
LIGJ PËR REVIZION SHTETËROR 

 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen kushtet dhe mënyra e realizimit të revizionit shtetëror, si dhe organizimi 
dhe kompetencat e Entit Shtetëror për Revizion. 

Neni 2 

Nocione të veçanta të përdorura në këtë ligj, e kanë kuptimin si vijojnë: 

1. Të hyra janë tatimet dhe pagesat tjera të detyrueshme të përcaktuara me ligj, të ardhurat të 
cilat dalin nga pronësia (kamata, dividenda, qiraja dhe të ngjashme), kompensimet për të mirat ose 
shërbimet e dhëna, dhuratat, donacionet, subvencionet dhe transferet; 

2. Të hyra publike dhe të ardhura tjera janë mjetet financiare të cilat në baza të ndryshme 
grumbullohen dhe arkëtohen për financim të shpenzimeve publike; 

3. Të dala publike dhe shpenzime tjera janë të gjitha pagesat, shpenzimet dhe detyrimet e 
kryera për ushtrimin e funksionit ose veprimtarisë së subjektit lëndë e revizionit; 

4. Buxhet themelor është plani vjetor i të hyrave dhe të ardhurave dhe mjeteve tjera, të miratuara 
me buxhetin për financim të funksioneve themelore të shfrytëzuesve buxhetorë; 

5. Shfrytëzues buxhetorë janë shfrytëzuesit e vijës së parë nga sfera e pushtetit ligjvënës, 
ekzekutiv dhe gjyqësor, fondet, shfrytëzuesit e buxhetit të komunave dhe shfrytëzuesit e themeluar 
me ligj, të cilëve u është ngarkuar kryerja e autorizimeve publike; 

6. Shfrytëzues individë janë shfrytëzuesit e vijës së dytë të cilët financohen nëpërmjet 
shfrytëzuesit përkatës buxhetor; 

7. Ekonomizimi nënkupton realizim të ndonjë funksioni ose veprimtarie me shpenzime më të vogla 
të mundshme; 

8. Efikasiteti nënkupton nivel më të ulët të mundshëm të shpenzimeve në bazë të efekteve të 
realizuara; 

9. Efektiviteti nënkupton nivel më të lartë të mundshëm të realizimit të efekteve programore; 

10. Shfrytëzim ligjor i mjeteve është shfrytëzimi i mjeteve me të cilat disponon subjekti si lëndë 
e revizionit në pajtim me aktet ligjore, nënligjore dhe interne; 

11. Shfrytëzim i dedikuar i mjeteve është shfrytëzimi i mjeteve në pajtim me dedikimin e 
përcaktuar në buxhet, përkatësisht planin financiar të subjektit si lëndë e revizionit; 

12. Revizion i harmonizimit/rregullshmënrisë është procedura e përcaktimit dhe vlerësimit të 
harmonizimit të punës së subjektit me ligjet, aktet nënligjore dhe aktet interne; 

13. Revizion i suksesit është vlerësimi për ekonomizimin, efikasitetin dhe efektivitetin e punës 
dhe shfrytëzimit të mjeteve në sferën e përcaktuar të aktiviteteve ose programeve; 



14. Revizion financiar është kontrolli i saktësisë dhe kompletimit të evidencës së kontabilitetit dhe 
raporteve financiare; 

15. Rreziku paraqet mundësi ose probabilitet se do të ndodh ndonjë ngjarje e cila do të ndikojë 
negativisht në arritjen e qëllimeve; 

16. Materialja paraqet vlerësim të njoftimit për ekzistimin e ndonjë dukurie/informate dhe 
probabiliteti, anashkalimi ose paraqitja e gabuar e saj që të ndikojë te shfrytëzuesi i raporteve 
financiare ose në raportin e revizionit të suksesit dhe 

17. Rekomandime janë propozimet për marrjen e masave dhe aktiviteteve për përmirësimin e 
udhëheqjes dhe punës së subjektit si lëndë e revizionit. 

II. ENTI SHTETËROR PËR REVIZION 

Neni 3 

(1) Punët e revizionit shtetëror i kryen Enti Shtetëror për Revizion. 

(2) Enti Shtetëror për Revizion është organ shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

(3) Enti Shtetëror për Revizion ka cilësi të personit juridik. 

(4) Enti Shtetëror për Revizion është i pavarur në punën e vet. 

(5) Selia e Entit Shtetëror për Revizion është në Shkup. 

Neni 4 

(1) Me Entin Shtetëror për Revizion udhëheq revizori kryesor shtetëror. 

(2) Revizori kryesor shtetëror ka zëvendës. 

(3) Revizorin kryesor shtetëror dhe zëvendësin i zgjedh dhe i shkarkon Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

(4) Mandati i revizorit kryesor shtetëror dhe i zëvendësit të tij është nëntë vjet pa të drejtë të 
rizgjedhjes. 

(5) Revizori kryesor shtetëror dhe zëvendësi i tij, betohen para Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

Neni 5 

Kryerevizori shtetëror, përkatësisht zëvendësi, zgjidhen nëpërmjet shpalljes publike që publikohet 
në së paku tre gazeta ditore që botohen në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga 
të cilat njëra nga gazetat që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët që e flasin 
gjuhën zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. 

Revizori kryesor përkatësisht zëvendësi shtetëror duhet t'i plotësojë kushtet në vijim: 
1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut; 
2) të ketë arsim të lartë nga sfera e shkencave ekonomike ose juridike; 
3) të ketë së paku shtatë vjet përvojë në sferën e ekonomisë ose juridikut; 
4) posedon një nga certifikatat ose vërtetimet në vijim të pranuara ndërkombëtarisht për njohje 
aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet: 
- TOEFEL IBT së paku 74 pikë, 
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë, 



- ILEC (ILEC) (Cambridge English; Legal) - së paku nivelin B2 (B2), 
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të dhënë, 
- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose 
- APTIS (АPTIS) - së paku niveli B2 (B2). 
5) të mos ushtrojë funksion publik ose profesion tjetër, të mos jetë anëtar në organe të partisë 
politike, anëtar i këshillit drejtues, këshillit mbikëqyrës ose cilitdo organ tjetër te subjekti tjetër 
juridik dhe 
6) të mos i jetë shqiptuar sanksion për kundërvajtje, përkatësisht dënim ndalim për ushtrimin e 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Neni 6 

Mandati i revizorit kryesor shtetëror, pushon: 
1) me skadimin e mandatit; 
2) me kërkesë të vet; 
3) me plotësim të kushteve për pension; 
4) në rast të vdekjes dhe 
5) në rast të shkarkimit. 

Neni 7 

Revizori kryesor shtetëror shkarkohet kur: 
1) do të pushojë t'i plotësojë kushtet nga neni 5 i këtij ligji dhe 
2) nuk ka mundësi që t'i kryejë detyrat më shumë se gjashtë muaj për shkak të sëmundjes, ose 
shkaqe tjera të arsyeshme. 

Neni 8 

(1) Revizori kryesor shtetëror e prezanton dhe përfaqëson Entin Shtetëror për Revizion, siguron 
kryerje ligjore dhe efikase të punëve dhe detyrave, e udhëheq dhe e organizon punën e Entit 
Shtetëror për Revizion. 

(2) Revizori kryesor shtetëror e prezanton Entin Shtetëror për Revizion, para organizatave 
ndërkombëtare të institucioneve supreme të revizionit. 

