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20131884644
LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KONTROLL TË
BRENDSHËM PUBLIK FINANCIAR
Neni 1
Në Ligjin për kontroll të brendshëm publik financiar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 90/2009), në nenin 1 paragrafi (1) pas fjalëve: “dhe revizion të brendshëm”
vihet presje dhe shtohen fjalët: "si dhe kushtet dhe mënyrën e zbatimit të procedurës për dhënien
e provimit për revizor të brendshëm të autorizuar në sektorin publik."
Neni 2
Në nenin 18 paragrafi (6) fjala "njofton" zëvendësohet me fjalën "përpilon".
Neni 3
Në nenin 35 paragrafi (1) ndryshon si vijon:
"Udhëheqës i njësisë për revizion të brendshëm mund të emërohet:
- revizor i brendshëm i autorizuar i cili i plotëson kushtet nga neni 36 paragrafi (2) alinetë 1, 2
dhe 4 të këtij ligji dhe
- ka së paku tre vjet përvojë pune në sferën e revizionit të brendshëm apo të jashtëm."
Neni 4
Në nenin 36 paragrafi (7) shlyhet.
Neni 5
Në Kreun II pas Pjesës 6 shtohet Pjesë e re 6-a titull i ri dhe 20 nene të reja 36-а, 36-b, 36-v,
36-g, 36-d, 36-gj, 36-е, 36-zh, 36-z, 36-x, 36-i, 36-j, 36-k, 36-ll, 36-l, 36-m, 36-n, 36-nj, 36-o
dhe 36-p, si vijojnë:
”6-a. Kushtet dhe mënyra e zbatimit të trajnimit dhe dhënia e provimit për revizor të
brendshëm të autorizuar në sektorin publik
Neni 36-a
(1) Trajnim dhe provim për revizorin e brendshëm në sektorin publik ( në tekstin në vijim:
trajnim dhe provim) mund të ndjekin, përkatësisht të japin persona me arsim të lartë katërvjeçar
të kryer VII/1 me punë prej së paku dy vjet në sferën e revizionit të brendshëm ose të jashtëm në
subjektet e sektorit publik.
(2) Trajnim dhe provim mund të ndjekin, përkatësisht të japin persona me arsim të lartë
katërvjeçar të kryer VII/1 me punë prej së paku tre vjet në sferën e revizionit të brendshëm ose të
jashtëm në shoqëri tregtare dhe persona tjerë juridikë dhe shoqata civile.
(3) Trajnim dhe provim mund të ndjekin, përkatësisht të japin persona që kanë kryer arsim të
lartë nga sfera e ekonomisë ose biznesit që kanë studiuar sipas Deklaratës së Bolonjës dhe kanë
240 kredi sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) me punë prej së paku një vit në
revizionin e brendshëm ose të jashtëm në subjektet e sektorit publik.
(4) Trajnim dhe provim mund të ndjekin, përkatësisht të japin persona që kanë kryer arsim të
lartë nga sfera e ekonomisë ose biznesit që kanë studiuar sipas Deklaratës së Bolonjës dhe kanë
240 kredi sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) me punë prej së paku dy vjet në
sferën e revizionit të brendshëm ose të jashtëm në shoqëri tregtare dhe persona tjerë juridikë dhe
shoqata civile.
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(5) Koha e kaluar në praktikë për aftësim profesional në njësitë e revizionit të brendshëm dhe
/ose të jashtëm te subjektet e sektorit publik, shoqëritë tregtare dhe peronat tjerë juridikë dhe
shoqata civile, në pajtim me ligjin, në lidhje me kushtet për dhënien e provimit konsiderohet
kohë e kaluar në punë në ato subjekte.
(6) Kandidatët të cilët me sukses e kanë kaluar trajnimin dhe i kanë dhënë një pjesë të
moduleve përkatëse në suaza të provimit për CIPFA certifikatë të revizorit të pranuar
ndërkombëtarisht për revizor të autorizuar të brendshëm në sektorin publik, u pranohen si të
kaluara, ndërsa në suaza të këtij provimi i japin modulet e pakaluara dhe pas dhënies së tyre u
lëshohet certifikata nga neni 36-n të këtij ligji.
