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

(„Службен весник на Република Македонија“ 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 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.31/2020 и 288/2021) и „Стратешкиот план за развој на човечкиот капитал во 

Комисијата за 2022-2024 година“ бр.04-137/1 од 14.02.2022 година, 

Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 

Македонија на ден 09.12.2022 година донесе  

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за стручно усовршување на вработените  

во Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  

во 2023 година 

 

Вовед 

Проактивноста на една институција и нејзината способност да се 

прилагоди на новите трендови во работењето е токму она што ги разликува оние 

кои напредуваат од оние кои стагнираат или дури уназадуваат во својата работа. 

Вложувањето во човечкиот капитал е од критично значење за исполнување на 

функциите и надлежностите кои ги има Комисијата за хартии од вредност на 

Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Комисијата). 

Комисијата континуирано го поттикнува и поддржува личниот потенцијал 

за напредок и развој на секој од вработените и преку добро испланирана, 

дизајнирана и организирана едукација овозможува нејзините вработени да ги 

исполнат своите амбиции и да бидат сигурни во работата која ја извршуваат, а 

на тој начин да станат помотивирани во совладувањето на секојдневните 

работни задачи и постигнувањето на поставените работни цели. 

Од друга страна, преку планирано одбраните образовни програми кои 

овозможуваат развој на компетенции во клучни области, Комисијата обликува и 

гради работен кадар кој придонесува оптимално во нејзината работа. 

Затоа, во 2023 година Комисијата секојдневно ќе биде посветена на 

процесот на развојот на своите вработени и нивното стручно усовршување, како 

и на процесот на обезбедување ресурси (финансиски и материјални) со кои ќе 

се оствари тој процес.  

Оваа годишна програма за стручно усовршување на вработените во 2023 

година дава планирана рамка за реализација на процесот на професионален 

развој на човечкиот капитал во Комисијата во 2023 година. 
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Цели и значење на Годишната програма за стручно 

усовршување на вработените во Комисијата 

Годишната програма за стручно усовршување на вработените во 

Комисијата во 2023 година има за цел да обезбеди систематски приод во 

координацијата, планирањето и спроведувањето на процесот на стручното 

усовршување на вработените, да придонесе во остварувањето на стратешките 

цели на Комисијата и успешна реализација на Годишната програма за работа на 

Комисијата, како и да помогне во процесот на утврдување на насоките за развој 

на човечките ресурси потребни за успешна реализација на поставените цели.   

 

 

Подготовка на Годишната програма за стручно 

усовршување на вработените во Комисијата 

Податоци и документи за  

изготвување на Годишната програма  

За подготовката на Годишната програма за стручно усовршување на 

вработените во 2023 година се земени следните извори на информации: 

Годишната програма за работа на Комисијата за 2023 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 за 2023 година, како и финансиските 

средства кои се на располагање за стручно усовршување на вработените во 

Комисијата согласно Финансискиот план за 2023 година. 

Етапи на подготовка 

на Годишната програма 

Согласно „Упатството за стручно усовршување и управување со ефектот 

на вработените во Комисијата“ донесено на 31.07.2020 година, секој вработен во 

Комисијата има право и обврска во текот на годината стручно да се усовршува. 

 Најдоцна до 1ви декември 2022 година, секој од вработените во Комисијата 

изготви индивидуален план за стручно усовршување во 2023 година каде ги 

наведе темите за стручно усовршување кои се неопходни за извршување на 

неговата работа и 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.  
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Секоја организациска единица на Комисијата, како дел од годишниот 

циклус на планирање, направи план за стручно усовршување врз основа на 

индивидуалните планови на секој од вработените во таа организациска единица 

идентификувајќи ги ресурсите (материјални и финансиски) потребни за нивно 

спроведување.  

При изготвувањето на овие планови за стручно усовршување на 

организациските единици, беа земени во предвид: работните задачи на 

организациските единици, програмата за работа на Комисијата, анализата на 

организациско ниво, анализата на ниво на работното место, индивидуалните 

планови за развој на секој од вработените во организациската единица и 

средствата одобрени за стручно оспособување во Финансискиот план на 

Комисијата за 2023 година.  

