
TARIFAT DHE ÇMIMET 

PJESA A: TARIFAT DHE ÇMIMET AERONAUTIKE 

(Të gjitha tarifat dhe çmimet janë të përllogaritura në Euro) 

1. TARIFA NË ARDHJE 

Të gjitha fluturimet 

 Baza: MTOW 

€ 5.20 për ton 

2. TARIFA E ATERIMIT  Baza: MTOW 

Të gjitha fluturimet € 5.27 për ton 

3. SHTESË ÇMIMI  Përfshihet në tarifën e aterimit 

4. PAGESA PËR ZHURMË  Përfshihet në tarifën e aterimit 

5. ÇMIMI PËR VEND PARKIM TË AEROPLANIT 

Katër orët e para pa pagesë 

 Baza: MTOW 

€ 1.80 për ton për 24 orë 

6. PAGESA E URËS PËR BORDING (*) 

0-60 minuta 

Rritje për çdo 30 minuta shtesë 

 Për shfrytëzim 

€ 80.00 

€ 50.00 

7. ÇMIMI PËR UDHËTAR 

Përjashtim: Foshnjat, ekuipazhi në detyrë, udhëtarët 

të cilëve iu ndërrohet linja pa dëshirë 

 Për udhëtarë në nisje 

€ 12.53 

8. ÇMIMI PËR SIGURIM  Për udhëtarë në nisje 

 Përjashtim: Foshnjat, ekuipazhi në detyrë, udhëtarët 

të cilëve iu ndërrohet linja pa dëshirë 

€ 6.00 

9. ÇMIMI PËR SIGURI I AAC 

 Përjashtim: Foshnjat, ekuipazhi në detyrë, udhëtarët 

të cilëve iu ndërrohet linja pa dëshirë 

 Për udhëtarë në nisje 

€ 2.00 Për udhëtarë 

Rregulluar nga AAC 

Shënim: (*) Pagesa për urën e bordingut zbatohet vetëm pasi shërbimet korresponduese të jenë vënë 

në dispozicion nga Partneri Privat 

 



PJESA B: TARIFAT DHE ÇMIMET NDIHMËSE 

(Të gjitha tarifat dhe çmimet janë të përllogaritura në Euro) 

10. TARIFA E PËRDORIMIT TË PAJISJEVE TË 
PËRBASHKËTA NË TERMINAL (CUTE) PËR 
SPORTELET E BILETAVE (*) 

 
Përjashtim: Foshnjat, ekuipazhi në detyrë, 

udhëtarët të cilëve iu ndërrohet linja pa dëshirë 

Për udhëtarë në nisje 
 

€ 0.40 Euro për udhëtarë 

11. QIRAJA PËR ZYRE TË KOMPANIVE AJRORE 
(TERMINAL) 

Baza: qiraja mujore 
 

€ 100 për m² 

12. QIRAJA PËR ZYRE PUNE TË KOMPANIVE 
AJRORE (TERMINAL) 

Baza: qiraja mujore 
 

€ 50 për m² 

13. QIRAJA PËR ZYRE (TERMINALI I KARGOS) Baza: qiraja mujore 
 

€ 50 për m² 

14. DEPOJA (TERMINALI I KARGOS) 
 

0-24 orë 
 

Rritje për çdo 24 orë shtesë 

Baza: tarifa e shfrytëzimit ditor 
 

Nuk ka tarifë 
 

€ 10 për m² 

15. PAGESA E PARKIMIT AFATSHKURTËR TË 
VETURAVE 

 
0-15 minuta 

Prej 15 minuta – 120 minuta 
 

Përjashtim: veturat e punëtorëve të ANP, 
zyrtarëve qeveritar, dhe diplomatëve të akredituar 

Baza: tarifa e shfrytëzimit ditor 
 
 

Nuk ka tarifë 
 

€ 2 për veturë 

16.  PAGESA E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIMIT 
TOKËSOR (**) 

 
Taksitë 

 

Baza: Pagesa e qasjes 
 
 

Të caktohet 

 

Tarifat dhe pagesat ndihmëse do të rregullohen sipas kësaj marrëveshje dhe do t’iu nënshtrohen 

miratimeve nga Grantori. 

Shënim: (*) Tarifa CUTE do të zbatohet vetëm pasi shërbimet korresponduese të jenë vënë në 

dispozicion nga Partneri Privat.  

Shënim: (**) Pagesa e shërbimit të transportit tokësor do të zbatohet vetëm pas datës së përfundimit 

substancial të punëve ndërtimore dhe shuma e tarifës do të përcaktohet në baza konkuruese. 