Neni 9 

Revizori kryesor shtetëror i ka kompetencat në vijim: 
1) e propozon buxhetin e Entit Shtetëror për Revizion; 
2) e miraton Programin vjetor për punën e Entit Shtetëror për Revizion; 
3) i përcakton kriteret për vëllimin, subjektet dhe lëndën e revizionit shtetëror; 
4) e përcakton mënyrën e kryerjes së revizionit shtetëror; 
5) e përcakton formën dhe përmbajtjen e formularit të legjitimacionit, si dhe mënyrën e lëshimit 
dhe heqjes së të njëjtës; 
6) e miraton Programin për dhënien e provimit për marrjen e titullit revizor i autorizuar shtetëror; 
7) e përcakton lartësinë e shpenzimeve për dhënien e provimit për marrjen e titullit revizor i 
autorizuar shtetëror, në pajtim me shpenzimet reale për realizimin e provimit për marrjen e titullit 
revizor i autorizuar shtetëror dhe për lëshimin e certifikatës për revizor të autorizuar shtetëror; 
8) e përcakton mënyrën e dhënies së provimit për marrjen e titullit revizor i autorizuar shtetëror; 
9) e përcakton formën dhe përmbajtjen e certifikatës për revizor të autorizuar shtetëror; 
10) miraton akte nënligjore për zbatimin e këtij ligji dhe të njëjtat i shpall në "Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut"; 
11) miraton akt për organizimin dhe punën e Entit Shtetëror për Revizion dhe akt për sistemimin e 
vendeve të punës në Entin Shtetëror për Revizion; 
12) vendos për të drejtat dhe obligimet e të punësuarve në Entin Shtetëror për Revizion, në pajtim 
me ligjin; 
13) miraton akt për mënyrën e mbajtjes të procedurës disiplinore për të punësuarit në Entin 
Shtetëror për Revizion të cilët nuk kanë status të nëpunësve administrativë; 
14) formon komisione dhe grupe të tjera punuese në Entin Shtetëror për Revizion; 
15) komunikon me mediat me qëllim të informimit të publikut për punën e Entit Shtetëror për 



Revizion dhe rezultatet nga revizionet e realizuara dhe 
16) kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj. 

Neni 10 

(1) Revizori kryesor shtetëror në rast të mungesës së tij, e zëvendëson zëvendësi i tij. 

(2) Zëvendësi nga paragrafi (1) i këtij neni, e zëvendëson revizorin kryesor shtetëror në rast të 
mungesës së tij për shkak të udhëtimit zyrtar, pushimit vjetor ose pushimit mjekësor, për punë dhe 
detyra pune të cilat do t’ia ngarkojë revizori kryesor shtetëror, përveç për punë dhe detyra pune të 
cilat janë në kompetencë ekskluzivisht të revizorit kryesor shtetëror në pajtim me ligjin. 

Neni 11 

Revizori kryesor shtetëror dhe zëvendësi nuk mund të thirren në përgjegjësi penale ose të 
arrestohen, për qëndrime, mendime dhe rekomandime të shprehura në lidhje me revizionet. 

Neni 12 

(1) Mjetet për punë të Entit Shtetëror për Revizion sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë 
së Veriut. 

(2) Mjetet për punë të Entit Shtetëror për Revizion i përcakton Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 
së Veriut me propozim të Entit për Revizion Shtetëror. 

(3) Buxheti i Entit Shtetëror për Revizion përgatitet në kuadër të limiteve të përcaktuara vjetore, në 
pajtim me strategjinë e përcaktuar fiskale dhe paraqet pjesë integrale të Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

(4) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në mënyrë të veçantë e voton pjesën e dedikuar 
për Entin Shtetëror për Revizion, në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Neni 13 

(1) Rroga e revizorit kryesor shtetëror dhe zëvendësit, përcaktohet në pajtim me rregullat për rroga 
të personave të emëruar dhe të zgjedhur. 

II-A. TË PUNËSUARIT NË ENTIN SHTETËROR PËR 
REVIZION 

Neni 13-a 

(1) Të punësuarit në Entin Shtetëror për Revizion kanë status të nëpunësve administrativë ose 
personave ndihmës-teknikë. 

(2) Nëpunës administrativë nga paragrafi (1) të këtij neni munden të jenë: 
- revizorët e autorizuar shtetërorë, përkatësisht revizorët shtetërorë që kryejnë revizion shtetëror 
ose 
- nëpunësit shtetërorë që kryejnë punë administrative në funksion të kryerjes së mbikëqyrjes të 
Entit Shtetëror për Revizion të caktuara me këtë ligj. 

(3) Për çështje që kanë të bëjnë me marrëdhënien e punës për të punësuarit nga paragrafi (2) 
alineja 1 e këtij neni që nuk janë të rregulluara me këtë ligj dhe me marrëveshje kolektive, zbatohen 
dispozitat e Ligjit për nëpunës administrativë dhe rregullat e përgjithshme për marrëdhënie pune. 



(4) Për çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhënien e punës për të punësuarit nga paragrafi (2) 
alineja 2 e këtij neni, zbatohen dispozitat e Ligjit për nëpunës administrativë. 

(5) Persona ndihmës-teknikë janë të punësuarit në Entin Shtetëror për Revizion që kryejnë punë të 
mirëmbajtjes, kryerjes së transportit si dhe punë tjera ndihmëse dhe teknike dhe për to zbatohen 
rregullat e përgjithshme për marrëdhënie pune. 

Neni 13-b 

(1) Për revizorët e autorizuar shtetërorë, përkatësisht revizorët shtetërorë përcaktohen nivelet në 
vijim të vendeve të punës dhe përshkruhen me titujt në vijim: 
1) Kategoria B revizorë shtetërorë të autorizuar: 
- niveli B1: këshilltarë të Kryerevizorit shtetëror, 
- niveli B2: ndihmës i Kryerevizorit shtetëror, 
- niveli B3: udhëheqës i revizionit dhe 
- niveli B4: ndihmës i udhëheqësit të revizionit dhe 
2) Kategoria B revizorë shtetërorë: 
- niveli V1: revizor i pavarur, 
- niveli V2: revizor i lartë, 
- niveli V3: revizor dhe 
- niveli V4: revizor i ri. 

(2) Provimi për marrjen e titullit të revizorit të autorizuar shtetëror, është provimi i vetëm profesional 
që paraqet kusht të veçantë për plotësimin e vendit të punës të Kategorisë B. 

Neni 13-v 

(1) Rrogat e revizorëve shtetërorë të autorizuar, përkatësisht revizorëve shtetërorë përcaktohen në 
bazë të koeficienteve edhe atë: 
- niveli B1: koeficienti 3,40, 
- niveli B2: koeficienti 3,30, 
- niveli B3: koeficienti 3,10, 
- niveli B4: koeficienti 3,00, 
- niveli V1: koeficienti 2,90, 
- niveli V2: koeficienti 2,70, 
- niveli V3: koeficienti 2,50 dhe 
- niveli V4: koeficienti 2,00. 

(2) Vlerën e bazës e përcakton kryerevizori shtetëror në kornizat e buxhetit të përcaktuar të Entit 
Shtetëror për Revizion. 

(3) Nëpunësit administrativë që nuk kryejnë revizion shtetëror, pranojnë rrogë në pajtim me Ligjin 
për nëpunës administrativë. 

III. PROCEDURA PËR MARRJEN E TITULLIT REVIZORI I 
AUTORIZUAR SHTETËROR 

Neni 14 

Për marrjen e titullit revizor i autorizuar shtetëror, personi duhet t'i plotësojë kushtet në vijim: 
1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut; 
2) të ketë të kryer arsimin e lartë katërvjeçar VII/1 ose të ketë studiuar sipas Deklaratës së Bolonjës 
dhe ka 240 kredi sipas sistemit evropian për transferim të kredive (SETK) nga sfera e shkencave 
ekonomike, shkencave juridike, teknologjia e informatikës ose arsim tjetër përkatës për kryerjen e 
revizionit; 
3) ta ketë dhënë provimin për marrjen e titullit revizor i autorizuar shtetëror ose të ketë certifikatë 
për revizor të autorizuar shtetëror dhe 
4) të japë deklaratë se në punë do t'i zbatojë rregullat e përcaktuara me Kodin e etikës të INTOSAI-
t. 



Neni 15 

(1) Provim për marrje të titullit revizor i autorizuar, mund të japë personi i cili ka së paku pesë vjet 
përvojë pune në punët e kontabilitetit ose financiare, përkatësisht tre vjet përvojë pune në punët e 
revizionit dhe kontrollit. 