Секој од плановите за стручно усовршување на организациската единица 

содржи податоци за: бројот и категориите работници кои што треба да бидат 

пратени на стручно усовршување, темите планирани за стручни усовршувања, 

субјектите надлежни за спроведување на стручното усовршување на тие теми и 

потребните средства за реализација на стручното усовршување. 

Врз основа на доставените планови за стручно усовршување на 

организациските единици, Комисијата направи процена на оправданоста и 

поставеноста во реални граници, при што ги зема во предвид средствата 

одобрени за стручно оспособување на вработените во Финансискиот план на 

Комисијата за 2023 година, и изготви 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.   

 

Листа на теми/области за стручно усовршување  

на вработените во Комисијата во 2023 година 

Во Годишната програма за стручно усовршување на вработените во 

Комисијата во 2023 година се предвидени вкупно 42 теми/области за стручно 

усовршување, дадени во следната табела:  

Р.бр 
Тема / Област на стручно 

оспособување  
Организатор 

Број на 

вработени 

1 

Имплементација на нова законска 

регулатива и решенија поврзани со 

ЕУ регулативата  

Странски организации  

(Експертска мисија, 

други регулаторни 

тела) 

9 
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2 

Функционирање на пазарот на 

емисиони квоти и лиценцирање на 

субјекти овластени за тргување 

Странски организации 2 

3 

Стандарди за финансиска и 

нефинансиска транспарентност на 

издавачите на пазарот на капитал 

IOSCO, OECD, други 

регулаторни тела и/или 

странски организации 

4 

4 

Вршење на контрола од аспект на 

Законот за спречување перење пари 

и финансирање тероризам 

Домашни и/или 

странски организации 
5 

5 

Начин на вршење контрола на 

друштвата за управување со 

инвестициски фондови и контрола 

на инвестициските фондови 

IOSCO/TIFS, други 

регулаторни тела 
4 

6 

Новини и примена на правна 

регулатива (ЗОУП; Закон за 

прекшоци; Закон за јавни набавки; 

Управни спорови; ЗТД; Закон за 

работните односи; Закон за заштита 

на укажувачи; Закон за 

административни службеници; 

Закон за вработени од јавниот 

сектор; Закон за архивски 

материјал; Закон за слободен 

пристап до информации од јавен 

карактер; Закон за електронски 

документи и електронска 

идентификација и др.) 

Домашни организации 20 

7 
Вршење на супервизија на пазарот 

на капитал 

ESMA, други 

регулаторни тела 
7 

8 
Имплемeнтација и примена  

на AIFMD директива 

ESMA, други 

регулаторни тела 
5 

9 
Стратегиски менаџмент  

на човечки ресурси 

МИОА, АА и/или други 

домашни организации 
3 

10 

Финансиски менаџмент и 

финансиско известување согласно 

меѓународни стандарди за 

финансиско известување 

Домашни организации 3 
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11 

Имплементација на директивите за 

адекватност на капитал CRD/CRR, 

директивите за сопствени средства, 

начин на идентификација на ризици 

и пресметка на адекватност на 

капитал 

Експертска мисија 2 

12 

Финансиска писменост, едукација на 

инвеститори и заштита на 

потрошувачи 

Домашни и/или 

странски организации 

(IOSCO, OECD/INFE) 