Neni 36-b
(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Financave për çdo vit
fiskal miraton program për realizimin e trajnimit dhe provimit për revizorë të brendshëm të
autorizuar në sektorin publik në të cilin përkufizohen elementet themelore të programit ndër të
cilat në veçanti numri i kandidatëve, financimi nga buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe
financimi nga kandidatët pjesëmarrës.
(2) Ministria e Financave në bazë të programit nga paragrafi (1) të këtij neni, në dy gazeta
ditore prej të cilave njërën në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e bashkësive, shpall konkurs
për paraqitjen e pjesëmarrësve në program.
(3) Kërkesën për trajnim dhe dhënien e provimit për revizor të autorizuar të brendshëm në
sektorin publik, kandidati e paraqet te Ministria e Financave.
(4) Me kërkesën për trajnim dhe provim kandidati është i obliguar të paraqesë dëshmi për
plotësimin e kushteve për dhënien e provimit për revizor të autorizuar të brendshëm, të
përcaktuara me këtë ligj.
(5) Ministri i Financave me aktvendim përcakton nëse kandidati i plotëson kushtet për trajnim
dhe provim për revizor të brendshëm të autorizuar në sektorin publik.
(6) Kundër aktvendimit me të cilin është refuzuar kërkesa për trajnim dhe provim, mund të
ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditëve nga pranimi i
aktvendimit.
(7) Kandidatët të cilët e kanë marrë aktvendimin nga paragrafi (5) të këtij neni, me ministrin e
Financave nënshkruajnë marrëveshje për trajnim dhe dhënie të provimit për revizor të autorizuar
të brendshëm në sektorin publik.
(8) Pas nënshkrimit të marrëveshjes nga paragrafi (7) të këtij neni kandidatët marrin numër
për identifikim, orar për periudhat e mbajtjes së trajnimeve dhe orar të datave për mbajtjen e
provimeve të përpiluara në bazë të programit nga neni 36-g paragrafi (1) të këtij ligji.
Neni 36-v
Provimin mund ta japin personat të cilët do të jenë prezentë në së paku 80% të orëve të
organizuara për trajnim për secilin modul në veçanti.
Neni 36-g
(1) Trajnimi dhe provimi realizohen sipas programit për përmbajtjen e moduleve dhe afateve
në të cilat realizohen trajnimet dhe provimet.
(2) Programin nga paragrafi (1) të këtij neni e miraton ministri i Financave.
(3) Në bazë të programit nga paragrafi (1) të këtij neni, ministri i Financave miraton doracakë
për secilin modul në veçanti.
Neni 36-d
(1) Trajnimi dhe provimi përbëhen nga katër module si vijon:
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- sistem juridik, financa publike, kontabilitet në sektorin publik, furnizime publike, nëpunës
shtetërorë dhe publikë dhe mbrojtje e informatave,
- baza të revizionit të brendshëm,
- kontabilitet dhe njoftim financiar në sektorin publik dhe
- menaxhim dhe kontroll.
(2) Tre modulet e para jepen me shkrim me përgjigjen e numrit të caktuar të pyetjeve, ndërsa
moduli i katërt përbëhet nga përshkrimi i rastit individual për menaxhim me rreziqe dhe vendosje
të kontrollit të brendshëm në subjekt të caktuar (studim i rastit).
(3) Për secilin modul organizohet trajnim dhjetëditor të cilin e realizojnë revizorë të autorizuar
të brendshëm në sektorin publik - edukatorë.
Neni 36-gj
(1) Edukatorët nga neni 36-d paragrafi (3) të këtij ligji përpilojnë bazë prej së paku 600 pyetje
dhe përgjigje për tre modulet e para nga provimi.
(2) Pyetjet nga paragrafi (1) të këtij neni i verifikon Komisioni i formuar nga ministri i
Financave i përbërë nga:
- një profesor universitar nga sfera e kontabilitetit dhe revizionit,
- dy nëpunës shtetërorë udhëheqës nga Ministria e Financave dhe
- dy persona që posedojnë certifikatë për revizor të brendshëm të autorizuar në sektorin
publik.
