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SHTOJCA 16-A 

 

DEKLARATA E ANGAZHIMEVE 

 

AGJENT I RREGULLT 

 

 

Në përputhje me Programin Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil për Republikën e Kosovës, 

 

Unë deklaroj se, 

në dijeninë time, informacioni i përfshirë në programin e sigurisë së kompanisë është i vërtetë dhe i 

saktë; 

 

praktikat dhe procedurat e përcaktuara në këtë program sigurie do të zbatohen dhe mirëmbahen në të 

gjitha vendet e mbuluara nga programi 

 

ky program sigurie do të rregullohet dhe përshtatet për të qenë në përputhje me të gjitha ndryshimet e 

ardhshme përkatëse në rekomandimet e PKSAC-së, përveç nëse [emri i kompanisë] informon [emri i 

autoritetit përkatës] se nuk dëshiron më të tregtojë si agjent i rregulluar; 

 

[emri i kompanisë] do të informojë [emrin e autoritetit përkatës] me shkrim për: 

a) ndryshime të vogla në programin e tij të sigurisë, të tilla si emri i kompanisë, personi përgjegjës 

për sigurinë ose detajet e kontaktit, ndryshimi i personit që kërkon qasje në "bazën e të dhënave 

të agjentëve të rregulluar dhe dërguesit e njohur" të mbajtur ose njohur nga autoriteti përkatës, 

menjëherë dhe të paktën brenda 10 ditëve të punës; dhe 

b) ndryshimet kryesore të planifikuara, siç janë procedurat e reja të shqyrtimit, punimet kryesore të 

ndërtimit të cilat mund të ndikojnë në përputhshmërinë e tij me rekomandimet përkatëse të 

PKSAC-së ose ndryshimin e vendqëndrimit/adresës, të paktën 15 ditë pune para fillimit të 

tyre/ndryshimit të planifikuar. 

 

për të siguruar pajtueshmërinë me rekomandimet përkatëse të PKSAC-së, [emri i kompanisë] do të 

bashkëpunojë plotësisht me të gjitha inspektimet, siç kërkohet, dhe do të sigurojë qasje në të gjitha 

dokumentet, siç kërkohet nga inspektorët; 

 

[emri i kompanisë] do të informojë [emrin e autoritetit përkatës] për çdo shkelje serioze të sigurisë dhe 

për çdo rrethanë të dyshimtë që mund të jetë e rëndësishme për sigurinë e ngarkesave ajrore/postës 

ajrore, në veçanti çdo përpjekje për të fshehur artikujt e ndaluar në dërgesa; 

 

[emri i kompanisë] do të sigurojë që i gjithë stafi përkatës të marrë trajnimin e duhur dhe të jetë i 

vetëdijshëm për përgjegjësitë e tyre të sigurisë sipas programit të sigurisë të kompanisë; dhe 

 

[emri i kompanisë] do të informojë [emrin e autoritetit përkatës] nëse: 

a) pushon tregtimin; 
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b) nuk merret më me ngarkesën ajrore/postën ajrore; ose 

c) nuk mund të përmbushë më kërkesat e legjislacionit përkatës të Kosovës. 

 

 

Unë do të pranoj përgjegjësinë e plotë për këtë deklaratë. 

 

 

Emri: 

Pozicioni në kompani: 

Data: 

Nënshkrimi: 


