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Në bazë të nenit 47 paragrafi (1) pika 9) të Ligjit për Bankën Popullore të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6 /16, 83/18 dhe Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 
110/21), Këshilli i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, miratoi  

 
POLITIKË 

e sigurisë së sistemit të informacionit  
 
I.  DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

1. Me Politikën e Sigurisë së Sistemit të Infomacionit (në tekstin e mëtejmë: PSSI) 
përcaktohet mënyra e garantimit të sigurisë së informacionit dhe mjeteve të 
informacionit, përmes zbatimit të kontrolleve parandaluese për zvogëlimin e efekteve 
negative të shkaktuara nga paraqitja e ngjarjeve të cilat e rrezikojnë sigurinë e sistemit 
e informacionit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin 
e mëtejmë: Banka Popullore). 
 

2. Qëllimi i PSSI-së është të sigurojë: 
- besueshmëri ‒ informacioni dhe mjetet e informacionit të jenë të mbrojtura nga 

qasja e paautorizuar dhe të jenë të disponueshme vetëm për personat të cilët kanë 
autorizim për qasje; 

- integritet ‒ informacioni dhe mjetet e informacionit të jenë të sakta, të plota dhe 
të përditësuara; dhe 

- qasje - përdoruesit e autorizuar të kenë qasje të papenguar dhe disponueshmëri të 
vazhdueshme të informacionit dhe mjeteve të informacionit kur ata kanë nevojë në 
veprimtarinë e tyre. 
 

3. Ngjarja e cila rrezikon sigurinë e sistemit të informacionit është ngjarje që shkakton 
ose mund të shkaktojë shkelje të besueshmërisë, integritetit dhe disponueshmërisë së 
informacionit dhe mjeteve të informacionit. 

 
4. Informacionet dhe mjetet e informacionit janë segment jetësor në funksionimin e 

Bankës Popullore dhe përdoren vetëm për qëllime zyrtare. Të punësuarit, personat e 
emërtuar dhe personat tjerë të punësuar në Bankën Popullore kanë për obligim që në 
mënyrë adekuate t'i mbrojnë informacionet dhe mjetet e informacionit në pajtim me 
këtë politikë dhe aktet e brendshme. 

 
5. PSSI-ja do të zhvillohet dhe harmonizohet me standardet ndërkombëtare për 

menaxhimin e sigurisë së sistemeve të informacionit. 
 
 

II.    OFRIMI I SIGURISË SË SISTEMIT TË INFORMACIONIT TË BANKËS POPULLORE  
 

6. Këshilli i Bankës Popullore njoftohet një herë në vit për gjendjen lidhur me zbatimin e 
standardeve të sigurisë dhe sigurinë e sistemit informativ. 

 
7. Guvernatori i Bankës Popullore siguron integrimin e kontrolleve të sigurisë së sistemit 

informativ në sistemin e kontrolleve interne të Bankës Popullore përmes: 
- ofrimit të mbështetjes në procesin e sigurisë së informacionit; 
- vendosjes së mbikëqyrjes dhe koordinimit qendror; 
- përcaktimin e duhur të roleve dhe përgjegjësive; 
- monitorimi i nivelit të harmonizimit të funksionimit të Bankës Popullore me PSSI-në. 
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8. Guvernatori i Bankës Popullore formon Bordin e Mbikëqyrjes të Sistemit Informativ të 
Bankës Popullore për të monitoruar aktivitetet për zbatimin e PSSI-së, si dhe për të 
monitoruar ndryshimet dhe përmirësimet tjera teknologjike të cilat do të bëhen në 
sistemin informativ të Bankës Popullore. 

 
9. Bordi Mbikëqyrës i Sistemit Informativ e informon Guvernatorin e Bankës Popullore për 

punën e tij. Mënyra e punës së Këshillit Mbikëqyrës të Sistemit Informativ rregullohet 
me rregulloren e punës. 

