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Врз основа на член 186 став (2) точка б) од Законот за хартии од вредност 

(Службен весник на РМ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), согласно 

Стратешкиот план 2019-2021 бр.09-1112/1 од 28.12.2018 година, Претседателот на 

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на ден 24.01.2019 година 

донесе  

Стратешки план 

за развој на човечкиот капитал во  

Комисијата за хартии од вредност  

на Република Македонија 

      Вовед 

1. Мандат и надлежности на Комисијата  за хартии од 

вредност на Република Македонија  

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во натамошниот 

текст: Комисијата) е самостојно и независно регулаторно тело кое врши јавни 

овластувања утврдени со Законот за хартии од вредност, Законот за инвестициони 

фондови, Законот за преземање на акционерски друштва и сите подзаконски акти кои 

произлегуваат од нив.  

Таа го регулира и контролира работењето со хартии од вредност на територијата 

на Република Македонија и во рамките на своите законски надлежности и 

овластувања се грижи за законито и ефикасно функционирање на пазарот на хартии 

од вредност и за заштитата на правата на инвеститорите, со цел постојано јакнење 

на довербата на јавноста во институциите на пазарот на хартии од вредност во 

Република Македонија. 

Основана е  19 јуни 1992 година со Одлука на Владата на Република Македонија.  

Претседателот и комисионерите ги избира и разрешува Собранието на Република 

Македонија по предлог на Владата на Република Македонија. Петте членови на 

Комисијата дејствуваат заеднички да ги постават и спроведат правилата со кои се 

регулира пазарoт на хартии од вредност и нејзините учесници. Претседателот е 

одговорен за спроведување и надзор над извршните, административните и 

оперативните функции на Комисијата. 

2. Цел на Стратешкиот план за развој на човечкиот  

капитал во Комисијата 2019-2021 

Способноста на Комисијата да го исполни својот мандат и да ги изврши своите 

надлежности цврсто зависи од нејзината способност да ја привлече, развие и да ја 

задржи најдобрата работна сила во рамките на својата институција.  
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Ние веруваме дека е важно вработените да се чувствуваат вредни и ценети, така 

што тие ќе можат да придонесат најдобро за институцијата. Продолживме да 

инвестираме во нашите вработени преку обезбедување програми за учење и развој 

кои им помагаат да растат во нивните улоги. Ние, исто така, преземаме различни 

иницијативи за да ги мотивираме нашите вработени, да го остварат својот целосен 

потенцијал. Покрај тоа што КХВ работи со колаборативни тимови на луѓе, ние, исто 

така ја користиме технологијата, за да можеме да држиме чекор со сложениот пазар. 

Бидејќи дигиталната револуција го менува начинот на кој размислуваме и работиме, 

како и вештините што ги бараме, ние продолжуваме да ги развиваме нашите системи 

и способности, за да постигнеме поголема ефикасност и да бидеме успешни во она 

што го правиме.  

Покрај ефикасното и успешно исполнување на нашите должности, и нашето 

однесување, влијае на тоа каква перцепција за нас имаат сите засегнати страни. Па 

затоа, ги зајакнавме нашите практики на внатрешно раководење и продолжуваме да 

ја истакнуваме културата на сообразност и етичко однесување.  

Овој Стратешки планза развој на човечкиот капитал во Комисијата има за цел да 

ги оптимизира човечките ресурси на Комисијата за ефикасно и ефективно 

исполнување на мисијата на Комисијата преку долгорочно, планирано и поддржано 

управување со човечките ресурси.  

3. Усогласеност на овој план со Стратешкиот план на 

Комисијата за 2019-2021 година и Програмата за работа 

за 2019 година  

Стратешкиот план за развој на човечкиот капитал за 2019 - 2021 година се 

утврдува врз основа на Стратешкиот план за унапредување и развој на Комисијата за 

2019 - 2021 година, Програмата за работа на Комисијата за 2019 година, Правилникот 

за систематизација на работните места во Комисијата, индивидуалните планови за 

стручно усовршување на вработените и плановите за стручно усовршување на 

организациските единици во Комисијата, како и финансиските средства кои се на 

располагање за стручно усовршување на вработените во Комисијата согласно 

Финансискиот план за 2019 година. 