(3) Komisioni nga paragrafi (2) të këtij neni bën edhe revizion dhe azhurnim të bazave të
pyetjeve nga paragrafi (1) të këtij neni së paku një herë në vit.
(4) Gjatë revizionit Komisioni nga paragrafi (2) të këtij neni në veçanti i ka parasysh
ndryshimet e rregullave mbi të cilat bazohet pyetja, numrin e kandidatëve të cilët kanë dhënë
përgjigje, suksesin në lidhje me përgjigjet për të njëjtat si dhe kriteret tjera të cilat mund të
ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së bazës nga paragrafi (1) të këtij neni.
(5) Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnimit të bazës të pyetjeve, Komisioni vendos që
pyetjet të ndryshohen ose tërësisht të mënjanohen nga baza e paragrafit (1) të këtij neni.
(6) Edukatorët dhe anëtarët e Komisionit për verifikim nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni
kanë të drejtë për kompensim me para të cilin e përcakton ministri i Financave.
(7) Shuma e kompensimit me para nga paragrafi (6) të këtij neni përcaktohet në bazë të
numrit të pyetjeve të përpiluara, si dhe ndërlikueshmërisë së materies.
(8) Shuma vjetore e kompensimit me para nga paragrafi (6) i këtij neni nuk tejkalon nivelin e
dy rrogave mesatare të paguara në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak e publikuar nga
Enti Shtetëror i Statistikës.
Neni 36-e
Punët profesionale dhe administrative për nevojat e realizimit të provimit i kryen Ministria e
Financave, ndërsa provimin teknikisht e realizon person juridik i regjistruar në Regjistrin qendror
i zgjedhur me konkurs publik nga Ministria e Financave.
Neni 36-zh
(1) Ministria e Financave nëpërmjet postës elektronike e njofton kandidatin të cilit i është
aprovuar dhënia e provimit për kohën dhe vendin e dhënies së provimit më së voni në afat prej
tetë ditëve para dhënies së provimit.
(2) Kandidati nga paragrafi (1) të këtij neni është i detyruar më së voni tetë ditë para mbajtjes
së provimit, përmes postës elektronike ta paraqesë pjesëmarrjen në provim.
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Neni 36-z
(1) Provimi jepet në hapësirë të pajisur për dhënien e provimit profesional me pajisje
materiale-teknike dhe informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizim e dhënies së provimit.
(2) Publiku informohet për datën dhe kohën e dhënies së provimit në ueb faqen e Ministrisë së
Financave së paku tre ditë para mbajtjes së provimit.
(3) Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejt transmetohet në ueb faqen e Ministrisë së
Financave, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi nga provimi i plotë vendoset
në ueb faqen e Ministrisë së Financave.
(4) Personi juridik që e zbaton provimin duhet t’i plotësojë kushtet hapësinore dhe pajisjet
materiale-teknike dhe informatike në hapësirat për dhënien e provimit, kushte të cilat më afër i
përcakton ministri i Financave.
(5) Në hapësirën për dhënien e provimit gjatë kohës së dhënies së provimit janë të pranishëm
dy përfaqësues të autorizuar nga Ministria e Financave, një përfaqësues nga Qeveria e
Republikës së Maqedonisë me propozim të Zyrës së Kryetarit të Republikës së Maqedonisë dhe
një informaticient i propozuar nga Ministria për shoqëri informatike dhe administratë.
Neni 36-x
(1) Para fillimit të dhënies së provimit , përfaqësuesi nga Ministria e Financave e përcakton
identitetin e kandidatit me shikim të letërnjoftimit.
(2) Kandidatit gjatë dhënies së provimit i lejohet shfrytëzimi vetëm i kalkulatorit dhe
stilolapsit.
(3) Kandidatit gjatë dhënies së provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë ose persona
tjerë, përveç me informaticientin nga neni 36-z paragrafi (5) të këtij ligji, në rast se ka problem
teknik me kompjuterin.
(4) Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohen për pesë minuta provimi vazhdon, e
nëse nul mënjanohen në këtë afat, provimi vetëm për atë kandidat ndërpritet dhe do të mbahet në
afat prej më së shumti tri ditë nga dita e ndërprerjes së provimit.
