
5.7. NXITJE PËR SHËRBIMIN E KUFIZUAR TË “SHËRBIMEVE TË TRAJTIMIT TOKËSOR”  

 

Qëllimi i këtij produkti të ri nxitës është stimulimi i shërbimeve të reja ajrore që do të ofrohen 

nga/në Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës "Adem Jashari" (ANP) nëpërmjet reduktimit të 

shërbimeve të trajtimit të mallrave “kargos”.  

Produkti do të jetë pjesë e programit aktual nxitës dhe do të jetë i zbatueshëm për kompanitë 

ajrore të cilat përmbushin kushtet dhe kriteret e mëposhtme: 

a) Kompania ajrore, e cila ka për qëllim që të përfitojë nga ky produkt duhet të ketë rritje 

të vazhdueshme të numrit të fluturimeve të kryera dhe/ose trafikut të pasagjerëve të bartur 

në periudhën prej 3 viteve të fundit në industrinë e aviacionit. 

b) Për të përfituar nga ky produkt, fluturimet e kompanisë ajrore duhet të kryhen duke iu 

ofruar transport vetëm pasagjerëve dhe bagazhit të tyre personal. Për të shmangur çdo 

keqkuptim, “bagazhi personal” nuk nënkupton bartjen e postës, ngarkesave (kargos), apo 

çdo mall tjetër përveç bartjes së bagazhit të pasagjerëve. Kompania ajrore duhet të 

vazhdojë të ketë operime duke bartur vetëm bagazhet e pasagjerëve. 

c) Kompania ajrore, e cila ka për qëllim që të gëzon të drejtën e këtij produkti duhet të hyn 

në marrëdhënie kontraktuale me Limak Kosovo International Airport, dhe me kërkesë të 

Limak obligohet që të siguron garancinë bankare për shumën totale të lirimit për të cilën 

do të kenë të drejtën nga ky program. 

d) Kompania ajrore e cila dëshiron të shfrytëzon këtë skemë stimuluese, nuk duhet të ketë 

ndonjë çështje financiare ose kontraktuale me LKIA në të kaluarën. 

e) Kompania ajrore e cila dëshiron të përfitojë përmes këtij programi, duhet të pajtohet se 

nuk do të ketë shërbime të pastrimit të kabinës, ngarkim/shkarkim të kargos, 

ngarkim/shkarkim të ULD, ngarkim/shkarkim të postës, bartje të postës së kompanisë 

(COMAIL) dhe asnjë nga shërbimet tjera të lidhura me kargo.  

f) Kompania ajrore do të shtojë së paku një (1) linjë të re ajrore (destinacion e ri) ose dy 

(2) frekuenca shtesë në ndonjë nga destinacionet e shërbyera tashmë nga kompania 

ajrore për çdo IATA sezon pa ndërprerë, në mënyrë që të ketë të drejtën për mbështetje 

nga ky produkt i nxitjes. 

g) Çdo linjë e re/linja të reja ajrore, që nuk është/janë shërbyer në PRN në katër (4) 

sezonet e fundit sipas IATA do të kualifikohet si linjë e re për Aeroportin Ndërkombëtar të 

Prishtinës “Adem Jashari”.  

h) Frekuenca(t) shtesë konsiderohen të gjitha fluturimet e reja të cilat ofrohen vetëm për 

destinacionet që kanë 6 ose më pak se 6 rotacione aeroplanësh në një javë, me referencë 

në bazë të operimeve nga kompanitë tjera ajrore gjatë sezonit paraprak ekuivalent sipas 

IATA-s. 

i) Çdo linjë e re/linja të reja ajrore ose frekuenca shtesë duhet të realizohen minimum 2 

herë në javë. 



j) Në mënyrë që të gëzojnë të drejtën në këtë produkt, kompanitë ekzistuese ajrore duhet 

të vazhdojnë të kryejnë të gjitha shërbimet ajrore të operuara para këtij produkti të nxitjes 

dhe t’i mbajnë fazat e rritjes sipas parashikimeve të këtij produkti. Çdo rënie në ofrimin e 

shërbimeve ajrore do të rezultojë në humbjen e të drejtës për të qenë pjesë e skemës së 

nxitjes. 

k) Nëse në të njëjtën kohë do të ketë më shumë se një linjë të re ajrore ose më shumë se 
dy frekuenca shtesë, zbritja e zbatuar me anë të këtij produkti do të shpërndahet në 
sezonet e radhës IATA në proporcion me linjat e reja të zhvilluara apo frekuencat shtesë 
dhe duke iu referuar kritereve minimale të përmbushura për sezonin e IATA. Për të 
shmangur dyshimet, kompania ajrore mund të fillojë me fluturime në më shumë se 1 linjë 
të re ajrore dhe/ose 2 frekuenca shtesë menjëherë. Në këtë rast, çdo linjë e re - dy herë 
në javë dhe/ose çdo frekuencë(a) shtesë - dy herë në javë do të krijojë një sezon IATA 
me të drejtën e shfrytëzimit të përfitimeve nga kjo skemë nxitëse. 

 
l) Në rast të performancës së ulët të linjave të reja ajrore ose frekuencave shtesë, 

kompania ajrore do të ketë mundësinë e zëvendësimit të këtyre fluturimeve me ndonjë 

linjë të re ajrore ose frekuenca të tjera shtesë me të njëjtin numër të rotacioneve të 

aeroplanëve në një javë. Ndryshimi i kërkesës duhet të dërgohet zyrtarisht me shkrim në 

LKIA nga kompania ajrore të paktën 60 ditë përpara se ndryshimi të ndodhë. 

m) Programi i "Nxitjes për shërbimin e kufizuar të trajtimit në tokë" mund të vazhdojë për 

aq kohë sa kompania ajrore t’i përmbush kushtet e skemës dhe duke iu referuar validitetit 

të programit aktual të nxitjes të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës. 

n) Për qëllim të këtij programi, fluturimet duhet të operohen me avionë me peshë 

maksimale në nisje prej më shumë se 50.000 kg (pesëdhjetë mijë kilogram). 

o) Linja ajrore duhet të operohet non-stop, dmth pa transfere përmes aeroporteve të tjera. 

Linja ajrore me ndalesë teknike, ku nuk ka udhëtarë komercial të cilët zbresin apo hipin 

në aeroplan, konsiderohet si linjë ajrore pa ndalesë. 

p) Kompania ajrore duhet të përmbushë 90% të kërkesave për frekuenca për linjë të re 

ajrore dhe frekuenca shtesë. Çdo anulim, duhet të dëshmohet me arsyetimin i cili duhet 

të dorëzohet nga kompania ajrore në LKIA. Sa herë që kompania ajrore e ndërpret ndonjë 

prej fluturimeve apo zvogëlon numrin e fluturimeve në operimet e tyre, kjo skemë e nxitjes 

do të ndërpritet menjëherë 

q) Kompania ajrore që do të përfiton nga kjo skemë nuk do të mund të shfrytëzon nxitjen 

e "Mbështetjes jashtë kohës më të ngarkuar me fluturime". Të gjitha produktet e tjera të 

nxitjes të Programit Nxitës LKIA 2016-2018 me përjashtim të "Mbështetjes jashtë kohës 

më të ngarkuar me fluturime " do të jenë të vlefshme në kuadër të kushteve të tyre 

specifike dhe mund të përdoren dhe të kombinohen me "Nxitjen për shërbimet e kufizuara 

të trajtimit në tokë" 

 

Skema e nxitjes për NXITJEN PËR SHËRBIME TË KUFIZUARA TË TRAJTIMIT TOKËSOR 

ZBRITJA PËR Pakon GH:  50% 