Успехот во спроведувањето на планираните цели на Комисијата во голема мера 

ќе зависат од спроведувањето на Стратешкиот план за развој на човечки капитал и 

неговата усогласеност со Страшкиот план за унапредување и развој на Комисијата за 

2019 - 2021 година и Програма за работа на Комисијата за 2019 година. Затоа, 

планирањето на човечкиот капитал треба е составен дел од севкупните процеси на 

планирање и буџетирање на КХВ. Комисијата на неколку начини ја потврди оваа 

важна поврзаност.  
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Имено, Стратешкиот план на Комисијата за 2019 - 2021 година ја нагласува 

клучната улога на работната сила и нејзиниот развој со вклучување на Стратешкиот 

приоритет 3.2. „Развој на човечкиот капитал и ресурси“, исто како и целта 

„Инвестирање во човечки капитал“ вклучена во Програмата за работа на Комисијата 

за 2019 година, според кои клучен елемент за успешно спроведување на мисијата на 

Комисијата и одржување чекор со промените во опкружувањето претставува развојот 

на човечкиот капитал и институционалната зрелост.  

Преку индивидуален развој до индивидуална ефикасност со цел постигнување на 

организациска ефикасност е еден од основните мотиви на Комисијата при 

оптимизирање на институционалните перформанси. Признавањето на потребата за 

интеграција и усогласување на програмските планови со планирање и менаџирање на 

човечкиот капитал, се рефлектира и со одлуката за изготвување на овој стратешки 

план за развој на човечкиот капитал, а со цел усогласување со насоките на мисијата, 

временските рамки и одговорноста кон Стратешкиот план за унапредување и развој 

на КХВ за 2019-2021.  

Овој стратешки план за развој на човечкиот капитал за фискалните години 2019-

2021,  вклучува четири стратешки цели и неколку стратешки под-цели.: 

4. Финансирање на активностите кои ќе произлезат од 

спроведување на Стратешкиот план за развој на  

човечкиот капитал за 2019 - 2021 година  

Реализацијата на активностите кои ќе произлезат како резултата од 

спроведувањето на овој стратешки план за развој на човечкиот капитал во Комисијата 

ќе се реализира во рамки на одобрените финансиски средства во Финансискиот план 

на Комисијата за секоја од годините во периодот 2019 – 2021 година и со средства 

обезбедени од донации. 
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Нашата Мисија  

 

Мисијата на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија е да ги 

заштити инвеститорите; да се грижи за создавање и одржување на фер, сигурен, 

транспарентен и ефикасен пазар на хартии од вредност и да го олесни 

привлекувањето на капитал со што придонесува кон економскиот раст и развој на 

државата. 

 

 

 

 

Нашата Визија  

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија се залага за 

создавање и одржување на пазарно опкружување кое ја оправдува довербата на 

инвеститорите и се карактеризира со транспарентност и интегритет. 
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Нашите вредности 

 

  

 Интегритет - секој вработен во Комисијата има одговорност да ги демонстрира 

највисоките етички стандарди, со цел да ја оправда и влијае врз довербата на 

инвеститорите и учесниците на пазарот на хартии од вредност. 

 Отчетност - Комисијата ја прифаќа одговорноста врз основа на закон и презема 

се што е потребно за зголемување на транспарентноста кон јавноста. Во 

извршувањето на својата мисија, вработените се одговорни и отчетни пред јавноста 

и преземаат одговорност за постигнување на целите на Комисијата.  

 Ефективност - Комисијата се стреми кон и воспоставува проактивен и иновативен 

пристап во проценувањето и адресирањето на ризиците на пазарот на капитал, на 

инвеститорите и другите учесници, а со цел на најефикасен и најефективен начин 

исполнување на нејзината мисија и цели.  

 Тимска работа - успехот на Комисијата зависи од разновиден, координиран тим 

посветен на највисоките стандарди на доверба, напорна работа, соработка и 

отворена комуникација. Вработените се посветени на ефикасно работење и ефикасно 

меѓусебно координирање и комуникација.  

 Правичност - при спроведувањето на своите регулаторни и извршни овластува-

ња, Комисијата ги третира инвеститорите, учесниците на пазарот и сите други 

праведно, со почит, достоинство и во согласност со законот. Комисијата се стреми да 

вработи, обучи и задржи квалификувана и разновидна работна сила и да обезбеди 

донесување на фер, етички и праведни одлуки кои се однесуваат на вработените и 

засегнатите страни. 

 Извонредност - Комисијата е посветена на највисоките стандарди за извонредно-

ст во исполнувањето на законските надлежности, мисијата и визијата.  

 

 

 

 



Стратешки план за развој на човечкиот капитал 2019 – 2021 

 

 
Страна | 8 

Цел 1 

 

    Регулатор подготвен за иднината 

Во 2018 година, Комисијата започна со подготовка на стратешки план со кој 

сакаше да го испланира нејзиното патување со цел да стане подобро подготвен 

регулатор во иднина преку зајакнување на нејзините основни функции, преку градење, 

проширување и одржување на разновидна и талентирана работна сила и преку 

вклучување на иновативни начини за работа и технологии кои го пратат глобалниот 

развој во светот.  

