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ВОВЕД 

Дигиталните достигнувања носат 
нови можности за работа со зголемена 
продуктивност и овозможуваат ефикасни, 
ефективни и транспарентни јавни услуги. 
Затоа, почнувајќи од 2018 година до денес, 
дигиталната трансформација беше еден 
од приоритетите на Комисијата за хартии 
од вредност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисијата го направи тоа со 
добра причина - последниве години стана 
очигледно дека ако не се прифати развојот 
на технологијата и не се прилагоди 
соодветно работата со тој забрзан развој, 
се ризикува да се остане заборавен во 
трката за ефикасност, ефективност и 
транспарентност на пазарот на капитал. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТ инфраструктурата  

на Комисијата е збир на 

компоненти и елементи кои 

можат да се поделат на 

хардверски и софтверски. 

ХАРДВЕРСКИ  

ЕЛЕМЕНТИ 

СОФТВЕРСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Во хардверски 

елементи спаѓаат 

физички уреди како 

што се: сервери, уред 

за складиште на 

податоци (storage), 

персонални и 

преносни компјутери, 

принтери, скенери, 

рутери. 

Во софтверски  

елементи спаѓаат 

апликации, кои се 

поставени и ги користат 

ресурсите на 

хардверските елементи. 

Тука спаѓаат: DMS 

(Document Management 

System), е-Архива,  

е-Седница, Информатички 

систем за супервизија и 

известување, веб страна, 

оперативни системи за 

компјутерите и серверите. 

Помеѓу хардверот и софтверот,  

Комисијата користи мрежна опрема за меѓусебно 

поврзување на целата инфраструктура. 
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Заради тој факт, почнувајќи од 2018 година до денес, 
Комисијата му посветува големо внимание на процесот на 
одржување на информатичката инфраструктура и вложува во 
континуирано превентивно и адаптивно одржување на сите 
софтвери и апликации, со цел да се задржи континуитетот на 
нејзината работа, како и одржување на хардверската 
инфраструктура со сите нејзини резервни делови. 

 

Посебно внимание се посветува на cyber безбедноста и справување 

со надворешни закани кои би можеле да ги загрозат интегритетот и 

безбедноста на податоците во информатичкиот систем на КХВ.  

 

Во тој поглед, редовно се обновуваат лиценци за антивирусни 
програми на компјутерите и серверите на Комисијата, се обновува лиценца 
за Disaster recovery решение во случај на елементарна непогода, се прави 
редовен backup на податоците во Комисијата. Исто така, Комисијата има 
набавено firewall уред кој игра значајна улога во безбедноста на податоците 
во мрежата на Комисијата и споречување на надворешни напади. 

 

 

Одржувањето се наметнува како неопходна и 

најкорисна компонента на секој информационен систем! 
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Серверската хардверска инфраструктура на Комисијата за хартии од 
вредност се наоѓа во сервер сала. Таа е посебно наменета заклучена 
просторија во седиштето на Комисијата, која ги исполнува сите стандарди 
согласно потребите за сигурност и безбедност на податоците и на 
информациите со кои располага институцијата. 

 

I. Заштита од пожар и климатизација 

Во сервер салата се  обезбедени посебни услови за климатизација и за 
регулација на температурата на воздухот со специјални клима уреди – 
Emerson. Во неа вградени се сензори за откривање на пожар и инсталација на 
Противпожарен гас FK-5-1-12 (Novec 1230), како и сензори за заштита од 
поплава.  

 

 

 

 

 

 
Пристапот до сервер салата е строго регулиран согласно Одлуката за 

условите за пристап до сервер салата1, каде е прецизирано кој и во кои случаи 
има пристап до неа. Со цел да се обезбеди високо ниво на безбедност, сигурност 
и заштита од било каква злоупотреба на податоците и на информациите, се води 
посебна евиденција за секој пристап во сервер салата која содржи точен датум 
и час на влез во истата и податоци за лицето кое пристапило во салата. 

