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CERTIFIED RISK MANAGER® 

CERTIFIED COMPLIANCE SPECIALIST®

CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST®

CERTIFIED CREDIT ANALYST®

CERTIFIED BRANCH MANAGER®

CERTIFIED RETAIL BANKER® 
(postgraduate diploma) Retail Banking Academy 

LONDON

CERTIFIED CONTROLLER® 
(diploma) Controller Akademie® GERMANY

Апликација 
Секој учесник при аплицирањето за еден од модулите ќе потполни 

прашалник за самоевлуација на нивото на знаење поврзано со темите на 
модулот (Level 1, 2 или 3) за кој се пријавува. 

Стратегии на предавање 

ЕДНОГОДИШНИ СЕРТИФИКАЦИОНИ ПРОГРАМИ 
БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

УПИСНИ РОКОВИ
ПРВ УПИСЕН РОК: ВТОР УПИСЕН РОК:

СЕПТЕМВРИ – ОКТОМВРИ ЈАНУАРИ – ФЕВРУАРИ

Сер ти фи ка ци о ни те про гра ми се одвиваат во 3 мо ду ли со зго ле ме на 
сло же ност на те ми те во времетраење од ед на го ди на. Име но, стра те ги и те 
на предавање во специјализациите се кон ци пи ра ни со глас но со со др жи на
та на мо ду ли те и се на со че ни кон суш тин ско подигнување на при ме на та на 
те о рет ски те по став ки и кон овозможување на прак тич но знаење со ви сок 
ква ли тет. При ме на та на прак тич но то знаење се зго ле му ва низ три те мо ду
ли, од нос но е наједноставна во пр ви от а најсложена во тре ти от. Сло же нос та 

на те о рет ско то знаење е на ис то ни во во си те три мо ду ли со надградување 
и проширување на сознанијата низ мо ду ли те. 

Клуч ни те по ен ти од секоја те ма ќе се извлечат пре ку ин тер ак тив на на
ста ва. Учес ни ци те ќе би дат ох раб ре ни да се фо ку си ра ат кон донесување на 
соп ст ве ни су до ви и кри тич ки размислувања. При тоа, предавањата се со ста
ве ни од:

„ЧОВЕК СЕ БОРИ ЗА ДВЕ РАБОТИ ВО ЖИВОТОТ: ПРВАТА, Е ДА  ГО ДОСТИГНЕ 
ТОА  ШТО ГО САКА, А ВТОРАТА, ДА УЖИВА ВО ТОА ШТО ГО ДОСТИГНАЛ“

ПОРФ. ДР ДРАГОЉУБ АРСОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АКАДЕМСКИ СОВЕТ НА АБИТ И УО НА ТТК 
БАНКА АД СКОПЈЕ. ПРЕДАВАЊЕ ВО АБИТ НА МЛAДИТЕ И ИДНИ БАНКАРИ НА 26 ЈУНИ 2015 ГОДИНА
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Испитни сесии

Те о рет ски дел: 
Во вед во те ма та, основни еле мен ти и де фи ни ции, опи си и по вр за нос ти. Ме то дот е 
ба зи ран на пре зен та ции и сту дии на слу чаи;

Веж би: 
Веж би те се на со че ни кон прак тич на при ме на на знаењето во раз лич ни кон крет
ни слу чаи од секојдневното работење, при што пре да ва чот ак тив но учест ву ва во 
унапредување на самостојноста на учес ни ци те. Вклу че на е ин ди ви ду ал на ра бо та и 
ра бо та во гру пи. Во веж би те е вклу че на мож ност за груп на из ра бот ка на сту дии на 
случај;

Интеракција: 
Пре да ва чи те ини ци ра ат раз го вор со учес ни ци те во вр ска со стек на то то знаење со 
цел да се во о чат но ви ас пек ти и пре диз ви ци. Учес ни ци те од своја стра на ис то та ка 
мо жат да по ста ву ва ат прашања и да ини ци ра ат разговор во те кот на предавањата. 
До зво ле но е соп ст ве но истражување на учес ни ци те за те ма та и дискусијата за тоа за 
вре ме на ча сот; 

Секоја од те ми те за стапе ни во про гра ма та ќе со  др жи прак тич ни при ме ри за 
имплементација во секојдневното работење. Ме то ди те за пре зен ти ра ње и совладување 
на те ми те ќе се од ви ва ат по прин ци пот на: флек си бил ност, Learning by doing кон цепт, 
ра бо тил ни ци, дис ку сии, ра бот ни гру пи, истражувања помеѓу и за вре ме на ча со ви те и 
раз ра бот ка на casestudyја и дискусија за ис ти те. 

Начин на оценување (испит) 
	По завршување на едно ниво, односно еден Модул, секој учесник е по треб но да 

положи практичен испит, со цел стекнување на сертификатот за со одветното ниво 
кое го посетувал. Испитот се вреднува 70% од вкупните по ени за сертификатот. 
Останатите 30% од вкупните поени за добивање на сер тификатот се однесуваат 
на оценка на раководителот на про грамата кој до ставува оценка за учесникот по 
3 основи: присуство, критично мислење и ан га жи ра ност. Трите категории, носат 
поединечно по 10% од оценката. Ра ководителот е должен да ги сумира заклучоците 
од информациите до ста вени од страна на секој пооделен предавач на наставните 
сесии. Истиот са мо констатира и сумира информации за нивото на знаења стекнати 
од кандидатот на самите предавања, кои би им биле дополнителна ин фор ма ција на 
ЦСК (Централната Сертификациона Комисија) во носењето на одлуката за добивање 
на сертификат за соодветното ниво.

	Определен кандидат има право да се запише како слушател на Level II, а без 
притоа да има посетено предавања од Level I, само доколку го положи испитот од 
претходното ниво со над 90 поени и притоа добие оценка за задоволително искуство 
од Сертификационата Kомисија. 

	Секој предавач има обврска да подготви најмалку 10 прашања и решенија за истите, 
поврзани со темата на сопственото предавање и да ги достави до раководителот 
на програмата најдоцна 10 работни дена по одржаното предавање. Предавачот 
има обврска во истиот временски рок да достави до раководителот на програмата 
и информации за учесникот по трите основи: присуство, критично мислење и 
ангажираност.

	Секој кандидат има право на повторно полагање на испитот за определено ниво, 
најмногу до 3 пати.

                                                                                                                                 Повеќе информации на:     www.abit.edu.mk; academic@abit.edu.mk; info@abit.edu.mk   

Контакт телефони: 02 3 125 500; 071 215 118

Испитна 
сесија 1

Испитна 
сесија 2

Испитна 
сесија 3

ФЕВРУАРИ МАЈ ДЕКЕМВРИ

Потрошувачките кредити се најкористен начин за купување на рати кога 
клиентите немаат кредитна картичка. Со овој начин може да се плати било која 
обука во АБИТ. Основен услов за потрошувачки кредит од било која банка е да сте 
вработен и да земате редовен личен доход. Може да аплицирате за кредит преку 
банкитечленки на АБИТ. 

МОЖНОСТИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ДО 72 РАТИ,  
ЗА СЛУШАТЕЛИ КОИ САМИ ПЛАЌААТ ЗА ОБУКАТА! 

Trainer-input
decreases

Activity of participants
increases

I II III
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ЕДНОГОДИШНА СЕРТИФИКАЦИОНА ПРОГРАМА ЗА БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА   

CERTIFIED RISK MANAGER® (Level 1, 2 и 3)   

Вкупен фонд 
на часови: 176

Времетраење: 1 година

Место:

АБИТ (Ул. „Орце 
Николов“ бр. 75, зграда 
на Македонска берза 
1ви кат)

Динамика на 
обуката:

Два пати неделно 
вторник и четврток во 
17:00 часот

Специјализацијата ги опфаќа нај ре
левантните те ми на подрачјето на упра ву
вање со најзначајните ка те го рии на ри зи ци 
со кои фи нан сис ки те ин сти ту ции се со очу
ва ат во нив но то работење (кре дит ни от, па
зар ни от, лик вид нос ни от, ка мат ни от и опе
ра тив ни от ри зик). Се ка ко про гра ма та ќе ги 
оп фа ти ка ко не по мал ку важ ни и оста на ти те 
ри зи ци (прав ни от, ре пу та цис ки от, стра те
гис ки от и ри зи кот од про фи та бил ност). По
себ но вни ма ние ќе се по све ти и на т.н. ин тег
ри ра но управување со ри зи ци те (ERM). 

Про гра ма та ќе ста ви ак цент на те ков  ни 
те и прак тич ни те трен до ви на упра ву вањето 
со ри зи ци на свет ско ни во при ла го де ни за 
спе ци фич нос та на работењето и пре диз ви
ци те со кои се со очу ва ма ке дон ски от бан
кар ски сек тор.

Цeли на специјализацијата
По завршувањето на програмата, учесниците ќе бидат способни на:

	соодветно разбирање на интерната контролна средина и управувањето со ризиците во 
финансискиот сектор; 

	преглед и разбирање на релевантни методи за управување со финансиските и нефинансиските 
ризици;

	поседување на нужни теориски и практични “knowhow“ компетенции во имплементација на 
соодветна рамка на управувањето со ризици; 

	Олеснето разбирање на актуелни пазарни промени и нивно влијание врз финансиската состојба на 
макро и микро ниво вклучувајќи ги и интерните финансиски импликации;

	Спремност да се разбере актуелните и релевантни регулаторни барања и нивна примена во 
секојдневното работење на финансиските институции од областа на управувањето со ризици. 

