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SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

Hartimi i procedurave të fluturimit për Aeroportin e Kukësit, përfshirë SID dhe STAR, 

bazuar në një studim paraprak që mbështet këto procedura. Validimi i procedurave 

nëpërmjet vlerësimit nga një palë e tretë, simulatorit dhe fluturimit nga ajri. Përgatitja e 

hartave të procedurave si dhe përditësimi i hartave te aerodromit që do publikohen. 

 

 

1 TË PËRGJITHSHME 

1.1 Qëllimi 

1.1.1 ALBCONTROL, Air Navigation Services of Albania, është përgjegjës për hartimin e 

procedurave instrumentale të fluturimit (IFP-ve) në Aeroportin e Kukësit. 

1.1.2 Një Organizatë e autorizuar për Hartimin e Procedurave të Fluturimit do të kontraktohet 

nga ALBCONTROL për të kryer aktivitetet e mëposhtme për Aeroportin e Kukësit: 

a) Hartimi i procedurës së re të afrimit RNP për pistën 19 me një rrugëdrejtim të paracaktuar për 

manovrim vizual; 

b) Hartimi i STAR RNAV 1 të ri për pistën 19; 

c) Hartimi i SID RNAV 1 të ri për pistën 01; 

d) Hartimi i Zonës së re të Kufizuar të Përkohëshme; 

e) Përditësimi i hartave të aerodromit. 

1.1.3 Të dhënat dhe hartat e aerodromit do të publikohen në AIP Albania dhe produktet 

aeronautike përkatëse. 

1.2 Dokumentet referencë 

1.2.1 Këto specifikime për hartimin e procedurave instrumentale të fluturimit për Aeroportin e 

Kukësit (LATI), përfshirë SID dhe STAR, u referohen botimeve më të fundit të dokumenteve të 

mëposhtme: 

 ICAO Annex 4 - Aeronautical Charts 

 ICAO Annex 15 - Aeronautical Information Services 

 ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft 

 ICAO Annex 11 - Air Traffic Services 

 ICAO Annex 14 – Aerodromes 

 ICAO Annex 16 - Environmental Protection 
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 ICAO Doc 8168 Volume I – Flight Procedures 

 ICAO Doc 8168 Volume II - Construction of Instrument and Visual Flight Procedures 

 ICAO Doc 10066 – Aeronautical Information Management 

 ICAO Doc 9906 Volume 1 - Flight Procedure Design Quality Assurance System 

 ICAO Doc 9906 Volume 5 - Validation of Instrument Flight Procedures 

 ICAO Doc 9981 – Aerodromes 

 ICAO Doc 9674 - WGS-84 Manual 

 ICAO Doc 8697 - Aeronautical Chart Manual 

 EASA Easy Access Rules for Aerodromes 

 Regulation (EC) 73/2010 - Quality of Aeronautical Data and Aeronautical Information 

 Regulation on Instrument Flight Procedures including SIDs and STARs approved by the 

Order of the Minister of Transport No 86 of  2 July 2012 

1.3 Sistemi i referimit 

1.3.1 World Geodetic System — 1984 (WGS-84) do të përdoret si sistem referimi horizontal 

(gjeodezik). Koordinatat gjeografike aeronautike të raportuara (që tregojnë gjatësinë dhe 

gjerësinë gjeografike) do të shprehen në termat e të dhënave referuese gjeodezike WGS-84. 

Shënim.-Material udhëzues plotësues lidhur me WGS-84 përmbahet në ICAO Doc 9674 - WGS-

84 Manual. 

1.3.2 E dhëna e Nivelit Mesatar të Detit (MSL), që jep raportin e lartësisë mbi nivelin e detit të 

lidhur me gravitetin me sipërfaqen e njohur si gjeoid, do të përdoret si sistem referimi vertikal. 

EGM-96 do të përdoret si modeli global i gravitetit. 

1.3.3 Kalendari Gregorian dhe Koha Universale e Koordinuar (UTC) do të përdoren si sisteme 

referimi të kohës. 