(2) Koha e kaluar në praktikë për përsosje profesionale në Entin Shtetëror për Revizion dhe në 
shoqëri për revizion, lidhur me kushtet për dhënien e provimit llogaritet si kohë e kaluar në punën 
në ato institucione. 

Neni 16 

(1) Provimin profesional të nevojshëm për marrjen e titullit revizor i autorizuar shtetëror (në tekstin 
e mëtejmë: Provim profesional) mund të japin personat që i plotësojnë kushtet nga neni 14 i këtij 
ligji. 

(2) Provimi profesional përbëhet nga dy pjesë edhe atë: 
1) pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet njohuria teorike e kandidatëve dhe 
2) pjesa e dytë (shembull praktik), me të cilën kontrollohet aftësia për zbatimin e ligjeve në praktikë. 

(3) Pjesa e parë nga provimi profesional jepet me shkrim në formë elektronike, me përgjigjen e 
numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter. 

(4) Pjesa e parë nga Provimi profesional jepet në lëndët: 
1) metodologjia e revizionit; 
2) zbatimi i standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit; 
3) baza të sistemit informativ dhe teknologjisë; 
4) kodeksi i etikës së revizorëve shtetërorë dhe 
5) rregullimi kushtetues i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe rregullativa (revizioni shtetëror, 
organizimi i administratës shtetërore, nëpunësit administrativë, pagesa e rogave, marrëdhëniet e 
punës, furnizimet publike, marrëdhëniet obligative, sistemi tatimor, kontabiliteti për buxhetet dhe 
shfrytëzuesit buxhetorë dhe për ndërmarrjet publike). 

(5) Pjesa e dytë e provimit profesional përbëhet nga: 
1) shembulli praktik; 
2) pyetje që kandidati duhet t’u përgjigjet në bazë të analizës së shembullit praktik dhe/ose 
3) detyra që kandidati duhet t’i zgjidhë në bazë të analizës së shembullit praktik. 

(6) Enti shtetëror për revizion e përcakton dhe publikon në ueb faqe përmbajtjen e detajuar të 
secilës prej lëndëve nga pjesa e parë nga provimi profesional në pajtim me paragrafin (4) të këtij 
neni. 

(7) Kryerevizori shtetëror përcakton se për cilat lëndë nga pjesa e parë e provimit profesional jepet 
pjesë e dytë në pajtim me paragrafin (5) të këtij neni. 

Neni 17 

(1) Provimi profesional jepet sipas programit në të cilin janë përfshirë materiali, rregullat dhe 
literatura. 

(2) Programin për dhënien e provimit profesional për lëndët nga neni 16 i këtij ligji e miraton 
Kryerevizori shtetëror. 

Neni 17-a 

(1) Trajnimin për lëndët nga programi mësimor e zbatojnë edukatorë të angazhuar nga Enti 
shtetëror për revizion. Edukator mund të jetë personi që ka arsim universitar dhe përvojë pune prej 



dhjetë vjetësh nga sfera përkatëse për të cilën do të mbajë ligjërata. Në zbatimin e trajnimit mund 
të marrin pjesë dhe ekspertë të njohur nga praktika nga vendi dhe jashtë vendit. 

(2) Bazat e pyetjeve dhe/ose detyrave për provimin profesional i përgatitin edukatorët nga paragrafi 
(1) i këtij neni. 

(3) Pyetjet për provimin profesional i verifikon Komisioni për zbatimin e provimit profesional (në 
tekstin e mëtejmë: Komisioni), i përbërë nga: 
1) dy persona të autorizuar nga ministri i Financave dhe 
2) tre persona të autorizuar nga Kryerevizori shtetëror. 

(4) Mënyrën e formimit dhe të punës së Komisionit nga paragrafi (3) i këtij neni më afërsisht e 
përcakton Kryerevizori shtetëror. 

(5) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni kryen edhe revizion dhe azhurnim të bazës së pyetjeve 
nga neni 17-l paragrafi (6) i këtij ligji së paku dy herë në vit. 

(6) Gjatë revizionit Komisioni posaçërisht i ka parasysh ndryshimet e rregullave në të cilat është 
bazuar pyetja, numrin e kandidatëve që i janë përgjigjur, suksesin në përgjigjen e të njëjtave si dhe 
kriteret tjera që mund të ndikojnë në përmirësimin e kualitetit të bazës së pyetjeve. 

(7) Në bazë të revizionit të kryer të bazës së pyetjeve, Komisioni vendos që së paku 30% nga pyetjet 
të ndryshohen ose të mënjanohen dhe zëvendësohen me të reja plotësisht nga baza e pyetjeve. 

(8) Edukatorët dhe anëtarët e Komisionit nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni kanë të drejtë në 
kompensim me para që e përcakton Kryerevizori shtetëror. 

(9) Shuma e kompensimit në para nga paragrafi (8) i këtij neni përcaktohet në bazë të numrit të 
pyetjeve të përgatitura, si dhe ndërlikueshmërisë së materies. 

(10) Shuma vjetore e kompensimit në para nga paragrafi (8) i këtij neni nuk e tejkalon shumën e 
dy rrogave mesatare të paguara në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin paraprak të shpallur 
nga Enti shtetëror për statistikë. 

Neni 17-b 

(1) Punët profesionale dhe administrative për nevojat e zbatimit të provimit profesional i kryen Enti 
shtetëror për revizion, për çka kryerevizori shtetëror përcakton person përgjegjës i cili konstaton 
nëse kandidati i plotëson kushtet për dhënien e provimit, kurse provimin teknikisht e zbaton person 
juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut i zgjedhur nga 
Komisioni. 

(2) Personit përgjegjës nga paragrafi (1) i këtij neni për çdo sesion të mbajtur provimi i përket 
kompensim me para, në shumë prej një të tretës nga neto paga mesatare në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, për çka Enti Shtetëror për revizion miraton aktvendim. 

Neni 17-v 

(1) Trajnimi dhe Provimi profesional zbatohen në bazë të nevojës së konstatuar nga ana e Entit 
shtetëror për revizion, por së paku një herë në vjet. 

(2) Enti shtetëror për revizion me shpallje në gazetë ditore dhe në ueb faqen e vet i njofton 
kandidatët e interesuar për kohën dhe vendin e mbajtjes së trajnimit, përkatësisht provimit 
profesional. 

(3) Nëse nuk paraqiten më shumë se pesë kandidatë, Enti shtetëror për revizion mund të mos e 
zbatojë trajnimin, përkatësisht provimin. 



Neni 17-g 

Procedurën për realizimin e provimeve për lëndët nga neni 16 paragrafi (4) i këtij ligji, më afërsisht 
e përcakton Kryerevizori shtetëror. 

Neni 17-d 

Provimi profesional jepet pas përfundimit të trajnimit për secilën lëndë veç e veç. 

Neni 17-gj 

(1) Kërkesën për dhënien e provimit profesional kandidati e parashtron te Enti Shtetëror për 
Revizion. 

(2) Me kërkesën për dhënien e provimit profesional kandidati është i detyruar të parashtrojë dëshmi 
për plotësimin e kushteve për dhënien e provimit profesional të përcaktuara me këtë ligj. 

Neni 17-e 

(1) Enti Shtetëror për Revizion me aktvendim përcakton nëse kandidati i plotëson kushtet për 
dhënien e provimit profesional. 

(2) Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet kërkesa për dhënie të provimit profesional, mund të 
ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i 
aktvendimit. 

Neni 17-zh 

(1) Kandidatit doemos duhet t’i mundësohet ta japë Provimin profesional në terminin e parë të 
ardhshëm nga dita e kërkesës së miratuar për dhënien e provimit profesional. 

(2) Kandidati është i detyruar në afat prej pesë ditësh nga marrja e njoftimit nga paragrafi (1) i këtij 
neni, përmes postës elektronike ta paraqesë pjesëmarrjen në provimin profesional. 

Neni 17-z 

(1) Provimi profesional jepet në lokal për dhënie të provimit, të pajisur posaçërisht për dhënien e 
provimit profesional me pajisje materiale-teknike dhe informatike, internet lidhje dhe pajisje për 
incizim të dhënies së provimit. 