4 

13 

Регрутација и селекција на човечки 

ресурси, проценка на ефектот на 

работата, стручно усовршување и 

мотивирање на вработените 

МИОА и/или други 

домашни организации 
6 

14 

Запознавање со новините и 

споделување на искуствата од 

меѓународните пазари на капитал 

IOSCO, OECD, други 

регулаторни тела 
10 

15 

Сајбер безбедност и начини на 

заштита на податоците од сајбер 

напади 

Домашни и/или 

странски организации  
3 

16 
Создавање, функционирање и 

одржување на ИТ инфраструктура 

Домашни и/или 

странски организации 
1 

17 

Надградба на постоечки софтверски 

решенија и тестирање на нови 

софтвери  

Домашни организации 1 

18 

Теоретско и практично знаење за 

номотехничките правила при 

пишување на закони и подзаконски 

акти, правила за изготвување 

информации, процедури, 

правилници, одлуки, решенија и 

други правни и стручни документи 

Домашни организации 5 

19 

Внатрешна ревизија - Новини, 

предизици и усогласување со 

меѓународните стандарди за 

вршење на внатрешна ревизија 

ДЗР, Здружение на 

внатрешни ревизори 

и/или други домашни 

организации 

1 

20 

Чување, обработка и употреба на 

електронски документи и начини на 

електронска идентификација 

Домашни и/или 

странски организации 
2 
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21 

Финансиска стабилност и нормално 

функционирање на финансискиот 

систем 

Домашни и/или 

странски органзиации 
2 

22 

Подготовка и спроведување на 

кампања и други промотивни 

активности за пазарот на капитал, 

како и користење на ефикасни и 

модерни начини за информирање 

Домашни организации, 

регулаторни тела од 

регионот  

1 

23 

Добро корпоративно управување,  

зајакнување на корпоративната 

куптура и свест и поголема и 

поефикасна заштита на правата на 

акционерите  

Домашни и/или 

странски органзиации, 

други регулаторни тела 

2 

24 

Воведување и промовирање на 

општествената одговорност на 

пазарот на капитал    

Домашни организации 4 

25 
Правни области и теми кои имаат 

влијание врз пазарот на капитал   

Здружение на 

новинари, Здружение 

на правници, МИМ, 

Академија за судии и 

јавни обвинители, 

Комора на извршители  

10 

26 
Сметководство на непрофитни 

организации  
Домашни организации  3 

27 Управување со ризици  Домашни организации 3 

28 
Напредно користење на Microsoft 

Office апликативнитe софтвери 
Домашни организации  5 

29 

Ревизорски наоди на спродевување 

на Законот за јавни набавки и 

неправилности и прекршоци во 

постапките за јавни набавки 

Домашни организации 2 

30 

Обврска за обелоденување 

информации од компаниите 

поврзани со одржливо 

финансирање и исполнување на 

еколошките, социјалните и 

управувачките фактори на 

компаниите 

Домашни и/или 

странски организации 
1 
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31 
Обука за заштита на личните 

податоци 

АЗЛП и/или други 

домашни организации 
29 

32 

Транспарентност во деловното 

работење и квалитет на објавените 

информации со користење 

современи комуникациски средства 

Домашни организации 1 

33 

Примена на дигитални сертификати 

- персонални и SSL сертификати 

(утврдување на потреба од 

сертификат и инсталирање) 

Домашни организации 1 

34 

Финансиско известување и анализа 

на финансиски податоци, 

индикатори и извештаи 

Домашни организации 2 

35 
Работење на депозитари за хартии 

од вредност и Central Counterparties  

Странски организации, 

други регулаторни тела 
2 

36 

Стекнување на квалификувано 

учество во брокерска куќа, берза, 

депозитар за хартии од вредност и 

друштво за управување со 

инвестициски фондови 

Странски организации 

(TAEIX, Eкспертска 

мисија) 

2 

37 

Закон за преземање на акционерски 

друштва (вршење на контрола на 

процесот на преземање, 

утврдување на заедничко 

дејствување и изрекување на мерки) 

Странски организации 

(IOSCO, регулаторни 

тела) 

2 

38 Видео продукција и анимација Домашни организации 2 

39 Графички дизајн Домашни организации 1 

40 
Канцелариско и архивско работење 

и организирање 
Домашни организации 2 

41 

Имплементирање на EU Acquis во 

областа на пазарот на капитал со 

посебен акцент на директивите за 

транспарентност и за проспекти 

Странски организации 

(TAIEX, Експертска 

мисија) 

3 

42 

Развој на финтек индустријата - 

Употребата на технологијата за 

испорака на финансиски услуги и 

производи на потрошувачите 

Домашни и/или 

странски организации 
4 
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Начин на реализирање на процесот на стручно 

усовршување на вработените во 2023 година 

Форми на учење и стекнување  

на нови знаења и вештини 

Процесот на стручно усовршување на вработените во Комисијата на 

горенаведените теми/области во 2023 година ќе се реализира преку следните 

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.  