 
1 Одлука за условите и пристапот до сервер салата на Комисијата за хартии од вредност бр.03-929/1 од 05.09.2019 година 



II. Одржување на системите за климатизација и уредите во сервер салата 

Согласно планираните активности се обезбедува редовно неделно, месечно, квартално и годишно превентивно и адаптивно 
одржување на уредите во сервер салата (2 клима уреди – Emerson, 2 UPS-и во компјутерски ормар; 1 UPS Delta).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишниот сервисен преглед предвидува и детална анализа на општата состојба на секој уред посебно, но и на целиот 
интегриран систем. Годишниот и кварталните сервисни прегледи резултираат со посебни извештаи кои содржат опис на состојбата на 
опремата, условите за работа, како и понатамошни предложени мерки, решенија и правци на развој за поуспешна и поквалитетна 
експлоатација на предметната опрема.  

Во сервер салата е поставен посебен сензор, кој ги детектира сите можни отстапувања на неколку параметри: температура, 
влага, притисок и преку мејл нотификација се врши известување до одговорните лица,  доколку дојде до промена на овие параметри 
надвор од дозволените граници.  

 

Во чекор со дигиталната ера  2018 - 2022 
6 

Превентивно и 

адаптивно 

одржување во 

текот на годината 

48  Неделни контроли 

12  Редовни месечни контроли 

4  Генерални квартални прегледи 

1  Детален годишен преглед 



ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ И  

СКЛАДИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ДОКУМЕНТИ 

Од 2020 година, Комисијата активно користи интегриран електронски систем составен од Систем за управување со документи 
(Document Management System - DMS), е-Архива и е-Седница, со што секојдневно се практикува работење кое не се базира на хартија.  
За таа цел, беа донесени и поставени нови организациски правила за креирање и за споделување на документи и на информации.  

Во интегрираниот електронски систем, комплетниот животен циклус на еден документ во Комисијата се одржува електронски 
и без потреба од печатење на хартија во секое време. 
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Креирање на документ 

Архивирање на документ 

Прегледување и 

одобрување на документ 

Објавување/испраќање  

на документ 



I. Систем за управување со документи (Document Management System - DMS) 

Системот за управување со документи (DMS) е интегриран со електронската архива е-Архива, со што за секој документ кој 
пристигнува во Комисијата автоматски се генерира процес во соодветен сектор кој ќе треба да работи на предметот кој се иницира со 
влезниот документ. Во системот, секој вработен има конкретна задача по која треба да постапи и има увид во која фаза на извршување 
е конкретниот процес.  

Животниот циклус на секој документ, кој започнува од моментот кога е креиран во компјутерот, се зачувува во DMS каде што се 
обработува и каде ги поминува сите фази на одобрување, за на крај да заврши со испраќање и/или со споделување на крајниот документ 
со колеги или со странки.  

Системот за управување со документи дозволува различни нивоа на овластување, за да можат одредени вработени да 
пристапуваат и да уредуваат одобрени документи, односно овозможува создавање на групи на соработници кои работат на одреден 
предмет и споделување документи помеѓу нив. Историјата дава увид во пристапот, преземањето, одобрувањето или во која било друга 
активност од кој било во системот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со DMS се направи целосна дигитализација на процесите и на целокупното работење во Комисијата, а времето за постапување 
по предметите драстично се намали, со што се постигна поголема ефикасност и ефективност. 
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II. Електронска архива (е-Архива) 

Со користење на електронската е-Архива се укинаа 
класичните деловодници: општиот деловодник, 
деловодникот за управна постапка и деловодникот за 
претставки и предлози. Тие сега се водат електронски, 
при што сите влезни, излезни и интерни документи се 
скенираат и се прикачуваат кон соодветниот деловоден 
број.  

Документите кои се прикачуваат во е-Архивата се потпишани со квалификуван дигитален сертификат на одговорното лице 
(Претседателот на КХВ) и со квалификуван дигитален сертификат за електронски печат, кои го обезбедуваат интегритетот на податоците 
на електронскиот документ. 

е-Архива овозможува лесен и брз пристап до електронската 
документација на Комисијата и чување на документи во различен тип и 
формат (скенирани документи, електронски датотеки, електронска 
пошта, слики). Таа претставува софтверска алатка, базирана на 
дизајнирана база на податоци, која е сместена на серверот на 
Комисијата со дефиниран пристап до документите од страна на 
вработените.  

