MISIONI, DETYRAT DHE ORGANIZIMI I FARSH
1. Si ndahet kategorizimi i forcave në raport me nivelin e gatishmërisë?
2. Gjendjet e regjimeve të gatishmërisë në FARSH:
3. Kush janë autoritetet e drejtimit dhe komandimit për të vendosur mbi përshkallëzimin e niveleve
të gatishmërisë luftarake, zhvillimin e provave të kushtrimit dhe përdorimin e FARSH, në kohë
paqeje, krize (situate të jashtëzakonshme) dhe lufte?
4. Si ndahen kompetencat për ngritjen në kushtrim?
5. Cilat janë Detyrat e komandantëve të formacioneve ushtarake që vlerësohen për kapacitetet
operacionale?
6. Sa formacione ushtarake vlerësohen në Forcat e Armatosura për kapacitetet operacionale?
7. Si ndahen kapacitetet e Forcave të Armatosura të RSH:
8. Cili është misioni i Forcave të Armatosura dhe ai i Shtabit të Përgjithshëm të FA?
9. Cili është misioni dhe struktura e Forcës Tokësore?
10. Cilat janë detyrat kryesore që kryen Forca Tokësore ?
11. Cili është misioni dhe struktura e Forcës Detare?
12. Cilat janë detyrat kryesore te Forcës Detare (përmendni 5 prej tyre)?
13. Cili është misioni dhe struktura e Forcës Ajrore?
14. Cilat janë detyrat kryesore që kryen Forca Ajrore (përmendni 5 prej tyre)?
15. Cili është misioni, struktura dhe detyrat e Komandës Mbështetëse?
16. Cilat janë detyrat kryesore qe kryen Komanda Mbështetëse (përmendni 5 prej tyre)?
17. Cili është misioni dhe struktura e Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes?
18. Cilat janë detyrat kryesore qe kryen Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes (përmendni 5 prej
tyre)?
19. Shtetet ku Forcat e Armatosura të RSH kanë kontribuar në operacionet paqeruajtëse gjatë vitit
2017?
20. Cilat janë (Përshkruani) llojet e komisioneve të karrierës dhe kategoritë që vlerësohen nga këto
komisione për gradim dhe kualifikim?
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