Сведоци сме дека улогата на Комисијата континуирано се менува заедно со 

развојот и промените на на пазарот на капитал, како и со промените поврзани со 

усогласувањето на нашата законодавна регулатива со онаа на Европската унија. За 

да може Комисијата да ги спроведе своите надлежности, од особена важност е таа да 

продолжи да се развива и да ги зајакне ресурсите кои ги поседува.  

Ова нејзино патување со цел да се стане регулатор поподготвен за иднината, 

започна со донесување на новата Внатрешна организација на Стручната служба на 

Комисијата и новата Систематизација на работните места во Комисијата со цел да се 

овозможи воспоставување на добар оперативен модел со ефикасна структура на 

вработени со соодветни знаења и вештини кои одговорат на современите барања на 

пазарот на капитал. Воедно, за прв пат во рамките на систематизацијата на работните 

места во Комисијата се предвиде и работно место на лице кое ќе биде задолжено за 

развојот на човечкиот капитал во Комисијата. Овој стратешки план за развој на 

капацитетите на човечкиот капитал, кој за темел ја има идејата на зајакнување на 

нашата култура на извонредност, е во насока на исполнување на идните очекувања 

од нас како регулатор на пазарот на капитал.  

       Проширување и диверзифицирање на  

базата на таленти (talent pool) 

1. Регрутирање и негување талент  

Комисијата е свесна дека исполнувањето на нејзината мисија и спроведувањето 

на нејзините надлежности бара континуирано регрутирање на квалитетни и стручни 

мотивирани лица на сите нивоа или фази во кариерата со соодветни работни 

компетенции потребни за да се постигнат ефикасни и ефективни резултати во 

работата.  

1.1. Моментална состојба во Комисијата  

Согласно новата Внатрешна организација на Стручната служба на Комисијата и 

новата Систематизација на работните места, во Комисијата се предвидени вкупно 35 

работни позиции. Тоа може да се види од следната табела: 
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Организациски единица 

Ниво на 

работна 

позиција 

Број на 

предвидени 

работни позиции 

Пополнети 

работни 

позиции 

Кабинет  

на Претседателот на Комисијата 

Б2 2 2 

Вкупно 2 2 

Одделение за  

внатрешна ревизија 

Б4 1 1 

Б2 2 0 

Вкупно 3 1 

Одделение за  

финансиски прашања 

Б4 1 0 

В1 2 2 

Вкупно 3 2 

Сектор за  

општи и нормативни работи 

Б3 1 0 

В1 2 0 

В2 2 2 

В3 1 0 

В4 1 1 

Г1 1 0 

А1 2 2 

Вкупно 10 5 

Сектор за  

супервизија на пазарот на капитал 

Б3 1 1 

В1 3 2 

В2 3 1 

В4 1 0 

Вкупно 8 4 

Сектор за  

корпоративни финансии 

Б3 1 1 

В1 3 2 

Вкупно 4 3 

Сектор за 

истражување и развој на пазарот 

на капитал и меѓународн соработка 

Б3 1 1 

В1 1 0 

В2 3 2 

Вкупно 5 3 

Вкупно 35 20 
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Од табелата може да се забележи дека само 20 работни позиции или 57% од 

вкупно предвидените работни позиции се пополнети со работен кадар. Особено е 

видлив недостатокот на кадар во Секторот за општи и нормативни работи, Секторот 

за супервизија на пазарот на капитал и Одделениото за финансиски прашања.  

Старосната структура и стажот на вработените во Комисијата се дадени во 

следната табела: 

Старосна гранца Број на вработени 
Стаж на 

вработените 
Број на вработени 

до 30 години 2 до 5 години 5 

31 - 35 години 2 6 – 10 години 6 

36 - 40 години 5 11 – 15 години 4 

41 – 45 години 7 16 – 20 години 

дини 

4 

над 46 години 4 над 21 година 1 

Вкупно 20 Вкупно 20  

Од табелата со податоци за старосната структура на вработените во Комисијата 

се забележува дека најголем број од вработените се со возраст околу 40 години, 

одоносно повеќе од половината од вработените во Комисијата се со возраст помеѓу 

36 и 45 години, додека просечниот стаж на вработените во Комисијата изнесува 11 

години. Во следните три години нема да има пензионирање на вработен во 

Комисијата. Не постои ризик од напуштање на вработените на својата работа во 

Комисијата.  