1.3.4 Njësitë e matjes të përdorura për të treguar largësitë, lartësitë dhe nivelet do të jenë ashtu 

siç specifikohen në Aneksin 5 të ICAO-s. 

1.3.5 Aneksi 5 i ICAO-s do të përdoret si standard për aplikimin e të gjithë faktorëve të 

konvertimit. 

1.4 Kërkesat e cilësisë së të dhënave 

1.4.1 Të dhënat do të mblidhen dhe transmetohen në përputhje me kërkesat e saktësisë dhe 

klasifikimit të integritetit të specifikuara në ICAO Doc 10066, Shtojca 1. 

1.4.2 Të dhënat pozicionale do të klasifikohen si: pika të matura (p.sh. vendndodhja e mjetit të 

navigimit, pragu i pistës); pika të llogaritura (përllogaritjet matematikore nga pikat e njohura të 

matura të pikave në hapësirë, pikat fikse); ose pika të deklaruara (p.sh. pikat e rajonit të 

informacionit të fluturimit). 

1.4.3 Koordinatat gjeografike që tregojnë gjerësinë dhe gjatësinë do të përcaktohen dhe 

raportohen në terma të të dhënave referencë gjeodezike të Sistemit Gjeografik Botëror-1984 

(WGS-84). 

1.4.4 Koordinatat gjeografike që janë transformuar në koordinata WGS-84 me anë të mjeteve 

matematikore dhe saktësia e të cilave nga matjet origjinale në terren nuk plotëson kërkesat e 

zbatueshme që përmbahen në ICAO Doc 10066, Shtojca 1, duhet të identifikohen. 
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1.4.5 Përveç lartësisë referuar nivelit mesatar të detit (gjeoidit), për pozicione specifike të matura 

duhet të publikohet edhe andulacioni i gjeoidit (referuar elipsoidit WGS-84) për këto pozicione 

siç tregohet në ICAO Doc 10066, Shtojca 1. 

1.4.6 Të dhënat e matura, të llogaritura dhe të nxjerra do të mbahen gjatë gjithë kohës së 

ekzistencës së secilit element të të dhënave. 

2 KËRKESAT PËR HARTIMIN DHE KRITERET 

2.1 Kërkesa të përgjithshme 

2.1.1 IFP-të do të hartohen në përputhje me kriteret e vendosura në ICAO Dok. 8168 Operimet 

e Avionëve Vëllimi II - Ndërtimi i Procedurave Instrumentale dhe Procedurave të Fluturimit 

Vizual. 

2.1.2 IFP-të do të hartohen në konteksin e procedurave të reduktimit të zhurmave dhe/ose 

rrugëve për të siguruar që ato janë plotësisht të integruara dhe formojnë një tërësi koherente 

operacionale që shërben për të dyja qëllimet. Gjithsesi, procedurat e reduktimit të zhurmave nuk 

duhet të rrezikojnë drejtimin e sigurt dhe efikas të fluturimit. 

2.1.3 IFP-të do të hartohen në përputhje me dokumentacionin referues dhe të jenë, si një 

procedurë e pavarur, plotësisht të pranueshme në lidhje me nivelin e synuar të sigurisë së 

operimit (safety). 

2.1.4 Hartuesit e procedurave duhet të jenë plotësisht të kualifikuar dhe të kenë përfunduar me 

sukses kurset e njohura të trajnimit. 

2.1.5 Certifikata për hartimin e procedurave instrumentale të fluturimit (IFP) për aerodromet dhe 

hapësirën ajrore duhet të specifikojë Shërbimet e Hartimit të Procedurave Instrumentale që 

mbajtësi i certifikatës është i autorizuar të ofrojë. 

2.1.6 Hartuesit e procedurave duhet të demonstrojnë se ata kanë ngritur dhe mbajnë një sistem të 

çertifikuar të menaxhimit të cilësisë. 

2.1.7 Programet softuerike të përdoruara për të siguruar konsistencën e hartimit të procedurave 

duhet të validohen. Udhëzime për validimin e programeve softuerike jepen në ICAO Dok. 