(5) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuter dhe ata nuk mënjanohen në afat prej
pesë minutave provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet
në afat prej më së shumti tri ditë nga dita e ndërprerjes së provimit.
(6) Personat nga neni 36-z paragrafi (5) të këtij ligji, gjatë dhënies së provimit nuk guxojnë të
qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda afër kandidatit që e jep provimin për revizor të bredshëm të
autorizuar në sektorin publik, përveç në rast të mënjanimit të problemit teknik kur nuk guxojnë
të qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.
(7) Nëse kandidati gjatë dhënies së provimit vepron në kundërshtim me paragrafët (2) dhe (3)
të këtij neni, nuk do t’i lejohet dhënie e mëtejshme e provimit në atë termin.
(8) Në rastet nga paragrafi (4) të këtij neni, konsidorehet se kandidati nuk e ka dhënë
provimin për atë modul dhe e njëjta konstatohet në procesverbalin për dhënien e provimit.
Neni 36-i
(1) Provimi mbahet me dhënien e tre moduleve të para veças pas zbatimit të trajnimit për çdo
modul.
(2) Moduli i katërt jepet me dorëzimin e studimit të rastit në afat prej 15 ditëve pas trajnimit të
zbatuar për këtë modul.
(3) Trajnimi për çdo modul është i detyrueshëm. Dhënia e modulit paraprak nuk është kusht
për trajnim dhe dhënie të modulit të ardhshëm.
(4) Kandidati që nuk do ta japë provimin në afatin e parë të provimeve ka të drejtë që ta japë
në dy afatet e ardhshme plotësuese.
(5) Mënyrën e ndarjes së pikave në provim nga të gjitha modulet më afër i përcakton ministri
i Financave.
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Neni 36-j
(1) Dy modulet e para nga provimi përmbajnë 50 pyetje me pesë opcione për rrethim nga të
cilat njëra është e saktë, dy janë të ngjashme dhe dy janë të pasakta.
(2) Moduli i tretë nga provimi përmbanë pesë detyra nga të cilat detyra e parë është e
detyrueshme, ndërsa nga katër të tjerat kandidati i zgjedh tri.
(3) Moduli i katërt është përpilimi i studimit të rastit individual për menaxhim me rreziqe dhe
vendosje të kontrollit të brendshëm në subjekt sipas zgjedhjes së kandidatit.
Neni 36-k
(1) Dhënia e dy moduleve të para nga provimi kryhet me përgjigje të numrit të caktuar të
pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.
(2) Pyetjet e testit në varësi nga pesha, vlerësohen me pikë të përcaktuara në test.
(3) Dhënia e modulit të tretë nga provimi kryhet me zgjidhje të detyrave nga neni 36-j paragrafi
(2) të këtij ligji.
(4) Vlerësimi i zgjidhjeve nga paragrafi (3) të këtij neni, kryhet në pajtim me udhëzimin e
miratuar nga ministri i Financave.
(5) Dhënia e modulit të katërt nga provimi kryhet me dorëzimin e studimit të rastit.
(6) Studimi i rastit vlerësohet me pikë në pajtim me udhëzimin e miratuar nga ministri i
Financave.
(7) Baza e pyetjeve dhe përgjigjeve për dhënien e tre moduleve të para ruhet në sistemin unik
elektronik për dhënien e provimit në Ministrinë e Financave dhe është publikisht e kapshme.
(8) Numri i pyetjeve në bazën nga paragrafi (7) të këtij neni, zmadhohen për 10% në vit duke
filluar nga viti 2015.
(9) Rezultatet nga dhënia e dy moduleve të para të provim janë në dispozicion të kandidatit
në kompjuterin në të cilin e ka dhënë provimin, menjëherë pas mbarimit të tij.
(10) Rezultatet nga dhënia e të gjitha moduleve të provimit sipas numrave për indetifikikim
publikohen në ueb faqen e Ministrisë së Financave në afat prej 30 ditëve nga dita e mbajtjes së
provimit.