Нивото на образование и етничката припадност на вработените во Комисијата се 

дадени во следната табела:   

Ниво на образование Број на вработени 
Етничка 

припадност 
Број на вработени 

средно образование 2 македонци 20 

високо образование 8 албанци 0 

магистратура 10 друго 0 

Вкупно 20 Вкупно 20  
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1.2. Потреба и регрутирање на нов стручен кадар  

Поради зголемениот обем на работа кој произлегува од активностите кои се 

предвидени во Програмата за работа, Комисијата има потребата од ангажирање на 

дополнителен стручен кадар кој ќе помогне во извршување на законските 

надлежности на Комисијата и одржување на работната ефикасност. Во наредната 

година се планира проширување на тимот на вработени лица во согласност со 

Годишниот план за вработување за да може Комисијата да држи чекор со барањата 

на пазарот на капитал кој се развива секојдневно.  

Во таа насока, Комисијата ќе селектира и регрутира нови стручни кадри со цел да 

ги зајакне Секторот за супервизија на пазарот на капитал, Секторот за општи и 

нормативни работи, Секторот за корпоративни финансии, Одделението за внатрешна 

ревизија и Одделениото за финансиски прашања, а при тоа ќе се води од начелото 

на зголемување на балансот на талентирана и разновидна работна сила, почитувајќи 

го и уставниот принцип за еднаква и правична застапеност на сите етнички заедници.  

Исто така, при развојот на современ и компетентен човечки капитал како еден од 

главните приоритети на Комисијата во новиот стратешки период и продлабочување 

на системот на вредности во согласност со стандардите на пазарите на хартии од 

вредност, Комисијата во следниот период ќе преземе иницијативи за поголема 

самостојност и независност во градењето на своите кадровски политики и ангажирање 

на кадар, односно ќе бара од надлежните авторитети изземање на вработените во 

Комисијата од системот на административни службеници и повторно враќање на 

правото за слободно и самостојно одлучување при изборот на својот кадар.  

2. Стручна и квалитетна работна сила на пазарот 

Помладата генерација е само еден од изворите на стручна и квалитетна работна 

сила од каде Комисијата црпи идни кадри кои ќе донесат свежи идеи и ќе ја унапредат 

работата во Комисијата. 

 Комсијата и понатаму ќе посветува поголемо внимание на предизвиците со кои 

се соочуваат младите лица при своето вработување од една страна, и на потребата 

од постоење, проширување и одржување на квалитетна и талентирана работна сила 

од друга страна која ќе преставува добра основа од каде ќе се црпат идни кадри во 

Комисијата и на пазарот на капитал воопшто.  

Во таа насока Комисијата ќе ги преземе следните активности: 

• Програма за изведување на практична работа  

Комисијата донесе програма за изведување на практична работа со која се утврди 

начинот и условите за ангажирање на практиканти во Комисијата. 

 Изведувањето на практичната работа која ја овозможува оваа програма  

претставува одлична можност за дополнително учење и напредување во градењето 

на кариерата и стекнување на искуство од страна на младите лица во областа на 

работењето на пазарот на капитал.  
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Цел 2 

Практичната работа може да трае од една работна седмица до еден месец, а 

практикант во Комисијата може да биде студент/ка од високообразовна институција 

во државата со кои Комисијата има потпишано договори за изведување на практична 

настава на студенти.   

Во рамките на практичната работа и согласно меѓусебната соработка со другите 

финансиски институции, Комисијата организира неколкудневна практична настава за 

практикантите во Македонската Берза АД Скопје, ЦДХВ АД Скопје и во други 

овластени учесници на пазарот на хартии од вредност се со цел истите непосредно 

да се запознаат со нивната работа.  

Исто така, во соработка со економските и правните факултети во земјава, 

Комисијата ќе овозможи на прворангираните дипломирани студенти со просек да ја 

следат програмата за пракса која ќе биде во времетраење од 1 месец (Intership 

program). Овие програми претставуваат и начин на изградба на нашите идни кадри. 

• Избор на најдобар научно-истражувачки труд/есеј на 

тема од обаласта на пазарот на хартии од вредност   

Комисијата ќе ја продолжи праксата на избор на најдобар научно-истражувачки 

труд/есеј на тема од областа на пазарот на хартии од вредност со цел да го зголеми 

интересот кај младите ученици и студенти за работата на пазарот на хартии од 

вредност и да ги охрабри преку научно-истражувачката дејност знаењата стекнати во 

образовниот процес да ги синтетизираат во труд или есеј со што ќе придонесат при 

креирање на мерки и активности за развој на пазарот на хартии од вредност и воопшто 

економијата.  

