
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, јануари 2022 година 
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ГОДИШEН ИЗВЕШТАЈ 

за процесот на стручно усовршување на вработените во  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 

Македонија во 2021 година 

 

 

 

Стручно усовршување на вработените преставува процес на нивно 

прилагодување кон современите услови на работење и истиот им овозможува на 

вработените стекнување на нови знаења и практични вештини потребни за 

работа и за успешно справување со барањата на работното место, промените на 

пазарот и корисниците.  

Бидејќи континуираната едукацијата претставува основа за развој на 

вработените и напредување во кариерата, Комисијата за хартии од вредност на 

Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Комисијата) му 

пристапува на процесот на стручно усовршување на своите вработени како на 

стратешко прашање и истиот го интегрира во процесите на планирање, следење 

и евалуација. Секогаш кога се зборува за стратегијата на Комисијата 

нeвозможно е да не се земе при тоа во предвид анализата на потребите од 

стручно усовршување на вработените и неговото планирање.  

 

 

 

Во 2021 година Комисијата не донесе „Годишна програма за стручно 

усовршување на вработените во Комисијата во 2021 година“.  

Имено, на 17.12.2020 година Претседателот на Комисијата донесе Одлука 

бр.04-842/1 за одлагање на активностите согласно „Упатството за стручно 

усовршување и управување со ефектот на вработените во Комисијата“ поради 

работење на институцијата во услови на пандемија, со што сите активности 

поврзани со управувањеро на ефектот на вработените беа одложени, 

вклучувајќи ја и подготовката и донесувањето на „Годишна програма за стручно 

усовршување на вработените во Комисијата во 2021 година“. 

И покрај тоа што не беше донесена годишната програма, сепак Комисијата 

во текот на 2021 година обезбеди систематски приод во координацијата, 

планирањето и спроведувањето на процесот на стручното усовршување на 

вработените, со што придонесе во остварувањето на стратешките цели на 

Комисијата и успешна реализација на Годишната програма за работа на 

Комисијата во таа година.   

Вовед 

Годишна програма за  

стручно усовршување на вработените  

во Комисијата во 2021 година 
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Вработени на 
раководно 
работно 
место
28%

Вработени на 
нераководно 

работно 
место
72%

 

Во текот на 2021 година, Комисијата докажа дека е институција која 

континуирано „учи“ и која е вешта во создавање, стекнување и пренесување 

знаења, како и во прилагодување на своето работење на новото знаење и 

новите вештини. Во свет кој брзо се менува, таа брзо реагира за да биде „вешта 

во трансформирањето на новите знаења во нови вештин“. 

 

 

 

Процесот на стручно усовршување на вработените во Комисијата во текот 

на 2021 година се реализираше со користење на онлајн веб платформи преку 

кои вработените учеа и стекнуваа нови знаења и вештини на: еднодневни или 

повеќедневни семинари, работилници, работни состаноци, курсеви, 

конференции и слично.  

Процесот се реализираше со ангажирање на други надворешни лица и 

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

лица од приватниот сектор, странска експертска мисија и слично).   

 

 

 

Во текот на 2021 година, 93% од вработените од стручната служба на 

Комисијата беа опфатени со процесот на стручно усовршување, односно бројот 

на вработени во Комисијата кои беа опфатени со процесот изнесува 25 

вработени.  

Структура на вработените во Комисијата 

Од 25те вработени кои беа опфатени со процесот на стручно 

усовршување, 7 од нив се на раководно работно место, а 18 на нераководно 

работно место: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Слика 1 - Графички приказ на раководна и нераководна структура  

                          на вработените во Комисијата 

Начин на спроведување на процесот  

за стручно усовршување на вработените  

во Комисијата во 2021 година 

Податоци за учества на  

вработените во Комисијата на настани 

за стручно усовршување во 2021 година 
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Во однос на образованието, секој од 25те вработени има високо 

образование што укажува на високо ниво на стручност и знаење во областа 

која секој од нив ја работи. 

