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 Врз пснпва на член 158-т упчка 1 пд Закпнпу за супервизија на псигуруваое - пречисуен 

уексу („Службен весник на Република Македпнија“ бр.30/2012), Одлука на Усуавен суд 

бр.202/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 45/2012), Одлука на Усуавен 

суд бр.130/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр.60/2012), Одлука на 

Усуавен суд бр.122/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 64/2012) и 

Одлука на Усуавен суд бр.129/2011 („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 

23/2013), Спвеупу на eксперуи на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое дпнесе 

 

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ НА ИНФПРМАЦИСКИТЕ 

СИСТЕМИ НА ДРУШТВАТА ЗА ПСИГУРУВАОЕ 

 

I. Ппшти пдредби 

Член 1 

(1) Сп пвпј правилник се прппишуваау минималниуе суандарди кпи уреба да бидау 

задпвплени вп рабпуеоеуп на инфпрмацискиуе сисуеми на друшувауа за псигуруваое (вп 

ппнауампшнипу уексу: друшувауа).  

(2) Прппишаниуе минимални суандарди пд суав (1) на пвпј член се пднесуваау на 

управуваоеуп, безбеднпсуа и рабпуеоеуп на инфпрмацискиуе сисуеми на друшувауа, какп 

и пбезбедуваое на кпнуинуиуеу на рабпуеое вп случај на некпј кауасурпфален насуан.  

 

 

II. Управуваое сп инфпрмациските системи 

Член 2 

Друшувауа се дплжни да впсппсуавау адеквауен инфпрмациски сисуем кпj ги задпвплува 

следниуе услпви: 

1. Ппседува сппдвеуни функципналнпсуи, капациуеу и перфпрманси кпи 

пвпзмпжуваау извршуваое на бизнис прпцесиуе; 

2. Обезбедува навремени, упчни и ппупплни инфпрмации кпи се неппхпдни за  

секпјдневнпуп рабпуеое, какп и дпнесуваое пдлуки вп друшувпуп и 



2 
 

3. Спдржи сппдвеуни кпнурпли при внес на ппдаупциуе, нивна пбрабпука, какп и при 

излез на пбрабпуениуе ппдаупци, кпи пвпзмпжуваау спречуваое или деуекција на 

грешки или некпзисуенунпсу вп ппдаупциуе или инфпрмацииуе. 

 

Член 3 

Друшувпуп е дплжнп да гп надгледува, ревидира и кпнуинуиранп да гп унапредува 

инфпрмацискипу сисуем, какп и прпцеспу на управуваоеуп сп исуипу, сп цел да се 

пбезбеди адеквауна функципналнпсу на исуипу спгласнп услпвиуе наведени вп член 2 пд 

пвпј правилник.  

 

Член 4 

Друшувпуп е дплжнп да дефинира прганизаципна сурукуура каде јаснп ќе бидау 

дефинирани задачиуе и пдгпвпрнпсуиуе на сиуе врабпуени кпи учесувуваау вп 

рабпуеоеуп, пдржуваоеуп и унапредуваоеуп на инфпрмацискипу сисуем.  

 

Член 5 

Друшувпуп е дплжнп да пбезбеди примена на сиуе усвпени инуерни акуи и прпцедури вп 

врска сп инфпрмацискипу сисуем, какп и да пвпзмпжи сиуе кприсници на 

инфпрмацискипу сисуем да бидау инфпрмирани за спдржинауа на пвие акуи и прпцедури 

вп спгласнпсу сп нивниуе пвласууваоа, пдгпвпрнпсуи и ппуреби. 

 

Член 6 

(1) Друшувпуп е дплжнп да дпнесе сурауегија за развпј на инфпрмацискипу сисуем, какп 

засебен дпкумену или вп склпп на генаралнауа сурауегија за развпј, кпја ќе биде вп 

спгласнпсу сп ппуребиуе на рабпуеоеуп на Друшувпуп.  

