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

FORUM Institut für Management, е фромиран во 1979 година во Хајделберг 
(Германија) како дел од меѓународната група за стручно специјалситичко 
образование. Повеќе од 300.000 слушатели (професионални вработени) 
имаат учествувано на стручните обуки и настани на FORUM Institut од сите 
Европски земји.      
Профил на Институтот:   
- 110 вработени 
- 14,5 милиони ЕУР годишен обрт 
- 1.500 настани годишно 
- 4.500 семинари годишно 
- 20.000 учесници 
- Корпоративни партнери во: Италија, Јордан и Шпанија   
- Дел од групацијата на високообразовната установа | Institute for Business 
& Management HEIDELBERG – Skopje   

Програмата е под менторство на EBTN (European banking and financial 
services training association) од Брисел.  
Напомена: АБИТ се стекна со акредитација за вршење на континуирано 
професионално усовршување (КПУ) на сметководители и овластени 
сметководители кое се спроведува согласно Законот за вршење на 
сметководствени работи. Со тоа, Академијата АБИТ врши евидентирање на 
сите часови што ќе ги поминете на КПУ во ИСОС со точни списоци, со цел 
потврда на Вашата посета. 

На крајот на специјализацијата добивате: 

* Германска диплома (сертификат) за специјалистички обуки од FORUM 
Institute for Management, GmbH од Хајделберг (С.Р. Германија) и 
висообразовната установа Institute for Business & Management HEIDELBERG 
– Skopje; 

* Специјалистички сертификат – диплома за (ниво 1 и 2) завршено 
неформално стручно едногодишно образование согласно: Европска рамка 



 

за квалификации; European Credit points for Vocational Education and Training 
– Европски кредит поени за стручно образование и наука (ECVET); и 
European Quality Assurance for Vocational Education and Training (EQAVET) – 
Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука. 

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

* 32 часа / бодови КПУ (Согласно Законот за вршење на сметководствени 
работи член 19, сметководителите се должни да посетат обука за КПУ од 
најмалку 60 часа за период од три години, при што најмалку 10 часа во 
текот на една година, а овластените сметководители се должни да посетат 
обука за континуирано професионално усовршување од најмалку 90 часа за 
период од три години, при што најмалку 20 часа во текот на една година.) 

Краток опис на програмата 

Програмата Executive Certification in Accounting (HEIDELBERG program for 
Certified Accounting Specialist) ги опфаќа најрелевантните теми на 
подрачјето на сметководственото практично работење и даночното 
законодавство. Имено, програмата ќе се одвива врз база на серија 
практични предавања, задачи од праксата во сметководствените 
комапнии/банки, како и учество на слушателите во практична работа (во 
лабараторија за сметководство) со помош на софтвер за сметководствено 
работење врз реални компании. Понатаму, ќе се направи проценка на 
здобиеното знаење на студентите, преку анализа на финансиски извештаи 
и пресметка на аналитички коефициенти (Ratio analysis) во конкретна 
команија/банка земена од праксата. Во контекст на тоа, слушателот ќе ги 
демонстрира стекнатите вештини и разбирањето за: менаџерско, 
банкарско, буџетско и бизнис сметководство базирано на МСС.    
Во текот на изучувањето на двете нивоа (CAS®1 и 2) ќе се направи проценка 
на здобиеното знаење на слушателите, преку изработка на финансиски 
извештаи во конкретна команија земена од праксата и притоа 
партиципиентот на програмата ќе ги демонстрира стекнатите вештини и 
разбирање за актуелната сметководствената техника.      

Напомена: наставата во ниво 3, (CAS 3) се изведува од врвни предавачи од 
С.Р. Германија, во е-училниците преку online платворма за настава во живо 
(ZOOM.US)  
Имено, германската програма во ниво 3 ќе даде нагласок на тековните и 
практичните трендови на сметководственото работење во С.Р. Германија 
(IFRS станадарди).  

 
 

 
Вкупен број на часови: 80 

Настава: ONLINE платформа за настава во живо на ZOOM.US 
Динамика на обуката: 

Level 1 & 2: два пати неделно (понеделник и среда во 17:00-19:00 ч.) 
Level 3: истакнати професори од Германија преку online платформа. 

 



 

 

 

 

 

 

ONLINE | CAS1 - Certified Accounting Specialist® Heidelberg program 
Level 1

Распоред на наставна програма 

Предавање
1. Вовед во сметководство и Биланс на состојба & Биланс на успех

2. Сметководство на обртни средства

3. Евиденција на залихи

4. Примена на сметките за АВР & ПВР

5. Данок на додадена вредност ДДВ 

6. Евиденција на трговски стоки

7. Продажба на стоки преку трговија на мало и Увоз & Извоз на стоки 

8. Сметководство на трошоци 1 (вовед, видови, нематеријални трошоци) 

9. Сметководство на трошоци 2 (плати, амортизација и распоред на трошоци 490)

10.
Сметководство на приходи и расходи (790) и 

Сметководствена постапка при утврдување на финансискиот резултат

11. Финансиски резултат - заклучни согледувања (работилница) 

ONLINE | CAS2 - Certified Accounting Specialist® Heidelberg program 
Level 2

Предавање

1. Финансиско сметководство според МСФИ/МСС со практични примери од класа 0 до класа 9

2. Данок на додадена вредноcт – ДДВ/ Данок на добивка 

3. Пресметка на персонален данок по разни основи / Плати, придонеси и надоместоци од плати 

4. Сметководство кај буџетските корисници

5. Сметководство кај буџетските корисници

6.