• Финансиска едукација на младите генерации  

Комисијата ќе продолжи со спроведување на своите законски утврдени 

едукативни активности и ќе соработува со приватните и државните високообразовни 

институции, (универзитети и факултети), основните и средни училишта, фондациите 

со цел проширување и надградба на знаењата кај различните целни групи за пазарот 

на хартии од вредност.  

Развивање и задржување на човечкиот капитал   

 

Комисијата континуирано ќе се грижи за професионален развој на своите 

вработени за да можат тие да одговорат на сегашните и на идните потреби на 

работното место на кое се наоѓаат. Таа им ја признава важноста на своите вработени 

и им помага да го развијат својот потенцијал, да ги подобрат своите вештини, да 

добијат подобра сатисфакција од работата и да го подобрат ефектот од работата 

преку нивно континуирано стручно усовршување.  
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• Програма за континуирано стручно усовршување на 

вработените во Комисијата  

Комисијата преку изготвување на Годишна програма за стручно усовршување на 

вработените во Комисијата ќе обезбеди систематски приод во координацијата, 

планирањето и спроведувањето на процесот на стручното усовршување на секој од 

вработените, со цел да помогне во процесот на утврдување на насоките за развој на 

човечките ресурси потребни за успешна реализација на поставените стратешки цели 

и реализацијата на програма за работа на Комисијата.   

Согласно програмата за стручно усовршување, секој вработен во Комисијата ќе 

има право, но и обврска во текот на годината стручно да се усовршува врз основа на 

свој индивидуален план за стручно усовршување во кој ги наведува темите за стручно 

усовршување кои се неопходни за извршување на неговите работни задачи, 

распоредени според приоритет во зависност од барањата на неговото работно место, 

знаењата и вештините неопходни за извршување на неговите работни задачи, 

стратешките цели на Комисијата, организациската единица или работниот тим на кој 

тој му припаѓа.  

Како дел од годишниот циклус на планирање секоја организациска единица на 

Комисијата, прави план за стручно усовршување врз основа на индивидуалните 

планови на секој од вработените во таа организациска единица идентификувајќи ги 

ресурсите потребни за нивно спроведување.  

Врз основа на плановите за стручно усовршување на организациските единици ќе 

се направи процена на оправданоста и поставеноста во реални граници, при што ќе 

се земат во предвид средствата одобрени за стручно оспособување на вработените 

во Финансискиот план на Комисијата, и на крај ќе се добие листа на теми/области за 

стручно усовршување на вработените со цел вработените да ги зголемат своите 

вештини и способности преку различни видови на стручното усовршување врз 

принципот на транспарентност, фер и еднакви можности. 

Процесот на стручно усовршување на вработените во Комисијата на горе-

наведените теми/области ќе се реализира преку различни форми на учење и 

стекнување нови знаења и вештини: семинари, работилници, студиски посети, обуки 

на самото работно место, курсеви, учење на далечина, сесии за учење на тимот (TLS), 

конференции и слично. Процесот ќе се реализира со ангажирање на други лица и 

субјекти (обучувачи, домашни и странски институции и организации, правни лица од 

приватниот сектор, здруженија на граѓани, TAIEX програма, странска експертска 

мисија и слично).   

Информациите за компетентноста на работната сила, добиени преку редовните 

проценки и континуираниот мониторинг, како и индивидуалните годишни планови на 

вработените, ќе се користат при изготвување на годишниот план за стручно 

усовршување односно професионален развој. 
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Комисијата ќе врши следење на извршувањето на Годишната програма за стручно 

усовршување на вработените, при што ќе се врши евиденција на вработените во 

Комисијата кои ќе бидат на стручно усовршување, евиденција на реализираните 

стручни усовршувања и темите на истите, како и евиденција на организаторите на тие 

стручни усовршувања.  

• Сесии за учење на тимот (Team Learning Session - TLS)  

Во наредните години ќе се продолжи со позитивната пракса на организирање на 

внатрешни обуки т.н. сесии за учење на тимот (TLS) на кои вработените ќе ги 

пренесуваат знаењата и искуствата стекнати во текот на некоја програма за стручно 

усовршување која ја посетиле.  

