim të pragut të pistës 35, janë bërë analizat dhe
rishikimet e vlerësimit të sigurisë për zhvendosjen e pragut të pistës 35 dhe për
zgjerimin e sipërfaqes së sigurisë në fundin e pistës 17 (RESA17), është bërë
kontrollimi dhe aprovimi i të dhënave për publikimin e informatave aeronautike, si
dhe është bërë analizimi dhe aprovimi i punëve për përgatitjen e kanaleve për
shtrirjen e rrjetit të furnizimit me energji elektrike të pajisjeve të navigimit për pjesën
që kalon platformën “Delta”.
Inspektorët e aerodromeve kanë qenë në kontakt të përhershëm me përgjegjësit për
implementimin e këtij projekti përmes takimeve konsultative dhe vizitave të
vazhdueshme në teren. Gjatë takimeve në ANP me përfaqësuesit e kompanisë
ndërtuese dhe përgjegjësit e aeroportit për implementimin e projektit ne tërësi,
diskutoheshin detajet e planit dinamik bazuar në gjendjen aktuale të punimeve dhe
ato që planikohen të kryhen, duke përfshirë këtu edhe detajet preliminare mbi
planikimin e vendosjes se antenës së “Glide Path”-it dhe “Localizer”-it për ngritjen
e kategorisë së sistemit të aterrimit me instrumente nga “CAT II” në “CAT III b”.
AAC-ja vazhdon t’a monitorojë për së afërmi punët që janë duke u kryer lidhur me
ketë projekt.
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Pamje nga punimet në zgjatjen e pistës në ANP “Adem Jashari”

Vazhdimi i aprovimit të operatorit LKIA ANP “Adem Jashari” për
ofrimin e shërbimeve në tokë për palë të treta
Duke marr parasysh se aprovimi ekzistues i operatorit LKIA për ofrimin e
shërbimeve në tokë për palë të treta në ANP “Adem Jashari” i lëshuar nga AAC-ja
më 1 qershor 2012 në kohëzgjatje prej 7 vjetësh ka pasur vlefshmëri deri në fund të
majit 2019, LKIA ka aplikuar në AAC për vazhdim të aprovimit. Me vendimin e
Drejtorit të përgjithshëm të AAC-së është krijuar komisioni për vlerësim të
aplikacionit, në përbërje prej inspektorëve të aerodromeve dhe një zyrtari për
rregullim ekonomit. Gjatë këtij procesi komisioni ka vlerësuar dokumentacionin
relevant, si dhe realizoi një auditim gjithëpërfshirës më 13-16 maj 2019 në aeroport,
për të verikuar përputhshmërinë me Rregulloren nr. 4/2011 për Qasjen në tregun e
shërbimeve në tokë, TP 16 - Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në
tokë si dhe me manualin e operimeve të operatorit. Komisioni ka bashkëpunuar edhe
me Ministrinë e Punëve të Brendshme – Divizioni për Sigurinë e Transportit, të cilët
janë përgjegjës për fushën e sigurimit të aviacionit që është një ndër kushtet e
kërkuara për lëshimin e aprovimit. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit,
komisioni lëshoi rekomandim për vazhdim të aprovimit pasi të plotësohen dy kushte
e mbetura: pranimit të konrmimit nga MPB-ja mbi përmbushjen e kërkesave mbi
sigurimin e aeroportit dhe paraqitjes së shpenzimeve për infrastrukturën e
centralizuar. Sipas raportit të ekspertes nga AAC e Kroacisë, znj. Ana Kapetanovic, e
cila qëndroi në AAC me dt 21 dhe 22 mars 2019, kërkohet hapja e tregut të
shërbimeve në tokë sipas kërkesave të Direktivës 96/67/EC dhe Rregullores AAC nr.
04/2011, ajo gjithashtu propozoi ndryshimin e Rreg. 04/2011.
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Më 31 maj 2019, Drejtori i përgjithshëm i AAC-së duke u bazuar edhe në raportin e
ekspertes lëshoi Vendimin 08/ZDP/VE/2019 për aprovim të përkohshëm deri në
plotësimin e kushteve të mbetura. Për shkak të kalimit të pragut prej 2 mil.
udhëtarëve brenda vitit, operatori i aerodromit është i detyruar të siguroj shërbimet e
së paku dy operatorëve. Meqenëse një gjë e tillë nënkupton edhe organizimin e
procedurës konkurruese, operatorit aktual i është vazhduar cetikata përkohësisht
vetëm për shkak të mbrojtjes së interesit publik për sigurimin e pandërprerë të
këtyre shërbimeve në aeroport.