 
10. Personi Përgjegjës Kryesor dhe Ndihmës Personi Përgjegjës Kryesor i Sigurisë së 

Sistemit të Informacionit, Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe Informacionit të 
Klasifikuar nga Zyra e Strategjisë dhe Parandalimit,  janë persona përgjegjës të sigurisë 
së sistemit të informacionit (në tekstin e mëtejmë: PPSSI). PPSSI-ja ka autonomi dhe 
pavarësi të plotë në veprimtarinë e saj dhe për punën e saj i përgjigjet Guvernatorit të 
Bankës Popullore. 

 
11. PPSSI-ja është përgjegjëse për propozimin dhe monitorimin e zbatimit të PSSI-së dhe 

të gjitha akteve të brendshme të cilat dalin nga PSSI-ja. PPSSI-ja mbikëqyr respektimin 
e dispozitave të PSSI-së dhe është i detyruar të propozojë përditësim të PSSI-së në 
rast të ndryshimeve të cilat e kërcënojnë sigurinë e sistemit informativ, si dhe 
ndryshimeve në strukturën organizative dhe platformën teknologjike të Bankës 
Popullore. 
 
 

12. PPSSI-ja ka të drejtat dhe përgjegjësitë e mëposhtme: 
- koordinon të gjitha aktivitetet e sigurisë në lidhje me sistemin e informacionit të 

Bankës Popullore; 
- kryen analizën dhe vlerësimin e rreziqeve që lidhen me sigurinë e sistemit të 

informacionit; 
- jep propozime për zbatimin dhe zhvillimin e PSSI-së; 
- propozon akte të brendshme deri te guvernatori të cilat ofrojnë sistem informacioni 

më të sigurt; 
- bashkëpunon me Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm rreth lëndës së auditimit vjetor 

të sigurisë së sistemit të informacionit; 
- kryen koordinimin qendror dhe hetimin e ngjarjeve të cilat e kanë rrezikuar sigurinë 

e sistemit të informacionit, duke përfshirë bashkëpunimin me institucionet e 
jashtme; 

- bashkëpunon me njësinë organizative përgjegjëse për sigurinë fizike, mbrojtjen dhe 
shpëtimin e punonjësve dhe të mirave materiale; 

- bashkëpunon me Drejtorinë e Punëve Juridike në përgatitjen e akteve të brendshme 
në fushën e sigurisë së sistemit të informacionit, si dhe dispozitave të cilat do të 
rregullohen në marrëveshjet me palët e treta për mbrojtjen e të dhënave personale, 
informacioneve të klasifikuara dhe informacioneve të tjera me shkallë të caktuar 
konfidencialitetit për t'u dhënë qasje palëve të treta gjatë zbatimit të kontratës; 

- organizon trajnimin e punonjësve për zbatimin e PSSI-së; 
- ka qasje deri te të gjitha regjistrat e kontrollit në nivel të sistemit të informacionit të 

Bankës Popullore, dhe 
- ofron shërbime këshilluese për personat të cilët kanë qasje në sistemin e 

informacionit të Bankës Popullore për zbatimin e duhur të PSSI-së dhe akteve të 
brendshme përkatëse. 
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13. Me propozimin të Guvernatorit të Bankës Popullore, Këshilli i Bankës Popullore me 
autorizim përcakton person të autorizuar për mbrojtjen e të dhënave personale (në 
tekstin e mëtejmë: AMDhP) për periudhë 4 vjeçare. AMDhP-ja ka pavarësi dhe 
autonomi të plotë në funksionimin e saj. 

 
14. AMDhP-ja i përgjigjet drejtpërdrejt Këshillit të Bankës Popullore, i cili siguron që ai: 

 
- në mënyrë të përshtatshme dhe në kohë përfshihet në të gjitha çështjet të cilat 

lidhen me mbrojtjen e të dhënave personale; 
- ka burimet e nevojshme për kryerjen e detyrave; 
- ka qasje deri te të dhënat personale dhe operimet e përpunimit;  
- ruan pa ndërprerje njohuritë e tij profesionale;  
- nuk merr asnjë udhëzim nga niveli më i lartë drejtues në lidhje me kryerjen e 

detyrave të tij dhe nuk mund të ndryshohet apo ndëshkohet për kryerjen e detyrave 
të tij, dhe 

- nuk kryen detyra dhe detyrime të tjera të cilat mund të çojnë në konflikt interesash. 
 

