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PARIS, AAC MERR PJESË NË 
TAKIMIN E ICAO EURO/NAT 
Gjatë datave 19-20 Mars në 
Paris u zhvillua mbledhja e 
dytë e ICAO EUR/NAT me 
objektiv raportimin mbi tre 
vjeçarin e shkuar...

NDALOHET FLUTURIMI I 
AVIONËVE BOEING 737-8 DHE 
737-9 MAX Autoriteti i Aviacionit 
Civil Shqiptar, i bashkohet vendimit 
të Agjencisë Evropiane të Sigurisë 
në Operim të Aviacionit (EASA), 
duke ndaluar fluturimin... faqe 4 faqe 5

AKTIVITETE 
PODGORICË: 
PROJEKTI 
NDËRKUFITAR “ON 
CLOUD NINE”:
Takimi i dytë i projektit të 
bashkëpunimit transnacional 
“On Cloud Nine” - Bashkimi i 
destinacioneve të afërta dhe të 
pa eksploruara me shërbime të 
reja interadriatike” u mbajt  në 
Aeroportin e Podgoricës, Mal i 
Zi në datën 6 Mars 2019.  

faqe 9

NUMRI I PASAGJERËVE
MARS 2019 
Referuar të dhënave 
zyrtare në Autoritetin e 
Aviacionit Civil, shifrat 
tregojnë një numër prej 
212,034 pasagjerë të cilët 
kanë udhëtuar gjatë muajit 
Mars për/ nga TIA. Rritja 
e numrit të pasagjerëve 
është me 10.34%. 
faqe 6-7

KOMPENSIME 
 
RRITJE E NUMRIT TË 
KOMPENSIMEVE NGA 
KOMPANITË AJRORE 
 
faqe 8 

faqe 2-3

ÇERTIFIKOHET “AIR ALBANIA”
Autoriteti i Aviacionit Civil, ka lëshuar certifikatën e operimit për kompaninë 

flamur mbajtëse Air Albania. Drejtori i AAC Krislen Keri, gjatë fjalës së tij, tha se 
kjo është një ditë e veçantë për aviacionin civil shqiptar. Sipas tij kompania Air 
Albania do të kryejë fluturime në 5 aeroporte të ndryshme europiane dhe do të 

ketë ndikim direkt në uljen e çmimeve të biletave. 

DREJTORI I AAC, KRISLEN KERI DEKLARATË PËR MEDIAT



AKTIVITETE

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL, KA LËSHUAR CERTIFIKATËN E OPERIMIT PËR KOMPANINË 
FLAMUR MBAJTËSE AIR ALBANIA. DREJTORI I AAC KRISLEN KERI, GJATË FJALËS SË TIJ, THA 
SE KJO ËSHTË NJË DITË E VEÇANTË PËR AVIACIONIN CIVIL SHQIPTAR. SIPAS TIJ KOMPANIA AIR 
ALBANIA DO TË KRYEJË FLUTURIME NË 5 AEROPORTE TË NDRYSHME EUROPIANE DHE DO TË 
KETË NDIKIM DIREKT NË ULJEN E ÇMIMEVE TË BILETAVE. 

Sot është një ditë e veçantë për Autoritetin 
e Aviacionit Civil Shqiptar pasi kemi lëshuar 
certifikatën e operimit për kompaninë 
ajrore mbajtëse të flamurit “Air Albania”.

Ky është finalizimi i një procesi intensiv dhe rigoroz 
të çertifikimit të një kompanie ajrore shqiptare, 
për kryerjen e operimeve komplekse të transportit 
të sigurt të pasagjerëve. Për të përmbledhur 
atë që kemi qenë duke bërë, sjell në vëmendje 
se interesi i një grupi investitorësh, ku gjigandi 
“Turkish Airlines” do të bënte pjesë, u depozitua në 
Maj të vitit 2018. Shoqëria aplikoi për Certifikatën 
e Operimit Ajror në mesin e Shtatorit 2018. Ka një 
format të caktuar për aplikimin për këtë certifikatë, 
shoqëruar nga aplikimi i kandidatëve për 
mbajtësit e pozicioneve kyç, një përshkrim i planit 
të operimeve, aplikimi për CAMO (Organizata e 
Vlefshmërisë së Vazhdueshme Ajrore/Continuing 
Airworthiness Maintenance Organization), aplikimi 
për regjistrim avioni, etj. Stafi jonë ka hartuar 
materiale udhëzuese për të gjithë të interesuarit 
për veprimtari në aviacionin civil që shkarkohen 
lirisht nga faqja jonë ose mund t’ju jepet një kopje 
fizike në çdo kohë. Në zbatim të parashikimeve të 
Kodit Ajror të RSH-së, si dhe të akteve nënligjore në 
zbatim të tij, Autoriteti i Aviacionit Civil ndërmori 
disa veprime të detyrueshme kronologjikisht si 
vijon:
• AAC pranoi aplikimin dhe njoftoi shoqërinë 

