
       KRYEREVIZORI SHTETËROR

            ZËVENDËS I KRYEREVIZORIT SHTETËROR 

Departamenti për revizion të 
subjekteve të mbrojtjes, 

sigurimit publik dhe Bankës 
Popullore të RMV-së

Departamenti për revizion 
të partive politike

Departamenti për revizion 
të njësive të vetëqeverisjes 

lokale 

Departamenti për revizion të 
ndërmarrjeve publike dhe 

shoqërive tregtare të 
themeluara nga njësitë e 

vetëqeverisjes lokale

Departamenti për revizion të 
subjekteve nga fusha e 

punës, çështjeve sociale, 
marrëdhënieve të punës, 

sigurimeve pensionale dhe 
invalidore

Departamenti për 
revizion të subjekteve 

nga fusha e arsimit dhe 
kulturës

Departamenti për 
revizion të subjekteve 
nga fusha e shëndetë-

sisë 

Departamenti për 
revizion të subjekteve 
nga fusha e  mjedisit 

jetësor dhe planifikimit 
hapsinor, bujqësisë, 
pylltarisë dhe dhe 

ekonomisë së ujrave

Departamenti për revizion 
të subjekteve nga fusha e 
ekonomisë, trafikut dhe 

komunikimeve

Departamenti për 
revizion të 

ndërmarrjeve publike 
të themeluar nga 
pushteti qendror

Departamenti për 
revizion të shoqërive 

tregtare të themeluara 
nga pushteti qendror

Departamenti për ndjekjen e 
procesit zgjedhor dhe revizion të 

Komisionit Shtetëror për 
Parandalim të Korrupsionit, 

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve 
dhe Agjencia për Shërbime 

Mediatike Audio dhe
 Audiovizuele

Departamenti për revizion të 
sistemit informatik të 

subjekteve nga fusha e punës, 
socialës, marrëdhënies së 
punës, sigurimit pensional 
dhe invalidor, arsimit dhe 

kulturës, nga fusha e 
shëndetësisë, mjedisit jetësor 

dhe planifikimt hapsinor, 
bujqësisë, pylltarisë dhe 
ekonimizimit të ujit, nga 

fusha e drejtësisë, gjyqësorit, 
prokurorisë publike, 

institucioneve 
ndëshkuese-korrektuese, 

avokatisë shtetërore, 
ekonomisë, trafikut dhe 

komunikacionëve

Departamenti për revizion të 
sistemit informatik të 

subjekteve nga legjislativi, 
ekzekutivi, kryetari, Buxhetit 

të RMV-së, mbrojtjes, sigurimit 
publik, Bankës Popullore të 

RMV-së, partit politike, 
Komisioni Shtetëror për 

Parandalim të Korrupsionit, 
Komisioni Shtetëror i 

Zgjedhjeve dhe Agjencia për 
Shërbime Mediatike Audio dhe 

Audiovizuele dhe ndjekjen e 
pocesit zgjedhor, njësitë e 
vetëqeverisjes lokale dhe 
ndërmarrjeve publike dhe 

shoqërive tregtare të 
themeluara nga njësitë e 

vetëqeverisjeve lokale, 
ndërmarrjet publike dhe 

shoqëritë tregtare të 
themeluara nga pushteti 

qendror   

Sektori për 
punë juridike 

dhe të 
përgjithshme 
dhe furnizime 

publike

Sektori për 
çështje 

financiare

Sektori  për 
mbështetje të 
kryerevizorit 

shtetëror

Sektori për 
revizion të 

shfrytëzuesve të 
fondeve nga 

Bashkimi 
Evropian dhe të 

shfrytëzuesve të 
fondeve nga 

institucione të 
tjera ndërkom-

bëtare

Sektori për 
revizion të 

sistemit 
informatik

Sektori për 
avancim të 

revizionit,planifi-
kimi strategjik 
dhe implemen-
timi i standar-
deve ndërkom-

bëtare për 
revizionin

Sektori për revizion të 
subjekteve nga fusha e 
drejtësisë, gjyqësorit, 
prokurorisë publike, 
institucionet ndësh-
kuese-korrektuese, 

avokaturës së shtetit, 
ekonomisë, trafikut dhe 

komunikimeve

 Sektori për revizion të 
subjekteve të legjislativit, 

ekzekutivit, kryetarit, 
Buxhetit të RMV-së, 
mbrojtjes, sigurimit 
publik dhe Bankës 

Popullore të RMV-së 

Sektori për revizion të 
partive politike, Komisionit 

Shtetëror për Parandalim të 
Korrupsionit, Komisioni 

Shtetëror i Zgjedhjeve dhe 
Agjencia për Shërbime 

Mediatike Audio dhe 
Audiovizuele dhe ndjekjen e 

procesit zgjedhor

Sektori për revizion të 
njësive e vetëqeverisjes 
lokale dhe ndërmarrjeve 

publike dhe shoqërive 
tregtare të themelua nga 

njësitë e vetëqeverisjes 
lokale

Sektori për revizion 
të ndërmarrjeve 

publike dhe 
shoqërive tregtare 
të themeluara nga 
pushteti qendror

Sektori për revizion të 
subjekteve nga fusha e 

punës, çështjeve 
sociale, marrëdhënieve 

të punës, sigurimeve 
pensionale dhe 

invalidore, arsimit dhe 
kulturës

Sektori për revizion 
të subjekteve nga 
fusha e shëndetë-

sisë, mjedisit jetësor 
dhe planifikimit 

hapsinor, bujqësisë, 
pylltarisë dhe 

ekonomisë së ujrave

 

Departamenti 
për punë 

juridike dhe të 
përgjithshme

Departamenti 
për koordinim 
buxhetor dhe 
kontabilitet 

Departamenti 
për bashkëpunim 

ndërkombëtar

Departamenti për revizion të 
subjekteve nga fusha e 
drejtësisë, gjyqësorit, 
prokurorisë publike, 

institucionet 
ndëshkuese-korrektuese 
dhe avokaturës së shtetit

Departamenti për 
metodologji dhe 
implementimin e 

standardeve 
ndërkombëtare të 

revizionit

Departamenti për 
avancim të 

revizionit dhe për 
sistematizim të 
rezultateve nga 

revizionet

Departamenti 
për 

metodologji, 
standarde 

dhe parktik 
ndërkombëtare

Departamenti për 
marrëdhënie me 

publikun dhe 
informimin për 

rezultatet e 
revizionit 
shtetëror 

Departamenti 
për revizion të 

shfrytëzuesve të 
fondeve nga 

institucione të 
tjera ndërkom-

bëtare

Departamenti 
për revizion të 

shfrytëzuesve të 
fondeve nga 

Bashkimi 
Evropian

Departamenti 
për kontrollë të 

buxhetit dhe 
pagesa

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Departamenti për revizion të brendshëm

Këshilltarët e KRSHDepartamenti për menaxhim me resurset 

   Departamenti për revizion të 
subjekteve të legjislativit, 

ekzekutivit, kryetarit, Buxhetit 
të RMV-së dhe avokaturës  

Departamenti 
për furnizime 

publike