Neni 36-ll
(1) Në ditën e dhënies së modulit të parë dhe të dytë nga provimi, përfaqësuesi i Ministrisë së
Finanancave i jep kod për qasje kandidatit, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasja në
sistemin elektronik nga neni 36-k të këtij ligji.
(2) Pas lejimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për provimin, të gjeneruar në mënyrë
kompjuterike, përmbajtjen e të cilit me zgjedhje të rastësishme e përcakton softueri i sistemit
elektronik të nenit 36 -k paragrafi (7) i këtij ligji.
(3) Moduli i parë, i dytë dhe i tretë i provimit, përmban udhëzim për mënyrën e zgjidhjes së
tij, për të cilin përfaqësuesi i Ministrisë së Financave jep sqarim, para se të fillojë dhënia e
provimit.
(4) Sistemi elektronik për dhënien e provimit nuk mund të lejojë ekzistim të përmbajtjes
identike të testit elektronik për modulin e parë dhe të dytë nga provimi në një sesion për më
shumë se një kandidat.
(5) Ministria e Financave e themelon Sistemin unik elektronik për dhënie të provimit.
Neni 36-l
(1) Në rast të pengimit të zbatimit të modulit të parë dhe të dytë nga provimi, për shkaqe që
shpijnë në pamundësi teknike të fuksionimit të sistemit elektronik, dhënia e provimit ndërpritet.
(2) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) të këtij neni mënjanohen në afat prej 60 minutave nga
ndërprerja e provimit, ai vazhdon menjëherë pas mënjanimit të tyre.
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(3) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk mënjanohen në afatin nga paragrafi (2) i
këtij neni, provimi ricaktohet për termin tjetër.
Neni 36-m
(1) Koha e përgjithshme e përcaktuar për përgjigje pyetjeve nga testet për dhënien e dy
moduleve të para, është 120 minuta për secilin modul.
(2) Koha e përgjithshme e përcaktuar për përgjigje pyetjeve dhe detyrave nga testi për
dhënien e modulit të tretë, është 120 minuta.
(3) Konsiderohet se provimin për modulin e parë, të dytë dhe të katërt e ka dhënë ai kandidat
i cili ka arritur së paku 70% të numrit të përgjithshëm të pikëve të parapara pozitive veças për
modul.
(4) Konsiderohet se provimin për modulin e tretë e ka dhënë ai kandidat i cili ka arritur së
paku 50% të numrit të përgjithshem të pikëve të parapara.
Neni 36-n
(1) Kandidatët që i kanë dhënë të gjitha katër modulet u lëshohet certifikatë për revizor të
autorizuar të brendshëm në sektorin publik në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të
provimit.
(2) Formën dhe përmbajtjen e certifikatës nga paragrafi (1) të këtij neni e përcakton ministri i
Financave.
Neni 36-nj
Me kërkesë të kandidatit, Ministria e Financave e informon për gabimet e bëra në testin për
dhënien e provimit, me mundësim të shikimit të drejtpërdrejtë në test.
Neni 36-o
(1) Shpenzimet për dhënien e provimit dhe të pjesës përmirësuese nga provimi i bartë
kandidati nëse institucioni ku është i punësuar nuk i paguan.
(2) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i Financave në
bazë të shpenzimeve reale të bëra për dhënien e provimit, të domosdoshme për zbatimin e
modulit të parë, të dytë dhe të tretë nga provimi, përgatitjen e bazave të pyetjeve, zbatimin e
testit elektronik, përgatitjen e materialeve dhe ftesave dhe përpilimin e certifikatave.
(3) Shpenzimet për dhënien e provimit paguhen në llogarinë e të hyrave personale të
Ministrisë së Financave.
(4) Nëse shpenzimet nuk janë të paguara në llogarinë përkatëse të Ministrisë së Financave, më
së voni 15 ditë para ditës së caktuar për fillim të provimit, kandidatit nuk do t’i lejohet dhënia e
provimit.
(5) Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e pagimit të mjeteve nuk e jep provimin,
mjetet e paguara i kthehen në pajtim me ligjin.