Минатата година речиси 74% од вработени во Комисјата посетиле програма за 

стручно усовршување, како на локално, така и на меѓународно ниво. Но истовремено, 

Комисијата ја цени, користи и споделува постоечката експертиза и искуство на 

вработените. А во оваа насока, од воведувањето на оваа практика во Јуни 2018 година 

беа организирани вкупно 15 сесии за тимско учење (просечно по две сесии месечно) 

на неколку теми, меѓу кои и следниве: 

✓ Иницијативна за признавање на капитален инструмент;  

✓ Упатство за стручно усовршување и управување со ефектот на вработените во 

Комиисјата за хартии од вредност на Република Македонија; 

✓ Нова законска регулатива на пазарот на хартии од вредност во Република 

Македонија; 

✓ Вонредна контрола и начинот на нејзино спроведување; 

✓ Основање на друштво за инвестиционо советување; 

✓ Кодекс за деловниот изглед на вработените во Комисијата; 

✓ Правила за однесеување на комисионерите и на вработените во Комисијата; 

✓ Деловник за работа на Комисијата; 

✓ Основи на спречување перење пари и финансирање на тероризам за брокерски 

куќи и друштва за животно осигурување; 

✓ Осврт на новиот закон за јавни набавки; 

✓ Конференција на здружението на внатрешни ревизори; 

✓ IOSCO семинар за инвестициски фондови - регулација и супервизија; 

✓ Новини во Закон за преземање на акционерски друштва. 
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• Разбирање и минимизирање на бариерите кон  

задржување на знаењето  

Во оваа фаза, Комисијата не се соочува со ризик од исцрпување на работната 

сила. Просечното времетраење на вработувањето на нашите луѓе во Комисијата 

изнесува 11 години. Ние не предвидуваме никаков ризик од заминување за следните 

3 години. 

• Можности за проширување и продлабочување  на 

знаењата и работното искуство на вработените преку 

соработка со други институции  

Во текот на годината, Комисијата ќе развие програма за соработка со 

регулаторите од регионот, како и со домашни институции со кои соработува за да им 

овозможи на своите вработени кои ги исполнуваат условите да поминат 7-дневна 

обука во тој регионалнен регулаторен орган или во домашната институција.  

Оваа обука ќе им овозможи подобро разбирање на предвидените законски 

измени, опремувајќи ги со поширок поглед на регионалната интеграција на пазарите 

на капитал.  

Во исто време, и Комисијата исто така активно ќе ги споделува своите искуства и 

практики со нашите странски колеги. 

• Ментрорство и Job-Shadowing (двоен профил) 

Оваа година Комисијата ќе ги ефектуира програмите за менторство и за следење 

на работното место (Job-Shadowing) во рамките на институцијата како корисен начин 

за подобрување на интер-секторското знаење на вработените и воведувањето на 

новите вработени во процесот на работа. 

Придобивките од менторството се повеќестрани. Тоа претставува професионална 

релација помеѓу менторот и менторираното лице, која има за цел подобрување на 

општите и посебните работни компетенции, преку давање на поддршка и 

пренесување на знаења, вештини, искуство од едно на друго лице. Покрај двете 

страни, менторот и менторираното лице , дополнително значителна придобивка има 

и самата институцијата на организациско ниво. 

Комисијата се грижи и за нововработените лица во нејзината институција на начин 

што донесе Упатството за воведување во работните процеси/задачи на ново 

вработеното лице (New hire on-boarding plan) со кое се планира и координира 

вклучувањето на нововработеното лице во работно опкружување во Комисијата со 

информации од страна на останатите колеги и целосно опремен работен простор, 

односно запознавање со работната околина на нововработениот на неговиот прв 

работен ден и месеците кои следуваат во работа. 
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Цел 3 

 

Ефикасно управување и искористување  

на човечкиот капитал  

Регрутирањето на нови кадри, професионалниот развој и усовршување на 

вработените, како и нивното задржување во Комисијата се само еден од чекорите во 

постигнувањето на добри резултати од работата. Начинот на кој Комисијата го 

селектира, развива, задржува, усовршува и поддржува својот вреден човечки капитал 

игра клучна улога во севкупната ефективност на Комисијата во процесот на 

спроведување на нејзината мисијата.  

• Комуникација и соработка на секое ниво  

Водејќи се од верувањето дека е особено важно вработените да се чувствуваат 

ценети и на тој начин да придонесуваат во институцијата на најдобар можен начин, 

Комисијата и во иднина ќе работи на создавање позитивна работна атмосфера на 

работното место, јакнење на соработката и довербата помеѓу своите вработени, како 

и создавање на позитивна и отворена комуникација помеѓу нив. 

Комуникацијата помеѓу вработените има две дополнителни функции: да делегира 

информации до вработените кои се потребни за завршување на задачите и да гради 

цврсти врски помеѓу нив. Комисијата сака да создаде работна средина на доверба и 

отвореност, па затоа е неопходно да има размена на информации на редовна основа 

и транспарентност на секое ниво. Таа е свесна дека придобивките од одлична 

комуникација на работното место се многубројни. 

