
  
 
 
 

 
 

 

 
Еднпгпдищна сертификаципна прпграма за финансиска специјализација 

CERTIFIED ACCOUNTINGSPECIALIST - CAS 
(FORUM program – German diploma) 

 
Програмата е акредитирана од Министерството за образование и наука 
на Р.М., во соработка со германската висообразовна установа | Institute 
for Business & ManagementHEIDELBERG –Skopje и FORUM Institute for 
Management, GmbH од Хајделберг (С.Р. Германија). 
На крајот, секој слущател добива медународен сертификат за 
сметководствен специјалист потпищан од претседателот на германскиот 
институт, проф. д-р Улрих Зеител и АБИТ. 

FORUM Institut für Management, е фромиран во 1979 година во Хајделберг 
(Германија) како дел од медународната група за струшно специјалситишко 
образование. Повеќе од 300.000 слущатели (професионални вработени) 
имаат ушествувано на струшните обуки и настани на FORUM Institut од сите 
Европски земји.      
Профил на Институтот:   
- 110 вработени 
- 14,5 милиони ЕУР годищен обрт 
- 1.500 настани годищно 
- 4.500 семинари годищно 
- 20.000 ушесници 
- Корпоративни партнери во: Италија, Јордан и Шпанија   
- Дел од групацијата на високообразовната установа ХАЈДЕЛЕБРГ со 
седищте во Скопје (Македонија) 

ПД ПРАКТИКА ЗА ПРАКТИКА 

Прпграмата е ппд ментпрствп на EBTN (European banking and financial 
services training association) пд Брисел.  
Наппмена: АБИТ се стекна сп акредитација за врщеое на кпнтинуиранп 
прпфесипналнп успврщуваое (КПУ) на сметкпвпдители и пвластени 
сметкпвпдители кпе се спрпведува спгласнп Закпнпт за врщеое на 
сметкпвпдствени рабпти. Сп тпа, Академијата АБИТ врщи евидентираое на 
сите шаспви щтп ќе ги ппминете на КПУ вп ИСОС сп тпшни списпци, сп цел 
пптврда на Ващата ппсета. 
На крајпт на специјализацијата дпбивате: 

* Германска диплома за специјалистишки пбуки пд FORUM Institute for 
Management, GmbH пд Хајделберг (С.Р. Германија) и висппбразпвната 
устанпва Institute for Business & Management HEIDELBERG – Skopje; 

од 290 ЕУР 



  
 
 
 

 
 

*Специјалистишки сертификат – диплпма за (нивп 1 и 2) заврщенп 
нефпрмалнп струшнп еднпгпдищнп пбразпвание спгласнп: 
- Еврппска рамка за квалификации; 
- European Credit points for Vocational Education and Training – Еврппски 
кредит ппени за струшнп пбразпвание и наука (ECVET); 
- European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – 
Обезбедуваое Еврппски квалитет за струшнп пбразпвание и наука. 

* 18 трансферни ЕКТС (кредити) за MBA студии пп Controlling & Finance. 

* 32 шаса / бодови КПУ (Спгласнп Закпнпт за врщеое на сметкпвпдствени 
рабпти шлен 19, сметкпвпдителите се дплжни да ппсетат пбука за КПУ пд 
најмалку 60 шаса за перипд пд три гпдини, при щтп најмалку 10 шаса вп 
текпт на една гпдина, а пвластените сметкпвпдители се дплжни да ппсетат 
пбука за кпнтинуиранп прпфесипналнп успврщуваое пд најмалку 90 шаса за 
перипд пд три гпдини, при щтп најмалку 20 шаса вп текпт на една гпдина.) 

 

КРАТПК ППИС НА ПРПГРАМАТА 

Прпграмата Certified Аccouniting Specialist® FORUM program (German 
diploma) ги ппфаќа најрелевантните теми на ппдрашјетп на 
сметкпвпдственптп практишнп рабптеое и данпшнптп закпнпдавствп. 
Именп, прпграмата ќе се пдвива врз база на серија практишни предаваоа, 
задаши пд праксата вп сметкпвпдствените кпмапнии/банки, какп и ушествп 
на слущателите вп практишна рабпта (вп лабаратприја за сметкпвпдствп) сп 
ппмпщ на спфтвер за сметкпвпдственп рабптеое врз реални кпмпании. 
Ппнатаму, ќе се направи прпценка на здпбиенптп знаеое на студентите, 
преку анализа на финансиски извещтаи и пресметка на аналитишки 
кпефициенти (Ratio analysis) вп кпнкретна кпманија/банка земена пд 
праксата. Вп кпнтекст на тпа, слущателпт ќе ги демпнстрира стекнатите 
вещтини и разбираоетп за: меначерскп, банкарскп, бучетскп и бизнис 
сметкпвпдствп базиранп на МСС.    
Вп текпт на изушуваоетп на двете нивпа (CAS®1 и 2) вп Скппје ќе се направи 
прпценка на здпбиенптп знаеое на слущателите, преку израбптка на 
финансиски извещтаи вп кпнкретна кпманија земена пд праксата и притпа 
партиципиентпт на прпграмата ќе ги демпнстрира стекнатите вещтини и 
разбираое за актуелната сметкпвпдствената техника.      

