
Në bazë të nenit 158-5 pika 1 të Ligjit të Mbikëqyrjes të sigurimit – tekst i konsoliduar (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr.30/2012), Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 202/2011 (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 45/2012), Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 130/2011 (“Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë” nr. 60/2012), vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 122/2011 (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 64/2012) dhe Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 129/2011 (Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 23/2013), Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë të Mbikëqyrjes të 
Sigurimeve solli:  

 
 

RREGULLORE PËR STANDARDET MINIMALE TË SISTEMEVE INFORMATIVE TË SHOQËRIVE TË 
SIGURIMEVE 

 
I. Dispozita të përgjithshme 

 
Neni 1 

 
 

(1) Me këtë rregullore përcaktohen standardet minimale që duhet të jenë të përmbushura në 
veprimtarinë e sistemeve informative të shoqërive të sigurimeve (në tekstin e mëtejshëm : shoqëritë).  
 
(2) Standardet minimale të përcaktuara të paragrafit (1) të këtij neni kanë të bëjnë me menaxhimin, 
sigurinë dhe punën e sistemeve informative të shoqërive, si dhe sigurimin e vazhdimësisë së 
veprimtarisë në rast të ndonjë ngjarje katastrofike.  
 
 

II. Menaxhim me sistemet informative 
 

Neni 2 
 
 

 
Shoqëritë janë të detyruara të vendosin sistem adekuat informativ që i përmbush kushtet në vijim:  
 
1. Posedon funksionalitete përkatëse, kapacitet dhe performanca të cilat mundësojnë kryerje të biznes 
proceseve;  
2. Mundëson informacione në kohë, të sakta dhe të plota të cilat janë të domosdoshme për punën e 
përditshme, si dhe sjelljen e vendimeve në shoqëri dhe 
3. Përmban kontrolle adekuate gjatë shënimit të të dhënave, përpunimin e tyre, si dhe gjatë 
daljes së të dhënave të përpunuara, të cilat mundësojnë ndalim apo detektim të gabimeve apo 
jo-konsistencës tek të dhënat apo informatat.  
 

Neni 3 
 

Shoqëria është e detyruar ta shqyrtojë, rishikojë dhe në mënyrë të vazhdueshme ta avancojë 
sistemin informativ, si dhe procesin e udhëheqjes me të njëjtin, me qëllim që të sigurohet 
funksionalitet adekuat i të njëjtit në pajtim me kushtet e theksuara në nenin 2 të kësaj 
Rregulloreje.  
 

Neni 4 
 

Shoqëria është e detyruar të definojë strukturë organizative ku qartë do të definohen detyrat 
dhe përgjegjësitë e të gjithë të punësuarve të cilët marrin pjesë në punën, mirëmbajtjen dhe 
avancimit e sistemit informativ.  
 



 
 

Neni 5 
 

Shoqëria është e detyruar të sigurojë zbatim të të gjitha akteve dhe procedurave të brendshme 
të miratuara në lidhje me sistemin informativ, si dhe të mundësojë që të gjithë shfrytëzuesit e 
sistemit informativ të jenë të informuar për përmbajtjen e këtyre akteve dhe procedurave në 
pajtim me autorizimet, përgjegjësitë dhe nevojat e tyre.  

 
Neni 6 

 
(1) Shoqëria është e detyruar të sjellë strategji për zhvillim të sistemit informativ, si dokument të 
veçantë apo në përputhje me strategjinë e përgjithshme për zhvillim, e cila do të jetë në pajtim 
me nevojat e veprimtarisë së Shoqërisë.  
 
(2) Shoqëria është e detyruar këtë strategji ta rishikojë dhe përshtatë në pajtim me ndryshimet 
në veprimtarinë e Shoqërisë.  
 

Neni 7  
 

Shoqëria është e detyruar të përgatitë dhe përcaktojë metodologji me të cilën do të definohen 
kriteret, mënyrat dhe veprimet për udhëheqje me projekte në lidhje me sistemin informativ.  

 
 

III. Menaxhim me rreziqe 
 

Neni 8 
 

Shoqëria është e detyruar të vendosë proces të menaxhimit me rreziqet e sistemit informativ i 
cili do të përfshijë identifikim dhe vlerësim të rreziqeve, si dhe marrjen e masave për largimin, 
zbutjen apo transferimin e tyre.  
 