Документите во е-Архива се заштитени од неовластен пристап, 
менување или од печатење. 

Во 2022 година, Комисијата го заврши процесот на 
дигитализација на целата архива за периодот пред да почне да се 
користи електронска архива, односно за периодот до 2020 година. Со 
ова се овозможи чување на документите кои се со трајна вредност на 
една локација , како и полесен пристап и пребарување. 

 

 

Документи 

Доделување  

архивски број 

Зачувување на 

документите 

PDF документи  

Скенирање  СКЕНИРАЊЕ И 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА 

ДОКУМЕНТИТЕ 
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III. Електронско водење на седници (Е-Седница) 

Со новиот електронски систем е-Седница, седниците на 
Комисијата од 2020 година се водат електронски и постои можност 
за нивно одржување од далечина. Е-Седница овозможува 
доставување на материјали за разгледување и нивно одлучување до 
Претседателот на Комисијата и до комисионерите по електронски 
пат од далечина, како и гласање без физичко присуство, кога тоа е 
потребно.  

Оваа можност на системот за е-седница во време на 
пандемија беше од особена важност за обезбедување на 
континуитет во извршувањето на процесите на одлучување и на 
одобрување, што беше еден од основните предизвици со кои се 
соочи Комисијата во услови на неизвесност од Covid-19 пандемијата.  

При гласањето по точките од дневниот ред, секој од 
членовите на Комисијата може да се изјасни со: гласам ЗА, гласам 
ПРОТИВ, информативно разгледана и Се изземам од гласањето.  

Доколку некој од Комисионерите има судир на интереси со 
некоја од точките по кои треба да одлучува, во тој случај му се 
одзема привилегијата да ги гледа документите кои се однесуваат на 
таа точка. По затворено гласање по одредена точка, тоа не може 
понатаму да се менува.  

По затварање на седницата, е-Седница автоматски генерира 
записник од седницата каде се гледа исходот од гласањето по секоја 
од точките и записник каде е прикажано како гласал секој од 
членовите на Комисијата. 
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НАДГРАДБА НА  

ИНТЕГРИРАНИОТ СИСТЕМ 

Со цел да се овозможи поголема модернизација и оптимизација 
на постојниот интегриран систем и обезбедување на поструктурирани 
податоци и информации во системот со дополнителни функционалности, 
а врз основа на дотогашното сопствено корисничко искуство од 
работењето со постоечкиот систем, Комисијата во 2021 година го 
надгради  интегрираниот систем со повеќе модули. 

 

 

I. Надградба на Системот за управување со документи (Document Management System – DMS) 

Направена е поделба на податоците во архивата, управната постапка и системот за управување со документите (DMS) во два 
дела: архивски и тековни. Тоа се направи поради фактот што документите кои дотогаш се внесуваа во системот поради нивната големина 
почнаа да влијаат на брзината на извршување на операциите во системот. Со надградбата која се направи, документите се внесуваат во 
системот од т.н. фајл систем каде документите се предходно организирани во соодветни фолдери со дефинирани системски привилегии 
за пристап на вработените, во зависност од нивното работно место и работни задачи. Со тоа драстично се забрза обработката на 
податоци од базата на податоци и времето за пристап до документите во системот. 

II. Модул за статистика  

Со модулот за статистика се овозможи обработка на процесите во 
интегрираниот систем на Комисијата со цел континуирано следење на 
перформансите на вработените и на секторите врз база на мерливи податоци. 
Модулот креира динамички извештаи: број на процеси и задачи по вработени и 
сектори, информација за број на седници и точки, како и гласање по истите, 
спроведени постапки на јавни набавки, реализација, евиденција на договори, 
повторени и поништени постапки. 

6 
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III. Модул за евиденција и следење  

на процесот на јавни набавки  

Модулот за следење и евиденција на јавни набавки овозможува креирање на електронски план за јавни набавки, како и 

следење на негова реализација.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За секоја постапка за јавна набавка во модулот се генерира посебен процес од планот за јавни набавки со зададени соодветни 

задачи и нивно времетраење согласно Процедурата за спроведување на јавните набавки  во Комисијата2. 