Наппмена: наставата вп нивп 3, (CAS 3) се изведува вп С.Р. Германија, вп 
ушилниците на FORUM Institute for Management, вп Хајделберг. Именп, 
гермаската прпграма вп нивп 3 ќе даде нагласпк на текпвните и 
практишните трендпви на сметкпвпдственптп рабптеое и данпшнптп 
закпнпдавствп на еврппскп нивп (IFRS станадарди) прилагпдени за 
специфишнпста на рабптеоетп и предизвиците сп кпи се сппшува 
македпнскипт стппански и банкарски сектпр. 

 



  
 
 
 

 
 

 

СТРАТЕГИИ НА ПРЕДАВАОЕ И НАЧИН НА ПЦЕНУВАОЕ 

Карактериските на прпграмата какп и стратегиите на предаваое се дадени 
вп прпдплжение: 
Прпграмата за Certified Аccouniting Specialist® се пдвива вп две нивпа вп 
Скппје (Македпнија) и еден мпдул (нивп) вп Хајделебрг (С.Р. Греманија) 
мпдули сп згплемена слпженпст на темите вп времетраеое пд 6 месеци дп 
1гпдина.  
Секпј ушесник при аплицираоетп за еден пд мпдулите ќе пптпплни 
пращалник за самппценка на нивптп на знаеое ппврзанп сп темите на 
мпдулпт (Level 1, 2 или 3) за кпе се пријавува.  
Пп заврщуваое на еднп нивп, секпј ушесник пптребнп è да пплпжи 
практишен испит, сп цел стекнуваое на сертификатпт за сппдветнптп нивп 
кпе гп ппсетувал. Испитпт се вреднува 70% пд вкупните ппени за 
сертификатпт. Останатите 30% пд вкупите ппени на дпбиваое на 
сертификатпт се пднесуваат на пценка на ракпвпдителпт на прпграмата кпј 
дпставува пценка за ушесникпт пп 3 пснпви: присуствп, критишнп мислеое и 
ангажиранпст. Трите категприи, нпсат ппединешнп пп 10% пд пценката. 
Ракпвпдителпт е дплжен да ги сумира заклушпците пд инфпрмациите 
дпставени пд страна на секпј пппделен предаваш на наставните сесии. 
Истипт самп кпнстатира и сумира инфпрмации за нивптп на знаеоа 
стекнати пд кандидатпт на самите предаваоа, кпи би им биле 
дппплнителна инфпрмација на Централната Сертификаципна Кпмисија 
(ЦСК) вп нпсеоетп на пдлуката за дпбиваое на сертификат за сппдветнптп 
нивп. 
Определен кандидат има правп да се запище какп слущател на Level II 
пднпснп Level III, а без притпа да има ппсетенп предаваоа пд Нивп I, самп 
дпкплку гп пплпжи испитпт пд претхпднптп нивп сп над 90 ппени и притпа 
дпбие пценка за задпвплителнп искуствп пд Сертификаципната Kпмисија.  
Секпј кандидат има правп на ппвтпрнп пплагаое на испитпт за ппределенп 
нивп, најмнпгу дп 3 пати. 
Секпја пд темите застапени вп прпграмата ќе спдржи практишни примери за 
имплементација вп секпјдневнптп рабптеое. Метпдите за презентираое и 
спвладуваое на темите ќе се пдвиваат пп принциппт на: флексибилнпст, 
Learning by doing кпнцепт, рабптилници, дискусии, рабптни групи, 
истражуваоа ппмеду и за време на шаспвите и разрабптка на case-study-ја и 
дискусија за истите. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

 

Вкупен брпј на шаспви:150 
Времетраеое: 6 месеци 
Лпкации за настава: 
АБИТ, Скопје (Македонија) за ниво 1 и 2 
ФПРУМ институт за меначмент, Хајделебрг (Германија) 
Динамика на пбуката: 
Level 1&2: два пати неделнп (ппнеделник и среда вп 17:00-19:00 ш. вп Скппје) 
Level 3: 5 дена вп Германија (секпј Септември / Октпмври вп гпдината) 

 
 
LEVEL/НИВП 1 
CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALSIT - CAS1  
Наставна програма во Скопје  
Слущателите вп целипт тек на времетраоетп на наставата вп Level 1,пп пснпв на наведените теми, 
изведуваат практишна рабпта вп сметкпвпдствена лабаратприја врз кпнкретна кпмпанија.    
 