Neni 36-p
(1) Materialet nga provimet e mbajtura, veçanërisht versionit në letër të testeve dhe detyrave
për dhënien e provimit për revizor të brendshëm të autorizuar në sektorin publik dhe specimenet
për kontroll të saktësisë së përgjigjeve në testin dhe detyrat, si dhe incizimet nga provimet e
mbajtura ruhen në Ministrinë e Financave.
(2) Ministri i Financave formon Komision për revizion për provimet e mbajtura për revizor të
brendshëm të autorizuar në sektorin publik, i cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga
paragrafi (1) të këtij neni. Në Komisionin për revizion, krahas anëtarëve të tjerë, në mënyrë të
detyrueshme marrin pjesë edhe përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe
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informatikan nga Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës i caktuar nga Qeveria e
Republikës së Maqedonisë.
(3) Komisioni për revizion mblidhet së paku një herë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së
zbatimit të së paku një sesioni të mbajtur në vitin rrjedhës.
(4) Komisioni për revizion ka të drejtë të kryejë revizion edhe të mënyrës së zbatimit të
provimeve të mbajtura në pesë vitet e fundit deri në ditën e mbajtjes së mbledhjes së Komisionit
për revizion, por jo më herët nga dita e zbatimit të këtij ligji.
(5) Nëse Komisioni për revizion konstaton parregullsi në zbatimin e provimit për revizor të
brendshëm të autorizuar në sektorin publik nga ana e individëve në kuptim të nenit 36-x
paragrafi (5) të këtij ligji, propozon heqje të certifikatës nga neni 36-n të këtij ligji.
(6) Ministria e Financave miraton aktvendim për heqje të certifikatës në bazë të propozimit të
Komisionit për revizion në afat prej tre ditëve nga pranimi i propozimit.
(7) Kunder aktvendimit nga paragrafi (6) të këtij neni, mund të ngritet kontest administrativ
para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditëve nga pranimi i Aktvendimit."
Neni 6
Kreu VIII. MBIKËQYRJE INSPEKTUESE E FINANCAVE PUBLIKE dhe neni 51 shlyhen.
Neni 7
Pas nenit 54 shtohet nen i ri 54-a, si vijon:
"Neni 54-a
(1) Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet
personit juridik të autorizuar që teknikisht e zbaton provimin nga neni 36-e nga ky ligj nëse nuk
e incizon, nuk e transmeton drejtpërdrejt në ueb faqen faqen në Ministrinë e Financave dhe nëse
nuk e vendos incizimin nga i tërë provimi në ueb faqen e Ministrisë së Financave.
(2) Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet
institucionit të autorizuar që e zbaton provimin nga neni 36-e të këtij ligji, nëse nuk e ndërpret
provimin në pajtim me nenin 36-x paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji.
(3) Gjoba në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet
përfaqësuesit të autorizuar nga neni 36-z paragrafi (5) të këtij ligji, nëse vepron në kundërshtim
me nenin 36-x paragrafi (6) të këtij ligji."
Neni 8
Në nenin 55 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj para parashtrimit të kërkesës për ngritje të
procedurës për kundërvajtje zbatohet procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje."
Neni 9
Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej një viti nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 10
Dispozita nga neni 35 paragrafi (1) alineja 1 të këtij ligji, do të zbatohen nga 1 janari 2017.
Neni 11
Sistemi unik elektronik për dhënien e provimit për revizor të autorizuar të brendshëm në
sektorin publik vendoset më së voni deri në ditën e zbatimit të këtij ligji.

7 од 8

Службен весник на РМ, бр. 188 од 31.12.2013 година

Neni 12
Procedurat e filluara për dhënien e provimit për revizor të autorizuar të brendshëm në sektorin
publik deri në ditën e fillimit të zbatimit të dispozitave për dhënien e provimit të këtij ligji, do të
përfundojnë sipas dispozitave të rregullave sipas të cilave kanë filluar.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë”, ndërsa dispozitat nga neni 5 me të cilin shtohen nenet 36-a, 36-b, 36-v, 36-g, 36-d,
36-gj, 36-е, 36-zh, 36-z, 36-x, 36-i, 36-ј, 36-k, 36-ll, 36-l, 36-m, 36-n, 36-nj, 36-o dhe 36-p do të
fillojnë të zbatohen një vit nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
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