për kryerjen e takimit formal, ndërkohë që 
ngriti edhe grupin e çertifikimit. Grupi jonë 
përbëhej nga ekspertët e operimeve ajrore, të 
vlefshmërisë ajrore, të licencimit të personelit 
ajror, si dhe sigurisë në aviacion. Për më tepër, 
për të garantuar një proces sa më profesional 
sipas standardit evropian, u ftuan të merrnin 
pjesë edhe ekspertë evropian të operimeve 
dhe vlefshmërisë ajrore, përkatësisht ekspertët 
e Autoritetit Italian të Aviacionit Civil.

• Në takimin formal u caktuan hapat që do 
të ndiqen për çertifikimin dhe u hartua një 
plan, me hapat dhe afatet përkatëse për 
t’u respektuar, subjekt ky i ndryshimeve të 
vazhdueshme mbi bazë të ecurisë. Për çdo 
takim përgjatë procesit mbahen evidenca sipas 
procedurave.

• Shoqëria në vijim na paraqiti aplikimin për 

pajisjen me dëshmi tё ekuipazhit tё kabinës 
(dëshmi të reja dhe pranime) për 38 Ekuipazh 
Kabine. Nga AAC u lëshuan 30 dёshmi pёr 
ekuipazh kabine dhe u pranuan 8 dёshmi tё 
lёshuara nga vende tё Bashkimit Europian.

• Procesi vijoi me validimi/konfirmimin e 
licencave tё 8 pilotëve të lёshuar nga Autoriteti 
Turk i Aviacionit. AAC lëshoi për këta pilotë 
Certifikata tё validimit tё pilotëve pas dorëzimit 
tё dokumentacionit tё plotё.

• Përgjatë procesit të aplikimit Aviacioni Civil 
Shqiptar zhvilloi edhe disa inspektime të 
detyrueshme në organizatat me të cilat 
Air Albania do të bashkëpunonte. Një nga 
këto ishte “Turkish Airlines” Cabin Crew 
Training Organisation, për të cilin u bë 
pranimi/njohja e organizatës sё trajnimit 
për zhvillimin e trajnimit fillestar dhe 
konvertues për Ekuipazhin e Kabinës.  
U inspektua trajnimi në simulator i pilotëve dhe 
po në këto dy ditë u inspektua edhe Qendra 
Operacionale (OÇ) dhe Organizata e Trajnimit 
tё pilotëve “Turkish Airlines” në Stamboll.

• Një tjetër organizatë e inspektuar dhe pranuar 
është ajo e Mirëmbajtjes Turkish Technik, ku 
në Tetor u inspektua mënyra e mbajtjes së 
rekordeve të avionit pranë kësaj organizate 
(Sektori i Vlefshmërisë në AAC).

Në foto:
z. Krislen Keri, Drejtori Ekzekutiv i AAC, gjatë konferencës për median në 
dhënien e Certifikatës së Operimit për kompaninë Air Albania

Fjala e plotë:
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ÇERTIFIKOHET "AIR ALBANIA":  DREJTORI I AAC, 
KRISLEN KERI DEKLARATË PËR MEDIAT



AKTIVITETE

• AAC në bashkëpunim me ekspertët italian 
intervistoi personelin kyç të kompanisë, 
përkatësisht mbajtësin e postit të menaxherit të 
operimeve, menaxherit të vlefshmërisë ajrore 
etj., ku u mbajtën evidenca, u lanë rekomandime 
dhe më pas u pranuan PHs. Një nga hallkat më të 
rëndësishme të procesit të pajisjes me AOC është 
edhe regjistrimi i avionit. Hapat në lidhje me këtë 
kanë qenë:
• Inspektimi i plotë i avionit u krye dhe u shoqërua 
nga një raport inspektimi dhe një listë kontrolli, ku 
u pasqyruan të gjitha aspektet e inspektimit.
• Me plotësimin e dokumentacionit dhe përfundimin 
e inspektimit fizik, avioni Airbus A319-132 me Nr. 
Serie 3142, u regjistrua në regjistrin shqiptar të 
avionëve civilë, me shenjën e regjistrimit dhe atë 
kombëtare ZA-BEL.
• Me marrjen e rekomandimit për ARC (Certifikata 
e Vlerësimit të Vlefshmërisë Ajrore/Airwothines 
Review Certificate), nga organizata e miratuar 
Evropiane, u lëshua Certifikata e Vlefshmërisë 

