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Struktura e re menaxhuese hyn në fuqi në Aeroportin e Prishtinës  
 

Prishtinë, 22 janar 2004 – Procesi i çertifikimit të Aeroportit të Prishtinës me 1 prill 
2004,  kërkon modernizimin e strukturës udhëheqëse për ta sjell atë në nivel të njejtë me 
praktikat e shteteve Evropiane dhe ato të Amerikës Veriore. Ndryshimet në strukturën 
menaxhuese, gjithashtu janë një element i rëndësishëm në shndërrimin e statusit të 
aeroportit nga statusi ushtarak në status tërësisht civil dhe kjo  është një pjesë të 
rëndësishme drejt normalizimit në Kosovë.  
Aeroporti do të ndahet në tri divizione: Operimet në Terminale, Shërbimet e Kontrollit të 
Trafikut Ajror dhe Shërbimet e Përgjithshme. Struktura e re menaxhuese e aeroportit, e 
aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të AKM-së, do të përbëhet nga:  

• Z. Philip St George – Yorke, Menaxher i Divizionit të Sektorit të Aeroportit në 
AKM, përgjegjës për politikat strategjike;  

• Z. Ioan Woollett, Drejtor i Përgjithshëm i Aeroportit të Prishtinës; 

• Z. Adem Gashi, Menaxher i Divizionit për Operimet në Terminale, përgjegjës për 
operimet e të dy terminaleve  për udhëtarë dhe  kargo, i ngarkuar  me aktivitetet 
brenda terminaleve dhe jashtë tyre në hapsirën e parkimit të aeroplanëve;  

• Z. Afrim Aziri, Menaxher i Divizionit të shërbimeve për kontroll të trafikut ajror, 
përgjegjës për kontrollin e trafikut ajror, shërbimit informativ aeronautikë, 
shërbimit meterologjik, shërbimit zjarrfikës dhe shpëtues etj, nën mbikqyrjen e 
përgjithshme të KFOR-it deri me 1 prill 2004.  

 
Së shpejti do të emërohet Menaxheri i Divizionit të Shërbimeve të Përgjithshme, 
përgjegjës për financa, prokurim dhe aktivitete ligjore të tërë operimeve të aeroportit .  
“Procesi i kalimit nga KFOR-i në menaxhim të plotë të UNMIK-ut, sipas rregulloreve të 
Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil, është në vazhdim që nga korriku i vitit 
2002 dhe është një proces kompleks”, tha z. Philip St George - Yorke. “Ky process ka 
përfshirë investime të konsiderueshme dhe trajnim të një grupi të madh të stafit kosovar në 
në disa fusha teknike sipas standardeve ndërkombëtare. Progresi i arritur deri më tani është 
mundësuar me bashkëpunimin e përkryer në mes të menaxhmentit ndërkombëtar  AKM-
UNMIK, stafit vendor të aeroportit dhe KFOR-it ”, theksoi  St George - Yorke. 
Çertifikata e Organizatës Ndërkombëtare e Aviacionit Civil kërkohet për të gjitha 
aeroportet civile ndërkombëtare dhe mbulon çështje madhore operative. Sigurimi i kësaj 
çertifikate do të bëjë që Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës të jetë në të njejtën kategori 
me aeroportet me madhësi mesatare ne Evropën perëndimore ose Amerikën Veriore. Për të 
përfunduar disa nga projektet nevojiten  mjete financiare, në mënyrë që të plotësohen të 
gjitha çështjet e nevojshme rreth çertifikimit.  
 

For further information please contact Florin Pasnicu or Erdelina Dula on 
Tel: 038 500 400 ext 1152  E-mail: kta@eumik.org 
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