Менаџерско сметководство 

Анализа на трошоци – услов за квалитетно менаџирање на претпријатијата; 

Трошоци според начинот на реагирање на обемот на работење (фиксни и варијабилни); 

Маргинални трошоци; 

ABC метода и JIT метода; Буџетирање; Анализа на цени, услов за квалитетно менаџирање на 

претпријатија; 

Практична анализа на влијанието на трошоците и цените врз финансискиот резултат; 

Влијанието на трошоците и цените врз финансискиот резултат; 

Утврдување на точката на рентабилност. 

7.

Анализа на финансиски извештаи 

(Пресметка на показатели на ликвидност, солвентност, деловна активност, профитабилност; Практичен 

пример за изработка на финансиска анализа)

8. ИЗБОРЕН МОДУЛ  (слушателот избира еден од модулите 8.1. или 8.2.)



 

 
 
 

 

 

Раководител на сертификациона програма:  

Марике Герхолд, FORUM Institute for Management, GmbH од Хајделберг (С.Р. Германија).     
 
Структура на предавачи:  

1. Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor of Accounting University of Applied Sciences, Rosenheim 
(Germany) 

2. Prof. Dr. Ronald Gleich, Professor for Management Practice & Control, Frankfurt School of 
Finance & Management, University (Germany)   

8.1. Банкарско сметководство 

Воведни дискусии за улогата и значењето на банкарскиот систем, платниот промет и меѓународниот 

платен промет

Парични средства во банките, евиденција на парични средства, прокнижување на денарски, 

девизни изводи и благајна

Кредити и пласнами на банките, посебна резерва и резервирања, вонбилансна евиденција

Сметководствена евиденција на постојани средства; Преземени средства за ненаплатени побарувања - 

Капитал

8.2. Сметководство на производството

Специфичности кај друштва кои вршат производна дејност согласно МСС 2

Пресметка и книжења на производството

Изготвување на пресметка на производството; 

Пресметка и книжење на довршено производство; 

Искажување на залихите на недовршено и довршено производство во финанскиот извештај - Биланс на 

состојба.    

Практична работа базирана врз производна компанија од праксата 

ONLINE | CAS3 - Certified Accounting Specialist® Heidelberg program 
Level 3,

Распоред на наставна програма 

Предавање

1. Group Accounting

2. Differences between IFRS Accounting and German Accounting (including EU Directives)

3. Case Studies on Group Accounting

4. Case Studies on Specific IFRS Accounting Topics in Germany

5. Case Studies on Accounting Differences

6. How to structure an accounting department

7. Accounting Workflow German GAAP to IFRS

For listeners with Modul: Banking Accounting

Specific Accounting Topics under IFRS: e.g. Leasing (IFRS 16), Revenue Recognition (IFRS 15), Financial

Instruments (IFRS 9)

Digitalization in the Finance Departments



 

3. Prof. Dr. Mike Schulze, CBS International Business School (Germany) 

4. Sladjana Raickovic, Director of the control, quality & consulting, Finance Plus (Montenegro);  

5. Проф. д-р Синиша Наумоски, Извршен директор на АБИТ и член на Совет во НБРСМ;   

6. д-р Вики Русевска Твртковиќ, Директор на сектор за буџетирање и финансико известување 
во Стопанска банка АД Скопје 

7. м-р Донка Марковска, Директор на сектор за финансико управување во НЛБ Банка АД 
Скопје; 

8. м-р Александра Мирчовска, Раководител на сектор за кредитна анализа и админстрација 
на големи, средни и мали претпријатија во НЛБ банка АД Скопје;  

9. м-р Марија Ефремова, Главен советник за МСФИ на Гувернерот на НБРСМ; 

10. Ване Наумоски, експерт за буџетско сметководство и консултант;  

11. Даночна регулатива - Виш даночен инспектор во УЈП.   

 

 
 
 
Трошоци за школарина (пртиципација):   

стипендија ЦЕНА Конечна цена

ONLINE | CAS1 - Certified Accounting Specialist® Heidelberg program 50% 17.900 8.950 145 €   

ONLINE | CAS2 - Certified Accounting Specialist® Heidelberg program 50% 24.063 12.032 195 €   

ONLINE | CAS3 - Certified Accounting Specialist® Heidelberg program 50% 54.913 27.457 445 €   

Case Studies 

Total: 50% 96.876 48.438 785 €   

60% 96.876 38.750 628 €   