Ajrore, ARC dhe Certifikata e Zhurmave nga AAC 
dhe shoqëria aplikoi në AKEP për Licencën e Radio- 
Komunikimit.
Check-listat në lidhje me Sistemin e Menaxhimit të 
Cilësisë dhe training check-list të plotësuara nga 
Sektori OPS në AAC janë pjesë e dosjes së AOC.

Në foto:
Kryeministri i Shqipërisë z. Edi Rama, në Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë 
Tereza”

PYETJET NGA GAZETARËT: 
 
Sa fluturime do të kryejë Air Albania ?
Fluturimet do të fillojnë me destinacion aeroportin 
e ri të Stambollit, ndërkohë kompania ka deklaruar 
se është në pritje të avionit të dytë që do të 
ketë synim destinacionet europiane. Sa i përket 
fluturimeve, kompania ka thënë se do të jenë në 
disa aeroporte në Itali, Romë, Milano, Bolonja dhe 
Londër. Futja e kompanisë ajrore “Air Albania” ka si 
synim aspekte pozitive si ulja e çmimit të biletave, 
si një alternativë më e mirë dhe më e lirë duke 

ofruar destinacione ku jetojnë shqiptarët.
Dua të theksoj se në këtë proces, janë ndjekur 
gjithë procedurat që ndiqen në çdo vend të 
Bashkimit Europian dhe ishte me bindje një nga 
proceset më rigoroz. Dua ta mbyll fjalën time me 
falenderime për personat që kanë ndikuar direkt 
në këtë proces, duke filluar me kryeministrin Edi 
Rama, Ministren e Infrastrukturës Belinda Balluku, 
Autoritetin e Aviacionit Civil Italian me Drejtor z. 
Alessio Quarantan, që me disa ekspertë të tij na ka 
asistuar ngushtësisht në këtë proces.
Faleminderit!

Në foto:
Ministrja e Infrastrukturës, znj. Belinda Balluku dhe z. lker Aycı, drejtori i 
Bordit dhe Komitetit Ekzekutiv,  të“Turkish Airlines në Aeroportin e Rinasit.
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Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, i 
bashkohet vendimit të Agjencisë Evropiane 
të Sigurisë në Operim të Aviacionit (EASA), 
duke ndaluar fluturimin e avionëve 

Boeing 737-8 dhe 737-9 Max, në hapësirën ajrore 
shqiptare. Vendimi i EASA vjen pas aksidentit fatal 
të avionit tip Boeing 737 Max 8 të shoqërisë ajrore 
“Ethiopian Airlines”. AAC informon qytetarët se në 
Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza” nuk ka 
në operim asnjë avion të tillë, në asnjë nga linjat 
e programuara të fluturimeve. Për t’ju bashkuar 
nismës së EASA për këtë rast, AAC ka formalizuar 
lëshimin e një NOTAMi (lajmërimi për operatorët) 
nga ana e Albcontrol, i cili ndalon operimin e 
avionëve të këtij lloji në hapësirën ajrore shqiptare 
dhe Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, për 
një kohë të pacaktuar, deri në direktivat pasuese të 
EASA, të cilat do të varen nga informacioni që do të 
vijë nga hetimi i shkaqeve të aksidentit ajror.
Masa e ashpër erdhi pas 2 aksidenteve fatale në 
muajt e fundit, ku humbën jetën 346 pasagjerë 
në Afrikë dhe në Azi. Dyshimet e para erdhën 
pas aksidentit të parë që ndodhi në Xhakarta në 
Indonezi, ku vetëm pak minuta pas ngritjes avioni 
ra në det dhe të gjithë pasagjerët humbën jetën. 
Ndërsa rasti i dytë ishte me Ethiopian Airlines 

ku ndodhi e njëjta situate vetëm pak minuta pas 
ngritjes. Pothuajse në gjithë Botën ky lloj avioni 
është ndaluar të fluturojë duke vendosur në dyshim 
edhe mënyrën se si çertifikohen avionët në Shtetet 
e Bashkuara. Dyshimet nga investiguesit janë për 
problemet me sistemin anti stall, ndërkohë që 
seanca dëgjimore po zhvillon edhe senati amerikan 
me përfaqësues të kompanisë dhe FAA. 

