
2

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 ВО ПАРТНЕРСТВО 
СО CONTROLLER AKADEMIE® ОД МИНХЕН (Р. ГЕРМАНИЈА)   

CERTIFIED CONTROLLER® (Level I, II и III)

Про гра ма та за Certified Controller® во рам
ки те на Controller Akademie® од Мин хен (Р. 
Германија) е ек ви ва лент на на ор ги нал на гер
ман ска дип ло ма и се из ве ду ва во пет ни воа со 
по ми на ти повеќеод 50.000 слу ша те ли. Вак ва та 
про гра ма го ка рак те ри зи ра кон тро лин гот на 
ниво на Цент рал на Ев ро па повеќе од 40 го ди
ни.

Слу ша те ли те, за да го по стиг нат успе хот од
р ж лив, по треб но е да ја изу чу ва ат про гра ма та 
по стап но, че кор по че кор. По ед ни че ни те ни воа 
на специјализација има ат за цел, да се на до
гра ду ва ат еден со друг, ка ко во по глед на со
др жи на та на те ми, та ка и во по глед на со др жи
на та на прак тич ни веж би. Име но, про гра ма та 
прет ста ву ва ин тег ри ран при стап на спојување 
на теорија, прак тич ни веш ти ни и меѓународна 
прак са во на со ка на унапредување на ком пе
тен ци и те на учес ни ци те при изучување на кон
тро лин гот. Ни во I од про гра ма та, да ва пре глед 
на најважните ком по нен ти на кон трол ни от сис
тем и не го ви те вр ски. Во ова ни во, менаџерот 
(по еди нец от) ком пакт но се ори ен ти ра и при
ла го ду ва во професијата „controller“. Ни во II 
и IV е про ши ре но, на до пол не то со па ле та та на 
кон тро линг алат ки (controller’s toolbox). Осо
бе но, во ни во IV до пол ни тел но се раз ра бо ту ва 
reportingот, комуникацијата и ли дер ски те над
леж нос ти. Ни во III и V се на ме не ти за ра бо тил
ни ци во кој учес ни ци те на специјализацијата 
ги пр име ну ва ат и спро ве ду ва ат веш ти ни те на 
controlling знаењата и прак ти ки те кои ги раз ви
ле. Во те кот на сту ди и те, пре зен та цис ки те веш
ти ни во уме ре ни ко ли чи ни се ин тен зи ви ра ат. 
Во секоја фа за, ак тив но то учест во на слу ша те
ли те се зго ле му ва. 

Цeли на специјализацијата

	да добијат преглед на целиот контролен систем;

	да го прошират нивното поле на делување како контролори; 

	да ја продлабочат, зајакнат  и развјат својата меѓународна 
компетентност за controlling; и 

	да ги обучуваат своите вештини на аргументација и 
објаснување на англиски јазик (за студиите од Level IV и V). 

Македонски јазик (за ниво I, II и III).

Главната цел на специјализацијата е да им даде на 
слушателите напредок во знаењето, и тоа:

Јазик на кој се одвива наставата

Le
ve

l I
 

CCI Certified Controller®  
Контролинг и контролор (Controlling and the Controller) 

Сеопфатна обука на сите основни методи на контролорски практики за сметководство, корпоративното 
планирање и известување. Ова е начин за Ваше успешно постигнување на бизнис целите. 

Наставна програма: (64 часа)

Модул 1: Controlling во процесот на управување 
	Процесот на поставување на цели, планирање и навигацијата

Модул 2: Менаџерско сметководство 
	„Accounting Panorama” – Како да се изгради смтководствениот 

систем 
	Резултати на управување со сметките на маргинални приноси 

(contribution margins)  
	Controller’s cost cube 
	Планирање на трошоците и управување со трошоците 
	Трошоци на производот (цена на чинење)

Модул 3: Корпоративно планирање
	Планирање и прогноза
	Стратешки, оперативни и реактивна алатки за планирање
	Интеграција на методи и процеси на планирање
	Оперативниот буџет и „земање на мерка“ на планови

