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Цел на брошурата

Воведувањето на Рамката за општи компетенции овозможува да се 
воспостави систем во кој соодветните луѓе се поставуваат на со-
одветни работни места. Таа истовремено овозможува развивање 
систем на управување со човечки ресурси,темелен врз принципот 
на  заслуги бидејќи стандардите по кои кандидатите и вработените 
се вреднуваат (независно дали во процесот на селекција или при 
оценката на учинокот) се транспарентни и конзистентни за сите.

Оттука, Рамката за општи компетенции се применува во сите фази 
од процесот на управување со човечки ресурси, интегрирајќи ги во 
единствен и кохерентен систем.

Компетенциите (општи и посебни) како посебен услов за секое 
работно место треба да бидат содржани во описот на работното 
место. 

Кандидатите за работните места треба да бидат селектирани така 
што во текот на спроведување на интервјуто преку индикатори ќе 
се утврди нивото на поседување на општите и на посебните ком-
петенции.

Оценувањето на учинокот базирано на докази, треба да се прави  
земајќи го во предвид она што вработениот го постигнал (работни-
те цели и задачи) и како тоа го остварил (поседувањето на општите 
и на посебните компетенции). 

Индивидуалниот план за стручно усовршување се креира врз осно-
ва на изразените и согледаните потреби за подобрување на општи-
те и на посебните компетенции, потребни за работното место.
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Унапредувањето треба да биде базирано врз исполнување на кри-
териуми за работа на повисоко ниво, за кое е потребно и повисоко 
ниво на компетенции (како што е дефинирано во описот на работ-
ното место, усогласен со Рамката за општи компетенции). 

Применливоста на Рамката за општи компетенции во ефективното 
спроведување на низа на процеси поврзани со управувањето со 
човечките ресурси покажува колку истата е значајна за успешна 
реформа на јавната администрација. Одговорност за имплемен-
тација на Рамката за општите компетенции во институциите имаат 
раководните лица на институциите, раководните административни 
службеници и особено раководителите на организационите еди-
ници за управување со човечки ресурси. 

Оваа брошура нуди упатства за тоа што треба да се направи (це-
лите) и како треба да се пристапи кон процесот (управување со 
промени).
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Цели за имплементација

Подолу се поместени целите за имлементација на Рамката за 
општи компетенции во контекст на организациските промени, 
кои преку соодветно поставени активности, одговорности и дос-
тапни ресури треба да се исполнат на практично ниво во секоја 
институција во јавниот сектор.

Активност Одговорност Достапни ресурси
Разгледајте ги со 
вработените нивните 
описи на работни мес-
та и договорете се за 
компетенциите кои се 
потребни за отварување 
на работните цели и 
задачи. Забележете ги 
истите во обрасците за 
следниот годишен пери-
од за оценување.

Непосредено 
претпоставени 
раководители

Стандарди за упра-
вување со човечки 
ресурси 

Рамка за општи компе-
тенции

Обрасци за оценување

Пред да вработите 
кандидат или да избе-
рете вработено лице 
за одредено работно 
место, проверете дали 
описот на работно место 
е ажуриран и  ги содржи 
компетенциите за рабо-
тата и дали
истите  се вклучени во 
огласот

Непосредно пре-
тпоставен раково-
дител
Организациона 
единица за упра-
вување со човечки 
ресурси 

Правилник за система-
тизација на работните 
места 
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Активност Одговорност Достапни ресурси
Пред да ги интервјуира 
апликантите за огла-
сените работни места, 
Комисијата за селекција 
треба да биде запо-
знаена со процесот на 
интервјуирање врз осно-
ва на компетенции

Непосредно пре-
тпоставен раково-
дител

Раководител на 
организациона 
единица за упра-
вување со човечки 
ресурси 

Претседател на 
Комисијата за 
селекција

Стандарди за упра-
вување со човечки 
ресурси 

Брошура од областа 
на човечките ресурси 
за селекција и врабо-
тување

Стручни администра-
тивни службеници од 
организационата еди-
ница за управување со 
човечки ресурси 

Обезбедете секој врабо-
тен да добие проценка 
за сработеното до 
договорениот датум за 
имплементација 

Спроведете интервју 
на кое ќе  направите 
среднорочен преглед 
на учинокот и остварете 
средба со цел заедничко 
утврдување на работни 
цели и пополнување на 
образецот за оценување 
за извештајниот период

Непосредно пре-
тпоставен раково-
дител

Стандарди за упра-
вување со човечки 
ресурси 

Брошура од областа на 
човечките ресурси за 
управување со 
учинокот

Извештај од спроведено 
полугодишно интервју

Образец за оценување
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Активност Одговорност Достапни ресурси
Обезбедете секој вра-
ботен да има индиви-
дуален план за стручно 
оспособување и усовр-
шување 

Најмалку еднаш го-
дишно разговарајте за 
можностите за развој на 
вработените

Раководители на 
организациони 
облици

Организациона 
единица за упра-
вување со човечки 
ресурси 

Стандарди за упра-
вување со човечки 
ресурси

Годишна програма за 
генерички обуки 

Годишен план за обуки 
на институцијата 

Со цел да се изгради 
раководниот слој на 
државната управа, соз-
дадете услови за препо-
знавање на   најталенти-
раните вработени

Развијте план за развој 
на најталентираните  
(приспособен кон нив), 
кој ќе им овозможи да 
го изградат капацитетот 
потребен да работат на 
највисоко ниво 

Раководни лица во 
државната управа

Организациона 
единица за упра-
вување со човечки 
ресурси 

Со цел да се поттикне 
развој на администра-
тивниот капацитет во 
рамки на институциите 
во јавниот сектор, вос-
поставете систем на 
менторство и ментори

Развијте програма за 
обука за ментори и  
обезбедете услови за е – 
учење (e-learning) 

Институции во 
јавниот сектор

Стандарди за упра-
вување со човечки 
ресурси

Брошура од областа на 
човечките ресурси за 
менторство



Управување со промени и компетенции

8

Со успешно управување со промени до 
систем на управување со човечки ресурси, 
темелен врз компетенции

Постојат неколку „златни“ правила за управување со промени. 
Тие се следните:

ÔÔ Промената мора да се управува и да биде разбрана од сите, до-
колку се очекува вработените да можат да се справат со неа.

ÔÔ Раководните лица на институциите и раководните администра-
тивни службеници се одговорни за полесно прифаќање на про-
мената и за надминување на чувството на несигурност кај врабо-
тените.

ÔÔ Вработените треба да бидат консултирани и вклучени во плани-
рањето на промената и во нејзиното спроведување.

Промената, во основа, е вознемирувачка и некои луѓе се поспо-
собни да се справат со неа од другите. Тоа не значи дека тие се 
поуспешни во своите работни достигнувања, едноставно ним им 
е полесно да излезат од „зоната на комфорот“ и да раскрстат 
со минатото. Раководителите треба да имаат свесност за ова, да 
одвојат време за разгледување на грижите на вработените и да 
преземат чекори да им пристапат или да ги разубедат.

Еден од најефикасните модели за за спроведување на промена-
та е Моделот на Котер, кој е претставен подолу:

Изградете чувство за „вистински момент“, креирајќи итност и 
давајќи ù приоритет на промената.
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Раководното лица во институција треба да го утврди временски-
от распоред за имплементација, да се погрижи тоа да му е личен 
приоритет и да внесе во своите агенди состаноци за разгледу-
вање на напредокот во текот на периодот на имплементација. 

Во целите на сите раководители треба да биде вклучена ефек-
тивната имплементација на Рамката  за општи компетенции и 
важно е тие да чувствуваат одговорност за ова.

Организациониот облик за управување со човечки ресурси треба 
да  обезбеди стручна и оперативна поддршка на непосредните ра-
ководители и да биде пример за водење на процесот на промени. 

Ризици во оваа фаза од управувањето со промени се: 

ÔÔ Помиреност со дотогашните состојби; 

ÔÔ На активноста не ù се дава доволен приоритет за да се случи; 

ÔÔ Неприфаќање од страна на вработените кои не ја разбираат про-
мената поради  страв за тоа што би можела таа да значи за нив. 
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Изградете Тим за поддршка

Улогата на овој тим е да се поддржат раководителите и да го одржување 
на напредокот во однос на имплементацијата. Активноста и комуника-
цијата треба да се координирани од страна на Тимот за поддршка во 
сите организациони облици. Учењето треба да се споделува и да им 
биде достапно на сите вработени.