Во поглед на старосната структура на вработените, најголем дел од нив 

(44%) се на возраст од 35 до 44 години, нешто помалку од нив (37%) се на 

возраст над 45 години, а остатокот (19%) се на возраст под 35 години:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2 - Старосна структура на вработените во Комисијата 

 

Настани за стручно усовршување  

на кои учествуваа вработените во Комисијата во 2021 година 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно евиденцијата која Комисијата ја води во врска со процесот на 

стручно усовршување на своите вработени, во 2021 година се реализирале 

вкупно 31 онлајн настани за стручно усовршување за вработените со вкупно 72 

учества, и тоа: 

под 35 години
19%

35 - 44 години
44%

над 45 години
37%
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Датум Тема 
Тип на 

настан 
Организатор 

Број на 

вработени 

25 јануари 

Преглед на главните 

типови на деривати, 

нивните карактеристики 

и трговско опкружување 

Работилница 
House of training 

Luxemburg 
4 

29 јануари 

Задолжителни елементи 

на договор за 

вработување и можност 

за негова измена и 

вршење работа од дома 

во услови на пандемија 

Обука 

Стопанска 

комора на 

Македонија 

1 

3 – 10 февруари 

Напредни пазари на 

капитал во контекст на 

новите регулативи 

Работилница 
House of training 

Luxemburg 
4 

15 – 26 февруари 

Управување со сајбер и 

информациска 

безбедност 

Обука 
House of training 

Luxemburg 
1 

22 – 26 февруари Обука за јавни набавки Обука 

Биро за јавни 

набавки при 

Министерство за 

финснсии 

2 

29 март 

Техничка помош за 

имплементирање на 

Директивите 2013/34 и 

2014/56) 

Работилница 

Центар за обука 

на СЕП во 

соработка со 

МНР на Грција 

2 

8 – 9 април 

Обука за имплементација 

меѓународниот стандард 

за општествена 

одговорност ЅА8000: 

Одговорно и етичко 

работење на компаниите, 

невладините 

организации, државните 

институции и останатите 

правни субјекти  

Обука 

Друштво за 

консултански 

услуги „АЦТ!“ 

Скопје 

1 

27 – 29 април 

Надзор на пазарот на 

капитал и користење на 

технологија 

Семинар IOSCO 1 
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28 – 29 април 