Në foto:
Aeroporti Ndërkombëtar “Nënë Tereza” dhe 
avion Boeing 737 Max në fluturim

Në foto:
Zyrat e Autoritetit të Aviacionit Civil
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AKTIVITETE

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL: NDALOHET FLUTURIMI 
I AVIONËVE BOEING 737-8 DHE 737-9 MAX



STATISTIKA

Gjatë datave 19-20 Mars në Paris u zhvillua 
mbledhja e dytë e ICAO EUR/NAT me 
objektiv raportimin mbi tre vjeçarin 
e shkuar si dhe planifikimin për tre 

vjeçarin e ardhshëm. Në këtë mbledhje morën 
pjesë Sekretarja e Përgjithshme e ICAO-s Znj.
Fang Liu si dhe Drejtoresha Rajonale e Europës 
Znj. Silvia Geher. Mbledhja u hap më diskutime 
mbi tre vjeçarin e shkuar si dhe përgatitjet për 
Asamblenë e ardhshme në Shtator në Montreal, 
Kanada. Në këtë mbledhje nga AAC morën pjesë 
Drejtori i Sigurisë në Aviacion dhe Specialistja e 
Marrëdhënieve me Jashtë. Në kuadër të nismës 
“No Country Left Behind”, Drejtori i Sigurisë në 
Aviacion z. Erjon Tema, shprehu mbështetjen 
në emër të Autoritetit të Aviacionit Civil për këtë 
nismë të rëndësishme. Gjatë vitit 2018 Shqipëria 
ka përfituar përmes kësaj nisme disa workshop-e 
të asistencës teknike. 

Takimi zgjati 2 ditë dhe u trajtuan temat si më 
poshtë:
• Përgatitja për Asamblenë e 40-të të ICAO-s në 

Shtator;
•  Zhvillimet në ICAO;
• Raportimi nga ICAO EUR/NAT mbi 

implementimin e planit të veprimit për tre 
vjeçarin e shkuar në fushat e parrezikshmërisë, 
navigimit ajror, siguria dhe fasilitimi, mjedisi 
dhe nisma No Country Left Behind.

Si pjesë të rëndësishme u theksuan: pjesëmarrja 
për masat në raste krizash sidomos në vendet 
Baltike, normalizimi i operimeve të fluturimeve 
ajrore në Detin e Zi, funksioni i grupeve të 
koordinimit në kohë krizash, workshop-et për 
Hirin Vullkanik, CAPSCA si dhe iniciativë e NCLB. 
Për navigimin Ajror u prezantuan aktivitete për 
2020-2022:
1. Mbështetja e shteteve në implementimin e 

politikave dhe rregullave për të optimizuar 
aerodromet si dhe TMA (terminal control area).

2. Mbështetja e shteteve për implementimin 
e politikave dhe rregullave mbi CNS 
(communication navigation and surveillance);

3. Mbështetja e shteteve në implementimin e 
politikave dhe rregulloreve mbi menaxhimin e 
informacionit dhe SWIM;

4. Mbështetja e shteteve në implementimin e 
politikave dhe rregulloreve mbi MET;

5. Zhvillimi dhe matja e progresit kundrejt 
priortiteteve rajonale të Navigimit ajror si dhe 
Grupeve të Planifikimit dhe Implementimit 
(PIRGs);

6. Mbështetja e shteteve në implementimin e 
politikave dhe rregulloreve për të përmirësuar 
efiçensen e operimeve enroute si dhe aksesi 
për user preferred routing;

7. Koordinim dhe asistencë në implementim të 
kornizës së Trust të ICAO-s;

8. Mbështetje mbi përgjigjen e shpejtë dhe të 
koordinuar për krizat, kontigjencat dhe situatat 
që kërkojnë asistencë urgjente.