Модул 4: Мерење на ефикасноста и менаџмент 
	Принципот на управување со цели
	Биланс на состојба, структура и профитни таргети (цели)
	„Дрвото ROCE“ и проценка на носителите на трошоците 
	Controlling профитни центри и внатрешно полнење
	Forecast ориентирани известувања

INTEGRATED TRANSPARENCY DOES NOT STOP AT FINANCE: CASH IS KING!
DIPL.ING. DR. KLAUS EISELMAYER

Од практика за практика

Вкупен фонд 
на часови во 
Р. Македонија:

192

Времетраење: 1 година

Место:

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

Динамика на 
обуката:

Два пати неделно 
петок во 17:00 часот и 
сабота во 10:00 часот

Програмата се изведува заеднo од 
страна на АБИТ и Controller Akademie® 
од Минхен (Р. Германија).

НАПОМЕНА:
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Level II 
Level III 

Сметководство и Финансии (Accounting and Finance)

Проширување на вашето знаење во методите на controlling компонентите како што се цена на чинење на производот, activity based costing  и 
финансиското планирање. Подгответе се за пракса во level 2!

Наставна програма: (64 часа)

CCII Certified Controller®

CCIII Certified Controller® 

Планирање и имплементација (Planning and Implementation)

Користење на сите важни controlling методи (hands-on методи). Ќе се запознаете со посебни карактеристики на вашата компанија/банка.

Наставна програма: (64 часа)

Модул 5: Функцијата контролор (controller) 
	Контролор како бизнис партнер на менаџментот
	Барања за контролорите
	Controller организација

Модул 6: Дискусија и форумска дебата  
	Завршна дискусија за темите од Level I со цел, сублимирање и 
проверка на нивото на стекнати знаења преку отворена дискусија 
и работа на случај во присуство на висок менаџмент од controlling 
професијата во банки и стопанство дома и регионот.

Модул 1: Зајакнување на менаџерското сметководство
	Трошоци на производот (цена на чинење)модел, target 

contribution 
	Target costing – стратешки пресметки од гледна точка на 

пазарот
	Планирање на буџетот со компјутерска консолидација

Модул 2: Controlling на режиски трошоци/фиксни (структурни) 
трошоци
	Стандарди на извршување на услуги
	Zero Base на буџетирање, Overhead анализа на вредноста
	Activity based трошоци и цени

Модул 3: Controlling на продажба
	Интеграција на стратешки и оперативна продажба и controlling 

алатки
	Центар за профит од продажба (The sales profit centre) и табела 

на продажба на клучните индикатори
	Сметки на резултати од потрошувачите и нивни портфолја

Модул 4: Финансиско сметководство
	Систем на финансиско сметководство

	Биланс на успех според резиме на трошоците и метод на 
продажните трошоци 

	Биланс на состојба и извештај за готвински текови

Модул 5: Финансиски Controlling
	Анализа на финансиските коефициенти: ликвидност, 

профитабилнст и стабилност
	Финансиски менаџмент и обртни средства
	Holistic controlling во три димензии

Модул 6: Управување врз основа на вредности
	Инвестициски пресметки: pay back период, нето сегашна 

вредност, интерна стапка на враќање
	Портфолиа на инвестиции и стратешка анализа
	Вредност на акциите и економски додадена вредност
	WACC: пондениран просечен трошок на капитал

Модул 7: Дискусија и форумска дебата  
	Завршна дискусија за темите од Level II со цел, сублимирање и 

проверка на нивото на стекнати знаења преку отворена дискусија 
и работа на случај во присуство на висок менаџмент од controlling 
професијата во банки и стопанство дома и регионот.