 
2 Процедура за спроведување на јавни набавки во Комисијата за хартии од вредност бр.03-768/1 од 22.11.2021 година 

 

Во електронскиот план за     

јавни набавки се опфатени 

следните податоци: 

Тип на јавната набавка 

Планиран почеток на јавната набавка 

Планиран буџет за јавната набавка 

Следење на реализацијата на набавката 

Можност за флексибилни промени во планот 
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Модулот овозможува во секоја од задачите освен документи да може да се прикачат и форми за внес на податоци потребни за 

евиденција на реализацијата на јавни набавки. Во секој од чекорите на еден процес на реализација на јавната набавка, како на пример 

евалуација на понуди, склучување на договор, жалба по избор на економски оператор и слично, освен можноста за прикажување на 

документи и завршување на процесот, има соодветна форма за внес на податоци како што се датум, партнер, број на одлука, број на 

жалба итн. На тој начин, се добива едно целосно досие за секоја постапка за јавна набавка. 

 

IV. Нови функционалности на електронскиот систем е-Седница  

Со цел подобрување на перформансите на софтерското решение е-Седница, како и подобра ефикасност при 

организирањето и спроведувањето на седниците на Комисијата, во 2021 година се направија измени и дополнување на 

софтверското решение со следните функционалности:  

• Внесување во електронскиот систем на можноста „Одбиен“ за завршување на процес доколку  
некое барање (на пр. молба за годишен одмор) биде одбиено од одговорното лице; 

• Можност на одредени корисници на системот за управување со докуементи DMS  
да им се додаде пристап до одредена седница; 

• На закажана седница, да постои можност на одреден Комисионер да му се одземе  
привилегија да ги гледа материјалите по некоја точка поради судир на интереси. 
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НОВА ВЕБ СТРАНА НА  

КОМИСИЈАТА ЗА ПОГОЛЕМА  

ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

Во 2019 година, Комисијата доби нова веб страна со 
цел да се подобри транспарентноста и отчетноста на кон 
јавноста и на која лесно се достапни сите поважни 
информации, и тоа на македонски, албански и на англиски 
јазик. При дизајнирањето и создавањето на новата веб 
страна, Комисијата се водеше од желбата таа да е лесна и 
едноставна за користење од страна на граѓаните и да ги 
содржи сите информации поврзани со нејзиното работење и 
надлежности. 

 

 

 

Навата веб страната е динамичка, односно е базирана на 
Content Management System (CMS) - кориснички механизам за 
додавање, менување и преглед на нејзините содржини. Таа има 
прилагодлив (responsive) дизајн, односно соодветно се прикажува 
на различни уреди: десктопи, лаптопи, мобилни телефони, таблети 
итн, а ги менува и големината и распоредот на елементите за да 
одговара идеално на секој екран. 
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Врз основа на предходно направени подготовки и анализи на потребите и  
искуството кое Комисијата го имаше со старата веб, како и новите модерни 
трендови во светот, се внимаваше на целосно нејзино интегрирање со 
Информатичкиот систем за супервизија и известување на Комисијата (ИССИ) - 
Софтверско решение преку кое надворешни корисници (учесници на пазарот на 
капитал) доставуваат различни типови на објави и известувања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друштво со посебни обврски за известување  
доставува извештаи до информатичкиот систем ИССИ 

Доставените извештаи автоматски се објавуваат на 
новата веб страна на Комисијата 

Поврзување на ИССИ со 

новата веб страна со 

помош на веб-сервиси 

Овластените учесници на пазарот  

на  хартии од вредност  доставуваат 

извештаи и податоци до ИССИ 

Аналитика на податоци за  

инвестициски фондови, брокерски  

куќи, Македонска берза и Централен  

депозитар за хартии од вредност 

Поврзување на ИССИ со 

новата веб страна со 

помош на веб-сервиси 
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Во информатичкиот систем ИССИ, врз основа на поднесените 

податоци и извештаи од страна на инвестициските фондови, 

брокерските куќи, Македонска Берза и Централен Депозитар за 

хартии од вредност, се генерираат аналитички извештаи кои содржат 

финансиски податоци и статистика за работењето на овие овластени 

учесници на пазарот на хартии од вредност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После интеграцијата на информатичкиот 