Neni 9  
 

Shoqëria është e detyruar të përgatitë dhe përcaktojë metodologji për analizë të rreziqeve të 
sistemit informativ dhe vlerësim të tyre, domethënë vlerësim. Metodologjia duhet qartë ta 
definojë sistemin për përcaktim të magnitudës së rrezikut (analizë), si dhe procesin e krahasimit 
të rreziqeve në pajtim me kriteret e ndryshme të gjasave të të njëjtit, që të përcaktohet rëndësia 
e rrezikut (vlerësim).  
 

Neni 10 
 
Shoqëria duhet të përgatitë dhe përcaktojë dokument adekuat “Regjistër të rreziqeve” ku do të 
ruhen informatat për rreziqet e identifikuara, masat të cilat janë propozuar dhe ndërmarrë për 
largimin, zbutjen dhe transferimin e tyre.  
 

Neni 11 
 

(1) Shoqëria është e detyruar të formojë Bordin për rreziqe të sistemit informativ (në tekstin e 
mëtejshëm: Bordi për rreziqe) i cili do t’i kryejë aktivitetet e parashikuara në procesin e 
menaxhimit me rreziqet e sistemit informativ, domethënë, do të kryejë identifikim, analizë dhe 
vlerësim të rreziqeve, do të propozojë masa për largimin, zbutjen apo transferimin e tyre, do ta 
azhurnojë “Regjistrin e rreziqeve” dhe do ta verifikon implementimin e masave të propozuara.  
 



(2) Bordi për rreziqe duhet të përbëhet prej së paku dy anëtarëve. Në Bordin për rreziqe të 
sistemit informativ detyrueshëm merr pjesë edhe personi udhëheqës i cili është përgjegjës për 
sistemin informativ.  
 
(3) Nëse shoqëria ka formuar bord për rreziqe i cili i mbulon të gjitha rreziqet e punës, i njëjti 
mund t’i kryej edhe funksionet e Bordit për rreziqe të sistemit informativ nëse në këtë bord si 
anëtar është i përfshirë edhe personi udhëheqës i cili është përgjegjës për sistemin informativ.  
 

Neni 12 
 

Bordi për rreziqe është i detyruar rregullisht të kryejë analizë dhe vlerësim të rreziqeve të 
sistemit informativ dhe të azhurnojë “Regjistrin e rreziqeve”, dhe atë së paku dy herë në vit.   
 

Neni 13 
 

Bordi për rreziqe është i detyruar në procesin e menaxhimit me rreziqet t’i përfshijë të gjitha 
projektet e reja në lidhje me sistemin informativ që nga faza e projektimit të të njëjtave.  
 

Neni 14  
 

Bordi për rreziqe është i detyruar të dërgojë raport për punën e tij pas çdo takimi të mbajtur, 
deri tek organi i udhëheqjes së Shoqërisë. Raporti duhet të përmbajë edhe regjistër të 
azhurnuar të rreziqeve.  
 

Neni 15 
 

Masat për largim, zbutje apo transferim të rreziqeve të propozuara nga Bordi për rreziqe, 
implementohen nëse miratohen nga organi i udhëheqjes së Shoqërisë.  
 

 
IV. Siguria e sistemit informativ 

Neni 16 
 

(1) Shoqëria, në pajtim me kompleksitetin e sistemit informativ, është e detyruar të përgatitë 
dhe përcaktojë politikë për siguri të sistemit informativ.  
 
(2) Politika për siguri të sistemit informativ i definon parimet, mënyrat dhe procedurat të cilat 
përdoren për arritjen e nivelit adekuat të sigurisë, si dhe përgjegjësitë dhe autorizimet e të 
gjithë shfrytëzuesve në lidhje me sigurinë dhe resurset e sistemit informativ. 
 
(3) Shoqëria është e detyruar rregullisht ta azhurnojë politikën për siguri të sistemit informativ 
në pajtim me ndryshimet në mjedis dhe ndryshimet në vetë sistemin informativ.  
 

Neni 17 
 

(1) Shoqëria është e detyruar të vendosë proces të vazhdueshëm të menaxhimit me sigurinë e 
sistemit informativ. Ky proces duhet t’i identifikojë mungesat potenciale të sigurisë së sistemit 
informativ, t’i regjistrojë të gjitha incidentet e sigurisë dhe të implementojë kontrolle që do t’i 
largojnë këto mungesa të sigurisë dhe do të sigurojnë nivel adekuat të sigurisë së sistemit 
informativ.  
 
(2) Procesi i menaxhimit me sigurinë në mënyrë të detyrueshëm duhet t’i marrë parasysh edhe 
rreziqet e sigurisë të cilat dalin nga procesi i menaxhimit me rreziqet.  
 