Модул 1: Концепт на управување со сметководствен систем
	Дизајн на сметки од трошочниот центар (вклучувајќи activity 

based costing)
	Трошоци на производот
	Градење на target – ориентирана сметка за менаџирање

Модул 2: Развивање на стратешки и оперативен концепт на планирање
	Дизајн на рамка (framework) за буџетирање
	Основни елементи на бизнис планот 
	Надворешни услови, како на пример: упрвување со ризик и 

оцена

Модул 3: Имплементација на интегриран резултат и финансиско 
планирање
	Централно и децентрализирано планирање (top down – bottom 

up)
	Организирање и спроведување на стратешки и оперативни 

состаноци за планирање
	Разработување на буџет за финансирање врз основа на 

планираната продажба, трошоци и буџет на инвстициите
	Вежби надвор од планираниот биланс на состојба, биланс на 

готовински текови и финансиски коефициенти

Модул 4: Работилница на controlling теми во однос на релевантна 
пракса
	Контролор како агент за промена и развој на controllingот
	Како да е организира “storage of ideas” и да се утврдат 

приоритетите
	Теми на слушателите и најновите трендови, како што се: 

controlling и МСФИ, вредност врз основа на controlling, надвор 
од буџетот (beyond of budgeting) и интелектуален капитал. 

Модул 5: Controlling на контролорската служба
	Транспарентност на контролорската службата
	Мерење на ефикасноста за контролорите
	Избалансиран scorecard за контролор на услуги

Модул 6: Дискусија и форумска дебата  
	Завршна заклучна дискусија за темите од Level III со цел, 

сублимирање и проверка на нивото на стекнати знаења преку 
отворена дискусија и работа на случај во присуство на висок 
менаџмент од controlling професијата во банки и стопанство 
дома и регионот.
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 Level 4 и 5 се студираат и завршуваат во Минхен (Р. 
Германија), и на крајот се добива меѓународна Диплома 
за контролер од најпрестижната (Controller Akademie®). 

НАПОМЕНА:

Le
ve

l I
V 

Le
ve

l V
 

CCIV Certified Controller® 
Reporting and Communication

Work on how managers and controllers operate objective oriented controlling and achieve successful business excellence in this way.

CCV Certified Controller® 
Presentation and Moderation

Improve your communicative skills, increase your emotional intelligence 
and convince your business associates in practice.

Module 1: Controlling and Organizational Development
	Phases of development within a company
	Risks and opportunities 
	Controllers’ function in the various development phases

Module 2: Project Controlling
	Criteria of success for projects
	The course of a project and its successive stages of decision making
	Integration of project planning and corporate planning

Module 3: Holistic Thinking and Acting 
	MOVE concept for change guidelines and rules
	Practice managing complex and paradox objectives

Module 4: Reporting: Factor of Success
	User oriented business charts and tables
	Excel hints to put the reporting SUCCESS rules into practice
	Business Intelligence

Module 5: Balanced Scorecard as Performance Management System
	Integration of strategies and the operational business controlling 

with strategic and operational     key performance indicators
	Balanced Scorecard applied to personnel (HR) controlling

Module 6: Communication and Cooperation
	Cooperation used as an instrument to establish and define 

relationship
	The “co” functions: coorientation, communication and collaboration
	Communication models

Module 7: Group Dynamics and Leadership Competences
	Patterns and examples of team work, types of groups
	Factors influencing the leadership situation, various styles of 

leadership
	Principles of how to secure the transfer of knowhow

Module 1: Method Training
	You develop a strategic concept for a startup business based on the 

evaluation of the economic situation and prognoses available
	SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
	Techniques of visualization, presentation and facilitation

Module 2: Personal Skills
	Behavioral indicators for competition or cooperation in teams
	 Facilitation and moderation of small groups as well as a plenary 

session
	Presentation in front of a plenary audience
	Behavioral recommendations in these situations
	Video analysis

Module 3: Solving Complex Problems in Teams
	Phases, which teams go through
	Characteristics of high performing teams
	Guidelines for successful teamwork
	 Visualization of results

Module 4: Transfer into Practice
	Which of the things I have learned this week am I willing to put into 

practice?
	 How will my colleagues, boss, friends see that I have changed 

something?
	 Diploma worthy presentations of top class solutions

Ниво 4 се студира во Р. Македонија на англиски јазик 
со тренер експерт од Р. Германија. 

АЛТЕРНАТИВА 2:


