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 Контролингот е потребна, сериозна но и сложена дисциплина која овозможува 
суштински информации за менаџментот на една компанија потребни за успешно финансиско 
работење, стабилност и напредок на истата. Во модерните и успешни компании луѓето на 
клучни позиции во високиот менаџмент се регрутирани токму од редовите на контролорите, а 
причината е фактот дека токму овие личности ги познаваат „тајните“ на компанијата и начинот 
на функционирање.  

 Контролорите мора да го разбираат целокупниот начин на работа во компанијата и да 
имаат знаења од повеќе области и дициплини, а уште поважно, да бидат способни истите знаења 
да ги поврзат и да ги сублимираат во извештаи кои ќе им донесат корисни информации на 
менаџерите. Во последните години се препознава важноста од воведувањето на контролингот 
во компаниите, а неговиот развој придонесе да се гледа повеќе како научна дисциплина отколку 
вештина. Со самото тоа, потребни се едуцирани контролори кои се способни да придонесат 
за теоретски и практичен развој на оваа дисциплина, како и за подобро функционирање на 
компаниите.
Програмата за Бизнис академијата е изработена според програмата 
од Светската академија за контролинг “Controller Akademie” во Германија
Уписите се во тек!



Преку овој модул учесниците ќе се запознаат со современите предизвици со кои 
се соочува секоја модерна организација, како и со изменетата улога на менаџерите 
во секојдневното работење. Успешното совладување на овој модул треба да 
им овозможи на менаџерите и другите вработени водич за опстојување низ 
турбулентното и динамично окружување и примена на нови алатки и методологии 
за преведување на организациите низ времето.  

1. организација и менаџмент  

Најзначајно место во информациониот систем на едно претпријатие имаат 
финансиските, односно сметководствените информации без кои управувањето 
би било невозможно. Истовремено најважен внатрешен извор на информации 
претставуваат токму финансиските извештаи во кои се евидентирани сите 
активности во определен период. Учесниците во овој модул ќе ги совладаат 
основите на финансиското сметководство, како и основните финансиски извештаи 
(биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични текови, извештај за 
промени во капиталот), ќе научат како да читаат и разбираат финансиски извештаи, 
ќе ги совладаат економските показатели и ќе стекнат знаења од областа на 
сметководството на трошоци и сметководство на производство.  

2. Финaнсиско сметководство  

Контролингот го набљудува сето она што е и би требало да биде предмет на 
набљудување од страна на менаџментот. Голем број на компании не успеваат да ги 
остварат зацртаните визија и цели, а најчестата причина за овој проблем е токму 
поставувањето на нејасни и неостварливи цели. Контролингот тука има важна улога 
од аспект на тоа што една од главните задачи е токму преиспитувањето на визијата и 
целите на претпријатието со цел да се утврди дали постојат грешки во формирањето 
на системот на вредности на самото претпријатие. Контролингот го анализира 
сопственото претпријатие, конкуренцијата, гранката во која што функционира и 
целокупниот пазар. Контролорот ги утврдува причините за настанатите проблеми 
и ги пренесува овие суштински информации до менаџментот. Со комплетирање на 
овој модул учесниците ќе се запознаат со историјата на контролингот, условите на 
развој и примена на контролингот во различни земји, контролинг на мали и големи 
претпријатија, како и улогата на контролингот во претпријатието.

3. контролинг и улогата на контролoрот во претпријатието 



Најзначајната задача на контролингот е планирањето на иднината, односно 
контролингот ги користи информациите добиени „вчера“ за да предвиди што ќе 
се случува „утре“. Планирањето е главна менаџерска функција, а најквалитетниот 
процес на планирање е оној кој од една страна тргнува од врвот (top-down) а од 
друга страна, истовремено, тргнува од долу (bottom-up). Тоа значи дека во процесот 
на планирање учествува менаџментот на сите нивоа во претпријатието. Се поставува 
прашањето кој во овој случај ги координира вака составените планови? Одговорот 
е – контролингот. Со комплетирање на овој модул учесниците ќе се запознаат 
со видовите на бизнис-планови и одговорноста за нивна изработка, методи на 
планирање, подготовка на оперативни и финансиски планови, планирање на 
готовински текови и планирање на маркетинг активности.

4. Деловно планирање и контролинг  

Трошоците се особено важно подрачје за анализа од страна на контролингот, 
особено поради тоа што се присутни низ целокупниот процес на работење на 
претпријатието и е многу важно правилно да се управува со нив. Квалитетното 
управување со трошоци е одлика на успешните организации како и на едуциран, 
мотивиран и етичен менаџмент. Со комплетирање на овој модул учесниците ќе се 
запознаат со видовите на трошоци и нивната класификација, примената на методи 
за разбирање на трошоци, управувањето со трошоци, трошоците на производство, 
трошоците на управа и продажба, како и контролинг профитните центри. 