Neni 18 
 

(1) Shoqëria është e detyruar të implementojë kontroll adekuat për akses në resurset e sistemit 
informativ, si dhe të implementojë sistem adekuat për menaxhim me të drejtat e aksesit të 
shfrytëzuesve.  
  
(2) Sistemi i menaxhimit me të drejtat e shfrytëzuesve duhet t’i implementojë proceset për 
identifikim, autorizim dhe vërtetim të shfrytëzuesve, evidencë të shfrytëzuesve dhe aktivitetin e 
tyre në sistemin informativ, si dhe mbikëqyrje mbi menaxhimin (dhënie dhe marrje) e të 
drejtave të shfrytëzuesve.  
 
(3)  Dhënien e të drejtave të shfrytëzuesve Shoqëria është e detyruar të zbatojë në bazë të 
parimit për dhënien e të drejtave të mjaftueshme të aksesit të nevojshme për kryerjen e 
papenguar të detyrave të punës.  
 
(4) Shoqëria është e detyruar në periudha apo sipas nevojës, së paku një herë në vit, të kryejë 
kontrollin e të drejtave të shfrytëzuesve.  
 
(5) Shoqëria është e detyruar të sigurojë nivel më të lartë të sigurisë së shfrytëzuesve të cilët 
kanë qasje të jashtme nga sistemi informativ, më së paku me implementimin e lidhjes së 
enkriptuar dhe vërtetim me 2 faktor.  
 

Neni 19 
 

(1) Shoqëria është e detyruar të vendosë dhe zbatojë proces të krijimit dhe ruajtjes së kopjes 
rezervë të të dhënave të sistemit informativ.  
 
(2) Shoqëria është e detyruar të përgatitë dhe përcaktojë procedura për krijimin dhe ruajtjen e 
kopjes rezervë të të dhënave të sistemit informativ, edhe atë: të dhënat e domosdoshme për 
veprimtarinë e  punës së Shoqërisë, shënimet nga sistemi për menaxhim me të drejtat e 
shfrytëzuesve, si dhe kopje rezervë e vetë aplikacioneve, domethënë skedat e tyre instaluese të 
cilat përdoren si pjesë e sistemit informativ.  
 
(3) Procedura për krijim dhe ruajtje të kopjes rezervë duhet në mënyrë të detajuar t’i 
përshkruajë resurset për të cilat përgatitet kopje e tillë, mënyrat në të cilat kryhet e njëjta, 
frekuenca e përgatitjes së këtyre kopjeve, si dhe kohëzgjatja dhe vendi ku ruhen.  
 
(4) Shoqëria është e detyruar të mbajë evidencë për kopjet e krijuara dhe të kryejë testim 
periodik të mediumeve ku ruhen kopjet rezervë, si dhe testim të procesit të kthimit të të 
dhënave nga kopja rezervë të paktën një herë në vit.  
 
(5) Kopjet rezervë të cilat ruhen jashtë nga hapësirat e Shoqërisë duhet domosdoshëm të jenë të 
enkriptuara.  
 

V. Menaxhim me vazhdimësinë e punës 
 

Neni 20 
 

Shoqëria është e detyruar të vendosë proces të menaxhimit me vazhdimësinë e punës me qëllim 
që të sigurojë funksionim të papenguar dhe të vazhdueshëm të të gjithë sistemeve dhe 
proceseve kritike, si dhe t’i kufizojë humbjet në kushte të veprimit jo të rregullt.  
 

 
 



Neni 21 
 

(1) Shoqëria është e detyruar të menaxhojë me vazhdimësinë e punës në bazë të analizës së 
përpunuar të ndikimeve të veprimtarisë dhe vlerësimit të rreziqeve, e cila duhet të përfshijë:  
 

1. Definim të proceve kritike të punës të domosdoshme për funksionim të papenguar 
dhe të vazhdueshëm të Shoqërisë;  

2. Definim të resurseve dhe sistemeve të nevojshme për kryerjen e proceseve 
individuale të punës, si dhe lidhjet dhe varësitë ndërmjet tyre; 

3. Vlerësim të rrezikut për secilin nga proceset individuale të punës, si dhe gjasat për 
ndodhjen e rasteve të padëshiruara dhe ndikimin e tyre në vazhdimësinë e punës, 
humbjet financiare dhe reputacioni i Shoqërisë; 

4. Definim të nivelit të rreziqeve të pranueshme dhe teknikat për zbutjen e rreziqeve 
të identifikuara;  

5. Definim të ndërprerjes më të gjatë të pranueshme të punës për secilin nga proceset.  
 
(2) Në bazë të analizës së bërë, Shoqëria është e detyruar të miratojë strategji për vazhdimësinë 
e punës, e cila do t’i definojë këto në vijim: 
 

1. Prioritetet e kthimit në funksion të proceseve afariste, si dhe resurset e nevojshme 
dhe sistemet për atë qëllim; 

2. Nivele të kapacitetit të nevojshëm të proceseve afariste (SDO); 
3. Koha e domosdoshme e kthimit për proceset afariste (RTO) dhe 
4. Definim i pikës së kthimit të proceseve afariste (RPO). 