Презентирање на 

одредбите од 

Директивата за 

финансиски колатерал, 

со посебен осврт на оние 

одредби кои не се 

содржани во Законот за 

финансиско 

обезбедување 

Работилница 

СЕП во 

соработка со 

Министерство за 

финансии и UN 

Office for Project 

Services 

1 

26 мај  

Насоки за примена на 

Законот за општа 

управна постапка и 

најчести предизвици во 

практичната примена 

Работилница 

Друштво за 

консултански 

услуги „АЦТ!“ 

Скопје 

3 

30 мај – 4 јуни Обука за јавни набавки Обука 

Биро за јавни 

набавки при 

Министерство за 

фоинансии 

1 

25 јуни 

Насоки и препораки за 

подготвување на нови 

акти за внатрешна 

организација и 

систематизација на 

работните места или 

изменување и 

дополнување на 

постоечките акти за 

внатрешна организација 

и систематизација на 

работните места 

Обука 

Министерство за 

информатичко 

општетство и 

администрација 

3 

29 – 30 јуни 

Финансиски регулаторен 

симпозиум 2021: Главни 

развојни политики и 

регулативи кои влијаат 

на глобалната 

финансиска и 

инвеститорска индустрија 

Симпозиум CFA Institute 4 

06 јули 

Обука за заштита на 

укажувачи за овластени 

лица 

Обука 

Државна 

комисија за 

спречување на 

корупција 

1 

07 јули 
Обука за заштита на 

личните податоци 
Обука 

Агенција за 

заштита на 

личните 

податоци 

1 

9 јули 

Обука за заштита на 

укажувачи за овластени 

лица 

Обука 

Државна 

комисија за 

спречување на 

корупција 

1 
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5 август 
Подготовка на 

функционална анализа 
Обука 

Министерство за 

информатичко 

општетство и 

администрација 

1 

17 септември 

Насоки, препораки и 

одредници за 

подготвување на нов акт 

за систематизација на 

работните места или 

изменување и 

дополнување на 

постоечкиот во 

корелација со постапката 

за негово донесување на 

ниво работодавач - орган 

од јавниот сектор и 

одобрување од 

релевантна институција 

Обука 
Правоматика 

ДООЕЛ Скопје 
1 

27 септември 

Насоки за примена и 

усогласување со новата 

регулатива за заштита на 

личните податоци 

Обука 

Друштво за 

консултански 

услуги „АЦТ!“ 

Скопје 

1 

30 септември 

Финално разгледување 

пред поднесување на 

Годишниот план за 

вработување за 2022 

година и насоки за 

примена на укажувањата 

кои се добиени од страна 

на МИОА по поднесување 

на планот 

Советување 
Правоматика 

ДООЕЛ Скопје 
1 

7 октомври 

Насоки, препораки и 

одредници за 

спроведување на 

постапката за оценување 

на административните 

службеници за време на 

пандемија со фокус на 

спроведувањето на 

оценувањето од 

претпоставениот  

Советување 
Правоматика 

ДООЕЛ Скопје 
1 

21 октомври 

Финално разгледување 

пред поднесување на 

Годишниот план за 

вработување за 2022 

година и насоки за 

примена на укажувањата 

кои се добиени од страна 

на МИОА по поднесување 

на планот 

Советување 
Правоматика 

ДООЕЛ Скопје 
1 
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4 ноември 

Разгледување на 

актуелни теми од 

финансиското работење 

со посебен осврт на 

законските измени кои го 

засегаат финансиското 

работење во 

институциите 

Советување 
Про Агенс ДОО 

Скопје 
2 

18 ноември 

Што треба да знаат 

договорните органи за 

електронскиот пазар и 

набавка од мала вредност 

Обука 

Друштво за 

консултански 

услуги „АЦТ!“ 

Скопје 

2 

1 декември 

Предизвици и дилеми кои 

произлегуваат од 

досегашната примена на 

Законот за прекршоците 

и насоки за нивно 

надминување 

Советување 

Друштво за 

консултански 

услуги „АЦТ!“ 

Скопје 

1 

2 декември 

ОН Годишна 

конференција 2021 - 

Поголемо усогласување 

на јавното и приватното 

финансирање со одржлив 

развој 

Конференција 
Обединети 

нации 
1 

9 – 10 декември 

13-та Конференција за 

плаќањата и пазарната 

инфраструктура-  

плаќањата во 

дигиталната ера: од 

внатре кон надвор 

Конференција НБРСМ 3 

13 – 14 декември 

Новини во врска со 

меѓународните стандарди 

за финансиско 

известување 

Работилница 
CFRR / World 

Bank 
2 

14 декември 

Обука за користење на 

модернизираниот 

Информациски систем за 

управување со човечки 

ресурси 

Обука 

МИОА во 

соработка со 

Кернел Гроуп 

ДООЕЛ Скопје 

1 

17 декември  

Практичен МS Excel 2016 

во канцелариско и 

магацинско работење 

Работилница 

Стопанска 

комора на 

Македонија 

13 

20 декември 

НЛП Модел на 

комуникација за 

менаџери 

Работилница 

Браин Трее 

Скопје – Центар 

за обука на 

невро бизнис 

10 

ВКУПНО Учества на вработени на настани 72 
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Од вкупниот број 31 настани за стручно усовршување на кои вработените 

учествувале со користење на онлајн веб платформи, 22 настани се реализирале 

од домашни организации и експерти, додека пак 9 настани од странски 

организации и експерти надвор од државата. 

 

Слика 3 - Графички приказ на настани организирани во и надвор од државата 

Учества на вработените на Комисијата  

на настани за стручно усовршување во 2021 година 

Како што може да се заклучи од податоците во горната табела, на вкупно 

31от организиран настан за стручно усовршување, Комисијата реализирала 

вкупно 72 учества на своите вработени.  

При тоа, Комисијата секогаш внимаваше да се заштити здравјето на 

своите вработени водејќи се од препораките на Владата на Република Северна 

Македонија и Комисијата за заразни болести за работа во услови на прогласена 

пандемија. Настаните за стручно усовршување во 2021 година беа редуцирани, 

но не и одложени, при што и обуките, работилниците и другите форми на 

стручно усвршување на кои земаа учество вработените се реализираа по пат 

на учење од далечина. 