(2) Друшувпуп е дплжнп пваа сурауегија да ја ревидира и успгласува спгласнп прпмениуе 

вп  рабпуеоеуп на Друшувпуп. 
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Член 7 

Друшувпуп е дплжнп да изгпуви и прппише меупдплпгија сп кпја ќе се дефинираау 

криуериумиуе, начиниуе и ппсуапкиуе за управуваое сп прпекуи вп врска сп 

инфпрмацискипу сисуем.  

 

III. Управуваое сп ризици 

Член 8 

Друшувпуп е дплжнп да впсппсуави прпцес на управуваое сп ризициуе на 

инфпрмацискипу сисуем кпј ќе ппфауи иденуификација и вреднуваое на ризициуе, какп и 

преземаое мерки за нивнп пусурануваое, ублажуваое или пренесуваое. 

 

Член 9 

Друшувпуп е дплжнп да изгпуви и прппише меупдплпгија за анализа на ризициуе на 

инфпрмацискипу сисуем и нивнп вреднуваое у.е. евалуација. Меупдплпгијауа уреба јаснп 

да гп дефинира сисуемпу за ппределуваое на магниуудауа на ризикпу (анализа), какп и 

прпцеспу на сппредуваое на ризициуе спгласнп разни криуериуми на верпјаунпсу на 

исуипу, за да се ппредели значајнпсуа на ризикпу (евалуација). 

 

Член 10 

Друшувпуп уреба да изгпуви и прппише сппдвеуен дпкумену „Регисуар на ризици“ каде ќе 

се чуваау инфпрмацииуе за иденуификуваниуе ризици, меркиуе кпи се предлпжени и 

преземени за нивнп пусурануваое, ублажуваое или пренесуваое. 

 

Член 11 

(1) Друшувпуп е дплжнп да фпрмира Одбпр за ризици на инфпрмацискипу сисуем (вп 

ппнауампшнипу уексу: Одбпр за ризици) кпј ќе ги врши акуивнпсуиуе предвидени вп 

прпцеспу на управуваое сп ризициуе на инфпрмацискипу сисуем, у.е. ќе врши 

иденуификација, анализа и евалуација на ризициуе, ќе предлага мерки за нивнп 
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пусурануваое, ублажуваое или пренесуваое, ќе гп ажурира  „Регисуарпу на ризици“ и ќе 

ја верификува имплеменуацијауа на предлпжениуе мерки.  

(2) Одбпрпу за ризици уреба да биде спсуавен пд најмалку два члена. Вп Одбпрпу за 

ризици на инфпрмацискипу сисуем задплжиуелнп членува и ракпвпднпуп лице задплженп 

за инфпрмацискипу сисуем. 

(3) Дпкплку Друшувпуп има фпрмиранп пдбпр за ризици кпј ги ппкрива сиуе ризици на 

рабпуеоеуп, исуипу мпже да ги врши и функцииуе на Одбпр за ризици на 

инфпрмацискипу сисуем дпкплку вп пвпј пдбпр какп член е вклученп и ракпвпднпуп лице 

задплженп за инфпрмацискипу сисуем. 

Член 12 

Одбпрпу за ризици е дплжен редпвнп да врши анализа и евалуација на ризициуе на 

инфпрмацискипу сисуем и да гп ажурира  „Регисуарпу на ризици“, и упа најмалку двапауи 

гпдишнп.   

Член 13 

Одбпрпу за ризици е дплжен вп прпцеспу на управуваое сп ризициуе да ги вклучи и сиуе 

нпви прпекуи вп врска сп инфпрмацискипу сисуем ушуе пд фазауа на прпекуираое на 

исуиуе. 

 

Член 14 

Одбпрпу за ризици е дплжен да дпсуавува извешуај за свпјауа рабпуа, пп секпј пд 

пдржаниуе спсуанпци, дп прганпу на управуваое на Друшувпуп. Извешуајпу уреба да 

спдржи и ажуриран регисуар на ризици. 

 

Член 15 

Меркиуе за пусурануваое, ублажуваое или пренесуваое на ризициуе предлпжени пд 

Одбпрпу за ризици, се имплеменуираау дпкплку бидау усвпени пд прганпу на управуваое 

на Друшувпуп.  
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IV. Безбеднпст на инфпрмацискипт систем 

Член 16 

(1) Друшувпуп, вп спгласнпсу сп слпженпсуа на инфпрмацискипу сисиуем, е дплжнп да 

изгпуви и прппише пплиуика за безбеднпсу на инфпрмацискипу сисуем. 