9906 Vëllimi 3 – Validimi i Softuereve të Hartimit të Procedurave të Fluturimit. 

2.2 Hartimi i procedurës së re të afrimit RNP 

2.2.1 Aeroporti i Kukësit nuk ka mjete navigimi për të suportuar procedurat e afrimit 

instrumental. Për këtë, një procedurë e re e afrimit RNP me një rrugëdrejtim të paracaktuar për 

manovrim vizual do të hartohet për pistën 19.  

2.2.2 Procedura e afrimit RNP do të bazohet në navigimin satelitor (GNSS). 

2.2.3 Për shkak të terrenit të lartë në veri të aeroportit, afrimi do të përmbajë një fazë vizuale të 

fluturimit pas përfundimit të afrimit instrumental, për ta sjellë avionin në pozicionin e uljes. 

Sipërfaqja e segmentit vizual (VSS) do të zbatohet për segmentin përfundimtar vizual të 

procedurës rrethore. 

2.2.4 Një zonë e re e qendrimit do të krijohet në IAF.  

2.2.5 Zona e Kukësit klasifikohet si një zonë malore në përputhje me përkufizimin ne ICAO 

PANS-OPS. Për këtë, një MOC dyfish do të aplikohet në vlerësimin e lartësisë së lejuar nga 

pengesat. 
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2.2.6 Modeli Magnetik Botëror (WMM) do të përdoret për llogaritjen e variacionit magnetik 

specific për LAT/LONG të aerodromit në kohën e hartimit. 

2.3 Hartimi i STAR RNAV 1 të ri për pistën 19 

2.3.1 Një STAR RNAV 1 i ri do të hartohet për pistën 19. STAR do të sigurojë një lidhje midis 

pikës së publikuar të daljes nga TMA RINAV dhe IAF në të cilën do të fillojë afrimi RNP për 

pistën 19. 

2.3.2 Përcaktuesi i RNAV STAR do të jetë RINAV 1P. 

2.3.3 Pikat e raportimit RNAV janë të koduara në databazat e navigimit dhe duhet të 

specifikohen si pika raportimi "fly-by" ose “fly-over”. Segmentet individuale përcaktohen 

pastaj nga drejtimi, pika e raportimit, pika tranzite e raportimit, kufizuesi i rrugës, kufizimi i 

shpejtësisë ose kufizimi i lartësisë si të jetë e përshtatshme. 

2.3.4 Pikat e raportimit RNAV duhet të përcaktohen si koordinata WGS-84 në gjerësi dhe 

gjatësi gjeografike. 

2.3.5 Pikat e raportimit të destinuara për t'u përdorur mbi një bazë 'taktike' (d.m.th. unike për 

një procedurë specifike), por që akoma duhet të përfshihen në bazën e të dhënave te navigimit 

për qëllime të përcaktimit të procedurës sesa si një pikë e rëndësishme ATS (dhe për këtë arsye 

më pak të ngjarë të përdoren në shkëmbimet RTF), do të marrin përcaktuesit alfanumerikë, 

p.sh. KU502. 

2.3.6 Niveli i Lartësisë Minimale të Lejuar (MCL) në pikën e daljes nga TMA do të jetë FL 

130. 

2.4 Hartimi i SID RNAV 1 të ri për pistën 01 

2.4.1 Një STAR RNAV 1 i ri do të hartohet për pistën 01. SID do të sigurojë një lidhje midis 

pistës së nisjes 01 me pikën e publikuar te hyrjes ne TMA RINAV në të cilën mund të fillojë 

faza e fluturimit në rrugë përgjatë një rruge ATS të përcaktuar. 

2.4.2 Përcaktuesi i RNAV SID do të jetë RINAV 1L. 

2.4.3 Niveli i Lartësisë Minimale të Lejuar (MCL) në pikën e hyrjes në TMA do të jetë FL 

120. 