а) Учества на вработените на настани за стручно усовршување 

реализирани од домашни и странски организации/експерти  

Од вкупниот број на 72те учества на вработени од Комисијата на настани 

за стручно усовршување, 52 биле учества на вработени во Комисијата на 

настани реализирани од домашни организации/експери и 20 учества на 

вработени на настани реализирани од странски организации/експерти:  

 

22 настани

9 настани

0 5 10 15 20 25 30

Настани за стручно 
усовршување организирани 

од домашни 
организации/експерти

Настани за стручно 
усовршување организирани 

од странски 
организации/експерти
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Слика 4 - Графички приказ на учество на настани за стручно усовршување  

реализирани од домашни и странски организации /експерти 

б) Учества на вработените кои се на раководни и нераководни 

позиции во Комисијата на настани за стручно усовршување  

Од вкупниот број на 72те учества на вработени од Комисијата на настани 

за стручно усовршување, 29 биле учества на вработени кои се наoѓаат на 

раководни позиции во Комисијата, додека пак 43 биле учества на вработени 

кои не се на раководни позиции во Комисијата:  

 

Слика 5 - Графички приказ на учество на настани за стручно усовршување  

на вработени на раководна и на нераководна работно место 

в) Учества на настани за стручно усовршување на вработените по 

организациски единици во Комисијата  

 Од вкупниот број на 72те учества на вработени од Комисијата на настани за 

стручно усовршување, 4 учества на вработени од Одделението за финансиски 

прашања, 20 учества на вработени од Секоторот за општи и нормативни работи, 
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14 учества на вработени од Секторот за истражување и равој на пазарот на 

капитал и меѓународна соработка, 12 учества на вработени од Секторот за 

супервизија на пазарот на капитал, 15 учества на вработени од Секторот за 

корпоративни финансии, 7 учества на вработени од Кабинетот на 

Претседателот на Комисијата:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 6 - Графички приказ на учество на настани за стручно усовршување  

на вработените по организациски единици во Комисијата 

г) Учества на вработените на настани за стручно усовршување во 

секоја од организациските единици на Комисијата 

 Сектор за супервизија на пазарот на капитал 

 

 

 

 

 

 

Слика 7 - Графички приказ на учество на настани за стручно усовршување  

на вработените од Секторот за супервизија на пазарот на капитал  
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 Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал и 

меѓународна соработка 

 

 

 

 

 

 

Слика 8 - Графички приказ на учество на настани за стручно усовршување на вработените  

од Секторот за истражување и развој на пазарот на капитал и меѓународна соработка 

 

 Сектор за корпоративни финансии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9 - Графички приказ на учество на настани за стручно усовршување  

на вработените од Секторот за корпоративни финансии 
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 Сектор за општи и нормативни работи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10 - Графички приказ на учество на настани за стручно усовршување  

на вработените од Секторот за општи и нормативни работи 

 

 

 Одделение за финансиски прашања 

 

 

 

 

 

 

Слика 11 - Графички приказ на учество на настани за стручно усовршување  

на вработените од Одделението за фианнсиски прашања 

Во текот на 2021 година, во Одделението за финансиски прашања во 

Комисијата нема вработен раководител на одделението, па затоа бројот на 

учества на вработен на раководна позиција е нула. 
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 Кабинет на Претседателот на Комисијата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 12 - Графички приказ на учество на настани за стручно усовршување  

на вработените од Кабинетот на Претседателот на Комисијата 

 Одделение за внатрешна ревизија 

Во текот на 2021 година, вработениот од Одделението за внатрешна 

ревизија во Комисијата нема учествувано на настан за стручно усовршување.  

 

 

 

 

Начин на оценување на ефектите од настаните за стручно 

усовршување од страна на вработените кои учествувале на нив   

Во текот 2021 годината, Комисијата ја следеше реализацијата на 

процесот  на стручно усовршување на вработените, при што водеше евиденција 

на реализираните стручни усовршувања, темите и организаторите на истите, 

како и оценките за ефектите на обуките и стручното усовршување.  