5. контролинг на трошоци и сметководство на трошоци

Продажбата е централно место на секое претпријатие, при што успехот или 
неуспехот се мери со остварувањето (или неостварувањето) на добивка, 
зголемувањето (или намалувањето) на капиталот како и растот (или падот) на 
угледот на компанијата. Зад сите овие показатели неминовно се крие продажбата, 
а за успешна продажба потребни се многу комбинации на различни елементи кои 
мораат заемно да функционираат за да се постигнат добри резултати. Тука особено 
е важно контролингот да биде вклучен во сите фази на формирање на производот 
– од првичната идеја до формирање на цени и пласирање на пазарот. Со цел да 
се избегнат какви и да било  грешки, контролингот истовремено комуницира низ 
различните функции на претпријатието – од набавка, производство - до поставување 

6. контролинг на продажба, постпродажни активности  



Преку овој модул учесниците ќе се запознаат со основните елементи на концептот 
на МЧР-контролингот. Примената на МЧР-контролингот е уникатна алатка која 
овозможува преку утврдување и мерење на клучни перформансни индикатори (КПИ) 
да се идентификуваат конкурентските предности и слабости во функционирањето на 
менаџментот на човечки ресурси во компаниите. Тој им овозможува на компаниите 
методологија за мерење на придонесот на МЧР-одделот, односно на неговите 
политики и активности во остварувањето на организациските цели, но и споредба 
на перформансите на овој оддел со оние на најдобрите компании во индустријата. 
Успешната примена на МЧР-контролингот ќе им овозможи на менаџерите за 
човечки ресурси да станат вистински бизнис-партнери кои ќе придонесуваат во 
остварување на стратегиските цели на компаниите.

8. контролинг и управување со човечки ресурси  

Менаџерите секојдневно се натпреваруваат преку разни и иновативни активности 
да заинтересираат што повеќе купувачи и секако да ги стимулираат да го купат токму  
нивниот производ. Придобивањето на нови и задржувањето на старите купувачи е 
основната задача околу која функционираат цели маркетинг тимови и експерти. При 
изработка на плановите за маркетинг активностите најмногу се обрнува внимание 
на прашањата од типот: колку смее да се потроши во наредниот период, колку 
се потрошило во претходната година, колку троши конкуренцијата и слично. Со 
комплетирање на овој модул учесниците ќе се запознаат со контролерските аспекти 
на маркетинг активностите, видовите на маркетинг активности, трошковните 
аспекти на маркетинг активностите, како и мерењето на маркетинг ефектите. 

7. контролинг во маркетинг 

на продажни цени и одредување на условите за продажба. Сите фази мора да бидат 
синергиски јасно и логично поврзани и ниту една од нив не се изработува само на 
база на проценка. Со комплетирање на овој модул учесниците ќе се запознаат со 
контролингот на продажба, инструментите на контролингот во продажбата, како и 
рентабилноста на клиентите и пазарните сегменти. 

Модулот за контролинг на инвестициските проекти е дизајниран да обезбеди 
сеопфатно разбирање на проблематиката на капиталните вложувања на компанијата 
и преземањето на инвестициски проекти. Компанијата која расте и се развива 
мора постојано да вложува во истражувања и развој, воведување нови производи, 

9. контролинг на инвестициски проекти 



Учесниците ќе се запознаат со најважните алатки кои се користат при контролингот 
во производството, набавката и залихите и ќе бидат во можност да ја објаснат 
нивната намена и начин на кој се од помош при донесувањето на деловни одлуки. Ќе 
научат како да ги препознаат важните показатели кои репрезентативно ја опишуваат 
моменталната ситуација во претпријатието и кризните точки кои се сигурни знаци 
на предупредување за проблемите кои доаѓаат. Овој модул опфаќа: планирање на 
активностите на набавка, производство и управување со залихи и усогласување 
со останатите сегменти во работењето; политика на компанијата; најдобри 
контролорски практики во производството; контролорски аспекти на следење 
на залихите (по групи производи, по рентабилност, АБВ анализа, оптимизација на 
залихи); потребни и оптимални залихи, рентабилни и нерентабилни производи на 
залихи, модели на управување со залихи.

10. контролинг на набавка, производство и залихи 

изградба на нови капацитети, човечки ресурси итн. Листата на инвестициските 
проекти е голема, а инвестициската одлука е една од најтешките со оглед на фактот 
што бара вложување на значајни износи на капитал што компаниите најчесто и не го 
поседуваат. Програмата на модулот е насочена кон оспособување на кандидатите 
за подготовката на инвестициони студии, оценката и избор на инвестициските 
проекти, процена на ризикот кај капиталните вложувања. Посебно внимание ќе му 
биде посветено на процесот на имплементација и управување со инвестициските 
проекти, техниките на проектниот менаџмент и примената на програмските пакети 
за поддршка на овој процес.  