 
(3) Strategjia për vazhdimësinë e punës miratohet nga organi i udhëheqjes së Shoqërisë.  
 

Neni 22 
 

(1) Shoqëria është e detyruar, në bazë të strategjisë së miratuar të vazhdimësisë së punës të 
nenit 21, të përgatitë dhe miratojë plan për vazhdimësi të punës i cili do të përmbajë:  
 1. Përshkrim të procedurave në rast të ndalimit të veprimtarisë, duke përfshirë edhe 
mënyrën e hyrjes së planit në fuqi;  
 2. Lista e proceseve të identifikuara kritike në pajtim me strategjinë për vazhdimësi të  
punës,  si dhe SDO, RTO dhe RPO të tyre.  
 3. Lista e azhurnuar e resurseve të nevojshme për vendosjen e vazhdimësisë së punës;  
 4. Të dhënat e kontaktit të azhurnuara për personat të cilët marrin pjesë në realizimin e 
planit për vazhdimësi, si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e tyre.  
 5. Procedura adekuate për rivendosje të sistemeve informative të cilat janë të 
domosdoshme për mbështetjen e proceseve të punës të parashikuara me planin për vazhdimësi 
të punës.  
 
(2) Plani për vazhdimësi të punës miratohet nga organi drejtues i Shoqërisë.  
 

Neni 23 
 

Shoqëria është e detyruar të përgatitë procedura adekuate për rivendosje të sistemeve 
informative të cilat janë të domosdoshme për mbështetjen e proceseve të punës të 
parashikuara me planin për vazhdimësi të punës. Këto procedura janë pjesë e planit për 
vazhdimësi dhe të njëjtat duhet të përmbajnë:  
 

1. Listë të resurseve të domosdoshme të nevojshme për rivendosje të sistemit 
informativ apo nënsistemit adekuat;  



2. Listën e personave të cilët do të marrin pjesë në rivendosjen e sistemit informativ 
apo nënsistemit adekuat, me detyrat dhe obligimet e tyre; 

3. Procedurë – udhëzim për rivendosje të sistemit informativ apo nënsistemit adekuat 
me përshkrim të detajuar të të gjitha hapave të nevojshme për kthimin e 
funksionimit të të njëjtit.  

 
Neni 24 

 
Shoqëria është e detyruar në mënyrë periodike apo sipas nevojës, të paktën një herë në dy vite, 
t’i azhurnojë dhe rishikojë analizën, strategjinë dhe planin për vazhdimësi të punës.  
 

Neni 25 
 

(1)  Shoqëria është e detyruar në mënyrë periodike apo sipas nevojës, të paktën një herë në dy 
vite, të testoj planin për vazhdimësi. Testimi duhet të kryhet në mënyrë me të cilën do të 
verifikohet funksionaliteti i planit në kushte reale.  
 
(2) Shoqëria është e detyruar të përgatitë procesverbal, nga testimi i planit për vazhdimësi dhe 
të kryejë përmirësime adekuate të planit në pajtim me mungesat e vërejtura.  
 
(3) Procesverbalet nga testimi i planit për vazhdimësi të punës miratohen nga organi i 
udhëheqjes së Shoqërisë.  
 

Neni 26 
 

Shoqëria është e detyruar në mënyrë të rregullt t’i informojë të gjithë personat pjesëmarrës në 
planin për vazhdimësi të punës, për përmbajtjen dhe ndryshimet në të njëjtin, në pajtim me 
detyrat dhe përgjegjësitë e tyre në implementimin e planit.  
 

 
VI. Menaxhim me furnizuesit e jashtëm të shërbimeve për teknologji informative 

 
Neni 27 

 
(1) Shoqëria është e detyruar të vendosë proces të menaxhimit me shërbimet nga furnizuesit e 
jashtëm të shërbimeve për teknologji informative (në tekstin e mëtejshëm: shërbime IT). Qëllimi 
i këtij procesi është që të vendoset procedura adekuate për vendosje gjatë zgjedhjes së 
furnizuesit, menaxhim me nivelin e servisimit , si dhe përmbushjen e nivelit të dakorduar nga 
ana e furnizuesit.  
 