Vlerësimi i ndikimit të turbinave të erës dhe ndërtimeve të larta në
sigurinë e operimeve ajrore në Republikën e Kosovës
Inspektorët e aerodromeve kanë vazhduar të ushtrojnë rolin koordinues për
vlerësimin e ndikimit të ndërtimeve të larta në sigurinë e operimeve ajrore në
Republikën e Kosovës. Sipas Ligjit për Aviacionin Civil, Rregullores (AAC) nr.
09/2018 mbi zonat mbrojtëse të aerodromit dhe Rregullores (AAC) Nr. 03/2019 për
shënjimin e pengesave, AAC-ja është përgjegjëse për të siguruar se të gjitha objektet,
të palëvizshme apo të lëvizshme, që gjenden brenda një hapësire me rreze prej 15 km
prej një aerodromi apo objekte të larta që mund të konsiderohen si pengesa për
aeroplanët në uturim jashtë kësaj hapësire, janë nënshtruar shqyrtimit dhe
vlerësimit aeronautikë gjithëpërfshirës nga ana e operatorit te ANP “Adem Jashari”
(LKIA) dhe ASHNA. Varësisht nga rezultatet e vlerësimeve, AAC-ja konstaton se a
paraqet pengesë një objekt apo jo, dhe mund të kërkojë nga aplikuesi që të zbatojë
procedurat për shënjimin (me ngjyrosje dhe/apo ndriçim) e objekteve, me qëllim për
të ngritur sigurinë e uturimeve, duke i bërë pengesat të dallueshme nga zona
përreth dhe të dukshme nga të gjitha drejtimet për aeroplanët. Duke i koordinuar
veprimet nën përgjegjësinë e saj, 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 uturimeve të aeroplanëve në Republikën e Kosovës.
Gjatë vitit 2019 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”, “SOËI KOSOVO” dhe “Kosovo Kika ËPP” janë
përfunduar sipas procesit dhe përgjigja përkatëse iu është kumtuar operatorëve.
Pas dhënies së statusit të investitorit strategjik kompanisë “SOëI Kosovo LLC” nga
Qeveria e Kosovës, me vendim të Grupit Ndërministror për Investime Strategjike për
krijimin e grupit punues ndërinstitucional për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave
dhe dokumentacionit të dorëzuar nga ana e këtij subjekti investues, me 12 mars 2019
kemi pranuar një kërkesë nga Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve
në Kosovë (“KIESA”) për përfaqësim institucional të AAC-së. AAC veçse ka qenë në
kontakt me investitorin që nga viti 2016, kur janë bërë vlerësimet e para aeronautike,
llimisht për vendosjen e shtyllave me pajisje për matje meteorologjike dhe pastaj
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edhe të projektit nal për
vendosjen e 27 turbinave për
prodhim të energjisë nga era
në fshatin Selac.
Bazuar në vlerësimet e
operatorit të PIA “Adem
Jashari” dhe ASHNA-së për
vendosjen e turbinave të erës
në lokacionet e paraqitura, në
përputhje me dispozitat e
Rregullores Nr. 09/2018 për
zonat mbrojtëse të aerodromit,
është konstatuar që projekti
nuk do të paraqet pengesë, me
kusht që turbinat të shënjohen
sipas kërkesave të Rregullores
Nr. 03/2019 për shënjimin e
pengesave. Për më tepër, janë
organizuar disa takime mes
përfaqësuesit të investitorit
strategjik, kompanisë “SOËI
Turbina e erës në Kikë, Kamenicë
Kosovo LLC” dhe AAC-së, për
të prezantuar projektin dhe analizuar vlerësimet e rrezikut lidhur me shënjimin dhe
ndriçimin e turbinave të erës. Në këto takime është kërkuar nga investitori që të
plotësojnë të gjitha kërkesat të cilat dalin nga Rregullorja për shënjimin e pengesave.
Gjithashtu, inspektorët e aerodromeve kanë qenë në kontakt të vazhdueshëm me
operatorin e fermës së turbinave të erës në Komunën e Kamenicës, në fshatin Kikë, për t'u
siguruar që janë plotësuar të gjitha kërkesat për vendosjen e dritave sinjalizuese, sipas
rregulloreve në fuqi, si dhe kanë vazhduar komunikimin me përfaqësuesit e kompanisë
“AKUO ENERGY MED”, lidhur me projektin e tyre.