Le
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CRMI Certified Risk Manager®
Првиот чекор кон совладувањето на практични знаења за 
значењето и позицијата на управувањето со ризици  

Наставна програма  (48 часа)  

1. Карактеристики на банкарскиот сектор и Финансиска 
интермедијација – Што и Како?

2. Управување со ризици – основен концепт

3. Параметри на ризичност

4. Еволуција на регулативата за управување со ризици и преглед на 
Базел и Базелските стандарди

5. Рамка на управување со ризици и видови ризици

6. Основи на кредитен ризик

7. Кредитна функција и анализа на кредитоспособност и разлика 

помеѓу трансакциски ризик и ризик на клиентот (бонитет)

8. Анализа на финансиски извештаи и перформанси на клиентот 
(правни лица)

9. Основи на пазарните ризици (валутен, ликвидносен и каматен 
ризик)

10. Основи на оперативен ризик

11. Останати нефинансиски ризици (репутациски, стратегиски, 
профитабилност и капитал)

12. Дискусија и работа во групи

ПРОФ. ДР НИКОЛА ФАБРИС, ВИЦЕГУВЕРНЕР НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА НА ЦРНА ГОРА . 
ПРЕДАВАЊЕ ВО АБИТ НА МЛАДИТЕ И ИДНИ БАНКАРИ НА 17 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Од практика за практика
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Level II 
Level III 

CRMII Certified Risk Manager®
Чекор понатаму, да се разберат практиките зошто банките издвојуваат резерва за капитални загуби, 
да се разберат скоринг системите, одделните параметри на ризичност и останатите ризици 

Наставна програма: (64 часа) 

1. Кредитен ризик – оперативно управување 

2. Мерење на кредитен ризик – класификација на активата

3. Scoring системите како алатка за управување со кредитниот ризик 
во банките

4. Категоризација на кредитите и кредитни резерви 

5. Методи за одредување на висината на резервите за кредитните 
загуби, 

6. Оптимизација на кредитното работење

7. Следење на кредитен ризик

8. Ризик на земја

9. Управување со колатералот како инструмент за намалување на 
кредитниот ризик

10. Пазарни ризици

11. Каматен ризик во портфолиото на банкарски активности

12. Ликвидносен ризик

13. Оперативен ризик

14. Ризик од екстернализација

15. Останати некредитни ризици

16. Обелоденување на квантитативни и квалитативни информации од 
аспект на ризиците во рамки на финансиските извештаи согласно 
МСФИ 7 

17. Дискусија и работа во групи

CRMIII Certified Risk Manager®

Трет чекор кон сублимирање и проверка на нивото на стекнати знаења и совладување 
на знаења за значењето и позицијата на Risk Manager 

Наставна програма: (64 часа)

1. Кредитен ризик – Стратешко управување 

2. Избор на пристап при утврдување на пондерирање на ризичноста од 
аспект на кредитен ризик 

3. Проценка на кредитниот квалитет на клиентот и стрес тестирање 

4. Методи на мерење и оценка на пазарните ризици 

5. Каматен ризик во портфолиото на банкарски активности и стрес 
тестирање 

6. Ризик на ликвидноста и стрес тестирање

7. Оперативен ризик и корпоративно управување

8. Ризично пондерирана актива и адекватност на капиталот 

9. Интегрирано управување со ризиците

10. Стрестест анализите како алатка во процесот на управување со 
ризици

11. Интегрирано мерење, следење и анализа на ризиците 

12. ICAAP – општа рамка, компоненти

13. Интегрирање и имплементација на интерно утврдување на 
адекватноста на капиталот (ICAAP) 

14. Анализа на трендови на управување со ризиците во Македонија, 
регионални и светски рамки

15. Поврзаност на ризиците и финансиските кризи

16. Дискусија и форумска дебата – тема: професијата Risk Manager

1. Др Маја Стевкова Штериева  

2. Проф. др Евица Делова Јолевска 

3. Мр Тони Стојановски  

4. Богоја Китанчев 

5. Владимир Давчев 

6. Др Елена Парнарџиева Станоевска 

7. Душица Иванџикова 

8 Илија Андовски 

9. Весна Ненчева 

10 Дејан Стаматов 

11  Лидија СарафимоваДаневска 

12. Мр Стефан Николиќ 

13. Мирко Аврамовски 

14. Игор Бислимовски

15.  Проф. др Иван Шверко

16. Мр Тихомир Бублиќ 
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