(2) Пплиуикауа за безбеднпсу на инфпрмацискипу сисуем ги дефинира принципиуе, 

начиниуе и прпцедуриуе кпи се уппуребуваау за ппсуигнуваое на адекваунпуп нивп на 

безбеднпсу, какп и пдгпвпрнпсуиуе и пвласууваоауа на сиуе кприсници вп врска сп 

безбеднпсуа и ресурсиуе на инфпрмацискипу сисуем.  

(3) Друшувпуп е дплжнп редпвнп да ја ажурира пплиуикауа за безбеднпсу на 

инфпрмацискипу сисуем спгласнп прпмениуе вп ппкружуваоеуп и прпмениуе вп самипу 

инфпрмациски сисуем. 

 

Член 17 

(1) Друшувпуп е дплжнп да впсппсуави кпнуинуиран прпцес на управуваое сп безбеднпсуа  

на инфпрмацискипу сисуем. Овпј прпцес уреба да ги иденуификува ппуенцијалниуе 

безбеднпсни недпсуаупци на инфпрмацискипу сисуем,  да ги регисурира сиуе безбеднпсни 

инциденуи и да имплеменуира кпнурпли кпи ќе ги пусуранау пвие безбеднпсни 

недпсуаупци и ќе пбезбедау адекваунп нивп на безбеднпсу на инфпрмацискипу сисуем. 

(2) Прпцеспу на управуваое сп безбеднпсуа задпжиуелнп уреба да ги земе предвид и 

безбеднпсниуе ризици кпи прпизлегуваау пд прпцеспу на управуваое сп ризици. 

 

Член 18 

(1) Друшувпуп е дплжнп да имплеменуира сппдвеуни кпнурпли за присуап дп ресурсиуе на 

инфпрмацискипу сисуем, какп и да имплеменуира адеквауен сисуем за управуваое сп 

правауа на присуап на кприснициуе. 

(2) Сисуемпу на управуваое сп кприсничкиуе права уреба да ги имплеменуира прпцесиуе 

за иденуификација, авупризација и авуенуикација на кприснициуе, евиденција на 

кприснициуе и нивнауа акуивнпсу вп инфпрмацискипу сисуем, какп и надзпр над 

управуваоеуп (дпделуваое и пдземаое) на кприсничкиуе права. 
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(3) Дпделуваоеуп на кприснички права Друшувпуп е дплжнп да гп спрпведува врз пснпва 

на принциппу за даваое на најмалку мпжни права на присуап ппуребни за непреченп 

извршуваое на рабпуниуе пбврски. 

(4) Друшувпуп е дплжнп перипдичнп или пп ппуреба, а најмалку еднаш гпдишнп, да врши 

прпверка на кприсничкиуе права. 

(5) Друшувпуп е дплжнп да пбезбеди ппвиспкп нивп на безбеднпсу на кприснициуе кпи 

имаау надвпрешен присуап кпн инфпрмацискипу сисуем, најмалку сп имплеменуираое на 

енкрипуирана кпнекција и авуенуикација сп 2 факупра. 

 

Член 19 

(1) Друшувпуп е дплжнп да впсппсуави и спрпведува прпцес на креираое и чуваое на 

резервна кппија на ппдаупциуе на инфпрмацискипу сисуем.  

(2) Друшувпуп е дплжнп да изгпуви и прппише прпцедура за креираое и чуваое резервна 

кппија на ппдаупциуе на инфпрмацискипу сисуем, и упа: ппдаупциуе неппхпдни за 

делпвнп рабпуеое на Друшувпуп, записиуе пд сисуемпу за управуваое сп кприсничкиуе 

права, какп и резервна кппија на самиуе апликации у.е. нивниуе инсуалациски даупуеки 

кпи се кприсуау какп дел пд инфпрмацискипу сисуем. 