2.5 Hartimi i Zonës së re të Kufizuar të Përkohëshme 

2.5.1 Një Zonë e re e Kufizuar e Përkohëshme do të krojohet për aeroportin e Kukësit në të cilin 

një kullë kontrolli nuk është në operim. 

2.5.2 Zona e Kufizuar e Përkohëshme do të shtrihet lart nga sipërfaqja e tokës deri në hapësirën 

ajrore të kontrolluar ngjitur. Hapësira ajrore do të konfigurohet që të përmbajë të gjitha 

procedurat instrumentale. 

2.6 Update of aerodrome charts 

2.6.1 Një rimatje e të dhënave të aerodromit dhe pengesave duhet të kryhet për të pasqyruar 

ndryshimet në zonën e pistës dhe të vendqendrimit. 

2.6.2 Hartat e aerodromit të renditura më poshtë duhet të përditësohen: 

a) Aerodrome Chart — ICAO; 

b) Aerodrome Ground Movement Chart — ICAO; 
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c) Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type A (Operating Limitations) for both runways; 

d) Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type B. 

2.6.3 Rezolucioni grafik i të dhënave aeronautike do të jetë ai siç specifikohet për një hartë të 

veçantë. 

2.7 Mbledhja, validimi dhe verifikimi i të dhënave 

2.7.1 Hartuesi i procedurave duhet të mbledhë të dhënat e mëposhtme nga ALBCONTROL dhe 

t’i përfshijë ato në dokumentacionin e hartimit: 

 Të dhëna për terrenin dhe pengesat: Modeli Dixhital i Terrneit (DTM) dhe Seti i të 

Dhënave për Pengesat; 

 Të dhëna për aerodromin: ARP me koordinatat e saj dhe lartësinë, ndriçimin, variacionin 

manjetik dhe shkallën e ndryshimit vjetor, statistikat e motit; 

 Të dhëna aeronautike: struktura e hapësirës ajrore, klasifikimet, rrugët ATS, lartësinë 

kalimitare, hapësirat ajrore të kufizuara; 

 Pikat ekzistuese të rëndësishme për navigimin ajror; 

 Hartat aeronautike. 

2.7.2 Hartuesi i procedurave do të jetë përgjegjës për verifikimin e të dhënave të marra dhe 

validimin e të dhënave kritike për hartimin e procedurave. 

2.7.3 Kur përdoret hedhja e të dhënave në mënyrë manuale duhet të bëhen kontrolle shtesë të 

verifikimit për të siguruar që nuk është shfaqur asnjë gabim. 

2.7.4 Procesi i përpunimit të të dhënave i përdorur nga hartuesi i procedurave duhet të 

dokumentohet, përfshirë këtu të gjitha proceset dhe procedurat e menaxhimit të cilësisë në 

mënyrë për të siguruar prova bindëse të cilësisë dhe integritetit të të dhënave. 

2.7.5 Kur të dhënat nuk i plotësojnë kërkesat e cilësisë së të dhënave të identifikuara ose kur 

përputhshmëria me kërkesat e cilësisë së të dhënave nuk mund të vërtetohet, hartuesi i 

procedurës duhet të sigurojë që elementet e tillë të identifikohen dhe çdo devijim të raportohet. 

2.7.6 Kontrolle shtesë të verifikimit do të zbatohen gjithashtu për çdo të dhënë të re të siguruar 

gjatë procesit të hartimit të IFP-ve. 

3 VALIDIMI I IFP-ve 

3.1 Të përgjithshme 

3.1.1 Validimi është hapi final në procesin e hartimit të procedurave, përpara paraqitjes së 

propozimeve në ALBCONTROL. Qëllimi i validimit është të konfirmojë saktësinë dhe 

plotshmërinë e të gjitha të dhënave përkatëse të pengesave dhe navigimit si dhe të vlerësojë 

fluturueshmërinë e një procedure. 