Субјекти за спроведување на обуката 

За реализирање на процесот на стручно усовршување на вработените во 

2023 година, Комисијата ќе ангажираат 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).  

 Воедно, Комисијата ќе оствари соработка со регулаторите од регионот и 

со домашните институции за да им овозможи на своите вработени да ги 

прошират и продлабочат своите знаења и работно искуство кое го поседуваат.  

Водење евиденција за процесот  

на стручно усовршување на вработените 

Комисијата ќе врши следење на извршувањето на Годишната програма за 

стручно усовршување на вработените во 2023 година, 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. 

Евиденцијата ќе содржи информации за содржината и методите на 

процесот на стручно усовршување, проценката на резултатите и придобивките 

од спроведеното стручно усовршување во однос на исполнувањето на 

работните задачи на вработените кои биле на стручното усовршување и 

трансферот на знаење од стручното усовршување.  

Споделување на стекнатото знаење  

Стекнатите знаења и вештини при процесот на стручно усовршување, 

вработените во Комисијата  ќе ги споделуваат/разменуваат меѓусебно преку 

разни форми на работа како што се: програмата за менторство, јob-shadowing 

процесот, организирање на сесии за учење на тимот (Team Learning Session - 

TLS), ротација на работата или создавање на тимови за работа од повеќе 

сектори и слично.  
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Градење тимски дух и создавање   

позитивна работна средина 

Позитивната работна средина е многу важна за физичкото, менталното и 

емоционалното здравје на секој вработен во Комисијата, како и за резултатите 

кои се добиваат од работата на вработените во Комисијата. 

Затоа, и во 2023 година Комисијата ќе продолжи да го поттикнува и 

развива тимскиот дух кај вработените и да вложува во позитивна работна 

средина со цел да се постигнат подобри резултати кога тимски се работи на 

секојдневните работни предизвици и кога заедно се донесуваат одлуки.  

Организирање тим билдинг  

настани во 2023 година 

Тим билдингот преставува збир на различни видови на активности кои се 

користат за зајакнување на односите и дефинирање на улогите во рамките на 

работните тимови. Во таа насока, во 2023 година Комисијата ќе организира 

тимски обуки дизајнирани за подобрување на ефикасноста на тимот во 

институцијата, наместо јакнење на интерперсоналните односи. Успешниот тим 

билдинг настан ќе се рефлектира позитивно врз сите вработени во Комисијата.  

Комисијата во 2023 година ќе организира тим билдинг настани со цел:  

(а)  Развој на тимска работа и јакнење  

на перформансите на тимот 

Зголемување на продуктивноста на тимот преку јакнење на ставот „ние“ 

наместо „јас“ и споделување на слични верувања, вредности и ставови. Тимот 

ќе учи што значи тимска одговорност, ќе се залага за завршување на доделените 

задачи и помагање на другите во исполнување на зададените рокови. Секој ќе 

биде заинтересиран за работата што ја извршуваат другите членови на тимот и 

слободно ќе споделува релевантни информации и ќе се фокусира на решавање 

на проблемите, а не на вината на другите. 

(б)  Подобра комуникација помеѓу членовите на тимот 

Добрата 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. Затоа, Комисијата 

ќе продолжи да гради позитивна работна атмосфера во која ќе има и добра 

комуникација помеѓу вработените, а придобивките од одличната комуникација 

на работното место ќе бидат многубројни. 
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Финансирање на процесот на стручно усвршување  

на вработените и организирање на тим билдинг 

активности во 2023 година 

Реализацијата на планираниот процес на стручно оспособување на 

вработените и организирањето на тим билдинг настаните во 2023 година ќе се 

реализира во рамки на одобрените финансиски средства во Финансискиот план 

на Комисијата за 2023 година и со средства обезбедени од донации. 

 

Бр.04-715/1                                                    Комисија за хартии од вредност 

Скопје, 09.12.2022 година                         на Република Северна Македонија 

                                                                                         Претседател 

                                                                                       Mr.Sc. Nora Aliti 
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