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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, 83/2018 и 

„Службен весник на РСМ“ бр.31/2020 и 288/2021), Претседателот на Комисијата 

за хартии од вредност на Република Северна Македонија на ден 14.02.2022 

година донесе 

СТРАТЕШКИ ПЛАН  

за управување со човечките ресурси во Комисијата за  

хартии од вредност на Република Северна Македонија  

2022 – 2024  

 

 

 

Мандат и надлежности на  

Комисијата за хартии од вредност  

на Република Северна Македонија 

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 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 Северна 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 Северна Македонија. 

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

Северна Македонија.  

Претседателот и комисионерите ги избира и разрешува Собранието на 

Република Северна Македонија по предлог на Владата на Република Северна 

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. 

Цел на Стратешкиот план за управување  

со човечките ресурси во Комисијата 2022-2024 

Со цел остварување на своите надлежности и овластувања, Комисијата 

посветува соодветно внимание на процесот на градење, одржување и развивање 

на модерен, ефикасен и функционален систем за управување со човечките 

ресурси.  

Вовед 
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Селектирање и регрутирање на 

квалитетна, стручна и разновидна 

работна сила 

Обезбедување на оптимална 

работна средина и флексибилност 

на работното место 

Градење тимски дух и 

позитивна работна 

средина 

Привлекување  

и вложување  

во извори на 

квалитетна и 

стручна  

работна сила 

Континуирано надградување на 

професионалните и стручни 

способности на вработените 

 

Донесувањето на овој „Стратешки план за управување со човечките 

ресурси 2022 – 2024“ е потврда на ставот на Комисијата дека нејзините 

вработени се важен ресурс кој е еден од столбовите на институцијата.  

Ова е втор стратешки документ од областа за управувањето со човечките 

ресурси во Комисијата. Имено, во 2019 година Комисијата го донесе првиот 

„Стратешки план за управување со човечкиот капитал 2019 – 2021“ и за прв пат 

во систематизацијата на работните места на Комисијата предвиде работно место 

одговорно за управување со човечки ресурси.  

Со овој стратешки план јасно ќе се трасира патот кон модерна пракса со 

управувањето со човечките ресурси и ќе се зајакне улогата на функцијата на 

управување со човечките ресурси.  

Стратешки цели на планот 

Овој стратешки план за управување со човечките ресурси 2022 – 2024, 

вклучува пет стратешки цели:  
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Финансирање на активностите кои ќе  

произлезат од спроведување на Стратешкиот план 

за управување со човечките ресурси 2022 – 2024  

Реализацијата на активностите кои ќе произлезат како резултат од 

спроведувањето на овој стратешки план за управување со човечките ресурси во 

Комисијата ќе се реализира во рамки на одобрените финансиски средства во 

Финансискиот план на Комисијата за секоја од годините во периодот 2022 – 2024 

година. 

 

 

 

 

 

 

 Мисија на Комисијата  

Мисијата на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна 

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. 

 

 

 

 

 

 Визија на Комисијата  

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија се 

залага за создавање и за одржување на пазарно опкружување кое ја оправдува 

довербата на инвеститорите и се карактеризира со транспарентност и со 

интегритет. 
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Вредности на Комисијата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Извонредност 

Комисијата е посветена на највисоките стандарди за извонредност во 

исполнувањето на законските надлежности, мисијата и визијата. 

Отчетност 

Комисијата ја прифаќа одговорноста врз основа на закон и презема се што е 

потребно за зголемување на транспарентноста кон јавноста. Во извршување 

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 овластувања, 

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. 
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Внатрешна организација на Комисијата  

Во моментот на донесување на овој стратешки план, согласно 

Правилникот за внатрешна организација, во Стручната служба на Комисијата 

постојат: 

• 2 одделенија со кои раководи раководител на одделение:  

-  Одделение за внатрешна ревизија и  

-  Одделение за финансиски прашања; 

• 4 сектори со кои раководи координатор на сектор: 

-  Сектор за општи и нормативни работи, 

-  Сектор за корпоративни финансии, 

-  Сектор за супервизија на пазарот на капитал и 

-  Сектор за истражување и развој на пазарот на капитал и 

меѓународна соработка; 

• 2 главни советници кои за својата работа одговараат пред 

Претседателот на Комисијата. 

Со Стручната Служба раководи и нејзиното единствено функционирање 

го обезбедува Претседателот на Комисијата, додека пак организирањето и 

координирањето на работата на Стручната служба го врши раководителот на 

Стручната служба. 

Внатрешната организација на Стручната служба е уредена на начин кој 

обезбедува законито, стручно, ефикасно и рационално вршење на работите од 

делокругот на Стручната служба и одговорност на вработените за стручно, 

професионално, непристрасно и навремено вршење на работите што им се 

доверени. 

Систематизација на  

работните места во Комисијата 

 Согласно Правилникот за систематизација на работните места, во 

Комисијата се предвидени вкупно 42 работни позиции.  

 

Анализа на тековниот човечки потенцијал 

во Комисијата за хартии од вредност 
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Тоа може да се види од следната табела: 

 

 

 

 

 

 

Организациска единица 

Ниво на 

работна 

позиција 

# Предвидени 

работни 

позиции 

# Пополнети 

работни 

позиции 

Кабинет на  

Претседателот на Комисијата 

Б2 2 2 

Вкупно 2 2 

Одделение за  

внатрешна ревизија 

Б4 1 1 

В2 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 1 

В1 2 0 

В2 2 2 

В3 1 1 

В4 1 1 

Г1 1 0 

А1 2 2 

Вкупно 10 7 

Сектор за супервизија  

на пазарот на капитал 

Б3 1 1 

В1 5 3 

В2 4 1 

В4 2 0 

Вкупно 12 5 

Сектор за  

корпоративни финансии 

Б3 1 1 

В1 4 2 

Вкупно 5 3 
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Ниво В2 

5 Виш  

советник / инспектор 

(22%) 

Ниво В1  

8 Самостоен  

советник / инспектор 

(35%) 
Ниво Б3 и Б4 

5 Координатор / 

Раководител на 

одделение 

(22%) Ниво Б2  

2 Главен  

советник 

(9%) 

Ниво В4  

2 Помлад / Стручен 

соработник 

(9%) 

23  

Административни 

службеници 

Ниво В3  

1 Советник 

(3%) 

Сектор за истражување и  

развој на пазарот на капитал  

и меѓународна соработка 

Б3 1 1 

В1 1 1 

В2 3 2 

В3 1 0 

В4 1 1 

Вкупно 7 5 

Вкупно 42 25 

Се забележува дека само 25 работни позиции (60%) од вкупно 

предвидените 42 работни позиции се пополнети со работен кадар. Особено е 

видлив недостатокот на кадар во Секторот за супервизија на пазарот на капитал 

каде што се пополнети само 42% од предвидените работни позиции. 

Од вкупниот број на 27 вработени во Комисијата, 23 имаат статус на 

административни службеници, а 2 се помошно - технички лица, додека 2 се 

избрани лица. За администртивните службеници се утврдени следните нивоа на 

работни места и звања: 
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Старосна структура  

на вработените во Комисијата 

Од сликата може да се 

забележи дека најголем број од 

вработените на Комисијата 

(81%) се помеѓу 30 и 50 години 

(22 вработени), а над 50 години 

се 5 вработени (19%). Во 

Комисијата нема вработени кои 

имаат под 30 години. 

Во следните три години 

нема да има пензионирање на 

вработен во Комисијата, а 

ризикот од напуштање на 

вработените на својата работа во 

Комисијата е мал.  

 

Ниво на образование   

на вработените во Комисијата 

  

Сите вработени административни 

службеници во Комисијата (23 вработени) 

се со високо образование, а тоа укажува на  

високо ниво на стручност и знаење во 

областа во која секој од вработените работи 

и ги извршува своите задачи. 

Во Комисијата се вработени и две 

лица како помошно-технички персонал кои 

се со средно образование. 

 

Застапеност на припадниците на етничките 

заедници во Стручната служба на Комисијата 

 

 

 

 

 

 

 

Стручна служба  

на Комисијата 

88% македонци 

12% албанци 

До 30 години 

Од 30 до 50 години 

Над 50 години 

0 

вработени  

(0%) 

22 

вработени  

(81%) 

5 

вработени  

(19%) 

Магистратура 

Факултетско 

образование 

10 

вработени  

(43%) 

13 

вработени  

(57%) 

На раководна  

позиција во  

Стручна служба на 

Комисијата 

80% македонци 

20% албанци 
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Поставување соодветна организациска и 

систематизациска поставеност во Комисијата 

Со динамичниот развој на пазарот на капитал се развива и улогата и 

значењето на Комисијата со што се нагласува потребата да се прошири 

капацитетот и ефективноста на самата институција. 