3.1.2 Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC-ja) kërkon që hartuesit e procedurave të ndërmarrin 

validimin në përputhje me procedurat e detajuara në Rregulloren e Hartimit të Procedurave 

Instrumentale përfshirë SID-et dhe STAR-et. 
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3.2 Validimi paraprak 

3.2.1 Një validim paraprak në tokë duhet të ndërmerret për të rishikuar hapat dhe llogaritjet e 

bëra në hartimin e procedurës si dhe ndikimin e procedurës në operimet e fluturimit. Ajo duhet 

të kryhet nga persona të trajnuar në hartimin e procedurave të fluturimit dhe me njohuri të 

përshtatshme për çështjet e validimit me fluturim. 

3.2.2 Kërkohet një hartim i pavarur dhe validim paraprak i IFP-së. Një raport i validimit 

paraprak duhet të plotësohet në fund të procesit. 

3.2.3 Vlerësimi paraprak i procedurës së propozuar do të bëhet duke përdorur simulatorët e 

fluturimit ose mjetet softuerike simuluese FMC për të kontrolluar vijueshmërinë dhe 

dëgjueshmërinë e rrugës së parashikuar të fluturimit. Një validim i tillë duhet të përfshijë efektin 

e IAS-së minimale dhe maksimale, erërat, tipin dhe masën e avionëve dhe llojin e FMC-së. 

3.2.4 Kontrolli ARINC 424 do të kryhet për të siguruar që terminatorët e rrugës që janë 

përcaktuar për secilin segment janë duke u përdorur në përputhje me rregullat e përcaktuara në 

ARINC 424. 

3.3 Validimi me fluturim 

3.3.1 Validimi paraprak në tokë duhet të konfirmohet më pas me anë të validimit me fluturim 

të procedurës.  

3.3.2 Validimi me fluturim i procedurës do të kryhet nga një pilot me të gjitha kualifikimet e 

kërkuara. Avioni që do të përdoret për validimin me fluturim duhet të ketë aftësitë e 

performancës të përshtatshme për kategoritë për të cilat është hartuar procedura. 

3.3.3 Të gjitha validimet me fluturim duhet të kryhen gjatë orëve të ditës në VMC, të cilat lejojnë 

fluturimin të kryhet me një shikueshmëri prej jo më pak se 8 km dhe me pamje të sipërfaqës së 

tokës gjatë gjithë validimit me fluturim të procedurës. 

3.3.4 Kontrolli RAIM do të kryhet në mënyrë që të vlerësohet integriteti i sinjaleve satelitore 

GPS. 

3.3.5 Si pjesë e dokumentacionit të hartimit të procedurës së fluturimit, një raport i validimit 

duhet të plotësohet në fund të procesit, përfshirë raportet e hapave individualë të kryer. 

3.4 Kontrolli i cilësisë 

3.4.1 Hartimi i procedurës së fluturimit do të kontrollohet në mënyrë të pavarur nga një hartues i 

kualifikuar i procedurave instrumentale përpara publikimit. 

3.4.2 Procesi i kontrollit duhet të sigurojë që të dhënat e përdorura në hartimin e procedurës të 

jenë verifikuar dhe validuar, që kriteret janë zbatuar në mënyrë korrekte, se janë ndjekur 

udhëzimet në dispozicion, se procedura e hartuar i plotëson kërkesat për operimin e parashukuar 

dhe se përshkrimi i procedurës është i plotë dhe koherent. 

3.4.3 Rezultatet e validimit dhe verifikimit, së bashku me konkluzionet, do të regjistrohen në 

metadatat për procedurën. 

3.4.4 Të gjitha procedurat instrumentale të fluturimit duhet të gjurmohen në burimin e tyre të 

krijimit nga një provë e pandërprerë e auditimit e regjistruar si metadata. 

3.4.5 Informacioni që do të regjistrohet në provën e auditimit në burimin e krijimit duhet të 

përfshijë, si minimum: 

a) Emrin e hartuesit të procedurës; 
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b) Kompaninë e hartimit të procedurave; 

c) Datën e hartimit; 

d) Arsyetimin e hartimit të procedurës; 

e) Versionin e kritereve të aplikueshme të përdorura në hartimin e procedurës; 

f) Burimet e të dhënave; 

g) Parameterat e përdorur; 

h) Supozimet dhe kufizimet e hartimit; 

i) Emrin e validuesit të procedurës; 

j) Datën e aprovimit të procedurës. 