Секој од вработените кој учествувал на настан за стручно усовршување 

поднесе извештај до Комисијата кој содржи информации за содржината и 

методите на стручното усовршување на кое учествувал, како и проценка на 

ефикасноста на настанот за стручно усовршување преку оценување на 

следните аспекти на настанот за стручно усовршување: поврзаноста на 

стручното усовршување со работните цели, придобивките од новите знаења и 

нивна практична примена, организацискиот аспект на настанот и неговото 
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времетраење, нивото на работно место за кое е наменето стручното 

оспособување, како и дали истиот тој настан ќе биде препорачан од 

вработениот кој учествувал на своите колеги.  

Оценка за одредени аспекти на настаните  

за стручно усовршување на кои учествувале  

вработените од Комисијата во 2021 година 

а) Генерална оценка за одредени аспекти на настаните за стручно 

усовршување од страна на сите вработени од Комисијата 

Врз основа на податоците од вкупно поднесените 72 пополнети 

прашалници за евалуација, одредени аспекти на настаните за стручно 

усовршување се оценети на следниот начин: 

✓ Поврзаност на темата на настанот за стручно усовршување со 

работните цели и задачи вработените ја оцениле со 4.65 (оценките се движат 

од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Придобивката од стекнатите нови знаења и нивната практична 

примена вработените ја оцениле со 4.76 (оценките се движат од 1 до 5, при 

што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Како организациски бил реализиран настанот за стручно 

усовршување од страна на организаторот вработените оцениле со 4.75 

(оценките се движат од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока 

оценка), 

✓ Времетраењето на стручното оспособување на настанот за стручно 

усовршување вработените го оцениле на следниот начин: 

прекратко соодветно предолго 

3% 96% 1% 

✓ На прашањето дали стручното оспособување на кое присуствувале ќе 

го препорачаат и на другите свои колеги, вработените одговориле на следниот 

начин: 

да не 

94% 6% 

Образложението кај овие 6% од вработените кои присуствувале на 

настанот за стручно усовршување и кои не би го препорачале настанот на 

своите колеги е дека темата на настанот на кој присуствувале била специфична 

и дека таа тема не е соодветна за работното место на кое се наоѓаат останатите 

вработени (на пример, темата опфаќала области од менаџирање на човечки 

ресурси, или области од комуникации и односи со јавност, прекрчочна постапка 

и слично). 
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б) Оценка за одредени аспекти на настаните за стручно 

усовршување по организациски единици во Комисијата  

 Сектор за супервизија на пазарот на капитал 

Врз основа на податоците од поднесените 12 пополнети прашалници за 

евалуација од страна на вработените во Секторот за супервизија на пазарот на 

капитал, одредени аспекти на настаните за стручно усовршување се оценети 

на следниот начин: 

✓ Поврзаност на темата на настанот за стручно усовршување со 

работните цели и задачи вработените ја оцениле со 4.67 (оценките се движат 

од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Придобивката од стекнатите нови знаења и нивната практична 

примена вработените ја оцениле со 4.75 (оценките се движат од 1 до 5, при 

што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Како организациски бил реализиран настанот за стручно 

усовршување од страна на организаторот вработените оцениле со 4.91 

(оценките се движат од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока 

оценка), 

✓ Времетраењето на стручното оспособување на настанот за стручно 

усовршување вработените го оцениле на следниот начин: 

прекратко соодветно предолго 

8% 84% 8% 

✓ На прашањето дали стручното оспособување на кое присуствувале ќе 

го препорачаат и на другите свои колеги, вработените одговориле на следниот 

начин: 

да не 

92% 8% 

 Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал и 

меѓународна соработка 

Врз основа на податоците од поднесените 14 пополнети прашалници за 

евалуација од страна на вработените во Секторот за истражување и развој на 

пазарот на капитал и меѓународна соработка, одредени аспекти на настаните 

за стручно усовршување се оценети на следниот начин: 

✓ Поврзаност на темата на настанот за стручно усовршување со 

работните цели и задачи вработените ја оцениле со 4.79 (оценките се движат 

од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Придобивката од стекнатите нови знаења и нивната практична 

примена вработените ја оцениле со 5.00 (оценките се движат од 1 до 5, при 

што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 
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✓ Како организациски бил реализиран настанот за стручно 

