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Приштиниски портал Газета Експрес, објавио је вечерас документ за који наводи да је
јуче потписан у Берлину о успостављању авио линије Београд-Приштина, а за шта тврди
да наводно поседује комплетан документ у односу на оно што су две стране јуче
објавиле као „писмо о намерама“ – и то као засебна документа о оном на шта се две
стране појединачно обавезују да испоруче за слободне ваздушне коридоре. Позивајући
се на овај наводни документ из Берлина приштинске стране и КФОР-а са Луфтханзом,
Газета наглашава да се Косово њиме обавезује и да укине таксе према Србији које је
одлазећи косовски премијер Рамуш Харадинај, увео још новембра 2018. Такође и да ће
споразуми о слободи кретања и ИБМ споразум (Споразум о интегрисаном управљању
прелазима) који су постигнути у Бриселу, примењивати и на путнике, пошту и терет који
се буду превозили на овој релацији.

  

  

„КФОР задржава право на контролу ваздушног простора изнад Косова, у складу са
међународно признатим споразумима мисије НАТО на Косову. У складу са споразумом и
договором, Косовска управа цивилног ваздухопловства и КФОР ускладиће и потписати
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Договор о усклађивању поступака о линији Београд-Приштина. У сваком тренутку,
Косовска управа цивилног ваздухопловства, аеродром у Приштини и КФОР у обавези су
да обезбеде безбедан лет, укључујући слетања на релацији Београд-Приштина“.

  

Документ који је објавила Газета Експрес преносимо у целости преведен са
енглеског:

  

Писмо о намери за успостављање Специјалне авио линије Београд-Приштина.

  

(БПСАР)

  

Косовска управа цивилног ваздухопловства, аеродром у Приштини и НАТО мисија на
Косову (Косовске снаге – КФОР) желе да саветују и потврде следеће. Што се тиче
успостављања специјалне авио-линије Београд-Приштина од стране „Луфтханза Груп“.

  

Стране изражавају намеру да успоставе директну и специјалну авио-линију
Београд-Приштина. Јединица за контролу ваздушног саобраћаја на приштинском
аеродрому надлежна је за пружање услуге контроле ваздушног саобраћаја у сектору
КФОР-а. КФОР је надлежан да се надгледање пружања услуга контроле ваздушног
саобраћаја унутар сектора КФОР-а спроводи на безбедан начин. Јединица за контролу
ваздушног саобраћаја на аеродрому у Приштини пружаће услуге контроле ваздушног
саобраћаја за све летелице којима управљају “Јуровингс” и „Луфтханза Груп“ у оквиру
ваздушног простора под управом КФОР-а.
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  Ово укључује и директне летове из Приштине за Београд и обрнуто, поласке и слетањана аеродрому Приштина/Београд у складу са Споразумом са (БПСАР). Као део услугаконтроле ваздушног саобраћаја пружаоци услуга на аеродромима имаће директнукомуникацију, Укључујући пружаоце услуга Контроле ваздушног саобраћаја набеоградском аеродрому или било које друге услуге контроле ваздушног саобраћаја.Косовске институције, у складу са договором о БПСАР даће права „Јуровингс“ компанијии „Луфтханза групе“ да поднесу захтев за авио-линију, користећи ИЦАО код БКПР запружање услуга између Приштине и Београда. Ауторизације дате и једној и другојстрани за ваздушни простор остаће на снази без додатних одобрења. Сагласностзахтева регистрацију и потребне дозволе које издаје Косовска управа цивилногваздухопловства, сагласност ће бити дата у случају да „Јуровингс“ или превозник„Луфтханза Груп“ буде у могућности да достави типичну и релевантну документацију заавионе.  Сами летови подлежу комерцијалној, техничкој и процесној изводљивости од стране„Јуровингс“ или превозника „Луфтханза Груп“, уз пуну подршку свих страна.  Приштинским аеродромом управљају релевантни комерцијални оператори. Ако тозатраже „Јуровингс“ или превозник „Луфтханза Груп“, приштински аеродром потписаћеспоразум заснован на ИАТА – (стандардни споразум за сервис авиона) са „Луфтханса“ –Јуровингс“ одељењем, којим се обавезује да ће „Јуровингс“ и превозник „ЛуфтханзаГруп“ добити пуну подршку за пружање услуге летења на линији Београд-Приштина. Тоукључује али није ограничено на пружање подршке за путнике, терет и пошту, гориво ипружање подршке током слетања и узлетања, пружање услуга путницима, руковањетеретом, поштом и пртљагом и директан улазак/излазак путника који лете на овој линијиБеоград-Приштина. Услуга ће бити на истом нивоу као и било која друга услуга од/доПриштине. Споразуми о слободи кретања и ИБМ споразум (Споразум о интегрисаномуправљању прелазима) постигнути у оквиру дијалога Београда и Приштинепримењиваће се на путнике, пошту и терет који се превозе на овој релацији.  Косовска управа цивилног ваздухопловства и аеродром Приштина потврђују да ће селинија до/од Београда/Приштине и обрнуто спроводити без додатних пореза, накнада идажбина за услугу на релацији Приштина-Београд. У сваком случају, порези, накнаде идажбине неће бити дискриминишуће природе. “Јуровингс” и превозници “ЛуфтханзаГруп” имаће пуну надлежност за продају карата, одређивање накнада за путнике итерет, као и цене транспорта поште само за одговарајуће услуге између Приштине иБеограда и обрнуто.  Подношење захтева превозника „Луфтханза Груп“ да две авио компаније пружају услугепревоза на истим релацијама биће одобрено у било које време, под условом да суиспуњени сви услови. Косовска управа цивилног ваздухопловства прихвата то да„Јуровингс“ или „превозник „Лифтханса Гроуп“ имају право да користе услуге компанијаза изнајмљивање авиона ради пружања одговарајућих услуга, уз претходну сагласностнаведених органа. Косовска управа цивилног ваздухопловства и КФОР закључићеодговарајући споразум којим се уређује спровођење имплементација линијеБеоград-Приштина. У сваком случају, КФОР задржава право на контролу ваздушногпростора изнад Косова, у складу са међународно признатим споразумима мисије НАТОна Косову. У складу са споразумом и договором, Косовска управа цивилногваздухопловства и КФОР ускладиће и потписати Договор о усклађивању поступака олинији Београд-Приштина. У сваком тренутку, Косовска управа цивилногваздухопловства, аеродром у Приштини и КФОР у обавези су да обезбеде безбедан лет,укључујући слетања на релацији Београд-Приштина.  (КоССев, Газета Експрес)  
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