3.4.6 Rekordet që shoqërojnë hartimin e procedurave duhet të mbahen gjatë gjithë jetës së 

procedurës dhe për pesë vjet pas çdo ndryshimi apo heqjeje nga përdorimi të saj. 

4 PUBLIKIMI I IAP-ve 

4.1 Kërkesat e dizajnit të hartave 

4.1.1 Kërkesat e dizajnit të hartave për procedurat instrumentale të fluturimit janë detajuar në 

Aneksin 4 të ICAO-s dhe Dokumentin 8168 Volumi I dhe II të ICAO-s. 

4.1.2 Standardi i navigimit dhe infrastruktura e navigimit që mbështesin procedurën do të 

përcaktohen qartë në të gjitha hartat përkatëse. 

4.1.3 Të dhënat e navigimit të publikuara për procedurat dhe mjetet ndihmëse të navigimit 

duhet të plotësojnë kërkesat e Aneksit 15 të ICAO-s dhe Dokumentit 10066 të ICAO-s. 

4.2 Krijimi i draft publikimit 

4.2.1 Hartuesi i procedurës duhet të hartojë draft Hartat e LAKU IFP për të dyja pistat 01 dhe 

19. 

4.2.2 Hartuesi i procedurës duhet të sigurojë që Hartat IFP janë të përshtatshme për publikim 

në AIP Albania. Data efektive e parashikuar për përdorimin operacional të Hartave IFP do të 

përfshihet në paraqitjen e dokumentit. 

4.2.3 AIS do të verifikojë plotshmërinë dhe konsistencën e draft publikimit. 

4.2.4 Të gjitha të dhënat e transferuara në një format elektronik duhet të mbrohen nga humbja 

ose ndryshimi i të dhënave me aplikimin e algoritmit CRC32. Kontrolli ciklik rastësor (më 

tutje CRC) do të aplikohet përpara verifikimit përfundimtar të të dhënave para ruajtjes ose 

transferimit. 

4.2.5 Kur madhësia fizike e të dhënave tejkalon atë që mund të mbrohet në nivelin e kërkuar të 

integritetit nga një CRC e vetme, do të përdoren vlera të shumëfishta CRC. 

4.2.6 Të dhënave aeronautike dhe informacionit aeronautik do t'u jepet një nivel i duhur i 

mbrojtjes së sigurisë gjatë ruajtjes dhe kur shkëmbehen ndërmjet palëve, për të siguruar që të 

dhënat nuk mund të ndryshohen aksidentalisht ose të jenë subjekt i ndryshimit të paautorizuar 

në çdo fazë. 
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4.3 Procesi i miratimit 

4.3.1 IFP-të do të miratohen nga AAC, përpara publikimit. Procesi i miratimit duhet të sigurojë 

që të gjitha hapat e kërkuara në procesin e hartimit të procedurave janë kompletuar, dokumentuar 

dhe nënshkruar nga autoriteti përkatës. 

4.3.2 Në AAC do të dërgohen për shqyrtim dhe miratim, minimalisht, dokumentet e 

mëposhtme: 

 Një rekord i plotë i procesit të hartimit të procedurës duke përfshirë kopjet e të gjitha të 

dhënave burimore, informacioneve, llogaritjeve dhe vizatimeve të përdorura në projekt; 

 Analiza e terrenit dhe vlerësimi i pengesave; 

 Vlerësimi i të dhënave të aerodromit dhe mjeteve të navigimit; 

 Lartësitë minimale të përcaktuara për t’u aplikuar për secilin segment të procedurës; 

 Udhëzuesi i rrugëfluturimit (Track guidance); 

 Një përshkrim narrativ i procedurës në formatin tekstual dhe tabelor; 

 Një paraqitje grafike e cila reflekton në mënyrë të saktë përmbajtjen e përshkrimit të 

paraqitur; 

 Një rekord të vlerësimit dhe kontrollit të cilësisë; 

 Një deklarim të përputhshmërisë me kriteret e PANS-OPS nga hartuesi i procedurave; 

 Raportet e firmosura të validimit. 