систем ИССИ и новата веб страна на Комисијата, 

овие аналитички извештаи и статистики се 

објавуваат на веб страната со што се достапни 

за пошироката јавност. 
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 I. Надградба на веб страната 

Во 2021 година, Комисијата направи надградба 
на веб страната со додавање на нови функционалности 
во јавниот и администраторскиот дел:  

- Редизајн на делови од веб страната со што се 
постигна помодерен изглед на банерите и на приказот 
на содржината на сегментите Регулатива и Контакт; 

- Се воведе нова администраторска можност 
за самостојно креирање на Регистри со податоци кои ги 
води Комисијата на својата веб страна; 

- Се создаде можност да се користи т.н. 
Модул за статистика за посетеност на веб 
страната (Google Analytics) кој е дел од 
администраторскиот пристап на веб страната и кој 
овозможува статистика за посетеноста на веб страната 
и за активностите на посетителите;  

- Се направи Модул за анкети и квизови со 
чија помош се креираат и публикуваат на веб страната  
динамички анкети и квизови составени од произволен 
број на прашања на кои посетителите на веб страната  
може да одговорат, а на крај се добива извештај за 
спроведената анкета/квиз;  

- На почетната страна  се креираше 
Календар на настани на кој се објавуваат значајни 
настани (обуки, соопштенија од седници со краток 
опис, вест со краток линк кој води кон поопширно за 
истата и слично). 
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II. Содржина на веб страната на Комисијата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во општиот дел на веб страната се објавени сите акти кои се однесуваат  

на работењето на Комисијата: Статут, Деловник, Тарифник, Етички кодекс, 

Програма за работа, План за јавни набавки, Финансиски план, Правилници 

за внатрешна систематизација и организација и слично. 

Делот Регулатива ги содржи законите и подзаконските  

акти кои се во надлежност на Комисијата, како и дел каде се 

објавуваат актите на јавна расправа. 

ОПШТ ДЕЛ 

РЕГУЛАТИВА 

Сите регистри кои ги води Комисијата согласно закон може да се најдат во делот  

Учесници, и тоа регистри за брокери, инвестициски советници, брокерски куќи, 

овластени банки, друштва за управување со инвестициски фондови, отворени 

фондови, приватни фондови, инвестициски агенти, овластени ревизори,  

друштва за инвестиционо советување и АДПОИ. УЧЕСНИЦИ 
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Делот Едукација ги содржи сите информации и материјали поврзани со 

стручните испити што ги организира Комисијата (испит за работа со хартии 

од вредност и испит за инвестиционо советување) 

Во делот Податоци и статистика може да се најдат разни статистички извештаи 

кои произлегуваат од Информатичкиот систем за супервизија и известување 

(ИССИ), и тоа аналитика за фондови, брокерски куќи, Македонска берза  

и Централен депозитар за хартии од вредност. 

ЕДУКАЦИЈА 

ПОДАТОЦИ И 

СТАТИСТИКА 

Сите извештаи кои произлегуваат од работењето на Комисијата (месечни и квартални 

извештаи), како и соопштенија од седници, вести, говори, интервјуа и ставови на Комисијата 

може да се најдат во делот Односи со јавност, додека пак делот Контакти содржи податоци 

 за лица задолжени за информации од јавен карактер, за офицерот за заштита ,  

на лични податоци за лицето задолжено за комуникација со граѓани со  

различни способности и лицето задолжено за прием на 

пријави од укажувачи. 
ОДНОСИ  

СО ЈАВНОСТ 
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НОВ ИНТЕГРИРАН СОФТВЕР ЗА  

ЗА ПРАВНО,  ФИНАНСИСКО И  

ЕКОНОМСКО РАБОТЕЊЕ 

Во 2018 година,  Комисијата  почна да користи 
нов интегриран функционален софтвер за правно, 
финансиско и економско работење  во  Одделе- 
нието  за финансиски  прашања. Тој овозможи  
ажуриран пристап на водењето на финанси- 
ите преку соодветни алатки за обработка  
на податоците кои се наоѓаат во  една   
база на податоци  и  доаѓање  до  
брз и точен податок кој навре- 
мено е  на располагање.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Со набавката на ова софтверско решение, Комисијата ги надмина наодите кои беа 
наведени во Извештајот од Државниот завод на ревизија од 2018 година каде беше наведено дека 
станува збор за стар софтвер, кој нема соодветно одржување 