усовршување од страна на организаторот вработените оцениле со 4.86 

(оценките се движат од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока 

оценка), 

✓ Времетраењето на стручното оспособување на настанот за стручно 

усовршување вработените го оцениле на следниот начин: 

прекратко соодветно предолго 

0% 100% 0% 

✓ На прашањето дали стручното оспособување на кое присуствувале ќе 

го препорачаат и на другите свои колеги, вработените одговориле на следниот 

начин: 

да не 

93% 7% 

 Сектор за корпоративни финансии 

Врз основа на податоците од поднесените 15 пополнети прашалници за 

евалуација од страна на вработените во Секторот за корпоративни финансии, 

одредени аспекти на настаните за стручно усовршување се оценети на следниот 

начин: 

✓ Поврзаност на темата на настанот за стручно усовршување со 

работните цели и задачи вработените ја оцениле со 3.69 (оценките се движат 

од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Придобивката од стекнатите нови знаења и нивната практична 

примена вработените ја оцениле со 4.54 (оценките се движат од 1 до 5, при 

што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Како организациски бил реализиран настанот за стручно 

усовршување од страна на организаторот вработените оцениле со 4.62 

(оценките се движат од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока 

оценка), 

✓ Времетраењето на стручното оспособување на настанот за стручно 

усовршување вработените го оцениле на следниот начин: 

прекратко соодветно предолго 

0% 100% 0% 

✓ На прашањето дали стручното оспособување на кое присуствувале ќе 

го препорачаат и на другите свои колеги, вработените одговориле на следниот 

начин: 

да не 

93% 7% 
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 Сектор за општи и нормативни работи 

Врз основа на податоците од поднесените 20 пополнети прашалници за 

евалуација од страна на вработените во Секторот за општи и нормативни 

работи, одредени аспекти на настаните за стручно усовршување се оценети на 

следниот начин: 

✓ Поврзаност на темата на настанот за стручно усовршување со 

работните цели вработените ја оцениле со 4.75 (оценките се движат од 1 до 5, 

при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Придобивката од стекнатите нови знаења и нивната практична 

примена вработените ја оцениле со 4.60 (оценките се движат од 1 до 5, при 

што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Како организациски бил реализиран настанот за стручно 

усовршување од страна на организаторот вработените оцениле со 4.55 

(оценките се движат од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока 

оценка), 

✓ Времетраењето на стручното оспособување на настанот за стручно 

усовршување вработените го оцениле на следниот начин: 

прекратко соодветно предолго 

5% 95% 0% 

 

✓ На прашањето дали стручното оспособување на кое присуствувале ќе 

го препорачаат и на другите свои колеги, вработените одговориле на следниот 

начин: 

да не 

95% 5% 

 

 Одделение за финансиски прашања 

Врз основа на податоците од поднесените 4 пополнети прашалници за 

евалуација од страна на вработените во Одделението за финансиски прашања, 

одредени аспекти на настаните за стручно усовршување се оценети на следниот 

начин: 

✓ Поврзаност на темата на настанот за стручно усовршување со 

работните цели вработените ја оцениле со 4.00 (оценките се движат од 1 до 5, 

при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Придобивката од стекнатите нови знаења и нивната практична 

примена вработените ја оцениле со 4.50 (оценките се движат од 1 до 5, при 

што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 
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✓ Како организациски бил реализиран настанот за стручно 

усовршување од страна на организаторот вработените оцениле со 4.75 

(оценките се движат од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока 

оценка), 

✓ Времетраењето на стручното оспособување на настанот за стручно 

усовршување вработените го оцениле на следниот начин: 

прекратко соодветно предолго 

0% 100% 0% 

✓ На прашањето дали стручното оспособување на кое присуствувале ќе 

го препорачаат и на другите свои колеги, вработените одговориле на следниот 

начин: 

да не 

100% 0% 

 Кабинет на Претседателот на Комисијата 

Врз основа на податоците од поднесените 7 пополнети прашалници за 

евалуација од страна на вработените во кабинетот на Претседателот на 

Комисијата, одредени аспекти на настаните за стручно усовршување се оценети 

на следниот начин: 