Изработката на деловните извештаи е специфична активност на секое претпријатие 
и нема универзално решение кое може да ги задоволи сите корисници. Поради тоа 
е потребно добро да се разбере работниот процес и потребата на менаџментот 
како би можел контролорот квалитетно да развие систем на известување за 
своето претпријатие. Од друга страна, системот на известување не е можно да се 
развие без адекватна информатичка технологија па токму поради тоа важно е да 
се разбере разликата меѓу ERP, разни аналитички алатки и BI-алатките за поддршка 
на контролингот. Овој модул ќе им помогне на учесниците да разберат дека 
контролингот не е само известување, туку со помош на проактивното делување и 
соработка со менаџментот контролингот овозможува што побрзо и поквалитетно 
донесување на одлуки. Ќе бидат опфатени: сличности и разлики меѓу финансиските 
и деловните извештаи; важни извори на информации; развивање на квалитетен 

11. контролинг и информатичка технологија. Деловни извештаи за контролингот



Програмата содржи 11 тренинг модули во вкупно траење од 175 часа.•	

целата Бизнис академија е во времетраење од 7 месeци.•	

Предавањата се одржуваат еднаш или два пати месечно.•	

Број на учесници: минимум 14 – максимум 20.•	

Во зависност од модулот предавањата се одржуваат на македонски или на •	
хрватски јазик.

По завршувањето на Бизнис академијата и положувањето на тестот, •	
учесниците добиваат сертификат за успешно завршена Бизнис академија 
за контролинг менаџер.

нудиме попусти за пријавување двајца учесници, за студенти и за •	
невработени лица.

Можност за пријавување и слушање на поединечни модули!•	

цената на Бизнис академијата изнесува 1.790 евра.

систем на известување; што менаџерите мора да знаат за квалитетно толкување на 
извештаите; тајните на квалитетните контролорски извештаи; примери на месечни, 
квартални и годишни извештаи од контролингот; најчести грешки во практиката.

Симона Ристоска
Тел. +389 2 32 44 067
simona@mchamber.mk

М-р Борис Тримчев
Моб. +389 72 20 70 91
boris@mchamber.mk

цената е без вкалкулиран ДДВ од 18%.•	

контакт

скенирај
и дознај повеќе



ПреДаВаЧи
Дипломирала на Економскиот факултет во Љубљана, а својата 35-годишна 
кариера ја започнува како проектен менаџер при имплементација на 
Менаџерски информациски систем за да продолжи како консултант во 
подрачјето на контролингот и имплементација на стратегии. Се придружува 
на Школата за контролинг при самото нејзино основање во 1995 година и 
оттогаш работи како предавач и консултант. Драгица Ерчуљ ги завршила 
сите пет модули во рамките на програмот Controller Akademie во Германија и 
се здобила со диплома за контролинг. Автор е и коавтор на бројни статии за 
имплементација на контролингот и унапредување на бизнисот. Се стекнува со 
непроценливо искуство работејќи на разни проекти поврзани со контролингот. 
Членка е на Меѓународното здружение на контролори, основач и е претседател 
на работната група ICV во Словенија, како и регионален менаџер за ICV во 
Југоисточна Европа.  

Драгица ерчуљ

Дипломира на Економскиот факултет при Универзитетот во Загреб во 
1993 година. Петнаесет години работи во областа на контролингот во 
претпријатието Мозаик книга – Група Младинска книга, а паралелно е вклучена 
и во имплементацијата и развој на контролинг функциите во претставништвата 
на Младинска книга во Босна и Херцеговина, Србија и Македонија. 
             Во 2008 година ги завршува постдипломските студии на Економскиот 
факултет при Универзитетот во Загреб, при што се стекнува со звањето 
Магистер на економски науки. Во периодот 2007-2008 година се обучува на 
светската академија за контролинг Controller Akademie во Германија, со што се 
стекнува со диплома за контролинг. Во 2011 година стручно се усовршува во 
Соединетите Американски Држави, каде што учествува на бројни едукативни 
настани од областа на менаџментот, управувачко сметководство и контролинг на 
најпознатите институти во рамките на АМА (Аmerican Management Association). 
М-р Јасмина Очко е управител претставништвото Internationaler Controller 
Verein ICV – меѓународна асоцијација на контролори во Хрватска. Во почетокот 
на 2008 година ја основа компанијата „Когноско“ и започнува со сопствена 
претприемничка активност како консултант во подрачјето на контролингот, 
управувачко сметководство, управување со трошоци, менаџерски извештаи, 
планирање и буџетирање.  

