SPECIALITETI LOGJISTIKË
1. Ç’kuptoni me ditë furnizimi (Day of Supply) DF/DOS?
2. Cilat janë parimet kryesore të logjistikës?
3. Cilat janë fushat kryesore të mbështetjes logjistike në FA?
4. Koncepti i Mbështetjes Logjistike në FA (Si është e organizuar mbështetja logjistike ne
batalion, Komandë, Force dhe SHPFA)?
5. Cilat janë dokumentet kryesor strategjikë mbi të cilat bazohet planëzimi logjistik në FA?
6. Gjatë procesit të IPB (Intelligence Preparation of Battlefield), çfarë roli dhe detyre kryen
oficeri i logjistikës?
7. Cilat janë detyrimet kryesore të vendit pritës në rast të një stërvitje apo operacioni të
përbashkët?
8. Si është i organizuar sistemi i automatizimit logjistik dhe cilat janë modulet kryesore të tij?
9. Cilat janë klasat kryesore të furnizimit në FA, a janë ato sipas NATO-s dhe përshkruaj
shkurt çfarë përmban secila nga klasat?
10. Si bëhet furnizimi në FA dhe cilat janë strukturat përgjegjëse?
11. Si bëhet administrimi i karburantit, si përcaktohen normat e konsumit?
12. Pse është i nevojshëm inventari dhe si bëhet ai dhe kush janë procedurat që ndiqen për
inventarizim?
13. Koncepti i mirëmbajtjes në FA për pajisjet tokësore, detare dhe ajrore dhe si është e
organizuar ajo?
14. Procedura e nxjerrjes jashtë përdorimit të mjeteve dhe pajisjeve kryesore si dhe cilat janë
autoritetet (nomenklaturë) për nxjerrjen jashtë përdorimit?
15. Cila është referenca kryesore e transportit në FA? (rregullorja e transportit ushtarak,
urdhri i MM nr.411 Mbi përdorimin e mjeteve të transportit”)
16. Cilat janë metodat kryesore të mbështetjes logjistike sipas doktrinës së NATO-s?
17. Ç’kuptoni me transport strategjik dhe si bëhet ai?
18. Roli dhe detyrat e strukturave të garnizoneve në FA?
19. Koncepti i planifikimit të rezervave në FA (Operacionale dhe Stërvitore)?
20. Si i mbështet FARSH trupat pjesëmarrëse në VJTF/NRF dhe operacionet e përbashkëta të
udhëhequr nga NATO?
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