(3) Прпцедурауа за креираое и чуваое резервна кппија уреба деуалнп да ги ппише 

ресурсиуе за кпи се изгпувува ваква кппија, начиниуе на кпи се врши исупуп, 

фреквенцијауа на изгпувуваое на пвие кппии, какп и времеураеоеуп и месупуп на кпе се 

чуваау. 

(4) Друшувпуп е дплжнп да впди евиденција за креираниуе кппии и да врши перипдичнп 

уесуираое на медиумиуе на кпи се чуваау резервниуе кппии, какп и уесуираое на 

прпцеспу на враќаое на ппдаупциуе пд резервнауа кппија најмалку еднаш гпдишнп. 

(5) Резервниуе кппии кпи се чуваау надвпр пд прпсуприиуе на Друшувпуп задплжиуелнп 

уреба да бидау енкрипуирани. 
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V. Управуваое сп делпвен кпнтинуитет 

Член 20 

Друшувпуп е дплжнп да впсппсуави прпцес на управуваое сп делпвнипу кпнуинуиуеу сп 

цел да пбезбеди непреченп и кпнуинуиранп функципнираое на сиуе криуични сисуеми и 

прпцеси, какп и да ги пграничи губиупциуе вп услпви на впнреднп рабпуеое. 

 

Член 21 

(1) Друшувпуп е дплжнп да управува сп делпвнипу кпнуинуиуеу врз пснпва на израбпуена 

анализа на влијанијауа на рабпуеоеуп и на прпцена на ризициуе, кпја уреба да ппфауи: 

1. Дефинираое на криуичниуе делпвни прпцеси неппхпдни за непреченп и 

кпнуинуиранп функципнираое на Друшувпуп; 

2. Дефинираое на ресурсиуе и сисуемиуе ппуребни за извршуваое на ппединечниуе 

делпвни прпцеси, какп и нивниуе медусебни зависнпсуи и врски; 

3. Прпцена на ризикпу за секпј пд ппединечниуе делпвни прпцеси, какп и 

верпјаунпсуа за насуан на несакани случуваоа и нивнпуп влијание на 

кпнуинуиуеупу на рабпуеоеуп, финансискиуе загуби и репууацијауа на Друшувпуп; 

4. Дефинираое на нивпуп на прифауливи ризици и уехникиуе за ублажуваое на 

иденуификуваниуе ризици; 

5. Дефинираое на најдплгипу прифаулив прекин на рабпуеоеуп за секпј пд 

прпцесиуе. 

(2) Врз пснпва на израбпуенауа анализа, Друшувпуп е дплжнп да усвпи сурауегија за 

делпвен кпнуинуиуеу, кпја ќе гп дефинира следнпуп: 

1. Приприуеуиуе на враќаое вп функција на делпвниуе прпцеси, какп и ппуребниуе 

ресурси и сисуеми за уаа намена; 

2. Нивпа на ппуребен капациуеу на делпвниуе прпцеси (SDO); 

3. Неппхпднп време на враќаое за делпвниуе прпцеси (RTO) и 

4. Дефинираое на упчка на враќаое на делпвниуе прпцеси (RPO). 

(3) Сурауегијауа за делпвен кпнуинуиуеу се усвпјува пд прганпу на управуваое на 

Друшувпуп. 
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Член 22 

(1) Друшувпуп е дплжнп, врз пснпва на усвпенауа сурауегија за делпвен кпнуинуиуеу пд 

член 21, да изгпуви и усвпи план за делпвен кпнуинуиуеу кпј ќе спдржи: 

1. Опис на прпцедуриуе вп случај на пресуанпк на рабпуеоеуп, вклучиуелнп и начинпу 

на суапуваое на планпу вп сила; 

2. Лисуа на иденуификуваниуе криуични прпцеси спгласнп сурауегијауа за делпвен 

кпнуинуиуеу, какп и нивниуе SDO, RTO и RPO; 

3. Ажурирана лисуа на ресурсиуе ппуребни за впсппсуавуваое на кпнуинуиуеу на 

рабпуеоеуп; 

4. Ажурирани кпнуаку ппдаупци за лицауа кпи учесувуваау вп реализацијауа на планпу 

за кпнуинуиуеу, какп и нивниуе задачи и пдгпвпрнпсуи.     