15. AMDhP-ja i ka këto të drejta dhe kompetenca: 
 

-     përgatitjen e akteve të brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe 
monitoron harmonizimin e tyre me ligjin dhe aktet nënligjore për mbrojtjen e të 
dhënave personale; 

-  informimin, propozimin e trajnimeve, dhënien e mendimeve, këshillave dhe 
rekomandimeve, të punojë në sensibilizimin dhe trajnimin e udhëheqësisë dhe 
punonjësve që përpunojnë të dhënat personale për obligimet e tyre në lidhje me 
dispozitat e Ligjit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (në tekstin e mëtejmë: 
LDhP); 

-  monitorimin e harmonizimit të LDhP-së, me ligjet tjera që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen e të dhënave personale, harmonizimin e akteve të brendshme të Bankës 
Popullore lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale, përfshirë shpërndarjen e 
përgjegjësive; 

- kryerjen e auditimit/kontrolleve për mbrojtjen e të dhënave personale dhe i paraqet 
Këshillit të Bankës Popullore raport vjetor për harmonizimin e Bankës Popullore me 
rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale; 

- kur është e nevojshme, të jep këshilla në lidhje me vlerësimin e ndikimit të mbrojtjes 
së të dhënave personale dhe monitoron zbatimin e vlerësimit në pajtim me LDHP-
në; 

- bashkëpunimin me Agjencinë e Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe vepron si 
pikë kontakti me të në lidhje me çështjet që lidhen me përpunimin e të dhënave 
personale, duke përfshirë konsultimin paraprak me Agjencinë përpara përpunimit, 
nëse vlerësimi i ndikimit të mbrojtjes së të dhënave personale tregon se, nëse nuk 
merren masa për zbutjen e rrezikut, atëherë përpunimi i të dhënave personale do të 
shkaktojë rrezik të lartë për të drejtat dhe liritë e individëve; 

- vepron si pikë kontakti me subjektet e të dhënave personale për të gjitha çështjet 
që lidhen me përpunimin e të dhënave të tyre personale dhe për realizimin e të 
drejtave të tyre sipas LDhP-së; 

- koordinon kontrollin e brendshëm të masave teknike dhe organizative për sigurimin 
e fshehtësisë dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale; 

- analizon raportet nga kontrolli i brendshëm dhe/ose mbikëqyrjen e kryer dhe i 
paraqet guvernatorit propozime për marrjen e masave të nevojshme për eliminimin 
e mangësive të konstatuara; 

- kontrollon ngjarjet e evidentuara në sistemin e menaxhimit të gjurmëve të auditimit, 
dhe 
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-    mund të kryejë detyra dhe obligime të tjera nëse nuk shpien në konflikt interesash. 
 

     16. Përveç detyrimeve sipas pikave 12 dhe 15, PPSSI-ja dhe AMDhP-ja janë të detyruara 
ta respektojnë besueshmërinë e dokumenteve, të dhënave dhe informacioneve deri te të cilat 
do të kenë qasje gjatë kryerjes së detyrave të tyre të punës. 

 
 

17. Udhëheqësit taktikë janë përgjegjës për: 
- përgatitjen dhe përditësimin e procedurave të brendshme të funksionimit në pajtim 

me PSSI-në; 
- analizën dhe vlerësimin e rreziqeve të cilat lidhen me sigurinë e sistemit të 

informacionit brenda njësive organizative që ata menaxhojnë, dhe 
- vlerësimin e ndikimit të  mbrojtjes së të dhënave personale, nëse udhëheqin një 

njësi organizative që përpunon të dhëna personale. 
 

18. Të punësuarit në Bankën Popullore janë të obliguar t'i respektojnë PSSI-së dhe aktet e 
brendshme përkatëse për garantimin e sigurisë së sistemit të informacionit. 
 
19. Të punësuarit në Bankën Popullore janë të obliguar t'i informojnë udhëheqësit taktikë 
dhe PPSSI-së/AMDhP-së në rastet kur: 

- do të konstatojnë se ka ndodhur një ngjarje që ka rrezikuar sigurinë e sistemit të 
informacionit; 

- do të identifikojnë pengesat në funksionimin e sistemit të informacionit; dhe 
- dyshojnë se mund të ndodhë ngjarje që e kërcënon sigurinë e sistemit të 

informacionit. 
 