Системот се состои од повеќе модули кои се однесуваат на финансово и материјално 
работење, пресметка на плати за вработени, основни средства, благајничко работење, фактурирање 
и автоматско книжење фактури, евиденција на наплата и плаќања, алармирање и известување. 
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Поради се поголемата сложеност на 
супервизорската функција на институцијата  
 се покажа дека со соодветни надградби можат  
да се користат неговите функционалности и за 
супервизија на останатите овластени учесници  
на пазарот на хартии од вредност 

Во 2018 година, Комисијата 
започна со превентивно 

одржување и надградување на 
постоечкиот систем ИССИ Во изминатите четири години направени се три надградби на  

системот со што се постигна високо ниво на транспарентност на сите 
овластени учесници на пазарот на капитал и се зајакна можноста за 
автоматизирана супервизија над нивното работење 

Првично ИССИ системот беше креиран да го поддржи процесот 
на супервизија на работењето на инвестициските фондови и 

друштвата за управување со инвестициските фондови 

Во чекор со дигиталната ера  2018 - 2022 
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ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ ЗА  

СУПЕРВИЗИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ (ИССИ) 

Информатичкиот систем за супервизија и известување (ИССИ) е во функција од 2014 година и има за цел да го поддржи и да го 
забрза процесот на супервизија на пазарот на капитал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                          I.  Системот ИССИ се состои од следните модули: 

 Модул за корпоративни финансии;  

 Модул за акционерски друштва со посебни обврски за известување; 

 на инвестициски фондови и ДУИФ, брокерски куќи и банки со  за работење о 
хартии од вредност, берза и депозитар на хартии од едност. 
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II. Надградби на информатичкиот систем ИССИ 
 

Со цел да се зголеми квалитетот на услугите и проширување на 
типовите на извештаи кои се доставуваат и се објавуваат, во 2019 година 
беше направена првата надградба на информатичкиот систем ИССИ, 
која ги опфати: Изработка на web-базирани сервиси за интеграција со 
јавниот сајт; Надградба на модулот за супервизија со дополнителни 
проверки на податоците од известувањето во однос на претходно 
поднесените извештаи со цел да се обезбеди континуитет во 
поднесените податоци; Надоградба на точките на интеграција на ИССИ 
системот со Македонска Берза, Централен Депозитар за хартии од 
вредност и со Народна банка на РСМ; Административен модул за 
следење на функционирањето на ИССИ системот; Аналитички извештаи 
врз основа на поднесени извештаи; Кумулативно дневно известување; 
Можност за поднесување на нефинансиски извештаи. 

Со втората надградба на ИССИ системот, во 2020 година,  се 
зголеми квалитетот на услугите кои ги нуди системот и се прошири 
обемот на известувачи кои го користат истиот и кои дотогаш 
известувањата ги вршеле во хартиена форма: Нов модул за супервизија 
и известувања од работењето на брокерските куќи, овластени банки со 
дозвола за тргување со хартии од вредност, Централен депозитар за 
хартии од вредност и Македонска Берза; Нов модул за мониторирање во 
реално време; Надградба на Модулот за дигитално потпишување на 
известувањата испратени од страна на правните субјекти со обврски за 
известување; Нов модул за автоматско генерирање на месечни 
пресметки за овластените учесници кои известуваат во ИССИ системот; 
Поголем обем на известувањата од акционерските друштва со посебни 
обврски за известување и друштвата за управување со инвестициски 
фондови. 
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Третата надградба беше реализирана во 2022 година и истата опфати: Архивирање на логови постари од 
две години со цел подобар одзив на системот при проверка на логовите за поднесените извештаи; Поделба на делот 
за пристап до системот и воведување на контролен преглед на вработените со што се изврши јасна дистинкција 
помеѓу известувачите од една страна и супервизијата и корпоративните финансии од друга страна, а со тоа се 
зголеми безбедноста на системот; Миграција на целото решение на последна верзија на MS SQL Server; Се воведе 
системска листа на интернационални ИСИН кои по автоматизам ќе се прошируваат и дополнуваат со податоците 
доставени од известувачите; Напредна визуелизација и интерактивност во јавните извештаи; Прилагодување на 
системот кон барањата на Законот за заштита на лични податоци; Редефинирање и дополнување на 
нефинансиските известувања. 