Врз основа на проценка на стратешките цели и приоритети на Комисијата, 

анализата на стручноста и компетентноста на постојните вработени и проценка 

на потребата од идни вработувања на нов квалитетен и стручен кадар, 

Комисијата ќе воспостави соодветен оперативен модел на ефикасна структура 

на вработени со соодветни знаења и вештини кои одговараат на современите 

барања и потреби на работното место на кое се наоѓаат.  

За таа цел, Комисијата ќе изготви функционална анализа на постојната 

организациска и систематизациска поставеност и проценка за реорганизирање 

на својата стручна служба која ќе даде насоки за градење на уште подобра 

организациска култура која ќе вклучува современо лидерство, поддршка на 

индивидуалниот потенцијал, поголемо зајакнување на организацискиот 

капацитет, меѓусебно почитување, како и тимска и лична одговорност. 

Потреба од регрутирање на  

нов квалитетен и стручен кадар во Комисијата 

Поради зголемениот обем на работа кој произлегува од самите 

активности кои се предвидени во Програма за работа на Комисијата за 2022 

година, Комисијата ќе регрутира нов квалитетен и стручен кадар, односно ќе 

регрутира 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.  

При селекцијата на ново-

вработени лица, Комисијата ќе се 

води од начелото на зголемување 

на балансот на талентирана и 

разновидна работна сила, 

почитувајќи го при тоа и 

уставниот принцип за еднаква и 

правична застапеност на сите 

етнички заедници.  

 

Селектирање и регрутирање  

на квалитетна и стручна работна сила  

во Комисијата 
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Самостојност и независност во  

градењето на кадровските политики на Комисијата 

При развојот на современ и компетентен човечки капитал во новиот 

стратешки период и продлабочување на системот на вредности во согласност со 

стандардите на пазарите на хартии од вредност, Комисијата ќе преземе 

иницијативи за поголема самостојност и независност во градењето на своите 

кадровски политики и регрутирање на  кадар, односно ќе бара од надлежните 

авторитети повторно враќање на правото за слободно и самостојно одлучување 

при изборот на својот кадар. 

 

 

 

 

 

 

Регулирање на правата и обврските од  

работниот однос на вработените во Комисијата 

Во Комисијата, работниот однос е дефиниран како договорен однос 

помеѓу секој нејзин вработен и неа како работодавач.  

Остварувањето на правата и одговорностите на вработените во 

Комисијата кои произлегуваат од договорот за работа и работниот однос се 

уредени со важечките позитивни законски прописи, подзаконските и интерните 

акти, како и со Колективниот договор на Комисијата, и тоа: засновање на 

работен однос и склучување на договор за работа, право на надоместок и плата, 

регулирано работно време, право на отсуство од работа и одмори, прекин на 

работниот однос, како и начините за заштита на тие права. 

 

 

 

Младата генерација – извор  

на потенцијална работна сила 

Младата 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. Во таа насока, таа ќе посветува 

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.  

Привлекување и вложување во извори 

на квалитетна и стручна работна сила 
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Во таа насока Комисијата ќе ги преземе следните активности: 

Спроведување на Програмата за практична настава 

Со Програмата за практична настава која ја има донесено Комисијата се 

утврди начинот и условите за ангажирање на практиканти во Комисијата. Истата 

овозможува одлична можност на студентите од високообразовните институции 

во државата за дополнително учење во областа на работењето на пазарот на 

капитал, напредување во градењето на кариера и стекнување на искуство.   

Финансиска едукација на младите генерации  

Комисијата ќе продолжи со спроведување на своите законски утврдени 

едукативни активности и ќе соработува со приватните и државните високообра-

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

фондациите и други невладини организации со цел проширување и надградба 

на знаењата кај младата популација за пазарот на хартии од вредност. 

Избор на најдобар научно-истражувачки труд/есеј  

на тема од областа на пазарот на хартии од вредност  

Комисијата ќе продолжи со праксата на избор на најдобар научно-

истражувачки труд/есеј на тема од областа на пазарот на хартии од вредност 

секоја година, 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 во креирањето на мерки и 

активности за развој на пазарот на хартии од вредност и воопшто економијата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кога во Комисијата се зборува за 

вложување во човечкиот капитал, се мисли на 

вложување во луѓето преку обезбедување на 

оптимална работна средина, мерки за заштита 

на вработените при работа, квалитетни обуки 

за стекнување на знаења и вештини и 

позитивна работна атмосфера кои се потребни 

за исполнување на зацртаните работни цели и 

задачи на вработените во Комисијата. 

 

ВЛОЖУВАЊЕ ВО  

ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ НА КОМИСИЈАТА 
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Етапи  

на подготовка на 

Годишната 

програма за 

стручно 

усовршување 

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 
усовршување во 

Финансискиот 

план на 
Комисијата  

Секој вработен 

изготвува 

индивидуален 

план за стручно 

усовршување  

во кој ги 

наведува темите 

за стручно 

усовршување  

неопходни за 

извршување на 

неговите работни 

задачи, 

распоредени 

според приоритет 

во зависност од 

барањата на 

работното место, 

како и знаења и 

вештини 

неопходни за 

извршување на  

работни задачи 

После 

направената 

процена на 

оправданоста и 

поставеноста во 

реални граници, 

се подготвува 

и усвојува 

Годишната 

програма  

за стручно 

усовршување 

на вработените 

во Комисијата  

врз принципот  

на транспаре-

нтност, фер и 

еднакви 

можности 

Секоја 

организациска 

единица на 

Комисијата, 

прави  

план за  

стручно 

усовршување 

на организаци-

ската единица  

врз основа на 

индивидуалните 

планови на секој 

од вработените 

во таа единица 

идентификувајќи 

ги ресурсите 

потребни за 

нивно 

спроведување 

 

 

 

Комисијата ќе продолжи коинтинуирано да 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. Знаењето и вештините кои 

вработените во Комисијата ги стекнуваат преку процесот на стручно 

усовршување овозможуваат секој од вработените да го реализира својот 

потенцијал како продуктивен член на тимот на Комисијата. 

Планирање на процесот на стручно 

усовршување на вработените во Комисијата 

Секоја година Комисијата ќе продоилжи да носи Годишна програма за 

стручно усовршување на вработените која 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.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано надградување на 

професионалните и стручни способности  

на вработените во Комисијата  
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Спроведување на процесот на стручно 

усовршување на вработените во Комисијата 

Процесот на стручно усовршување на вработените во Комисијата ќе се 

реализира преку различни форми на учење и стекнување нови знаења и 

вештини:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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).   

При тоа, ќе се користат следните начини на учење: (а) дигиталното учење 

од далечина со користење на една од многуте веб платформи за комуникација и 

размена на информации и (б) физичко присуство на настан за стручно 

усовршување, на кое се додека трае пандемијата со COVID-19 ќе се применуваат 

препораките од страна на Владата на РСМ и Комсијата за заразни болести за 

работа во услови на пандемија. 

Евиденција и евалуација на  

процесот на стручно усовршување  

на вработените во Комисијата 

Комисијата ќе врши следење на извршувањето на Годишната програма за 

стручно усовршување на вработените, при што ќе се врши евиденција на: 

- вработените кои биле присутни на настан за стручно усовршување,  

- посетените настани за стручно усовршување, 

- темите на настаните за стручно усовршување и  

- организаторите на настаните за стручно усовршување. 

Форми на учење 

и стекнување 

нови знаења  

и вештини 

Студиски посети 

Семинари, обуки и работилници 

Обуки на самото работно место  

 

Посета на конференции 

Учење на далечина 
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Евиденцијата ќе содржи 

информации за содржината и методите на 

процесот на стручно усовршување, 

проценка, односно оценка 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. 

Врз основа на извештаите добиени од страна на вработените кои 

посетиле настан за стручно усовршување, како и врз основа на други 

информации, материјали и показатели, Комисијата ќе изготви „Годишен извештај 

за реализираното стручно усовршување на вработените“ за годината која 

изминала и истиот ќе преставува показател за степенот на квалитет на 

спроведените настани за стручно усовршување. 

Споделување на стекнатото знаење и 

вештини помеѓу вработените во Комисијата 

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, програмата за нововработено лице, организирање на сесии за учење 

на тимот (Team Learning Session - TLS) кога тоа е дозволено согласно условите 

за работа во пандемија, ротација на работата или создавање на тимови за работа 

од повеќе сектори и слично. 

Размена на искуства и знаење  

преку соработка со регулаторите и другите 

институции во државата, регионот и пошироко  

 

 

 

 

 

 

Комисијата ќе ја продлабочи и унапреди соработката со регулаторите, 

другите институции и експертите од областа на пазарот на капитал во нашата 

држава, регионот и пошироко, преку организирање или учество на разни 

настани (конференции, состаноци, тркалезни маси и сл.), со цел размена на 

искуства и знаења, како и координација во усогласување на регулативата со 

регулативата на Европската Унија и прашања поврзани со пазарот на капитал 

кои водат кон забрзан развој и нови инвестиции. 
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Активности за 

решавање на 

проблеми и 

донесување 

одлуки Вежби за 

градење на 

доверба 

Типови на 

активности на 

тимбилдинг настан 

Вежби за 

адаптација и 

планирање 

Активности за 

комуникација 

 

 

 

 

Комисијата ќе продолжи да го поттикнува тимскиот дух кај вработените 

и да вложува во позитивна работна атмосфера со цел вработените да можат да 

постигнат подобри резултати кога тимски работат на секојдневните работни 

предизвици и кога заедно донесуваат одлуки.  

Тргајќи 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, како и да се зголеми мотивацијата 

и продуктивноста, Комисијата ќе организира најмалку еднаш годишно тимски 

обуки дизајнирани за подобрување на ефикасноста на тимот во институцијата, 

наместо јакнење на интерперсоналните односи. 

Идејата е преку различни забавни и предизвикувачки активности на 

тимбилдинг настаните да се подобри перформансот на вработените и да се 

зголеми продуктивноста на Комисијата.  

Притоа, во тимбилдинг настаните ќе бидат вклучени четири главни 

типови на активности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градење на тимски дух  

и позитивна работна средина  

во Комисијата 
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Обезбедување безбедност и здравје  

при работа на вработените во Комисијата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисијата ја смета областа на безбедност и здравје при работа како 

исклучително комплексна област која е регулирана со поголем број на законски 

и подзаконски акти, кои доследно како и до сега ќе ги применува затоа што се 

грижи за своите вработени тие да бидат безбедни и заштитени додека работат.   

Во таа насока, Комисијата изработи Елаборат за Проценка на ризик по 

работно место, донесе концепт на изјави за безбедност, организираше обука за 

безбедно извршување на работата, спроведе превентивни здравствени прегледи 

на вработените, направи тестирање и контрола на опремата за работа и направи 

мерење на микроклиматските услови, бучава, осветленоста и електричното 

заземјување во работните простории. 

Во иднина Комисијата ќе продолжи со следните активности во насока на 

обезбедување на безбедност и заштита на вработените во Комисијата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запознавање на 

вработените  

со опасностите 

и ризиците кои 

можат да се 

јават на 

позицијата на 

која се наоѓаат 

Спроведување 

превентивни 

здравствени 

прегледи на 

вработените во 

Комиисјата 

Запознавање 

на вработените 

мерките кои се 

применуваат за 

безбедно 

извршување на 

работните 

задачи 

 

Обучување на 

вработените во 

врска со 

безбедноста и 

заштитата при 

работа 

Безбедноста и здравјето при работа 

претставува едно од основните права на 

работниците, што е утврдено како такво во рамки 

на конвенциите на Меѓународната организација на 

трудот, во законодавството на Европската унија, 

Европската социјална повелба на Советот на 

Европа, а истото е загарантирано како право и со 

Уставот на Република Северна Македонија.  

 

Обезбедување на  

оптимална работна средина 
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Запознавањето и обучувањето на вработените во Комисијата ќе се врши 

при ново вработување, во случај на преместување на ново работно место, во 

случај на воведување на нова технологија или нови средства за работа и во 

случај на секоја измена на работниот процес која може да го промени нивото на 

безбедноста и здравјето при работа, а истото ќе подразбира теоретско и 

практично оспособување за безбедно извршување на работата.   

Дигитализација и користење  

на нова технологија и нови софтверски  

решенија во работењето во Комисијата 

При секојдневната работа во Комисијата се користат технологии и 

софтверски решенија кои овозможуваат Комисијата да држи чекор со пазарот 

кој секојдневно се развива.  

Бидејќи дигиталната револуција го менува начинот на кој размислуваме 

и работиме,  Комисијата ќе продолжи да ги развива своите системи и вештини  

за работа со нив, за да постигне поголема ефикасност и да биде успешна во она 

што го прави: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисијата ќе продолжи со процесите на: 

- дигитизација на информациите и податоците, односно претворање на 

аналогните информации во дигитален облик, 

- дигитализација при работењето, односно поврзување на поедине-

чните дигитални информации во автоматизирани операции и 

- дигиталната трансформација, односно со интеграцијата на диги-

талните технологии во сите области на работењето, преку дигитален бизнис 

модел. 

Дигитализација  

и технолошки 

напредок во 

Комисијата 

Обука за користење на новата технологија и  

нови софтверски решенија 

Набавка на нови софтверски решенија 

Набавка на нова компјутерска и  

друга техничка опрема 

Надградба на постоечкиот  

инфоирмационен и комјутерски систем 

Одржување на техничката и софтверската 

опрема и обезбедување нејзина безбедност  
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Соработка 

Креативност 
Идеи 

Работен  

простор 

Со дигитализацијата на процесите во Комисијата, податоците и 

информациите ќе се обединуваат, поврзуваат и полесно ќе се користат, а со тоа 

поедноставување ќе се забрза и олесни секојдневното работење на вработените 

во Комисијата затоа што во минатото одредени работни операции се правеле 

рачно или неавтоматизирано. На тој начин, вработените ќе имаат повеќе време 

и простор да се усовршуваат и да бидат поефикасни и попродуктивни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вложување во современ простор создаден 

за ефикасна и продуктивна работа во Комисијата 

Добар работен простор во една институција има oгромно влијание на 

благосостојбата на луѓето кои работат во неа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сé она што вработените работеле на стариот, аналоген, 

„хартиен“ начин, преку дигитализацијата во Комисијата се овозможи 

да се работи на дигитален начин. Суштината на работата не се смени. 

Се менува само обликот, со бројни предности на технологијата и 

компјутерите кои ги набави и ги надградува Комисијата. 

Благодарение на дигитизацијата и дигитализацијата во Комисијата, 

информациите, податоците и операциите стануваат лесно достапни 

за работа и употреба на различни платформи, уреди и интерфејси. И 

тоа е дигиталниот свет во кој денес живееме.  

 

Дигитализација на процесите  

во Комисијата 
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        По пример на предходно модернизираниот простор, во 

следниот период Комисијата ќе го измени и модернизира и 

преостанатиот работен простор што не беше опфатен во 

предходните три етапи на модернизација и осовременување на 

просторот и истиот ќе го опреми со канцелариско зеленило, со 

што ќе се даде личен печат на просторот, а средината ќе биде 

попријатна за работа. 

Поголемиот дел од внатрешниот работен простор на Комисијата 

последните две години се модернизира и истиот се карактеризира со современа 

и комплексна структура на просторот со кој се задоволуваат секојдневните 

потреби на организациската разноликост на работната сила во Комисијата, 

поделена во сектори и одделенија, и истиот создава добара социјална и работна 

атмосфера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зголемена флексибилност на  

работните места во Комисијата 

Во услови на прогласена глобална пандемија со COVID-19, 

флексибилната работна средина е еден од најважните критериуми за секој 

вработен.  

Согласно тоа, Комисијата благовремено се адаптира на овој пристап и во 

такви услови не инсистираше вработените задолжително да бидат присутни во 

своите канцеларии. Напротив, создаде флексибилна работна средина која 

овозможи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подобра рамнотежа помеѓу 

работата и заштитата на 

здравјето на вработените 

 
Хибриден модел 

на работење  

од дома и 

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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Овој тренд Комисијата нема да го промени во иднина, па кога ќе има 

потреба да се заштити здравјето на нејзините вработени:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр.04-137/1                                     

Скопје, 14.02.2022 година  

                                                            Комисија за хартии од вредност  

                                                          на Република Северна Македонија 

                                                                              Претседател 

                                                                           Mr.Sc. Nora Aliti 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисијата ќе ја организира работата преку создавање на 

хибридни тимови од вработени што ќе работат на предмети и 

проекти соработувајќи и работејќи од далечина (од дома и од 

канцеларија) со користење на алатки за полесна комуникација за 

реализација на работата. 