PJESA B: TARIFAT DHE ÇMIMET NDIHMËSE (vazhduar nga më sipër) 

(Të gjitha tarifat dhe çmimet janë të përllogaritura në Euro) 

17. SHËRBIMET E PLATFORMËS DHE TOKËSORE (shih 

Shënimin 1) 

 Baza: MTOW 

Fluturimet e planifikuara komerciale ndërkombëtare  Totali 

0 - 2 ton € 45 

2 - 5 ton € 90 

5 - 10 ton € 180 

10 - 16 ton € 360 

16 - 21 ton € 540 

21 - 32 ton € 675 

32 - 44 ton € 787 

44 - 57 ton € 900 

57 - 70 ton € 1,181 

70 - 91 ton € 1,395 

91 - 110 ton € 1,552 

100 - 130 ton € 1,664 

130 - 151 ton € 1,845 

151 - 170 ton € 2,081 

171 - 190 ton € 2,419 

191 - 210 ton € 2,587 

211 - 230 ton € 2,756 

231 - 250 ton € 2,925 

Fluturime vendore 50 % lirim 

Fluturime me kargo 50 % lirim 



  

18.  LIRIMET NË PAGESAT BAZIKE TË HENDLLINGUT  

Check-in nga vetë udhëtarët 10 % 

Aterimet teknike për qëllime jo komerciale pa 

ndryshime fizike të ngarkesës 

50 % 

Kthimi i aeroplanit në platformë me ndryshime fizike të 

ngarkesës 

50 % 

Kthimi i aeroplanit në platformë pa ndryshime fizike të 

ngarkesës 

100 % 

Fluturimet trajnuese apo testuese 80 % 

Fluturimet humanitare, të kërkim-shpëtimit, zjarrfikjes, 

dhe qeveritare  (me përjashtim të qëllimeve komerciale) 

50 % 

 

19. SHËRBIMET SHTESË  
Vetura për diajsing € 200 ora për punëtor 
Pirunari (3 ton) € 85 për orë 
Shiriti i bagazhit € 20 për orë 
Karroca e bartjes së bagazhit € 5 për orë 
Platformat e lëvizshme € 10 për orë 
Traktori € 50 për orë 
Ngarkuesi i aeroplanit (i paletave) € 150 për orë 
Ngarkimi/shkarkimi (vetëm aeroplanët ushtarak) € 10 për ton 
Trajtimi i kargos € 13 ora për punëtor 
Identifikimi i bagazhit personal (kontroll sigurimi në embarkim) € 200 për aeroplan 
Furnizimi me rrymë € 25 për rritjen prej 15 minutave 
Starteri ajror € 100 për startim 
Shkallët për udhëtarë € 50 për orë 
Pushbeku € 200 për orë 
Ballasti (25 kg) € 3 për çdo 
Ndihma në rast zjarri € 30 për çdo shërbim 
  



SHËNIME: 
1. Shërbimet e mbuluara nga hendllingu bazik 

SHËRBIMET E PLATFORMËS: 

 Shërbimet e marshallingut (udhëzimi për parkim dhe parkimi i aeroplanit) 

 Vendosja dhe largimi i pengesave nën rrota dhe shkallë të udhëtarëve 

 Lidhja e furnizimit me rrymë, shkyçja, dhe përdorimi 30 minutësh 

 Vendosja e pajisjeve për fikje zjarri 

 Të udhëzuarit e udhëtarëve për në/nga aeroplani 

 Ngarkimi/shkarkimi i valixheve, kargos, dhe postës 

 Ngarkimi i valixheve, kargos, dhe postës në dhe nga ndërtesa e Terminalit 

 Ngarkimi/shkarkimi i ballastit 

 Pastrimi dhe dezinfektimi i aeroplanëve 

 Rezervoar me ujë të freskët 

 Furnizimi me ujë të freskët nga rezervoarët 

 Tërheqja e aeroplanit drejt pozitës së nisjes 

 Shërbimi i pushbekut (shtyrjes) së aeroplanit 

 Sinjalizimi marshall gjatë startimit të motorëve të aeroplanëve 

 Furnizimi me azot dhe oksigjen 
 
PROCESIMI I UDHËTARËVE DHE BAGAZHIT: 

 Përgatitja, prodhimi dhe shpërndarja e dokumenteve të trafikut 

 Ofrimi i informacionit audiovizual lidhur me kohën e arritjes dhe nisjes 

 Pranimi dhe dërgimi i mesazheve teleks 

 Kontrollimi i udhëtarëve dhe bagazhit të tyre 

 Dorëzimi i bagazhit, kargos dhe postës 

 Ndihmë për udhëtarët në transfer, transit dhe të hendikepuar 

 Ofrimi i ndihmës së parë mjekësore dhe bartja e udhëtarëve të sëmurë 

 Marrja me bagazhet e humbur dhe gjetur, kargo, dhe postë 

 Ofrimi i komunikimeve të domosdoshme 
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