Për parrezikshmërinë u miratuan:
1. Angazhim për mbështetje të implementimit 

të planit të punës së EUR RASP dhe Zyrës 
Rajonale;

2. Mbështetje të shteteve të tjera të rajonit në 
implementimin e EUR RASP

3. Mbështetje për themelimin e mekanizmave 
për monitorim dhe raportim rajonal mbi 
implementimin e EUR RASP.

Për sigurinë dhe fasilitimin:
1. Harmonizim i implementimit të Aneksit 17 dhe 

9 në zonën EUR/NAT për të arritur objektivat 
e planit rajonal GASeP Roadmap (Aktivitetet 
Kyçe në WP 6)

2. Angazhim për të mundësuar të gjitha burimet e 
nevojshme për të mbështetur implementimin 
e aktiviteteve kyçe.

Për ekonominë u diskutuan metodat për burime 
financiare të AAC.
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AKTIVITETE

PARIS: AAC MERR PJESË NË TAKIMIN E ICAO EURO/NAT



STATISTIKA
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ANALIZA STATISTIKORE

 MARS 2019:  Referuar të dhënave zyrtare në Autoritetin e Aviacionit Civil, shifrat tregojnë një numër prej 
212,034 pasagjerë të cilët kanë udhëtuar gjatë muajit Mars për/ nga TIA. Rritja e numrit të pasagjerëve është me 
10.34%. Bazuar në të dhënat e mëposhtme, kompania ajrore “Blue Panorama” mbetet mbizotëruese në treg duke 
mbuluar fluksin më të madh të lëvizjes së pasagjerëve për muajin Mars 2019, me një numër prej 48,328 pasagjerë 
ose 23% të totalit. Ndjekur nga Ernest S.p.A me 18% ndaj totalit dhe 37,291 pasagjerë, duke vijuar me AlbaWings 
e cila zotëron tregun me 10% dhe 21,619 pasagjerë. Grafiku i mëposhtëm pasqyron fluksin e pasagjerëve që kanë 
udhëtuar përgjatë muajit Mars 2019, të ndarë sipas kompanive ajrore.

 PËRQINDJET: Përqindjen më të madhe në tregun e transportit ajror për muajin Mars 2019 vazhdon ta 
zotërojë Italia, duke zënë 58% të totalit dhe një numër prej 121,337 pasagjerë, ndjekur nga Turqia, me 
11%. Gjithashtu përgjatë muajit Mars, Hungaria dhe Austria zotëron 6% të tregut tonë. Nëse do të bënim 
krahasimin e tre viteve të fundit, trafiku ajror dhe fluksi i pasagjerëve këtë vit, gjatë Mars 2019 ka një rritje 
prej 10.34% krahasuar me vitin e kaluar.

Grafiku 1:
Zotërimi i tregut nga ana e kompanive ajrore, sipas përqindjes:



KURIOZITETESTATISTIKA
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ANALIZA STATISTIKORE

 NUMRI I PASAGJERËVE Përsa i përket rritjes/rënies së fluksit të lëvizjes së pasagjerëve për muajin Mars 
2017-2018-2019, vëmë re se numri i pasagjerëve që kanë fluturuar me kompaninë Wizz Air ka shënuar një 
rritje prej 149% e krahasuar me Mars e 2018. Ernest S.p.a gjithashtu ka rritje në numrin e pasagjerëve me 
54% pasuar nga Pegasus me rritje prej 39%. Kompania Transavia ka pësuar humbje 26% krahasuar me vitin 
2018, gjithashtu me rënie duket dhe kompania Alitalia gjatë dy viteve të fundit, përkatësisht 12% dhe 23%. 
Grafiku i mëposhtëm paraqet krahasimin e numrit të pasagjerëve në muajin Mars 2019 kundrejt të njëjtës 
periudhë të vitit 2018 dhe 2017:

Tabela 1:
Numri i pasagjerëve për muajin Mars gjatë viteve 
2017, 2018, 2019 sipas kompanive ajrore.

Nëse do të bënim krahasimin e tre viteve të fundit, trafiku ajror dhe fluksi i pasagjerëve këtë vit, gjatë Mars 
2019 ka një rritje prej 10.34% krahasuar me vitin e kaluar. Tabela e mësipërme jep gjithashtu një informacion 
të plotë krahasimor për muajin Mars të tre viteve të fundit të numrit të pasagjerëve sipas shoqërive ajrore.