Вистински луѓе за членови на Тимот за поддршка се оние кои имаат  за-
ложба да придонесат кон успешност на проектот и со вистински вешти-
ни да ги поддржат луѓето низ овој процес. Тие треба да умеат активно да 
слушаат, да имаат охрабрувачки и инспиративен личен стил и способ-
ност за евалуирање на системите и процесот. Раководителите на органи-
зационите облици за управување со човечки ресурси со вакви вештини 
се особено важни за Тимот за поддршка, бидејќи тие имаат добро раз-
бирање и познавање на системите за управување со човечки ресурси. 

Раководното лице на институцијата треба да биде во директен и не-
посреден  контакт со Тимот за поддршка за да го следи напредокот, 
да ги идентификуваат пречките кон успехот и да обезбеди охрабру-
вање за тимот.

Ризици во оваа фаза од проектот се:

ÔÔ Тимот за поддршка е неефикасен бидејќи му недостигаат веш-
тини; 

ÔÔ На Тимот за поддршка му недостига влијание за да направи про-
мена; 

ÔÔ Тимот за поддршка премногу е ориентиран кон процесот и фокусот 
се става на одржување на состаноците на Тимот наместо на под-
дршка на раководителите за спроведување на промената.  
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Воспоставете едноставна визија

Воспоставете едноставна визија за тоа како ќе изгледа успе-
хот на Вашата институција Потоа постојано повторувајте ја на 
различни начини. Раководното лице на институцијата треба да 
демонстрира јасна заложба за имплементација на Рамката за 
општи компетенции од самиот почеток. Ова треба да се прене-
се низ целата институција и редовно да се повторува. Добро би 
било да се подготви Стратегија за комуникации за да се обез-
беди систематски пристап. Тимот за поддршка треба да биде 
целосно вклучен во поддршка на комуникацијата за оваа визија.

Ризик во оваа фаза од проектот е:

ÔÔ Комуникацијата да се фокусира само на процесот и да не ги 
објаснува придобивките во однос на вредностите 

Фокусирајќи ја комуникацијата врз вредностите кои се во ос-
новата на Рамката за општи компетенции, постои поголема 
веројатност дека ќе ги мотивирате вработените и ќе ја придо-
биете нивната посветеност кон промената. На пример–Рамката 
на компетенции ја подобрува транспарентноста – бидејќи кри-
териумите според кои ќе се вреднуваат вработените се јасно 
дефинирани и достапни на сите. Таа ја подобрува праведноста 
– бидејќи сите вработени ќе бидат вреднуваниоценувани според 
конзистентни критериуми за селекција и евалуација на нивните 
перформанси. 
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Комуницирајте за да обезбедите посветеност 

Вклучете колку што е можно повеќе луѓе во комуникацијата. 

Објаснете ги основните работи, особено визијата:зошто е важна во 
поглед на реформата; зошто е важна во поглед на вредностите; како 
ќе влијае врз сите (раководители/вработени); и што сите (раководите-
ли/вработени) треба да сторат.

Користете ја информатичката технологија што е можно повеќе за да 
информирате, обезбедете материјали за поддршка, информирајте 
ги вработените за напредокот и одржувајте го „вистинскиот момент“.

Двете најважни теми за раководните лица во оваа фаза се: повтору-
вањето и симболизмот. 

Повторувањето подразбира едноставно повторување на суштински-
те пораки во секоја можна прилика. 

Симболизмот подразбира дека тие ги водат вработените преку по-
ставување на личен пример. Договарајте се со раководителите на 
организационите облици за описите на работните места и за спро-
ведување на оценката на учинокот, врз база на компетенции. Кога ќе 
се објави оглас за нови вработувања,  гарантирајте дека ќе се извр-
ши идентификување и проверка на компетенциите. Одвојте време да 
раководите со група за учење и охрабрете ги раководителите да го 
сторат истото или да станат ментори.Кога вработените ќе видат дека 
раководителите се посветени, тие ќе се променат побрзо. 