Комсиијата ќе настојува вработените од различни сектори да работат на проекти 

и задачи, со цел да се користат различни способности и компетенции во рамките на 

поединечните компоненти. Ваквите меѓусекторски работни групи носат пошироки и 

поразновидни перспективи, ги подобруваат учењето нови вештини и го поддржуваат 

индивидуалното учење и развој на секое ниво. 

• Градење на тимски дух  

а) Тим билдинг активности 

Тим билдингот е функционална алатка за добро менаџирање со човечките 

ресурси во една институција. На самиот тим билдинг настан вработените од 

Комисијата се дружат, дознаваат повеќе едни за други, се зближуваат, споделуваат 

информации. Успешниот тим билдинг настан ќе се рефлектира позитивно врз сите 

вработени во Комисијата и придонецува за градење на тимскиот дух. 

Со цел да создаде позитивна средина за работа и подобра комуникација помеѓу 

вработените, минатата година Комисијата за прв пат организираше тим билдинг 

настан на тема „Јакнење на тимскиот дух“.  
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И во иднина Комисијата ќе продолжи со праксата на организирање на тим билдинг 

настани на кои ќе се обработуваат теми како што се: начини за ослободување на 

индивидуалниот и тимскиот потенцијал и обновување на мотивацијата;  организирање 

на совршен тим; личен развој; зајакнување и подобрување на ефикасноста на тимот; 

зајакнување на довербата кај членовите на тимот; здружено постигнување на 

заедничката цел; развивање отворена комуникација меѓу учесниците и слично. 

Тим билдинг настаните ќе се организираат два пати годишно и надвор од градот 

во изнајмен простор. 

б) Воведување на „happy hour” секој месец  

За време на паузата во работниот ден или после работа ќе се организираат во 

просториите на Комисјата или надвор од неа мали забави/дружења каде сите 

вработени ќе можат потполно да се опуштат и да разговораат за секакви теми, со што 

ќе се подобри односот и комуникацијата помеѓу вработените. 

• Да се развие силна култура базирана на перформанси и 

учинок 

Комисијата има за цел да развие култура на отчетност, насочена кон резултати и 

учинок. Таа им оддава должно признание на вработените кои постигнале 

извонредност и ја демонстрирале својата подготвеност да преземат поголеми 

одговорности надвор од обврските од работната позиција.  

Во таа насока, минатата година Комисијата ја донесе процедурата за избор на 

вработен за наградата „Вработен на годината“ која за прв пат ќе се спроведе оваа 

година.  

Истата година Комиисијата го донесе и Упатството за стручно усовршување и 

управување со ефектот на вработените во Комисијата со кој се дефинира начинот на 

управување со ефектот на вработените, односно начинот на утврдување на работните 

цели и задачи на вработените, континуираното следење на ефектот на вработените 

и утврдување на постапката за оценување на ефектот на вработените.  

Согласно ова Упатство ефектот на секој од вработените се оценува по шест 

основни критериуми, а раководните позиции со уште три дополнителни критериуми. 

Оценувањето на ефектот на вработените се оценува на начин од горе-надоле при што 

претпоставениот го оценува ефектот на вработениот (top down appraisal), додека пак 

оценување на ефектот по принципот оддоле-нагоре (bottom-up feedback) прават 

вработените за нивниот претпоставен.  

Упатствата и процедурата се усогласени со мисијата и имаат јасно поставени 

критериуми преку кои ќе ги препознаваме и афирмираме вредностите кај вработените, 

кои се одраз на фер и правичен третман, заснован само на заслуги. 
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• Внатрешна ефективност и ефикасност   

Покрај тоа што Комисијата знае дека нејзините луѓе се нејзината сила, таа ја 

препознава и потребата од добри ресурси за комуникација преку кои се управува со 

информации и податоци, со што технологијата стана интегрален инструмент за 

подобрување на нејзината ефикасност. 

Комисијата ја разгледа експанзивната палета на можности што технологијата 

може да ги понуди и врз основа на тоа ќе продолжи да ги развива своите системи и 

способности со цел да стане самомотивирачка институција со силна култура на 

континуирано подобрување.  

Подобрување на ИТ инфраструктурата со цел ефикасно спроведување на 

законските надлежности, справување со предизвиците и ризиците во работењето со 

кои се соочува Комисијата, ќе бидат во фокусот во наредната година.  