✓ Поврзаност на темата на настанот за стручно усовршување со 

работните цели вработените ја оцениле со 4.86 (оценките се движат од 1 до 5, 

при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Придобивката од стекнатите нови знаења и нивната практична 

примена вработените ја оцениле со 5.00 (оценките се движат од 1 до 5, при 

што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока оценка), 

✓ Како организациски бил реализиран настанот за стручно 

усовршување од страна на организаторот вработените оцениле со 4.86 

(оценките се движат од 1 до 5, при што 1 е најниска, додека пак 5 е највисока 

оценка), 

✓ Времетраењето на стручното оспособување на настанот за стручно 

усовршување вработените го оцениле на следниот начин: 

прекратко соодветно предолго 

0% 100% 0% 
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✓ На прашањето дали стручното оспособување на кое присуствувале ќе 

го препорачаат и на другите свои колеги, вработените одговориле на следниот 

начин: 

да не 

100% 0% 

 

Споредба на добиените оценки  

за одредени аспекти на настаните за  

стручно усовршување од страна на вработените  

по организациски единици во Комисијата 

 

 Поврзаност на темата на настанот за  

стручно усовршување со работните цели вработените 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 13 - Графички приказ на оценките по организациски единици  

за поврзаноста на темата на настанот со работните цели и задачи на вработениот 

 

 

 

 

 

 

4.86

4.00

4.75

4.67

4.79

4.67

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Кабинет на Претседателот

Одделение за финансиски прашања

Сектор за општи и нормативни работи

Сектор за корпоративни финансии

Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал и 
меѓународна соработка

Сектор за супервизија на пазарот на капитал
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 Придобивка од стекнатите нови знаења и нивната практична 

примена при работата од страна на вработените  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 14 - Графички приказ на оценките по организациски единици  

за придобивките од стекнатите нови знаења и нивната практична примена на работното место 

 

 Организациски како бил реализиран настанот за стручно 

усовршување од страна на организаторот  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 15 - Графички приказ на оценките по организациски единици  

за тоа како организациски бил реализиран настанот за стручно усовршување 

5.00
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Кабинет на Претседателот

Одделение за финансиски прашања

Сектор за општи и нормативни работи

Сектор за корпоративни финансии

Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал и 
меѓународна соработка

Сектор за супервизија на пазарот на капитал
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Кабинет на Претседателот

Одделение за финансиски прашања

Сектор за општи и нормативни работи

Сектор за корпоративни финансии

Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал и 
меѓународна соработка

Сектор за супервизија на пазарот на капитал
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Во текот на 2021 година, Комисијата го поттикнуваше тимскиот дух кај 

вработените и вложуваше во позитивна работна атмосфера со цел тие да можат 

да постигнат поголеми резултати кога тимски работат на секојдневните работни 

предизвици и кога заедно донесуваат одлуки.  

Тргнувајќи од фактот дека тимбилдингот преставува збир на различни 

видови на активности кои се користат за зајакнување на односите и 

дефинирање на улогите во рамките на работните тимови, Комисијата во 2021 

година организираше еднодневна тимска обука дизајнира за подобрување на 

ефикасноста на тимот во институцијата, наместо јакнење на интерперсоналните 

односи. 

Реализиран тимбилдинг настан „Мотивација и тимски дух  

– Подобрување на емоциите на работното место“  

Придржувајќи се кон важечките протоколи за заштита на здравјето во 

услови на пандемија, во декември 2021 година, Комисијата реализираше 

еднодневен тимбилдин настан за своите вработени на тема „Мотивација и 

тимски дух - Подобрување на емоциите на работното место“.  

 

Податоци за учества на  

вработените во Комисијата на 

тимбилдинг настан во 2021 година 
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На овој тимбилдинг настан, вработените имаа можност подобро да 

развијат вештини за подобра комуникација, да ги разберат изворите на 

проблемите кои се јавуваат на работното место, како да се подигне нивото на 

лична одговорност, креативност и дисциплина, како да се подобрат емоциите 

на работното место, како и волноста за носење одлуки и превземање на 

иницијатива.   

Предавач на настанот беше Жарко Костиќ, мотивациски говорник и 

тренер за личен развој, а реализираниот тимбилдинг настан се рефлектира 

позитивно врз вработени во Комисијата. 
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