Со оваа надградба се постигна имплементација на напреден 
систем од извештаи, проверки и визуелизација, како и унапредување 
на вештачката интелигенција на системот: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио на известувач 

(Crosschecks, трендови, 

напредни анализи) 

Интерактивна 

визуелизација на 

податоците, вклучувајќи  

и интерактивна  

гео-просторна 

визуелизација 

Имплементација на 

интерактивен 

dashboard со 

потребните податоци, 

различни за секој 

кориснички налог 

(профил) 

Модул со имплементирани 

индикатори за следење на 

предефинирани вредности 

од известувањата на 

фондовите со цел  

нивно следење и 

пронаоѓање аномалии  
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА  

НА ИНФОРМАТИЧКИТЕ 

СИСТЕМИ ВО КХВ 

Со континуирано инвестирање, во изминатите 
четири години, Комисијата за хартии од вредност 
создаде систем на мерки за безбедност и заштита на 
сопствениот информациски систем од неовластен 
и/или случаен пристап до документи и податоци кои 
ги содржи системот, нивно неовластено користење, 
измена и/или уништување.  Овој систем на 
безбедност и заштита ги опфаќаат сите податоци со 
кои располага КХВ, сите софтвери кои ги користи 
институцијата при своето работење и целокупната 
компјутерска и комуникациска опрема. 

Основни принципи на кои Комисијата ја 
одржува безбедноста:  
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I.  Kориснички пристап и системски привилегии  

Вработени во Комисијата ги користат ИТ системите на Комисијата исклучиво со овозможен 

кориснички пристап и системски привилегии. Тие се доделуваат на секој вработен од страна на 

администраторот во Комисијата врз основа на претходна добиена согласност од страна на 

Претседателот на Комисијата одредени во зависност од работната позиција на која се наоѓа 

вработениот и неговите работните задачи. 

II.  Полиса на лозинки (Password policy) 

Лозинките претставуваат примарен метод за автентикација за користење на ИТ системите на 

Комисијата и се основен метод за идентификување на корисникот. Со нивно користење, се 

обезбедува само овластени лица да можат да пристапат до определени компјутерски системи.  

Во Комисијата се практикува користење на силни лозинки кои промовираат безбедна 

компјутерска околина и истите се чуваат во тајност и не се споделуваат.  

III. Заштита од комјутерски вируси и други малициозни апликации 

За заштита од вируси и други малициозни апликации, Комисијата ги презема следните мерки за 

заштита:  

- Инсталирање на антивирусни програми со нивна редовна надградба на новите верзии 

на апликацијата, како и преземање на анти-вирусни дефиниции; 

- Ажурирање на постоечкиот софтвер (update) со официјалните надградби кои се 

објавуваат од производителот на софтверот; 

- Инсталирање на софтверски огнен ѕид (firewall). 

IV. Disaster Recovery околина и Backup 

Комисијата годишно набавува лиценца за DRC (Disaster Recovery) и Backup на апликациите, 

сервисите и податоците со кои располага, со цел да го заштити своето деловно работење од 

појави кои можат да му наштетат , со што  ќе обезбеди непречено нејзино функционирање. На 

тој начин, податоците се чуваат на надворешна локација и се овозможува  континуитет во 

работењето на Комисијата во секое време и од потребното место. 
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Одржување на информатичката инфраструктура 

Од 2018 година, Комисијата врши редовно одржување на својата информатичка инфраструктура (составена од хардверски и 
софтверски компоненти) со цел благовремено да се детектираат и да се отстранат проблемите и грешките кои се јавуваат, да се подобри 
нејзината функционалност, да се отстранат застарените функции кои ја намалуваат ефикасноста и да се подобрат нејзините 
перформанси. Вака добро поставениот систем на одржување на информатичката инфраструктура во последните четири години 
овозможува непречен континуитет во работењето на Комисијата.   