Ризици во оваа фаза од проектот се следните: 

ÔÔ Премалку ефективна комуникација; и

ÔÔ Вработените ја слушаат пораката, но не ја прифаќаат
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Поттикнете го делувањето 

Улогата на раководното лице во процесот на имплементацијата 
е да одвои време за разговор со оние кои се вклучени, да собира 
конструктивни мислења, да ги отстранува или поправа пречките за 
спроведување на активностите и да откриете дали системот, проце-
сот или временскиот распоред треба да се прилагодат како одговор 
на мислењата. 

Затоа, признајте ги и наградете ги достигнувањата. Исто така, обез-
бедете многу охрабрување и поддршка.  

Ризици во оваа фаза од проектот се: 

ÔÔ Оние кои ја водат имплементацијата се немоќни да се справат со 
пречките и проблемите при одвивање на процесот или се сооче-
ни со негативна реакција од некои раководители, која влијае врз 
мотивацијата на нивните тимови за промена. 

ÔÔ Во овие околности, расте фрустрацијата и луѓето губат енергија. 

ÔÔ Улогата на раководното лице не е во тоа да му каже на Тимот 
за поддршка да ги реши овие ситуации, туку да се вмеша и да ги 
отстрани пречките.   
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Остварувајте краткорочни победи 

Поставете краткорочни цели кои се брзо остварливи, на 
пр.почнете со зголемен интензитет и прво започнете со вашите 
најсилни тимови. Не започнувате со следната фаза додека не се 
комплетира претходната. Признајте го успехот. Овие брзи побе-
ди се суштински за градење на кредибилитетот.

Ризици овде се: 

ÔÔ Потребно е многу време за да се дојде до победа;

ÔÔ Резултатите не се јасни; 

ÔÔ Вработените губат доверба.

ÔÔ

Продолжете 

Покажете одлучност и упорност. Останете позитивни, одржувајте 
средби за следење на напредокот. Обезбедете целите постојано да 
бидат во фокусот. Потенцирајте ги достигнувањата и идните стандар-
ди. Внимателно изберете ја следната задача за да изградите  чувство 
дека се случува промена.  

Можен ризик овде е:

ÔÔ Тимот да се зафати со премногу обврски одеднаш, па напредокот 
ќе заостане и ќе се изгуби „вистинскиот момент“

ÔÔ Раководните лица се занимаваат со деталите и “ја губат од вид го-
лемата слика“
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Бидете сигурни дека промената ќе се воведе

Откако ќе се заврши најголемиот дел од работата во врска со 
промената, сите вработени имаат опис на работни места врз ос-
нова на компетенции, работните места се огласуваат со крите-
риумите за исполнување на општи и на посебни компетенции и 
системот се применува.Улогата на раководното лице се менува 
и тој /таа треба да осигура дека промената ќе биде целосно ин-
тегрирана во организациските системи и однесувања, со цел да 
се одржува имплементацијата. 

Воспоставете процеси за следење и почитување на промените 
во системот. Побарајте од организациониот облик за управу-
авње со човечки ресурси да обезбеди извештаи за спроведу-
вање на оценување на вработените, темелено врз компетенции. 
Препознајте ги и наградете ги оние кои целосно ги почитуваат 
новите системи. 

Предизвик е да се промени организациската култура. Ова се по-
стигнува преку конзистентност во спроведување на успешни ак-
тивности во тек на доволен временски период (околу 5 години). 
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Иинституции на јавниот сектор секаде се познати по нивната 
приврзаност кон традицијата и бавноста за прифаќање проме-
ни. Вработените ја вреднуваат хиерархиска поставеност и из-
бегнуваат ризици. Во овој контекст, управувањето со промената 
бара од раководните лица да ја сфатат определбата на врабо-
тените да се сочува стагнација, истовремено наоѓајќи начин да 
ги преформулираат традициите од минатото за да ги задоволат 
потребите на иднината. 

Оттука, дозволете им на сите да го кажат своето мислење и да ги 
истражат перспективите. 

Идниот пат, пред да одлучите да го спроведете овој процес пот-
рудете се да се направи со поголема вклученост на сите врабо-
тени и со повеќе шанси за успех.

Исто така, прифатете го фактот дека сите вработени нема да 
бидат уверени во потребата за промена и нејзиниот успех, но 
тоа не значи дека промената треба да запре.