Се очекува унапредување на софтверските ресурси преку постигнување на високо 

ниво на сајбер безбедност: 

- подготовка на нова веб страна на Комисијата на три јазика (на македонски, на 

албански и на англиски јазик) која ќе се хостира на сервер кој ќе биде лоциран надвор 

од просториите на Комисијата со цел поголема нејзина заштита од неовластен 

пристап до податоците кои ги содржи и нејзино соодветно одржување во  функција и 

на која ќе се наоѓаат меѓудругото сите законски, подзаконски акти, политиката за 

спроведување на супервизија и надзор достапни на трите јазици со што ќе се 

обезбеди поголема транспарентност и сигурност во остварување на правата на 

заинтересираните страни, 

- Комисијата ќе го имплементира ISO 9001:2015 стандардот за управување со 

квалитет и ќе започне со имплементација на стадардот за 27000 за безбедност на 

бази на податоци и информации со што ќе се постигне сигурност и заштита на 

податоците со кои располага Комисијата, 

- заради автоматизација и олеснување на процесот на работа ќе се набави 

интегрирано софтверското решение за BPMS (Business Process Management System) 

и софтверско решение за е-Архива со што ќе се овозжи побрз проток на документи во 

Комисијата со цел навремено и ефикасно процесуирање на барањата на странките и 

намалување на употребата на хартија, што би значело поголема економичност, 

зголемување на продуктивноста и најважно од се зачувување на животната средина. 

- нов софтверски систем за човечки ресурси кој ќе овозможи лесно и успешно да 

се води процесот на менаџирање и управување со човечките ресурси,  

- надградба и одржување на Информациониот систем за известување и 

супервизија, со што ќе се овозможи автоматска обработка на податоците и 

генерирање на извештаи врз основа на параметри дадени од Комисијата.  
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Цел 4 

 

• Зачувување на институционалната меморија  

Нашите институционални знаења и експертиза се непроценливи и се важен аспект 

во обезбедувањето на работен континуитет. Токму затоа, ќе преземеме големи мерки 

за да го заштитиме ова нематеријално средство исто како што тоа го правиме со 

нашите материјални ресурси. 

 

Оваа година ќе развиеме мапа на знаење и ќе направиме попис на интелектуални 

средства во рамките на Комисијата на единствена платформа, која во рамки на 

можностите, ќе биде достапна за нашите вработени со цел да им помогне во 

извршувањето на работните задачи. 

Исто така, ќе се следи и протокот на знаења помеѓу различните сектори и ќе ги 

идентификуваме недостатоците и потребите, како и слабите точки кои можат да 

влијаат врз деловните активности во конкретните сектори. 

 Заштита на нашите основни вредности 

• Зачувување на интегритетот на институцијата и давање 

назад кон нашата заедница  

Како регулаторно тело кое го регулира и развива пазарот на капитал, Комисијата 

постојано се стреми да биде институција која промовира силно чувство на 

одговорност, охрабрувајќи ги сите вработени и учесниците на пазарот на капитал да 

придонесуваат за одржлив развој и просперитет на заедницата како и зачувување на 

животната средина. 

За да поттикне довербата на пазарот, Комисијата мора да биде пример за 

одговорност, кредибилитет и ефективност. За да го постигне тоа во годината што 

измина Комисијата донесе Етички кодекс, Кодекс за деловниот изглед на вработените 

во Комисијата и нов Деловник за работа на Комисијата. Поставените стандарди во 

овие внатрешни акти обезбедуваат јасна рамка во која се очекува вработените во 

Комисијата да се движат. 

Да се биде општествено одговорен значи дека Комисијата и нејзините вработени 

треба да се однесуваат етички и со сензибилитет спрема општествените, културните 

и економските прашања како и прашањата поврзани со животната средина. Таа преку 

стремежот кон општествена одговорност помага да се направи позитивно влианије 

врз развојот на бизнисот и општеството со позитивно остварување на крајните 

резултати.   

Имајќи го во предвид поширокото дефинирање на концептот на општествена 

одговорност, Комисијата ќе делува во следните сфери:  
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• Помош на ранливото население  

Комисијата ќе продолжи несебично да им помага на оние што се на маргините на 

општеството и на кои им е потребна помош. 

• Давање на несебична подршка на општеството преку одговорен однос кон 

околината во која живееме и во која работиме  

Со цел да се придонесе за почиста и поздрава околина, Комисијата и нејзините 

вработени ќе учествуваат во еко акции за темелно чистење на животната средина, а 

на тој начин преку личен пример ќе покаже дека секој е одговорен и има должност да 

се грижи за животната средина, односно сите граѓани со своето совесно однесување 

и со соодветен третман на сопствениот отпад придонесуваат за заштитата на 

животната средина, 

• Ефективно учество во хуманитарни акции  

Комисијата ќе поддржи и ќе учествува во крводарителски акции и во други 

хуманитарни акции во соработка со Црвен крст и други организации.  
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