I.  Одржување на софтверските компоненти 

Бидејќи одржувањето е критичен дел од животниот циклус на развојот на еден 

софтвер, Комисијата прави редовно превентивно и адаптивно одржување на 

софтверите што ги користи.  

Со адаптивното одржување на софтверот, Комисијата овозможува измена на 

постоечкиот софтвер како одговор на промените во неговата околина. Тоа се јавува во 

ситуации како што се на пример, промени на оперативниот систем (или неговиот 

софтвер) или пак новини во законската регулатива кои влијаат на одредени функции на 

софтверот. 

Превентивното одржување вклучува извршување на активности за спречување 

на појава на грешки и има тенденција да ја намали сложеноста на софтверот, а со тоа да 

ја подобри разбирливоста на програмата и да ја зголеми одржливоста на софтверот. Се 

состои од ажурирање на документацијата, оптимизација на кодот и преструктуирање на 

кодот.  
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Набавени: 2 сервери, 7 персонални компјутери, 5 лаптопи, 5 мултифункциски уреди, 2 принтери, еден скенер,  

20 телефонски апарати, нова телефонска централа 

Набавени: уред за складирање на податоци (storage), SSD дискови за компјутерите во Комисијата 

Набавени: 6 персонални компјутери, 13 лаптопи, 3 скенери, еден принтер во боја 

Набавени: батерија за напојување на УПС и корекција на електрична инсталација и мрежа во деловен простор, нов 

сервер, еден персонален компјутер, 10 лаптопи, 5 монитори, 4 docking stations, 5 фиксни телефонски апарати 

Набавени: еден персонален компјутер, 2 лаптопи, 4 монитори, 5 docking stations, видеоконференциски кит, еден 

мултифункциски уред, 2 принтери, противпожарен систем во сервер сала и сензор за температурни промени 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

 

II.  Одржување на хардверските компоненти 

Во Комисијата редовно се одржува хардверската опрема што се 
поседува, вклучувајќи и резервни делови за истата, при што секој 
нефункционален уред благовремено се сервисира за да биде повторно 
вратен во првобитната функционална состојба за работа. 

 

III. Набавка на нова комјутерска опрема 

Почнувајќи од 2018 година, Комисијата годишно 
набавуваше нова хардверска опрема со што старата и речиси 
нефункционална опрема постепено ја замени со нова.  

 За илустрација - Последната набавка на компјутери 
пред 2018 година, била спроведена во 2013 година. 

Во изминатите четири години е набавена следната компјутерска опрема: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Флексибилност на работното место 

Со прифаќање на дигиталната ера, сé она што вработените во Комисијата го работеле на стариот аналоген „хартиен“ начин,  се 
овозможи да се врши модерно  и дигитално. Суштината на работата не се смени. Се смени само обликот, со бројни предности на 
технологијата и софтверите кои Комисијата ги набави и истите ги одржува и ги надградува.  

Благодарение на дигитизацијата, информациите, податоците и операциите станаа лесно достапни за работа и за употреба на 
различни платформи, уреди и интерфејси. И тоа е дигиталниот свет во кој денес живееме. 

Во услови на прогласена глобална пандемија со COVID-19 во 2020 година, флексибилната работна средина беше еден од 
најважните критериуми за работа во Комисијата која благовремено се адаптира и не инсистираше вработените задолжително да бидат 
присутни во своите канцеларии,  туку  создаде  хибридни тимови од вработени кои работат  на предмети и на проекти од далечина (од 
дома и од канцеларија) со користење на опрема и алатки за полесна комуникација и реализација на работните задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подобра рамнотежа помеѓу 

работата и заштитата на 

здравјето на вработените 

 

Хибриден модел 

на работење  

од дома и од 

канцеларија  

 

Добивање насоки за работата во реално време, 

континуирано и на интегриран начин преку 

новата комјутерска опрема и софтверски алатки 

 

Контиунирано 

работење и 

функционирање 

на институцијата 

пет работни дена 

Флексибилна 

работна 

средина 
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