Implementimi i Rregullores 03/2019 për shënjimin e pengesave dhe
Rregullores 09/2018 mbi zonat mbrojtëse të aerodromeve
Zbatimi i Planit për verikim të implementimit të Rreg. 03/2019 dhe Rreg. 09/2018
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Pamje nga ushtrimi për reagim në emergjenca në ANP “Adem Jashari’’

Duke pasur parasysh raportet e vëzhgimit nga agjencitë përgjegjëse të brendshme
dhe ato të jashtme, përfshirë këtu edhe AAC-në, ushtrimi ka demonstruar nivelin e
kënaqshëm të gatishmërisë reaguese, duke siguruar që aeroporti mund të përballojë
me sukses një emergjencë të mundshme. Megjithatë, janë identikuar edhe disa
mangësi dhe janë prezantuar mënyrat alternative për përmirësimin e reagimit dhe
menaxhimit të situatës në rast të një aksidenti. Karshi kësaj, të gjitha institucionet
përgjegjëse, agjencitë e jashtme dhe ato në aeroport, kanë bërë analiza dhe rezultatet
e tyre do të reektohen në përmirësimin e planit emergjent të aeroportit, dhe
eventualisht planit të reagimit kombëtar, që është një nga qëllimet primare të këtij
ushtrimi.