4.3.3 Kërkesa duhet të shoqërohet edhe me një kopje të kompletuar të Raportit të Hartimit të 

IFP-së për secilën pistë. 

4.3.4 Të gjitha raportet duhet të sigurohen nga hartuesi i procedurave në formën e një dokumenti 

të vetëm, të lidhura në një dosje, si dhe në formatin dixhital. 

4.3.5 I gjithë dokumentacioni dhe të dhënat teknike shoqëruese që do të sigurohen nga hartuesi 

i procedurave duhet të jenë në Gjuhën Angleze. 

4.3.6 Me miratimin e kërkesës nga AAC, Shërbimi i Kontrollit të Trafikut Ajror është 

përgjegjës për përpilimin e kërkesës për ndryshimin e AIP në lidhje me IFP-të. 

4.3.7 AIS do të përcjellë një kopje të AIP AIRAC AMDT te Shërbimi i Kontrollit të Trafikut 

Ajror për pranimin final përpara datës së publikimit. 

4.3.8 Të gjitha problemet e raportuara me të dhënat aeronautike dhe informacionin aeronautik 

do të analizohen nga hartuesi i procedurës dhe do të përcaktohen veprimet e nevojshme 

korrigjuese. 

4.3.9 Të gjitha gabimet, mospërputhjet dhe anomalitë e zbuluara në të dhënat aeronautike dhe 

informacionin aeronautik kritike dhe thelbësore do të zgjidhen urgjentisht. 
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SASIA E MALLRAVE/SHËRBIMEVE DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

1. Sasia e mallrave/shërbimeve të kërkuara 

Artikulli 

Nr. 

Përshkrimi i mallit/shërbimit Sasia 

1. Hartimi i LAKU IFP 

 

1.1 Raporti i Hartimit të procedurës së afrimit RNP, 

RNAV 1 SID dhe STAR, përfshirë kontrollin e cilësisë  

2 kopje origjinale të firmosura dhe kopje 

elektronike në CD-ROM (formati PDF) 

1.3 Raportet e Validimit të procedurave 2 kopje origjinale të firmosura dhe kopje 

elektronike në CD-ROM (formati PDF) 

2. Hartat LAKU IFP 

 

2.1 RNP Approach Chart – ICAO RWY 19 2 kopje origjinale dhe kopje elektronike 

në CD-ROM (formati PDF dhe DGN) 

2.2  RNAV 1 STAR Chart – ICAO RWY 19 2 kopje origjinale dhe kopje elektronike 

në CD-ROM (formati PDF dhe DGN) 

2.3  RNAV 1 SID Chart – ICAO RWY 01 2 kopje origjinale dhe kopje elektronike 

në CD-ROM (formati PDF dhe DGN) 

3. Hartat e Aerodromit LAKU 

3.1 Aerodrome Chart — ICAO 2 kopje origjinale dhe kopje elektronike 

në CD-ROM (formati PDF dhe DGN) 

3.2 Aerodrome Ground Movement Chart — ICAO 2 kopje origjinale dhe kopje elektronike 

në CD-ROM (formati PDF dhe DGN) 

3.3 Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type A 

(Operating Limitations) for both runways 

2 kopje origjinale dhe kopje elektronike 

në CD-ROM (formati PDF dhe DGN) 

3.4 Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type B 2 kopje origjinale dhe kopje elektronike 

në CD-ROM (formati PDF dhe DGN) 

 

2. Afati i Dorëzimit 

 

2.1 Dorëzimi i Mallrave/Shërbimeve tek Autoriteti Kontraktues duhet të bëhet brenda 3 (tre) 

muajve nga nënshkrimi i kontratës. 

 

 

 

 