(2) Shërbimet siç janë furnizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të IT, shërbimet e 
telekomunikacionit dhe furnizim i softuerit të gatshëm i cili është i disponueshëm në treg në 
mënyrë komerciale (off-the-shelf), nuk janë lëndë e këtij procesi.  
 

Neni 28 
 

Shoqëria është e detyruar të përgatitë dhe miratojë procedurë për vendosjen e zgjedhjes së 
furnizuesit të shërbimeve të IT me të cilën domosdoshëm do të parashikojë:  
 

1. Analizë të furnizuesve potencialë të shërbimeve të IT në raport me aftësitë e tyre 
teknike për dhënien e shërbimit të kërkuar, gjenda financiare e furnizuesit dhe 
reputacioni i tij i punës; 



2. Nëse furnizuesi është prej shtetit apo shteteve të tjera, të vërtetojë nëse rregullat e 
atyre shteteve lejojnë kontroll adekuat të veprimtarisë së furnizuesit nga ana e 
Agjencisë të Mbikëqyrjes të Sigurimeve për shërbimet e IT  të cilat i jep Shoqëria dhe  

3. Analizë të vështirësive dhe kohës së nevojshme për zgjedhje të furnizuesit tjetër, apo 
mundësitë për kryerjen e shërbimeve të njëjta në vet Shoqërinë, në rast të ndalimit të 
dhënies së shërbimit nga ana e furnizuesit. 

 
Neni 29 

 
Shoqëria është e detyruar të përgatitë dhe miratojë procedurë për menaxhim me nivelin e 
servisimit të furnizuesit të IT shërbimeve, me të cilën domosdoshëm do të parashikojë:  
 

1. Rregullimin e të drejtave për licencim, pronësinë e kodit burimor, si dhe të drejtat e 
pronësisë intelektuale; 

2. Menaxhim me të drejtat për marrjen e të drejtave të kodit burimor në raste ku 
furnizuesi nuk është në mundësi të japë shërbimin. (escrow arrangement); 

3. Rregullim i të drejtave për shqyrtim dhe kontroll të punës së furnizuesit të IT 
shërbimeve për shërbimin konkret i cili është lëndë e marrëveshjes me Shoqërinë; 

4. Rregullim i parametrave të nivelit të servisimit;  
5. Rregullim i mënyrës së raportimit për nivelin e realizuar të servisimit dhe  
6. Rregullim i kontrollit dhe përcjelljes së pajtueshmërisë me rregullat ligjore të furnizuesit 

të IT shërbimeve.  
 

Neni 30  
 

Marrëveshjet të cilat Shoqëria i lidh me furnizuesin e shërbimeve të IT-së, ndërsa të cilat ndër të 
tjerash parashikojnë edhe përpunim, ruajtje apo akses tek të dhënat e Shoqërisë, domosdoshëm 
duhet t’i përmbajnë elementet në vijim:  
 

1. Dispozita për kufizim të qartë të të drejtave dhe obligimeve ndërmjet Shoqërisë dhe 
furnizuesit të shërbimit të IT-së; 

 
2. Dispozita për definim të mundësive për ndërprerje të parakohshme të obligimeve nga 

marrëveshja;  
 

3. Dispozita për pajtueshmëri të furnizuesit me rregullat adekuate ligjore;  
 

4. Dispozitë për fshehje të të dhënave; 
 

5. Dispozita me të cilat Shoqërisë i mundësohet qasje e papenguar dhe mundësi për 
kontroll të hapësirave dhe të dhënave të furnizuesit, në lidhje me shërbimet të cilat i 
kryen në emër të institucionit.  

 
Përmes marrëveshjes Shoqëria siguron qasje të papenguar dhe mundësi për kontroll të 

hapësirave dhe të dhënave të personit të jashtëm dhe për AMS, si dhe për shoqërinë për 
revizion e cila kryen revizion të raporteve vjetore financiare të institucionit. 

 
 Me këtë, aksesi ka të bëjë ekskluzivisht me të dhënat të cilat kanë të bëjnë me 

shërbimet që personi i jashtëm i kryen për Shoqërinë.  
 

 
 
 
 



VII. DISPOZITA TË PËRKOHËSHME DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë” ndërsa do të zbatohet nga 1 janari i vitit 2015.  

 
Nr. 0201-1258/9     Kryetar i Këshillit të Ekspertëve  
     19.12.2013                  d-r Klime Poposki 
         Shkup  