20. Të punësuarit në Bankën Popullore janë të obliguar t'i zbatojnë masat e duhura në 
rastet kur subjektet e jashtme kanë qasje në pjesë të sistemit të informacionit të Bankës 
Popullore, në pajtim me PSSI-së dhe aktet e brendshme përkatëse.  
 
20. Të punësuarit në Bankën Popullore janë të obliguar t'i zbatojnë masat e duhura në 
rastet kur subjektet e jashtme kanë qasje në pjesë të sistemit të informacionit të Bankës 
Popullore, në pajtim me PSSI-së dhe aktet e brendshme përkatëse. 

 
21. Drejtoria e Auditimit të Brendshëm kryen kontroll të përshtatshmërisë dhe efektivitetit 
të kontrolleve të kryera të sigurisë së paku një herë në vit dhe jep vlerësim të pavarur dhe 
objektiv për qasshmërinë, integritetin dhe besueshmërinë e sistemit të informacionit të 
Bankës Popullore. 
 

Parimet të cilat lidhen me përpunimin e të dhënave personale 
 

22. Banka Popullore i zbaton masat e duhura teknike dhe organizative për sigurimin e 
përpunimit të të dhënave personale në pajtim me ligjin, pas çka zbaton parimet e 
mëposhtme: 

- ligjshmëri, drejtësi dhe transparencë - përpunimi kryhet në pajtim me ligjin, në 
masë të mjaftueshme dhe në mënyrë transparente në raport me subjektin e të 
dhënave personale; 

- kufizim i objektivave - të dhënat mblidhen për qëllime konkrete, të qarta dhe 
legjitime dhe nuk përpunohen në mënyrë që nuk është në pajtueshmëri me ato 
objektiva; 

- vëllimi minimal i të dhënave - të dhënat e përpunuara janë të përshtatshme, të 
rëndësishme dhe të kufizuara në atë që është e nevojshme në lidhje me qëllimet 
për të cilat ato përpunohen; 
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- saktësia - të dhënat janë të sakta edhe ku është i nevojshmëm përditësimi, me ç’ka 
merren masat e duhura për fshirjen ose korrigjimin në kohë të të dhënave të cilat 
janë të pasakta ose të paplota, duke marrë parasysh qëllimet për të cilat janë 
përpunuar; 

- kufizimi i periudhës së ruajtjes - të dhënat ruhen në një formë që mundëson 
identifikimin e subjekteve të të dhënave personale, jo më shumë se sa është e 
nevojshme për arritjen e qëllimeve për të cilat ato përpunohen; dhe 

- integriteti dhe besueshmëria- të dhënat përpunohen në mënyrë që siguron nivel 
adekuat sigurie, duke përfshirë mbrojtjen kundër përpunimit të paautorizuar ose të 
paligjshëm, si dhe humbjen, shkatërrimin ose dëmtimin e tyre të rastësishëm. 

 
 

III. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE 
 

23. Guvernatori i Bankës Popullore miraton akte interne me të cilat zbatohet PSSI-ja. 
 

24. Me hyrjen në fuqi të kësaj politike, pushon së vlejturi Politika e Sigurisë së Sistemit 
Informativ të Bankës Popullore P.nr. 02-15 / IX-5/2011 e datës 15.9.2011, P. nr. 02-15 / 
I-2/2015 e datës 29 janar 2015 dhe P. Nr.02-15 / III-2/2016 e datës 24.03.2016. 
 
25. Kjo politikë e sigurisë së sistemit të informacionit hyn në fuqi në ditën e miratimit të 
saj. 

 
 
 
 
 
 
 
P.nr. 02-15/IX-1/2021 
30 qershor 2021 
Shkup 

 
Guvernatore dhe Kryesuese e Këshillit të 
Bankës Popullore e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut 
d.r. Anita Angellovska-Bezhoska 

 
 
 

 
 
 