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. Rregullimi 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 jodiskriminuese. 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
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4. Vendim nr. Ref: 04/2019, dt. 23 janar 2019 për emërimin e zyrtarit për
komunikim me publikun dhe shqyrtim të kërkesave për qasje në dokumente
zyrtare të AAC-së.
5. Vendim nr. Ref: 05/2019, dt. 29 janar 2019 për caktimin e Komisionit për
Hartimin e Projekt-Rregullores për organizimin dhe funksionimin e
brendshëm dhe sistemimin e vendeve të punës.
6. Vendim nr. Ref: 06/2019, dt. 29 janar 2019 për emërimin e Anëtarëve të
Komisionit për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave për periudhë dy vjeçare.
7. Vendim nr. Ref: 07/2019, dt. 01 shkurt 2019 për aprovimin e kërkesës së
nëpunësit për kompozim mortor të familjarit.
8. Vendim nr. Ref: 08/2019, dt. 01 shkurt 2019 për caktimin e Komisionit për
shqyrtimin dhe verikimin e dokumentacionit lidhur me kërkesën e subjektit
juridik “Ex Fis” sh.p.k.
9. Vendim nr. Ref: 08-1/2019, dt. 04 shkurt 2019 për ndryshimin e anëtarit të
Komisionit nga vendimi nr. Ref: 08/2019.
10. Vendim nr. Ref: 09/2019, dt. 27 shkurt 2019 për caktimin e Menaxherit të
kontratës për “Furnizim me Karburante” me nr. të prokurimit AQP-19-001115.
11. Vendim nr. Ref: 10/2019, dt. 04 mars 2019 për caktimin e anëtarëve të
Komisionit Disiplinor për periudhë dy vjeçare.
12. Vendim nr. Ref: 11/2019, dt. 12 mars 2019 për caktimin e anëtarit të tretë të
Komisionit të Ankesave për shqyrtimin e ankesës me nr. protokolli
2019/ZDP/14.
13. Vendim nr. Ref: 11-1/2019 dt. 12 mars 2019 për ndryshimin e anëtarit të tretë
nga Vendim nr. Ref: 11/2019.
14. Vendim nr. Ref: 12/2019, dt. 14 mars 2019 për caktimin e Komisionit për
vlerësimin e aplikacionit të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem
Jashari” për vazhdim të certikimit për mallra të rrezikshme
15. Vendim nr. Ref: 13/2019, dt. 19 mars 2019 për caktimin e Komisionit për
përpilimin e specikave teknike për aktivitetin e prokurimit “Shërbimet e
shtypjes dhe dizajnit”.
16. Vendim nr. Ref: 14/2019, dt. 19 mars 2019 për caktimin e Komisionit për
përpilimin e specikave teknike për aktivitetin e prokurimit “Furnizimi me
pajisje të IT, harduer, softuer etj.”.
17. Vendim nr. Ref: 15/2019, dt. 25 mars 2019 për caktimin e menaxherit të
Kontratës për “Sigurim zik i objekteve” me nr. të prokurimit AQP/AK-18018-221.
18. Vendim nr. Ref: 16/2019, dt. 25 mars 2019 për caktimin e Komisionit për
përpilimin e specikave teknike për aktivitetin e prokurimit “Sigurimi zik i
objekteve”.
19. Vendim nr. Ref: 17/2019, dt. 28 mars 2019 aprovim i kërkesës për Drejtorit të
BNRREA për kompensim të shpenzimeve për eksperten ligjore nga AAC e
Kroacisë, për ofrim të mbështetjes teknike rreth implementimit të Rregullores
nr. 04/2011.
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b)

Qasja në dokumente
publike

Përmes Vendimit nr. 04/2019
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 zikë për
qasje në dokumentet publike të
AAC-së, në përputhje me Ligjin nr.
03/L-215 për Qasje në Dokumente
Publike.
Gjatë vitit 2019 janë pranuar 6
kërkesa për qasje në dokumente
publike. Të gjitha kërkesat janë
përmbushur brenda afatit ligjor.
Nga kërkuesit e qasjes, dy kanë
qenë nga mediat, një nga shoqëria
civile dhe tri kërkesa nga personi
zik. Nga gjashtë kërkesat e
paraqitura, një ka qenë për pyetje
rreth sigurisë se aviacionit e cila ka
Pamja e Buletinit të muajit maj 2019
marrë përgjigjen, dy kërkesat nga
mediat për dokumente të dosjes personale të cilat janë refuzuar dhe po ashtu edhe nga
zyrtari zik të tri kërkesat e parashtruara kanë qenë për dokumente të dosjes personale
për të cilat kërkesa dy janë refuzuar dhe një është lejuar pjesërisht, bazuar në
Rregulloren (MAP) nr. 03/2011 për dosjen dhe regjistrin qendror të nëpunësve civil dhe
Ligjin nr. 03/L-215 për qasje në dokumente publike.

c) Faqja zyrtare e AAC-së në internet dhe rrjete sociale
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 tuese 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.
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Tabela 2 - Të hyrat vetanake
2019

Përshkrimi
Të hyrat nga taksat 1
Të hyrat nga taksat 2
Të hyrat nga dënimet-gjobat 1
Të hyrat nga dënimet-gjobat 2
Përshkrimi
Të hyrat nga certikimi
dhe licencat 1
Të hyrat nga tarifa për regjistrim të SPA-DRON
Të hyrat nga taksat 1
Të
nga taksat
shitja e2pasurisë dhe shërbimeve
Të hyrat
hyrat nga
Të
nga dënimet-gjobat
tarifa e sigurisë1së pasagjerve
Të hyrat
hyrat nga
Të hyrat
hyrat nga
Të
nga dënimet-gjobat
interesi bankar 2
Të hyrat nga certiﬁk im & licenca t 1
Të hyrat nga ndryshimet e pozicionit të kursit
Të hyrat nga tarifë për regjistrim të SAP
Tarifa
përnga
akreditim
Të hyrat
shitja e pasurisë dhe shërbimeve
e sigurise se pa sagjerve
Të hyrat nga
nga tarifa
pasuria
Të hyrat nga
Pranimet
tjerainteresi ba nkar
Të hyrat nga ndryshimet e pozicionit të k ursit
Gjithsej
Tarifa për akreditim

Plus
Minus

Shën
ime

2019 2018

€ '000

Shë
nim
e

€ '000

1
6
1
2,332

%%e
% e totalit ndryshimit
e
nd
20__
nga 20__

€ '000

1
40
1

€

2017-2

2,074
875

1
16
1

€

1,848
600

6,100
860

39,575
820

2,332,434

2,073,840

2,340

2,115

Të hyrat vetanake/donacioni të bartura nga viti i kaluar
Të hyrat vetanake/donacioni të pranuara në këtë vit
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual
Shuma e shpenzuar në vitin aktual
Shuma e mbetur për bartje
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2018-1
2017

1,865

2019
€
5,664
264
5,928
5,928

%
%
%
%
€ %
%
%
%
750
%
15,950
%
830
%
#####
%
%
0%

%
e
tot
alit
201
7

rys
hi
mi
t
ng
a
201
6-1

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2018
€
4,694
1,971
6,664
(1,000)
5,664

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2017
€
0
4,694
4,694
4,694
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Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për Autoritetin e Aviacionit Civil
Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 201 9

Shënim
BURIMET E FONDEVE -PRANIMET
Granti qeveritar
Të hyrat vetanake
Të hyrat e dedikuara
Të hyrat nga AKP
Grantet e përcaktuara të donatorëve
Klauzola e investimeve
Fondi zhvillimor në mirëbesim
Pranimet tjera
Gjithsej
SHFRYTEZIMI I FONDEVE - PAGESAT
Operacionet
Paga dhe rroga
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale

2019

2018

2017

Llogaria e vetme e

Llogaria e vetme e

Llogaria e vetme e

Thesarit

Thesarit

Thesarit

BKK

BKK

BKK

'000

'000

'000

922

896

1

2
3
4

Transferet
Transfere dhe subvencione

5

Shpenzime kapitale
Prona, ndërtesa dhe pajisje

6

Pagesa tjera

7

Gjithsej

100

840

-

922

897

840

726
190
6

699
192
6

640
193
6

922

897

840

922

897

840
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Tabela 5 - Pagat

Tabela 6 - Mallrat dhe shërbimet
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Tabela 7 - Shërbimet komunale

2019

Gjithsej

Përshkrimi
Rryma
Uji
Mbeturinat
Ngrohja Qendrore
Shpenzimet telefonike
Pagesa-vendimet gjqyqësore

Shpenzime komunale

Buxheti

Pagesat
€ '000

GQ
€ '000

FZH
KI
M
€ '000 € '000

THD TH-AKP GPD
€ '000
€ '000
€ '000

THV
€ '000

Krahas
im
%

Final
€ '000

5
0
0

5
0
0

7
1
1

1

1

4

6

6

-

-

-

-

-

-

14

2018

2017

€ '000

€ '000

63%
31%
21%
0%
16%
0%

4
0
0

5
0
0

1

1

43%

6

6

e) Planikimi / 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.

Tabela 8 - Raporti i ekzekutimit të buxhetit
2019
Gjithsej

Buxheti

2018

FZH
Pagesat
Përshkr imi

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit

GQ

€ '000

€ '000

-

2017

Krahas

THV

THD

TH-AKP

GPD

KI

M

Final

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

im
%

€ '000

€ '000

0

-

0%

0

0

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit

12

12

15

82%

12

13

Meditjet për udhëtime zyrtre jashtë vendit

15

15

16

95%

13

13

Akomodimi udhëtime zyrtre jashtë vendit

15

15

10

11

15

98%

3

3

4

78%

2

2

10

10

11

94%

10

10

0

0

1

33%

1

0

-

0%

0

0

24

24

25

95%

23

18

Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse

6

6

10

55%

22

21

Sherbime shtypje-jo marketing

2

2

4

46%

1

2

Sherbime kontraktuese tjera

7

7

11

71%

6

4

Sherbime teknike

1

1

3

38%

1

2

Sherbimet e varrimit

0

0

0

100%

0

0

Mobilje (me pak se 1000 euro)

2

2

2

96%

1

2

Telefona (me pak se 1000 euro)

0

0

0

99%

0

0

Kompjuterë me pak se 1000 euro

4

4

5

90%

3

Paisje tjera

0

0

2

15%

1

1

Funizim per zyre

5

5

10

48%

3

10

Funrnizim me ushqime dhe pije (jo dreka zyrtare)

1

1

2

92%

1

1

Furnizim pastrimi

3

3

4

93%

3

3

Furnizim veshmbathje

1

1

1

96%

Akomodim

0

0

0

100%

15

15

15

Shpenzime tjera udhëtime zyrtre jashtë vendit
Shpenzimet e telefonisë mobile
Shpenzimet postare
Shpenzimet për perdorimin e kabllit optik

-

Shërbimet e arsimit trajnimit

Nafte per ngrohje

98%

17

0

4

14

Derivate per gjenerator

0

0

1

45%

0

-

Karburante per vetura

2

2

2

72%

2

2

Regjistrim I automjeteve

0

0

0

96%

0

0

Sigurim I automjeteve

1

67%

0

0

0

100%

0

0

11

1

11

12

89%

10

10

4

5

Taksa Komunal
Sigurim I nderteses tjera
Mirembajtje dhe riparim i automjeteve

1

1

1

3

3

5

61%
0%

-

Mirembajtje e teknologjis informative

0

0

2

25%

0

1

Mirembajtje e mobiljeve dhe paisjeve

0

0

1

62%

0

0

42

42

42

100%

42

42

Mirembajtje e nderteses

-

Qiraja per ndertse

-

0

Reklama konkurse

0

0

1

33%

0

1

Dreka zyrtare

2

2

2

86%

1

1

Dreka zyrtare jasht vendit
Donacioni nga Komisioni Evropian

0
-

0
-

1
6

62%
0%

1

-

Mallra dhe shërbime

190

190

229

83%

192

193

-

-

f) Investimet kapitale
AAC-ja në vitin 2019 nuk ka pasur shpenzime kapitale.
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g) Tabelë krahasuese e buxhetit për tre vitet e fundit
Tabela 9 – Krahasimi i buxhetit për tre vitet e fundit
Përshkrimi
Buxheti
2019
2018
2017
Paga
725,911 699,327 639,919
Mallra dhe shërbime
228,980 232,216 220,105
Shpenzime komunale 13,738 11,238 13,738
TOTALI
968,629 942,781 832,556

Realizimi
2019
2018
725,911 699,327
189,955 192,026
5,908
5,886
921,774 897,239

2017
639,919
193,185
6,490
839,595

h) Buxheti i AAC-së për vitin 2020
Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës ka bërë kërkesën buxhetore për
vitin 2020 në përputhje me afatet dhe procedurat ligjore të Republikës së Kosovës.
Për funksionimin dhe ushtrimin e aktiviteteve sipas planikimit, AAC ka kërkuar
një buxhet prej 1,875,234.96 €. Deri në kohën e pëfundimit të hartimit të këtij raporit,
buxheti për vitin 2020 nuk është aprovuar nga Kuvendi i Kosovës.

9. AUDITIMET NDAJ AAC-së
a) Auditimi nga Zyra Kombëtare e Auditimit të Kosovës
Në shkurt të vitit 2019, Zyra e Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka kryer auditimin e
pasqyrave vjetore nanciare të AAC-së për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018. Ky
auditim është fokusuar në pasqyrat vjetore nanciare, menaxhimin nanciar 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 2019, në konkluzionin e përgjithshëm thuhet se AAC-ja ka të dizajnuar sistem të
mirë të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit nanciar. Edhe këtë vit, si viteve
tjera, ZKA-ja ka dhënë “Opinion të Pamodikuar” dhe ka konrmuar se “pasqyrat
nanciare të AAC-së për vitin 2018 prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë
në të gjitha aspektet materiale”. Sipas këtij raporti, menaxhimi i buxhetit është bërë
në harmoni të plotë me parimet e mirëllta të menaxhimit nanciar. Në raportin e
Zyrës Kombëtare të Auditimit nuk është dhënë asnjë rekomandim.

b) Auditimi i Brendshëm nga Ministria e Financave
Gjatë vitit 2019, AAC nuk ka pasur auditim nga Zyra e Auditorit të Brendshëm të
Ministrisë së Financave për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, por janë
përmushur të gjitha rekomandimet raportit nga viti 2018, përfshirë këtu edhe
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ndryshimin e rregullores së brendshme për harmonizimin e strukturës organizative
me kërkesat ligjore.

10. SFIDAT
Edhe gjatë vitit 2019, AAC është ballafaquar me sda të shumta të cilat në rrafshin
tekniko-profesional ishin të ndërlidhura me faktin që AAC ende, për shkaqe politike
jashtë fushëveprimit të saj, nuk ka mundur të bëhet anëtare e barabartë e familjes së
organizatave të aviacionit qofshin ato evropiane apo globale. Edhe pse 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 e dedikuara sipas LAC dhe Ligjit për Menaxhimin e Financave
Publike, po vështirëson në masë të ndjeshme operimin e rregullt të institucionit. Cdo
vit brengë mbetet 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 përmes konsulencave, që të
mbikëqyrë zbatimin e këtyre kërkesave në industrinë të cilën e rregullon. Poashtu,
AAC-së për disa vite me radhë nuk i bëhet e mundur rekrutimi i stat të nevojshëm
siç është paraparë me Rregulloren e brendshme të organizatës dhe në mungesë, si
pasojë, një pjesë të stat profesionalo-teknik i janë deleguar edhe përgjegjësi
administrative nga nancat publike.
Humbja e stat teknik është sdë që e shoqëron AAC-në vitet e fundit dhe kjo bëhet
edhe më brengosëse kur dihet se sa decitar është sta i edukuar në aviacion në
Kosovë. Kjo do të bëhet edhe më serioze poqese llojnë së zbatuari ligjet për
reformimin e administratës shtetërore sepse stat profesionalo-teknik të AAC-së do
t’i zbriten pagat deri në 30%. Poashtu, nëse statusi i AAC-së ndërrohet në agjenci
rregullatore ose ekzekutive në kuadër të Qeverisë do të dëmtohet pavarësia
rregullatore e autoritetit, shumë e rëndësishme për të ushtruar përgjegjësitë e veta
sipas Ligjit. AAC është pjesë racionalizimit të agjencive në fazën e parë dhe me këtë
përpos që është paraparë t’i ndërrohet statusi është paraparë që të shndërrohet nga
agjenci me të hyra të dedikuara në agjenci që nancohet nga buxheti shtetëror. Kjo
do të jetë një problem me vete sepse AAC nancohet nga tarifa e sigurisë së
udhëtarëve dhe këto të hyra duhet të shfrytëzohen vetëm për këtë qëllim; çdo
përdorim tjetër i këtyre të hyrave për destinime tjera siç ndodh edhe tash është në
kundërshtim me qëllimin për të cilin këto të hyra mblidhen, në kundërshtim me
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ligjin për menaxhimin e nancave publike dhe parimet ndërkombëtare të shpenzimit
të të hyrave nga aviacioni civil.
Sdë 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 2019, ANP “Adem Jashari” ka shërbyer gjithsej 2,373,698 udhëtarë, sipas
statistikave që ka mbledhur operatori LKIA. Ky numër udhëtarësh përfaqëson rritje
prej 9.6% në krahasim me vitin e kaluar (2,165,749).
Muajt të cilët kanë pasur numrin më të lartë të udhëtarëve janë gushti me 302,413
dhe korriku me 280,295 udhëtarë ndërsa muajt më të ulët ishin shkurti me 138,443
dhe nëntori me 156,651. Ngritja dyshifrore ishte në muajt janar, shkurt, mars, qershor
dhe tetor.
Gjatë vitit 2019 në Prishtinë janë realizuar 9,113 nisje uturimesh, apo 8.64% më
shumë se vitin e kaluar. Muaji me më së shumti nisje uturimesh ishte ai i gushtit me
1,158 ndërsa muaji me më së paku nisje uturimesh ishte muaji shkurt me 543.
Prej destinacioneve Cyrihu përbën 16.1% të tërë trakut të udhëtarëve, Bazeli
(BSL/MLH) – 14%, Dyseldor – 8.2%, Shtutgarti – 8%, Gjeneva – 6.6%, Stambolli
(IST) – 5.9%, Mynihu – 5.2% dhe Viena – 4.9%. Prej shteteve, prin Zvicra me 37% të
trakut të përgjithshëm nga Prishtina, e pasuar nga Gjermania me 33%, Turqia me
15%, Austria me 5%, Anglia me 3% e kështu me radhë.
Prej kompanive ajrore, prin Eurowings me 343,701 udhëtarë të shërbyer gjatë vitit
2019 për në dhe nga Prishtina, e pasuar nga EasyJet me 268,694, Edelweiss – 254,636,
Wizzair – 253,282, Orange2y 232,669, Turkish Airlines – 179,351, Chair Airlines
169,013, Pegasus Airlines – 129,744 e kështu me radhë.
Sa i përket destinacioneve të mëtejmë prej Prishtinës, prin Nju Jorku (JFK), pasuar
nga Frankfurti, Kopenhaga, Londra (Heathrow) dhe Çikago.
Bartja e mallrave dhe postës përmes ajrit ka shënuar ulje prej (-2)%.
Statistikat e plota gjenden në Shtojcën 3 të këtij raporti dhe në faqen e AAC-së në
internet: http://caa-ks.org
Gjatë vitit 2019 i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor përfshirë edhe Kosovën kanë
shërbyer mbi 30 milion udhëtarë. Siç mund të shihet nga tabela në vijim, rritjen më të
madhe të numrit të udhëtarëve në rajon gjatë vitit 2019 e kishte Tirana, Prishtina dhe
Shkupi me rreth 10%. Përpos shtetasve të Kosovës, shtetasit e shteteve tjera në këtë
tabelë udhëtojnë pa viza në Evropë.
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Tiranë
Prishtinë
Shkup
Sarajevë
Beograd
Podgoricë
Zagreb
Lubjanë

Udhëtarët
më 2019

Udhëtarët
më 2018

Ndryshimi
(%)

3,338,147
2,373,698
2,360,400
1,143,680
6,159,000
1,297,365
3,435,531
1,721,355

2.947.172
2,165,749
2,158,258
1,046,635
5,641,105
1,208,525
3,336,310
1,812,411

13.3%
9.6%
9.4%
9.3%
9.2%
7.4%
3.0%
(-5.0)%

390,975
207,949
202,142
97,045
517,895
88,840
99,221
(91,056)

Aeroporti i Prishtinës në krahasim me aeroportet e kryeqyteteve tjera në rajon
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SHTOJCA 1 – LISTA E TRAJNIMEVE
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