TË DREJTAT E PASAGJERIT

Sipas informacionit të përpunuar nga Sektori për të Drejtat e Pasagjerëve që Autoriteti i Aviacionit Civil 
ka në Aeroportin Ndërkombëtar Nënë Tereza, rezulton se numri i kompensimeve në total ka shkuar 
në  2200, ku kompanitë më numrin më të lartë të tyre janë Blue Panorama dhe Fly Ernest. Nga të 
dhënat  që kompanitë ajrore kanë dërguar pranë SPD, rezulton se 1546 kompensime janë përfunduar 

si proces, ndërsa 654 janë në proces mbylljeje, për shkak të dokumentacionit nga pasagjerët. Në mënyrë 
që ky proces të përfundojë në një kohë sa më të shkurtër, AAC i bën thirrje gjithë pasagjerëve që kanë 
plotësuar një formular ankimimi, të rikontakojnë kompaninë ajrore për të njohur me gjendjen e procesit. 
Ndërkohë për çdo asistencë të kontaktojnë edhe numrat e telefonit të Sektorit për të Drejtat e Pasagjerit. 
Më poshtë edhe tabela me numrin e kompensimeve për kompani ajrore.

AAC i bën thirrje të gjithë pasagjerëve që kanë 
plotësuar formularët e ankimimit dhe ka kaluar 
afati prej 6 javësh, që të rikontaktojnë përsëri 
kompanitë ajrore që kanë patur fluturimin për 
tu njohur me statusin e fluturimit të tyre. Në rast 
se kompania nuk i kthen asnjë përgjigje, atëherë 
të kontaktojnë me sektorin e të Drejtave të 
Pasagjerit të AAC-së në numrat e telefonit: +355 
42 381 959 / +355 44 539 959 ose me email tek:  
pax@acaa.gov.al dhe do të marrin asistencën e 
nevojshme. Për më shumë informacion vizitoni 
gjithashtu dhe linkun e mëposhtëm:
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Takimi i dytë i projektit të bashkëpunimit 
transnacional “On Cloud Nine - Bashkimi 
i destinacioneve të afërta dhe të pa 
eksploruara me shërbime të reja 

interadriatike” u mbajt  në Aeroportin e Podgoricës, 
Mal i Zi në datën 6 Mars 2019. Objektivi kryesor 
i këtij takimi ishte diskutimi mes partnerëve 
mbi progresin e projektit, në veçanti lidhur me 
rezultatet fillestare të projektit. Në kudër të 
kësaj, partnerët prezantuan rezultatet e para të 
metodologjisë së mbledhjes të të dhënave, e cila 
do të përdoret për të analizuar situatën aktuale 
në aeroportin e Puglias, Shqipërisë dhe Malit të 
Zi, analizën intermodale si dhe lidhjet urbane në 
aeroport. Më tej diskutimi vazhdoi mbi termat dhe 
kriteret për të përzgjedhur një operator ajror me 
anë të të cilit do të testohen linjat e reja Tiranë 
– Brindisi dhe Podgorica - Bari. Në përfundim të 
këtij takimi, partnerët ranë dakord mbi hapat e 

radhës në lidhje me implementimin e aktiviteteve 
të ardhshme të projektit. Ky Projekt financohet 
nga Programi INTERREG IPA CBC Italy-Albania-
Montenegro 2014 -2020 me një buxhet total 
prej 1.441.800 EUR dhe synon të krijoj lidhje të 
reja mes Puglias dhe Shqipërisë si dhe Puglias 
e Malit të Zi përmes inicimit të rrugëve të reja 
ajrore. Rezultati i pritshëm është përmirësimi i 
mobilitetit të pasagjerëve, përmes zhvillimit dhe 
përmirësimit të zgjidhjeve të reja të transportit 
ndërkufitar të qëndrueshme dhe të integruara. 
Partner Lider i projektit është Aeroporti i Puglias 
S.p.A dhe partnerët e tjerë janë: JSC Aeroporti i 
Malit të Zi, Rajoni Molise dhe Autoriteti i Aviacionit 
Civil. Rajoni i Puglias - Drejtoria e Transportit Lokal 
dhe Projekteve të Mëdha është partner i asociuar 
në këtë projekt. Të gjitha rezultatet e këtij projekti 
përmirësojnë eksperiencën e pasagjerit për t’u 
ndjerë “në qiellin e shtatë’’.

Në foto:
pjesëmarrësit gjatë takimit të Projektit Ndërkufitar “On 
Cloud Nine” që u zhvillua në Podgoricë, Mal i Zi.

PODGORICË: PROJEKTI NDËRKUFITAR "ON CLOUD NINE", 
TAKIMI I DYTË