(2) Kandidatët të cilëve u është miratuar kërkesa për dhënien e provimit dhe publiku informohen 
për datën dhe kohën e mbajtjes së provimit, së paku tetë ditë para mbajtjes së provimit nëpërmjet 
ueb faqes së Entit Shtetëror për revizion dhe Servisit Publik Radiodifuziv. 

(3) Dhënia e provimit profesional incizohet dhe drejtpërdrejt emitohet në ueb faqen e Entit shtetëror 
për revizion, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi nga i gjithë provimi vendoset në 
ueb faqen e Entit Shtetëror për Revizion. 

(4) Personi juridik që e zbaton provimin duhet t’i plotësojë kushtet hapësinore dhe pajisjen 
materiale-teknike dhe informatike të lokaleve për dhënien e provimit, kushte të cilat më afërsisht i 
përcakton Kryerevizori shtetëror. 

(5) Në lokalin për dhënien e provimit profesional, gjatë kohës së dhënies së provimit janë të 
pranishëm dy përfaqësues të autorizuar nga Enti shtetëror për revizion, anëtarët e Komisionit nga 
neni 17-a paragrafi (3) i këtij ligji, një përfaqësues nga Ministria e Financave, një përfaqësues nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të Zyrës së Kryetarit të Qeverisë së 



Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe një informatikan i propozuar nga Ministria e Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës. 

(6) Përfaqësuesve nga paragrafi (5) i këtij neni për çdo sesion të mbajtur provimi u përket 
kompensim me para, në shumë prej një të tretës nga neto paga mesatare në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, për çka Enti Shtetëror për revizion miraton aktvendim. 

(7) Personi i autorizuar juridik i cili teknikisht e zbaton provimin është i obliguar të bllokojë shtrirjen 
e radiofrekuencave në hapësirën për dhënien e provimit gjatë kohës së zbatimit të sesioneve të 
provimeve. 

(8) Agjencia për komunikime elektronike (në tekstin e mëtejmë AKE) zbaton monitorim të 
vazhdueshëm të bllokimit të shtrirjes së radiofrekuencave në hapësirën e dhënies së provimit, me 
qëllim të parandalohet çdo lloj i komunikimit elektronik me mjedisin e jashtëm nga hapësira për 
dhënien e provimit. 

(9) AKE në hapësirën për dhënien e provimit instalon pajisje matëse e cila siguron regjistrim 
elektronik nga matjet e kryera në kohëzgjatje prej 30 ditëve, dhe të njëjtat magazinohen në sistemin 
qendror kontrollues të AKE. 

(10) AKE formon komision prej tre anëtarëve që përpilon raport në bazë të regjistrimeve elektronike 
të magazinuara në sistemin qendror kontrollues të AKE dhe të njëjtin e parashtron në Entin Shtetëror 
për revizion më së shumti në afat prej 15 ditëve nga data e përfundimit të sesionit të provimeve. 

Neni 17-x 

(1) Para fillimit të dhënies së provimit profesional, përfaqësuesi i autorizuar nga Enti shtetëror për 
revizion e përcakton identitetin e kandidatit me shikim të letërnjoftimit ose dokumentit të udhëtimit. 

(2) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë nga provimi profesional nuk i lejohet 
shfrytëzimi i ligjeve, ligje me koment dhe sqarim, telefonave mobilë, aparateve kompjuterike 
portative dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe 
ngjashëm. 

(3) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së dytë të provimit profesional, i lejohet shfrytëzimi 
vetëm i ligjeve (pa komente dhe sqarime) që në versionin elektronik gjenden në kompjuterin në të 
cilin kandidati e jep provimin, kalkulator dhe stilolaps. 

(4) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit profesional nuk i 
lejohet të kontaktojë me kandidatë të tjerë ose persona përveç me informatikanin nga neni 17-z 
paragrafi (5) i këtij ligji, në rast se ka problem teknik me kompjuterin. 

(5) Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse 
nuk mënjanohen në këtë afat provimi vetëm për atë kandidat ndërpritet dhe do të mbahet në afat 
prej më së shumti tre ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit. 

(6) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohen në afat prej pesë 
minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet në afat 
prej më së shumti tre ditë nga dita e ndërprerjes së provimit. 

(7) Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit vepron në kundërshtim 
me paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni, nuk do t’i lejohet dhënia e mëtejme e provimit në atë 
sesion provimesh dhe i shqiptohet ndalesë për dhënien e provimit në kohëzgjatje prej tre viteve, 
për çka Enti Shtetëror për revizion miraton aktvendim kundër të cilit mund të ngrihet kontest 
administrativ pranë gjykatës kompetente në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit. 

(8) Në rastet nga paragrafi (7) i këtij neni, llogaritet se kandidati nuk e ka dhënë provimin dhe e 
njëjta konstatohet në procesverbalin për dhënie të provimit. 



(9) Personat nga neni 17-z paragrafi (5) i këtij ligji, gjatë kohës së dhënies së provimit nuk guxojnë 
të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të drejtpërdrejtë të kandidatit që e jep provimin 
profesional, përveç në rast të mënjanimit të problemit teknik kur nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë 
se pesë minuta. 

Neni 17-i 

(1) Nëse gjatë trajnimit dhe dhënies së provimit profesional krijohen shkaqe të arsyeshme për të 
cilat kandidati nuk mund të marrë pjesë përkatësisht ta japë provimin (sëmundje, pushim i lindjes, 
shkollim jashtë shtetit dhe ngjashëm), trajnimi dhe provimi profesional prolongohen për kohë të 
caktuar, e cila nuk mund të jetë më e gjatë se gjashtë muaj. 

(2) Aktvendim për vazhdimin e provimit profesional miraton Kryerevizori shtetëror me lutje të 
kandidatit. Lutja parashtrohet në afat prej tetë ditësh nga ndërprerja e shkaqeve për prolongimin e 
provimit profesional, por më së voni në afat prej gjashtë muajsh. 

(3) Nëse kandidati nuk parashtron lutje për vazhdimin e provimit profesional për revizor të autorizuar 
shtetëror në afat të përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni do të llogaritet se nuk e ka dhënë 
provimin profesional. 

(4) Kundër aktvendimit të Kryerevizorit shtetëror nga paragrafi (2) i këtij neni kandidati mund të 
ngrejë kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit. 

(5) Në rastin nga paragrafi (2) i këtij neni kandidati nuk e jep atë pjesë të provimit që paraprakisht 
e ka kaluar. 

Neni 17-j 

(1) Provimi profesional fillon me dhënien e pjesës së parë. 

(2) Pjesa e dytë jepet në afat prej së paku 15 ditësh pas dhënies së suksesshme të pjesës së parë. 

(3) Mënyrën e ndarjes së pikëve të pjesës së parë dhe të dytë të provimit më afërsisht e përcakton 
Kryerevizori shtetëror. 

Neni 17-k 

(1) Pjesa e parë e provimit jepet për secilën nga lëndët e theksuara në nenin 16, paragrafi (4) i këtij 
ligji me pesë opsione për rrethim nga të cilat njëra është e saktë, dy janë të ngjashme dhe dy janë 
të pasakta. 

(2) Kandidati doemos duhet t'i japë të gjitha provimet nga pjesa e parë në më së shumti tre sesione 
të njëpasnjëshme. 

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e parë të provimit në pajtim me paragrafin (2) të këtij 
neni, do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë. 

Neni 17-ll 

(1) Numrin e pyetjeve dhe/ose detyrave dhe mënyrën e dhënies së pjesës së dytë të Provimit 
profesional më afërsisht e përcakton Kryerevizori shtetëror. 

(2) Kandidati doemos duhet që pjesën e dytë ta japë në dy sesione të njëpasnjëshme pas përfundimit 
të pjesës teorike. 



(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e dytë të provimit profesional në pajtim me paragrafin 
(2) të këtij neni, i njëjti do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin profesional. 

Neni 17-l 

(1) Dhënia e pjesës së parë nga provimi profesional jepet me përgjigjen e pyetjeve në formë të 
zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter. 