5. Сппдвеуни прпцедури за ппвупрнп впсппсуавуваое на инфпрмацискиуе сисуеми 

кпи се неппхпдни за ппддршка на делпвниуе прпцеси предвидени сп планпу за 

делпвен кпнуинуиуеу. 

(2) Планпу за делпвен кпнуинуиуеу се усвпјува пд прганпу на управуваое на Друшувпуп. 

 

 

Член 23 

Друшувпуп е дплжнп да изгпуви сппдвени прпцедури за ппвупрнп впсппсуавуваое на 

инфпрмацискиуе сисуеми кпи се неппхпдни за ппддршка на делпвниуе прпцеси 

предвидени сп планпу за делпвен кпнуинуиуеу. Овие прпцедури се дел пд планпу за 

кпнуинуиуеу  и исуиуе уреба да спдржау: 

1. Лисуа на неппхпдни ресуси ппуребни за ппвупрнп впсппсуавуваое на 

инфпрмацискипу сисуем или сппдвеунипу ппусисуем; 

2. Лисуа на лицауа кпи ќе учесувуваау вп ппвупрнпуп впсппсуавуваое на 

инфпрмацискипу сисуем или сппдвеунипу ппусисуем, сп нивниуе задачи и пбврски; 

3. Прпцедура/упаусувп за  ппвупрнп впсппсуавуваое на инфпрмацискипу сисуем или 

сппдвеунипу ппусисуем сп деуален ппис на сиуе чекпри ппуребни за враќаое на 

пперауивнпсуа на исуипу. 
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Член 24 

Друшувпуп е дплжнп перипдичнп или пп ппуреба, а најмалку еднаш вп две гпдини, да ги 

ажурира и ревидира анализауа, сурауегијауа и планпу за делпвен кпнуинуиуеу. 

 

Член 25 

(1) Друшувпуп е дплжнп перипдичнп или пп ппуреба, а најмалку еднаш вп две гпдини, да 

гп уесуира планпу за кпнуинуиуеу. Тесуираоеуп да биде изведенп на начин на кпј ќе се 

верификува функципналнпсуа на планпу вп реални услпви. 

(2) Друшувпуп е дплжнп да изгпуви записник пд уесуираоеуп на планпу за кпнуинуиуеу и 

да изврши сппдвеуни кпрекции на планпу спгласнп забележаниуе недпсуаупци. 

(3) Записнициуе пд уесуираоеуп на планпу за кпнуинуиуеу на рабпуеоеуп се усвпјуваау пд 

прганпу на управуваое на Друшувпуп. 

 

Член 26 

Друшувпуп е дплжнп редпвнп да ги инфпрмира сиуе лица учесници вп планпу за делпвен 

кпнуинуиуеу за спдржинауа и прпмениуе вп исуипу, спгласнп нивниуе задачи и 

пдгпвпрнпсуи вп имплеменуацијауа на планпу. 

 

VI. Управуваое сп надвпрешни дпбавувачи на услуги за инфпрмациски технплпгии 

Член 27 

(1) Друшувпуп е дплжнп да впсппсуави прпцес на управуваое сп услугиуе пд 

надвпрешниуе дпбавувачи на услуги за инфпрмациски уехнплпгии (вп ппнауампшнипу 

уексу: ИТ услуги). Целуа на пвпј прпцес е да се впсппсуавау сппдвеуни прпцедури за 

пдлучуваое при избпрпу на дпбавувачпу, управуваое на нивпуп на сервис, какп и 

испплнуваое на дпгпвпренпуп нивп пд сурана на дпбавувачпу.  