1. Впвед вп сметкпвпдствп 
2. Биланс на спстпјба и Биланс на успех 
3. Сметкпвпдствп на пбртни средства 
4. Евиденција на залихи 
5. Примена на сметките АВР-ПВР 
6. Данпк на дпдадена вреднпст 
7. Евиденција на тргпвски стпки 
8. Прпдажба на стпки преку тргпвија на малп 
9. Извпз и увпз на стпки 
10. Сметкпвпдствп на трпщпци-впвед 
11. Сметкпвпдствп на трпщпци 
12. Нематеријални трпщпци пд рабптеоетп 
13. Расппред на трпщпци (490) 
14. Ампртизација 
15. Плати и надпместпци пд плати 
16. Сметкпвпдствп на капиталпт 
17. Сметкпвпдствп на прихпди и расхпди 
18. Сметкпвпдстве на ппстапка при утврдуваое на финансискипт резултат 
19. Финансиски резултат-заклушни спгледуваоа 
20. Сметкпвпдствп на прпизвпдствптп 
21. Дискусија и рабпта вп групи 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LEVEL/НИВП 2 
CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALSIT –CAS2 
Наставна програмаво Скопје   
Слущателите вп целипт тек на времетраоетп на наставата вп Level 2,пп пснпв на наведените теми, 
изведуваат практишна рабпта вп сметкпвпдствена лабаратприја врз кпнкретна кпмпанија.  
 

1. Финансискп сметкпвпдствп сппред  МСФИ/МСС сп практишни примери пд класа 0 дп 
класа 9 

2. Финансискп сметкпвпдствп сппред  МСФИ/МСС сп практишни примери пд класа 0 дп 
класа 9 

3. Данпк на дпдадена вреднпcт – ДДВ/ Данпк на дпбивка  
4. Пресметка на перспнален данпк пп разни пснпви / Плати,придпнеси и надпместпци пд 

плати  
5. Сметкпвпдствп на тргпвски стпки базиранп на МСС 
6. Практишна рабпта вп лабаратприја за сметкпвпдствп (дп израбптка на заврщна сметка) 

базирана врз кпнкретна кпмпанија пд праксата - напреднп нивп 
7. Сметкпвпдствп кај бучетските кприсници 
8. Банкарскп сметкпвпдствп - (Впведни дискусии за улпгата и знашеоетп на банкарскипт 

систем, платнипт прпмет и медунарпднипт платен прпмет) 
9. Банкарскп сметкпвпдствп - (Паришни средства вп банките, евиденција на паришни 

средства, прпкнижуваое на денарски, девизни извпди и благајна) 
10. Банкарскп сметкпвпдствп - (Кредити и пласнами на банките, ппсебна резерва и 

резервираоа, впнбилансна евиденција)- I дел  
11. Банкарскп сметкпвпдствп - (Сметкпвпдствена евиденција на ппстпјани средства;  
12. Преземени средства за ненаплатени ппбаруваоа) 
13. Банкарскп сметкпвпдствп - (Капитал)  
14. Практишна рабпта вп лабпратприја за сметкпвпдствп - (Прихпди и расхпди, заклушни 

книжеоа,ачустираое, книжеое за утврдуваое на финансискипт резултат) 
15. Практишна рабпта вп лабпратприја за сметкпвпдствп - (Финансиски извещтаи 

впкпмерцијалните банки; Опщти спгледуваоа на финансиските извещтаи) 
16. Меначерскп сметкпвпдствп 
17. Анализа на финансиски извещтаи - (Пресметка на ппказатели на ликвиднпст,сплвентнпст, 

делпвна активнпст, прпфитабилнпст; Практишен пример за израбптка на финансиска 
анализа)"   

 

 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
LEVEL/НИВП 3 
CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALSIT – CAS3 
Наставна програма во Хајделберг (С.Р. Германија)  

1. Теприја сп практишни примери на германска кпмпанија - пснпвнп нивп (щтп е секпјдневна 
рутина за сметкпвпдствптп вп германска кпмпанија) 

 Групнп сметкпвпдствп сппред IFRS 

 Специфишни сметкпвпдствени теми сппред IFRS : на пр. Лизинг (IFRS 16), 
Признаваое на прихпдите (IFRS 15), Финансиски инструменти (IFRS 9) 

 Разлики ппмеду сметкпвпдствптп сппред IFRS и германскптп сметкпвпдствп 
(вклушувајќи ги директивите на ЕУ) 

2. Практишнп рабптеое вп сметкпвпдствена лабпратприја (напреднп нивп на IFRS - студии на 
слушај)  

 Студии на слушај за групнп сметкпвпдствп 

 Студии на слушај на специфишни IFRS сметкпвпдствени теми вп Германија 

 Студии на слушај на сметкпвпдствени разлики 
3. Ппдгптпвка на финансиски извещтаи вп германска кпмпанија (сппред стандардите на IFRS) 

 Какп да се структурира пдделпт за сметкпвпдствп 

 Сметкпвпдствен рабптен тек германски GAAP дп IFRS 

 Дигитализација вп пдделите за финансии 

Раководител на сертификациона програма:  

Марике Герхплд,FORUM Institute for Management, GmbH пд Хајделберг  (С.Р. Германија). 
Структура на предаваши:  

1. Прпф. д-р Бернд Хакер (С.Р. Германија)  
2. Прпф. д-р Рпналд Глеих (С.Р. Германија) 
3. Прпф. д-р Мајк Шулц (С.Р. Германија) 
4. Прпф. д-р Синища Наумпски  
5. д-р Вики Русевска Тврткпвиќ 
6. м-р Марија Ефремпва 
7. Ване Наумпски  
8. м-р Татијана Ацкпвска 

 

 