(2) Pyetjet nga testi varësisht nga pesha, vlerësohen me pikë të caktuara në test. 

(3) Dhënia e pjesës së dytë të provimit profesional kryhet me studim të shembullit praktik nga sfera 
e lëndës dhe përgjigje të pyetjeve dhe/ose zgjidhje të detyrave që kandidati duhet t’u përgjigjet 
përkatësisht t’i zgjidh në bazë të shembullit praktik në formë të zgjidhjes softuerike elektronike. 
Detyrat të cilat janë pjesë përbërëse e pjesës së dytë të Provimit profesional zgjidhen me shkrim në 
letër. 

(4) Mënyrën e ndarjes së pikëve të pyetjeve nga pjesa e dytë e provimit profesional më afërsisht e 
përcakton Kryerevizori shtetëror. 

(5) Pyetjet e përmbajtura në testet për dhënien e pjesës së parë të provimit profesional dhe 
përgjigjet e tyre, shembulli praktik dhe pyetjet që dalin nga shembulli praktik dhe përgjigjet e tyre, 
si dhe detyrat dhe zgjidhjet e tyre, nëse janë në formë elektronike, ruhen në sistemin unik elektronik 
për dhënien e provimit profesional. 

(6) Sistemi elektronik nga paragrafi (5) i këtij neni përmban edhe bazë të arritshme publikisht prej 
së paku 500 pyetje nga sfera e lëndëve nga neni 16 paragrafi (4) i këtij ligji, për nevojat e pjesës 
së parë nga provimi nga të cilat 50% të pyetjeve janë nga literatura profesionale, si dhe bazë 
publikisht të arritshme prej së paku 50 shembuj praktikë, pyetje dhe detyra për nevojat e pjesës së 
dytë nga provimi profesional. 

(7) Në sistemin elektronik përmbahet edhe udhëzim për rregullat dhe literaturën në të cilat 
përmbahen përgjigjet e pyetjeve nga pjesa e parë nga provimi profesional dhe rregullat për pjesën 
e dytë nga provimi profesional. 

(8) Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë nga provimi profesional për revizor të autorizuar 
shtetëror, kandidati i ka të kapshme në kompjuterin në të cilin e ka dhënë provimin, menjëherë pas 
përfundimit të tij. 

(9) Rezultatet nga dhënia e pjesës së dytë të provimit profesional kandidati i ka të kapshme më së 
voni në afat prej pesë ditëve nga dita e dhënies. 

(10) Kandidati që nuk e ka dhënë pjesën e dytë të provimit profesional, si dhe kandidati i cili 
konsideron se përgjigjeve nuk u janë ndarë pikë në mënyrë përkatëse, në afat prej tri ditësh mund 
të kryejë shikim në provimin e tij dhe të dërgojë vërejtje me shkrim te Enti shtetëror për revizion. 

(11) Vërejtjet e dorëzuara me shkrim i shqyrton Komisioni nga neni 17-a paragrafi (3) i këtij ligji 
më së voni në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të vërejtjeve dhe mund të bëjë korrigjim 
të numrit të pikave të marra nëse përcakton se ka ndodhur gabim gjatë ndarjes së pikave. 

(12) Pas kalimit të afatit për shqyrtimin e vërejtjeve Enti Shtetëror për Revizion në ueb faqen e vet 
publikon listë zyrtare të kandidatëve që e kanë dhënë provimin. 

(13) Enti Shtetëror për Revizion e vendos sistemin unik elektronik për dhënien e provimit për revizor 
të autorizuar shtetëror. 

Neni 17-m 



(1) Në ditën e dhënies së provimit profesional, përfaqësuesi i Entit Shtetëror për Revizion i jep 
kandidatit kod për qasje, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasje në sistemin elektronik 
nga neni 17-l të këtij ligji. 

(2) Pas lejimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për provimin profesional, të gjeneruar me 
kompjuter, përmbajtjen e të cilit me zgjedhje të rastësishme e përcakton softueri i sistemit 
elektronik nga neni 17-l paragrafi (5) i këtij ligji, nga bazat nga neni 17-l paragrafi (6) të këtij ligji. 

(3) Pjesa e parë dhe e dytë nga provimi profesional përmbajnë udhëzim për mënyrën e zgjidhjes së 
të njëjtit, për të cilin përfaqësuesi i Entit Shtetëror për Revizion jep sqarime, para se të fillojë dhënia 
e provimit. 

(4) Sistemi elektronik për dhënien e provimit profesional nuk mund të lejojë ekzistimin e përmbajtjes 
identike të testit elektronik për pjesën e parë nga provimi, përkatësisht shembullit praktik dhe 
pyetjeve dhe/ose detyrave për pjesën e dytë nga provimi në një sesion për më shumë se një 
kandidat. 

Neni 17-n 

(1) Në rast të pengimit të zbatimit të pjesës së parë ose të dytë të provimit profesional, për shkaqe 
të cilat shkaktojnë pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik nga neni 17-l të këtij 
ligji, dhënia e provimit ndërpritet. 

(2) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni mënjanohen në afat prej 60 minutave nga ndërprerja 
e provimit, i njëjti vazhdon menjëherë pas mënjanimit të tyre. 

(3) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mënjanohen në afatin e caktuar nga paragrafi 
(2) i këtij neni, provimi ricaktohet për termin tjetër. 

Neni 17-nj 

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve të pjesës së parë të 
testit për dhënie të provimit është 120 minuta, për secilën prej lëndëve të theksuara në nenin 16 
paragrafi (4) të këtij ligji. 

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve të testit 
ka arritur së paku 70% të numrit të përgjithshëm të pikëve pozitive të parapara. 

Neni 17-o 

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve dhe/ose zgjidhje të 
detyrave nga shembulli praktik është 120 minuta, për secilën prej lëndëve të theksuara në nenin 16 
paragrafi (4) të këtij ligji. 

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili ka arritur së paku 70% të numrit të 
përgjithshëm të pikëve pozitive të parapara. 

Neni 17-p 

(1) Kandidatëve të cilët e kanë kaluar provimin profesional u lëshohet certifikatë në afat prej 15 
ditësh nga dita e përfundimit të provimit profesional. 

(2) Formën dhe përmbajtjen e certifikatës nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton Kryerevizori 
shtetëror. 

Neni 17-r 



Me kërkesë të kandidatit, Enti Shtetëror për Revizion i mundëson shikim të drejtpërdrejtë në test. 

Neni 17-s 

(1) Testet, pyetjet dhe detyrat shfrytëzohen dhe i jepen kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënies së 
provimit profesional. 

(2) Materialet nga provimet profesionale, veçanërisht versionet në letër nga testet dhe detyrat për 
dhënie të provimit profesional dhe specimenet për kontroll të saktësisë së përgjigjeve të testit dhe 
detyrave, si dhe incizimet nga provimet profesionale të mbajtura ruhen në Entin Shtetëror për 
Revizion. 

(3) Kryerevizori shtetëror formon Komision për revizion të provimeve profesionale, që në punën e 
vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi (2) të këtij neni. Në Komisionin për revizion, krahas 
anëtarëve të tjerë, detyrimisht marrin pjesë edhe dy persona të caktuar nga Ministria e Financave. 

(4) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni mban mbledhje pas çdo sesioni të mbajtur të provimeve 
dhe kryen revizion të zbatimit të provimit, duke përfshirë edhe atë nëse provimin e kanë dhënë 
kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet për dhënien e provimit në pajtim me nenet 14 dhe 15 të këtij 
ligji, për çka parashtron raport në Entin Shtetëror për revizion. 

(5) Anëtarëve të komisionit nga paragrafi (3) i këtij neni u përket kompensim me para, që në nivel 
vjetor është një rrogë mesatare neto në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për çka Enti Shtetëror 
për revizion miraton aktvendim. 

(6) Nëse Komisioni për revizion konstaton parregullsi në zbatimin e provimit profesional nga ana e 
individëve në kuptim të nenit 17-x paragrafi (5) i këtij ligji, propozon heqjen e Certifikatës nga neni 
17-p të këtij ligji. 

(7) Kryerevizori shtetëror miraton aktvendim për heqjen e certifikatës në bazë të Propozimit të 
Komisionit në afat prej tre ditëve nga pranimi i propozimit. 

(8) Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) të këtij neni mund të ngrihet kontest administrativ para 
gjykatës kompetente në afat prej 30 ditëve nga pranimi i aktvendimit. 

Neni 17-t 

(1) Për trajnimin dhe për dhënien e provimit profesional, kandidati paguan kompensim. 

(2) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton Kryerevizori shtetëror në bazë 
të shpenzimeve të bëra reale për trajnim dhe dhënie të provimit profesional, të domosdoshme për 
zbatimin e pjesës së parë dhe të dytë nga provimi profesional, përgatitjen e bazave të pyetjeve, 
zbatimin e testit elektronik, përpilimin e materialeve dhe ftesave dhe përpilimin e certifikatave. 

(3) Kompensimi nga paragrafi (1) i këtij neni, paguhet në llogari të Entit Shtetëror për Revizion. 

(4) Nëse kompensimi nuk paguhet në llogari përkatëse të Entit Shtetëror për Revizion më së voni 
15 ditë para ditës së caktuar për fillimin e provimit, kandidatit nuk do t’i lejohet dhënia e provimit 
profesional. 

(5) Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e pagimit të kompensimit nuk e jep provimin 
profesional, mjetet e paguara i kthehen në pajtim me ligjin. 

IV. KRYERJA E REVIZIONIT SHTETËROR 

Neni 18 



(1) Revizioni shtetëror kryhet në pajtim me standardet e revizionit të Organizatës Ndërkombëtare 
të Institucioneve Supreme të Revizionit (INTOSAI) dhe rregullat e përcaktuara me Kodeksin e etikës 
të INTOSAI-t, të cilat i publikon ministri i Financave në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut”. 

(2) Enti Shtetëror për Revizion kryen revizion të rregullshmërisë dhe revizion të suksesit. 

Neni 19 

Revizioni shtetëror sipas këtij ligji, i përfshin: 
1) analizën e dokumenteve, dokumenteve personale dhe raporteve, procedurave të kontabilitetit 
dhe financiare, të dhënave elektronike dhe sistemeve informative dhe evidencave tjera, në aspekt 
të asaj nëse raportet financiare në mënyrë të vërtetë dhe objektive e shprehin gjendjen financiare 
dhe rezultatin e aktiviteteve financiare, në pajtim me parimet e pranuara të kontabilitetit dhe 
standardeve të kontabilitetit; 
2) analizën dhe vlerësimin e raporteve nga kontrolli i kryer i brendshëm dhe kontrolli i brendshëm 
financiar publik, hulumtimin dhe vlerësimin e sistemit të menaxhimit dhe kontrolli financiar; 
3) analizën e transaksioneve financiare të cilat paraqesin të hyra publike dhe të dala publike, në 
aspekt të shfrytëzimit ligjor dhe të dedikuar të mjeteve; 
4) dhënien e vlerësimit për shfrytëzim të mjeteve nga aspekti i ekonomizimit, efikasitetit dhe 
efektivitetit të arritur dhe 
5) dhënien e notës për masat e ndërmarra nga ana e subjekteve si lëndë të revizionit, lidhur me 
gjendjet e vërtetuara dhe rekomandimet e dhëna të përmbajtura në raportin përfundimtar të 
revizionit. 

Neni 20 

(1) Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror obligohen që revizionin shtetëror ta kryejnë 
në pajtim me nenin 18, paragrafi (1) të këtij ligji. 

(2) Revizori i autorizuar shtetëror është person profesional i cili posedon certifikatë për revizor të 
autorizuar shtetëror dhe i plotëson kushtet tjera të përcaktuara me këtë ligj. 

(3) Revizori i autorizuar shtetëror e kryen revizionin në mënyrë ekipore, në grupe të përbëra nga 
revizorë shtetërorë. Në rast të pengesës së ndonjërit nga revizorët shtetërorë, detyrimisht në ekip 
përcaktohet zëvendësimi i tij. 

(4) Revizori shtetëror është person profesional i punësuar në Entin Shtetëror për Revizion, i cili në 
mënyrë të drejtpërdrejtë i kryen detyrat e përmendura në nenin 19 të këtij ligji, i plotëson kushtet 
nga neni 14 pikat 1, 2, dhe 4 të këtij ligji dhe kryen punë të revizionit nën mbikëqyrjen e revizionit 
të me mbikëqyrje të revizorit të autorizuar shtetëror. 

(5) Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror kanë legjitimacion me të cilin dëshmohet 
cilësia e tyre zyrtare dhe gjatë realizimit të revizionit janë të detyruar që ta tregojnë. 

(6) Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetërorë, nuk guxojnë të jenë anëtarë në organet 
e partisë politike si dhe anëtarë të këshillit drejtues, këshillit mbikëqyrës ose cilitdo organ tjetër në 
subjekt tjetër. 

Neni 21 

Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror, nuk guxojnë të kryejnë revizion, nëse: 
1) paraprakisht kanë qenë në marrëdhënie pune ose kanë qenë përfaqësues ligjor të subjektit të 
revizionit, së paku pesë vjet para kryerjes së revizionit; 
2) kanë marrë pjesë në udhëheqjen e librave afariste ose e kanë përpiluar llogarinë vjetore dhe 
raportet financiare të subjektit të revizionit, së paku pesë vjet para kryerjes së revizionit; 
3) janë bashkëshortë ose janë në bashkësi jashtëmartesore, lidhje gjaku në vijë të parë deri në 
shkallën e tretë të farefisnisë, me pronarin ose përfaqësuesin ligjor të subjektit në revizionit dhe 
4) janë themelues, aksionarë ose bashkëpronarë te subjekti i revizionit. 



Neni 22 

(1) Revizioni shtetëror kryhet te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kryetari i Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe buxhetet të komunave, 
shfrytëzuesit buxhetorë, shfrytëzuesit individë, ndërmarrjet publike, shoqëritë tregtare në të cilat 
shteti është aksionar dominues, agjencitë dhe institucionet tjera të themeluara me ligj, institucionet 
tjera të financuara me mjete publike, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, partitë 
politike të financuara me mjete nga Buxheti, shfrytëzuesit e mjeteve nga Bashkimi Evropian (përveç 
sistemit për implementim, udhëheqje dhe kontroll të instrumentit për ndihmë paraaderuese në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut) dhe shfrytëzuesit e mjeteve nga institucionet tjera 
ndërkombëtare (në tekstin e mëtejmë: subjekti i revizionit). 

(2) Revizioni shtetëror sipas nevojës kryhet edhe te subjektet të cilat nuk janë të përfshira me 
paragrafin (1) të këtij neni, por të cilat janë të lidhura me subjektet si lëndë e revizionit, kanë interes 
ekonomik, financiar ose lloj tjetër të interesit dhe të cilët shfrytëzojnë mjete të cilat paraqesin të 
dala publike. 

Neni 23 

(1) Revizioni shtetëror detyrimisht kryhet një herë në vit në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut dhe në buxhetin e fondeve, kurse në subjektet tjera të revizionit nga neni 22 të këtij ligji, 
realizohet me afate të përcaktuara në Programin vjetor të Entit Shtetëror për Revizion. 

(2) Enti Shtetëror për Revizion ia dorëzon Programin vjetor për punë Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, më së voni deri në dhjetor të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm, për informim. 

Neni 24 

(1) Enti Shtetëror për Revizion mundet para se t'i qaset realizimit të revizionit, të kërkojë nga 
subjekti i revizionit t'i sigurojë të gjitha informatat të cilat janë të nevojshme për realizimin e 
revizionit duke përfshirë dokumente, të dhëna ose informata tjera, të cilat janë të domosdoshme 
për planifikimin dhe realizimin e revizionit. 

(2) Subjekti i revizionit obligohet që t'i sigurojë informatat e kërkuara nga paragrafi (1) i këtij neni, 
në afat prej pesë ditësh pune nga dita e parashtrimit të kërkesës. 

Neni 25 

(1) Gjatë kryerjes së revizionit shtetëror, revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror, kanë 
qasje të lirë te lokalet zyrtare dhe prona e subjektit të revizionit, të drejtë kontrolli te librat, 
formularët dhe dokumentacioni tjetër, të dhënat elektronike dhe sistemet informative si dhe të drejtë 
që të kërkojnë sqarime nga përfaqësuesit e subjektit të revizionit për të gjitha çështjet që cilat janë 
me rëndësi për kryerje të revizionit. 

(2) Përfaqësuesi ligjor i subjektit të revizionit obligohet që revizorit të autorizuar shtetëror dhe 
revizorit shtetëror, t'ia paraqesë në dispozicion dhe t'i sigurojë kopje nga dokumentacioni i 
nevojshëm, dokumentet personale, raportet dhe evidencat tjera dhe t'i japë informata tjera të 
domosdoshme për realizimin e revizionit shtetëror. 

(3) Subjekti i revizionit nuk guxon që ta kufizojë vëllimin e hulumtimeve ose ta pamundësojë 
zbatimin e procedurave të caktuara të revizionit. Enti Shtetëror për Revizion obligohet që në mënyrë 
adekuate ta theksojë këtë në raport, në pajtim me standardet e revizionit dhe menjëherë ta njoftojë 
organin kompetent i cili e kryen mbikëqyrjen e subjektit. 

Neni 26 



(1) Dokumentet të cilat e kanë shenjën e informatës së klasifikuar, përfaqësuesi ligjor i subjektit të 
revizionit obligohet që revizorit të autorizuar shtetëror, përkatësisht revizorit shtetëror t’ia paraqesë 
në dispozicion në mënyrë të përcaktuar me ligj. 

(2) Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror obligohen që me informatat e klasifikuara, 
të veprojnë në pajtim me dispozitat e Ligjit për informata të klasifikuara. 

(3) Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror, nuk guxojnë që t'i përdorin njohuritë të 
cilat i kanë mësuar gjatë kryerjes së revizionit shtetëror, për fitimin e dobisë pronësore ose dobisë 
tjetër për vete ose subjekt tjetër. 

(4) Dispozitat nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, kanë të bëjnë edhe me personat profesionalë 
të cilët janë të angazhuar jashtë Entit Shtetëror për Revizion. 

Neni 27 

Enti Shtetëror për Revizion gjatë kryerjes së revizionit, mund të angazhojë persona profesionalë dhe 
ekspertë nga sfera e revizionit. 

Neni 28 

Revizori i autorizuar shtetëror dhe revizori shtetëror nuk mund të thirren në përgjegjësi për 
mendimin e dhënë në lidhje me realizimin e autorizimeve zyrtare. 

Neni 29 

Për të dhënat dhe njohuritë të cilat i mëson revizori i autorizuar shtetëror, përkatësisht revizori 
shtetëror gjatë kryerjes së revizionit shtetëror, e të cilat janë më interes të veçantë për Republikën 
e Maqedonisë së Veriut dhe paraqesin informata të klasifikuara, revizori i autorizuar shtetëror 
përgatit raport të posaçëm të revizorit, në pajtim me Ligjin për informata të klasifikuara. 

V. PROCEDURA PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËRFUNDIMTAR TË 
REVIZORIT 

Neni 30 

(1) Pas realizimit të revizionit, revizori i autorizuar shtetëror përgatit projektraport të revizionit i cili 
i dorëzohet përfaqësuesit ligjor të subjektit të revizionit dhe personit i cili ka qenë përgjegjës i 
subjektit të revizionit, në periudhën për të cilën është kryer revizioni. 

(2) Në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të projektraportit, personat nga paragrafi (1) i këtij 
neni, mund të paraqesin vërejtje te Enti Shtetëror për Revizion. 

(3) Pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni, revizori i autorizuar shtetëror përpilon raport 
përfundimtar të revizorit. 

(4) Raportet nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni, detyrimisht duhet të nënshkruhen nga së paku 
nga një revizor shtetëror i autorizuar dhe dy revizorë shtetërorë revizorë. 2 

Neni 31 

(1) Revizori kryesor shtetëror obligohet që raportet nga neni 30 i këtij ligji, t'ia dorëzojë 
përfaqësuesit ligjor të subjektit të revizionit, personit i cili ka qenë përgjegjës i subjektit të revizionit 
në periudhën për të cilën është kryer revizioni dhe organet kompetente për mbikëqyrje dhe kontroll 
të punës së subjektit te i cili është kryer revizioni. 



(2) Revizori kryesor shtetëror në internet (ueb) faqen e Entit Shtetëror për Revizion, i publikon 
raportet përfundimtare të revizionit dhe vërejtjet e parashtruara nga personat nga neni 30 paragrafi 
(1) i këtij ligji. 

Neni 32 

Përfaqësuesi ligjor i subjektit të revizionit obligohet që ta njoftojë Entin Shtetëror për Revizion dhe 
organin kompetent për mbikëqyrje dhe kontroll për masat e ndërmarra në lidhje me konstatimet 
dhe rekomandimet në raportin e revizorit, në afat prej 90 ditësh nga pranimi i raportit përfundimtar. 

VI. RAPORTET 

Neni 33 

(1) Enti Shtetëror për Revizion përpilon Raport vjetor për revizionet e realizuara dhe për punën e 
Entit Shtetëror për Revizion. 

(2) Enti Shtetëror për Revizion Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut ia dorëzon për 
shqyrtim raportin nga paragrafi (1) i këtij neni, më së voni deri më 30 qershor në vitin rrjedhës për 
vitin paraprak. 

(3) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut e shqyrton raportin nga paragrafi (1) i këtij neni 
dhe për të njëjtin miraton konkluzione. 

(4) Raportet përfundimtare të revizionit nga neni 30 paragrafi (3) i këtij ligji, i dorëzohen Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Neni 34 

Enti Shtetëror për Revizion pas skadimit të çdo viti fiskal, e para miratimit të llogarisë vjetore të 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përpilon raport të revizorit për Buxhetin e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ia dorëzon Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

VII. BASHKËPUNIMI 

Neni 35 

Nëse revizori i autorizuar shtetëror gjatë revizionit vlerëson se subjekti i revizionit ka kryer 
kundërvajtje ose vepër penale, obligohet që menjëherë t'i njoftojë organet kompetente. 

Neni 36 

Subjektet të cilat mbajnë evidenca administrative, regjistra dhe baza të të dhënave dhe bartësit e 
qarkullimit pagesor, obligohen që të dhënat për subjektet të cilat janë lëndë e revizionit të revizorit 
të autorizuar shtetëror, t’ia dorëzojnë në mënyrë të përcaktuar me ligj. 

Neni 37 

Enti Shtetëror për Revizion bashkëpunon me organizata ndërkombëtare të institucioneve supreme 
të revizionit dhe me institucione supreme të revizionit të vendeve tjera, në realizimin e revizionit 
shtetëror. 

VIII. REVIZIONI I PUNËS SË ENTIT SHTETËROR PËR REVIZION 

Neni 38 



(1) Revizion të punës së Entit Shtetëror për Revizion kryen shoqëria për revizion, e cila ka leje pune 
për kryerjen e punëve të revizionit në pajtim me Ligjin për revizion. 

(2) Zgjedhjen e shoqërisë për revizion e kryen Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
bazë të procedurës së realizuar paraprakisht në pajtim me Ligjin për furnizime publik. 

(3) Kompensimi për revizionin e realizuar bie në llogari të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut. 

(4) Shoqëria për revizion ka qasje në evidencën e tërësishme të kontabilitetit të Entit Shtetëror për 
Revizion. 

(5) Raporti nga revizioni i realizuar i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
Entit Shtetëror për Revizion, më së voni deri më 30 qershor në vitin rrjedhës. 

(6) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut e shqyrton raportin nga revizioni i realizuar i 
shoqërisë për revizion, së bashku me raportin nga neni 33 paragrafi (1) i këtij ligji. 

IX. DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE 

Neni 39 

(1) Gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari për subjekt të revizionit mikro 
tregtar, nga 1.000 deri 1.500 euro në kundërvlerë denari për subjekt të revizionit tregtar i vogël, 
nga 1.500 deri 2.500 euro në kundërvlerë denari për subjekt të revizionit tregtar të mesëm dhe 
2.500 deri 3.500 euro në kundërvlerë denari për subjekt revizioni të tregtar i madh do t'i shqiptohet 
për kundërvajtje personit juridik, nëse: 
1) nuk e paraqet në disponim të revizorit të autorizuar shtetëror, përkatësisht revizorit shtetëror 
dokumentacionin e nevojshëm, dokumentet personale, raportet dhe informatat tjera për kryerje të 
revizionit shtetëror (neni 25 paragrafi (2)) dhe 
2) subjekti i revizionit, revizorit ia kufizon vëllimin e hulumtimeve ose ia pamundëson zbatimin e 
procedurave të caktuara të revizionit (neni 25 paragrafi (3)). 

(2) Gjobë në shumë prej 100 deri 250 euro në kundërvlerë denari do t’i shqiptohet subjektit të 
revizion tregtar individual për kundërvajtje sipas paragrafit (1) të këtij neni. 

(3) Gjobë në shumë prej 300 deri 500 euro në kundërvlerë denari do t’i shqiptohet përgjegjësit në 
personin juridik për kundërvajtje sipas paragrafit (1) të këtij neni. 

Neni 39-a 

(1) Gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar mikro, nga 1.000 
deri 1.500 euro në kundërvlerë denari për tregtar të vogël prej 1.500 deri 2.500 euro në kundërvlerë 
denari për tregtar të mesëm dhe nga 2.500 deri 3.500 euro në kundërvlerë denari për tregtar të 
madh do t'i shqiptohet personi të autorizuar juridik i cili teknikisht e zbaton provimin nga neni 17-b 
të këtij ligji, nëse: 
1) nuk e incizon, nuk e emiton drejtpërdrejt në uebfaqen e Entit Shtetëror të Revizionit dhe nëse 
nuk e vendos incizimin e tërë provimit në uebfaqen e internetit të Entit Shtetëror të Revizionit, në 
përputhje me nenin 17-f paragrafi (3) të këtij ligji; 
2) nuk e ndërpret provimin në përputhje me nenin 17-g paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji dhe 
3) nuk e bllokon përfshirjen e radio frekuencës në hapësirën për dhënien e provimit në përputhje 
me nenin 17-f paragrafi (3) të këtij ligji. 

(4) Gjobë në shumë prej 100 deri 250 euro në kundërvlerë denari do t’i shqiptohet përgjegjësit në 
personin juridik për kundërvajtje sipas paragrafit (1) të këtij neni. 

Neni 39-b 



Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet Kryerevizorit shtetëror 
nëse nuk e miraton aktvendimin në afatin e përcaktuar në nenin 17-s paragrafi (7) të këtij ligji. 

Neni 39-v 

Me gjobë prej 250 euro në kundërvlerë me denarë do të dënohet personi përgjegjës nga neni 17-b 
paragrafi (1) i këtij ligji i cili do të lejojë të japë provim kandidat i cili nuk i plotëson kushtet e 
caktuara me këtë ligj. 

Neni 39-g 

Gjobë në shumë prej 100 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kandidatit nëse vepron 
në kundërshtim me nenin 17-x paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij ligji. 

Neni 39-d 

Me gjobë prej 100 euro në kundërvlerë me denarë do të dënohen anëtarët e Komisionit nga neni 
17-s paragrafi (3) i këtij ligji, nëse konstatojnë parregullsi në zbatimin e provimit, kurse atë nuk e 
regjistrojnë në raportin për Entin Shtetëror për revizion. 

Neni 40 

Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë denari vlerë do t'i shqiptohet revizorit shtetëror të 
autorizuar, përkatësisht revizorit shtetëror nëse revizionin shtetëror e kryen në kundërshtim me 
nenin 20 paragrafi (1) të këtij ligji. 

Neni 40-a 

Gjobë në shumë prej 100 euro në kundërvlerë denari vlerë do t'i shqiptohet përfaqësuesit të 
autorizuar nga neni 17-f paragrafi (5) të këtij ligji, nëse i lejon kandidatit që gjatë provimit të veprojë 
në kundërshtim me paragrafët e nenit 17-sh paragrafët (2), (3), (4) dhe (9) të këtij ligji. 

Neni 41 

Për kundërvajtjet e caktuara me këtë ligj procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksione për 
kundërvajtje shqipton gjykata kompetente. 

Neni 41-a 

Përllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet. 

X. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

Neni 42 

(1) Revizori kryesor shtetëror, në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do t'i 
miratojë rregullat e parapara me këtë ligj. 

(2) Deri në miratimin e rregullave nga paragrafi (1) i këtij neni, do të zbatohen rregullat ekzistuese. 

Neni 43 

Revizori kryesor shtetëror para hyrjes në fuqi të këtij ligji, vazhdon ta kryejë funksionin deri në 
skadimin e mandatit për të cilin është zgjedhur. 



Neni 44 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 65/97, 70/2001, 31/2003, 19/2004, 73/2004, 70/2006 dhe 
133/2007). 

Neni 45 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë". 

DISPOZITA NGA LIGJE TË TJERË 
Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligj për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 145/2010): 
Neni 7 
Aktet nga neni 9 pika 11 të këtij ligji, kryerevizori shtetëror do t’i harmonizojë me dispozitat 
e këtij ligji në afat prej dy muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 12/2014): 
Neni 7 
Aktet nënligjore të këtij ligji do të miratohen më së voni në afat prej gjashtë muajsh nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
Neni 8 
Sistemi unik elektronik për dhënien e provimit profesional për revizor të autorizuar shtetëror 
vendoset në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
Neni 9 
Procedurat e filluara për dhënie të provimit për revizor të autorizuar shtetëror deri në ditën 
e fillimit të zbatimit të dispozitave për dhënie të provimit në pajtim me këtë ligj, do të 
përfundojnë sipas dispozitave të rregullave sipas të cilave kanë filluar. 

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 12/2014): 
Neni 10 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”, ndërsa nenet 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 do të fillojnë të zbatohen një vit nga dita 
e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 43/2014): 
Neni 8 
Kryerevizori shtetëror përkatësisht zëvendësi të emëruar para ditës së fillimit me zbatim të 
nenit 1 të këtij ligji do të vazhdojnë ta kryejnë funksionin e tyre deri në skadimin e mandatit 
për të cilin janë të emëruar. 

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 43/2014): 
Neni 9 
Dispozitat nga neni 1 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen një vit nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji, përveç dispozitave që kanë të bëjnë me kushtin për njohjen e gjuhës se huaj 
që do të fillojnë të zbatohen dy vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
Neni 10 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë", përveç dispozitave nga nenet 3, 4 dhe 5 të këtij ligji që do të fillojnë të 
zbatohen nga dita e zbatimit të Ligjit për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 27/14). 



Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 154/2015): 
Neni 5 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

Ligj për ndryshimin e Ligjit për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 27/2016): 
Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 83/2018): 
Neni 2 
Dispozitat nga neni 5 paragrafi (2) pika 4) nga Ligji për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë” numër 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15 dhe 
27/16) dhe dispozitat nga neni 1 të këtij ligji me të cilin neni 5 paragrafi (2) pika 4) 
plotësohet me aline të re 6 nuk do te zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 
1 shtator 2018. 

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 83/2018): 
Neni 3 
Kryerevizori shtetëror, përkatësisht zëvendësi i cili është i emëruar në periudhën nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i detyruar ta plotësojë kushtin për 
njohjen e gjuhës se huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij. 
Kryerevizorit shtetëror, përkatësisht zëvendësit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje 
të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati. 

Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 122/2021): 
Neni 10 
Procedurat e filluara deri ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë sipas 
dispozitave të Ligjit të Revizionit Shtetëror (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15, 27/16 dhe 83/18). 

 