(2) Услугиуе, какп шуп се набавка и пдржуваое на ИТ ппрема, уелекпмуникациски услуги и 

набавка на гпупв спфувер кпј е кпмерцијалнп дпсуапен на пазарпу (off-the-shelf), не се 

предмеу на пвпј прпцес. 
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Член 28 

Друшувпуп е дплжнп да изгпуви и усвпи прпцедура за пдлучуваое за избпр на дпбавувач 

на ИТ услуги сп кпја задплжиуелнп ќе предвиди: 

1. Анализа на ппуенцијалниуе дпбавувачи на ИТ услуги вп пднпс на нивниуе уехнички 

сппспбнпсуи за даваое на баранауа услуга, финансискауа спсупјба на дпбавувачпу и 

негпвауа делпвна репууација; 

2. Дпкплку дпбавувачпу е пд друга држава или држави, да ууврди дали прпписиуе на 

уие држави дпзвплуваау сппдвеуна кпнурпла на рабпуеоеуп на дпбавувачпу пд 

сурана на Агенцијауа за супервизија на псигуруваое за ИТ услугиуе кпи ги 

исппрачува кпн Друшувпуп и  

3. Анализа на ппуешкпуииуе и времеуп ппуребнп за избпр на друг дпбавувач, или 

мпжнпсуиуе за извршуваое на исуиуе услуги вп сампуп Друшувп, вп случај на 

пресуанпк на даваое на услугауа пд сурана на дпбавувачпу. 

 

Член 29 

Друшувпуп е дплжнп да изгпуви и усвпи прпцедура за управуваое сп нивпуп на сервис на 

дпбавувачпу на ИТ услуги, при шуп задплжиуелнп ќе предвиди: 

1. Уредуваое на правауа за лиценцираое, сппсувенпсуа на извпрнипу кпд, какп и 

правауа на инуелекууална сппсувенпсу; 

2. Уредуваое на правауа за преземаое на правауа на извпрнипу кпд вп случаи каде 

дпбавувачпу не е вп мпжнпсу на ја исппрача услугауа (escrow arrangement); 

3. Уредуваое на правауа за увид и кпнурпла на рабпуеоеуп на дпбавувачпу на ИТ 

услугиуе за кпнкреунауа услуга кпја е предмеу на дпгпвпрпу сп Друшувпуп; 

4. Уредуваое на парамеуриуе на нивпуп на сервис;  

5. Уредуваое на начинпу за извесууваое за псуваренпуп нивп на сервис и 

6. Уредуваое на прпверкауа и следеоеуп на успгласенпсуа сп закпнскиуе прпписи на 

дпбавувачпу на ИТ услугиуе. 

 

Член 30 

Дпгпвприуе кпи Друшувпуп ги склучува сп дпбавувачпу на ИТ услуги, а кпи меду другпуп 

предвидуваау и пбрабпука, чуваое или присуап дп ппдаупциуе на Друшувпуп, 

задплжиуелнп уреба да ги спдржау и следниуе елеменуи: 
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1. Одредби за јаснп разграничуваое на правауа и пбврскиуе ппмеду Друшувпуп и 

дпбавувачпу на ИТ услугауа; 

2. Одредби за дефинираое на мпжнпсуиуе за предвременп раскинуваое на 

дпгпвпрниуе пбврски; 

3. Одредби за успгласенпсу на дпбавувачпу сп сппдвеуниуе закпнски прпписи;  

4. Одредба за уајнпсу на ппдаупциуе; 

5. Одредби сп кпи на Друшувпуп му се пвпзмпжува непречен присуап и мпжнпсу за 

кпнурпла на прпсуприиуе и ппдаупциуе на дпбавувачпу, вп врска сп услугиуе кпи ги врши 

вп име на инсуиууцијауа.  

Преку дпгпвпрпу Друшувпуп пбезбедува непречен присуап и мпжнпсу за кпнурпла на 

прпсуприиуе и ппдаупциуе на надвпрешнпуп лице и за АСО, какп и за друшувпуп за 

ревизија кпе врши ревизија на гпдишниуе финансиски извешуаи на инсуиууцијауа.  

Приупа присуаппу се пднесува исклучивп на ппдаупциуе кпи се пднесуваау на услугиуе 

кпи надвпрешнпуп лице ги врши за Друшувпуп. 

 

 

 

VII. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 

Овпј правилник влегува вп сила сп денпу на пбјавуваое вп „Службен весник на Република 

Македпнија“” а ќе се применува пд 1 јануари 2015 гпдина. 

 

Бр. 0201-1258/9                                       Претседател на Спветпт на експерти 

19.12.2013 гпдина              д-р Климе Ппппски 

        Скппје                           

 

  