М-р Јасмина очко

 Д-р Александар Наумоски работи како асистент на Економскиот 
факултет - Скопје од 2005 година. Звањето Доктор на економски науки го стекнал 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2013 година. Исто така, 
на истиот Универзитет се стекнал со титулата Магистер по науки од областа 
на Монетарната економија во 2009 година и дипломирал на департманот по 
Финансиски менаџмент во септември 2004 година со просечен успех од 9,74 (од 
10). Професионалното усовршување го остварил во Соединетите Американски 
Држави на George Washington University, School of Business, Washington DC, 
каде остварил студиски престој во периодот јануари-јуни 2009 година на 
департманите по финансии и менаџмент.
 После дипломирањето работел во Народната банка на Република 
Македонија, во дирекциите за Банкарска супервизија и Банкарска регулатива. 
 Неговиот научен интерес е фокусиран во сферата на корпоративните 
финансии, инвестициите, финансискиот инженеринг и менаџментот со 
ризици.

Д- р александар наумовски



 Дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, на департманот по Менаџмент во 2004 година, а веднаш по 
дипломирањето го продолжил своето образование на постдипломските студии 
МБА - Менаџмент на Економскиот факултет во Скопје.   Д-р Ефтимов Љупчо  во 
2009 година успешно го одбранил својот магистерски труд на темата: „Еволуција 
на мерењето и управувањето на организациските перформанси“ на Економски 
факултет - Скопје и се здобил со научен степен магистeр на економски науки 
од областа на MБA Менаџмент. Докторската дисертација на тема ,,Примена на 
Balanced Scorecard системот за управување со организациските перформанси во 
високото образование во Р. Македонија” ја пријавил во 2009 година на Економски 
факултет - Скопје, а успешно ја одбранил во 2012 година, со што се стекнал со 
научен степен доктор на економски науки.  
 Д-р Љупчо Ефтимов  по прв пат е избран за помлад асистент на 
Економскиот факултет во Скопје по предметите Економика на претпријатие 
и Менаџмент на човечки ресурси во 2005 година. По магистрирањето, во јуни 
2009 година д-р Љупчо Ефтимов последен пат бил избран во звањето асистент 
по предметите Економика на претпријатие и Менаџмент на човечки ресурси. Во 
2012 година е избран за доцент по предметот Менаџмент на човечки ресурси. 
 Покрај редовното образование, во текот на својот работен стаж д-р 
Љупчо Ефтимов учествувал на бројни меѓународни семинари, обуки, курсеви, 
работилници и конференции од областа на менаџментот на човечките ресурси 
и управувањето со организациските перформанси. Тој во 2006 година како 
добитник на престижната стипендија Chevening Scholarship која ја доделува 
Open Society Institute и UK Foreign и Commonwealth Office, како професионален 
истражувач од областа на менаџментот на човечките ресурси и управувањето 
на организациските перформанси има остварено и деветмесечен студиски 
престој на престижниот Oxford University, Oxford, во Велика Британија. Подрачја 
на научен интерес: Мерење и управување на организациските перформанси и 
Менаџмент на човечки ресурси.

Д-р Љупчо ефтимов

 М-р Павле Гацов е докторант на Економскиот факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, со долгогодишно консултантско 
искуство во областа на финансиското сметководство. Од 1995 година е 
управител во Агенцијата за економско-правна поддршка и процена „Про Агенс“ 
– Скопје. 
 М-р Павле Гацов е автор на преку 300 стручни написи со 
тематски содржини од областа на финансиското известување, финансиите, 
сметководството, ревизијата, даноците, финансиската анализа, макроекономијата 
и монетарната економија. 
 Во негови стручни ангажмани се наведуваат бројни предавања и 
обуки од областа на финансиското известување, финансиите, сметководството, 
банкарското работење, ревизијата, даноците и финансиската анализа во 
организација на Економско-правното биро „БС“, Агенцијата „Про Агенс“, 
Комисијата за хартии од вредност (обука за работа со хартии од вредност: 
а) брокери и б) инвестициони советници), Здружението на правници од 
стопанството на РМ, Министерството за финансии (обука за актуари). М-р Павле 
Гацов е предавач во рамките на Тренинг центарот на Македонската берза (2012 
и 2013 година) и предавач на 6. Конгрес на сметководители и ревизори на Црна 
Гора, во организација на Институтот на сертификувани сметководители на 
Црна Гора (2011 година), како и претседател на Програмскиот одбор на 14. и 15. 
Симпозиум на Сојузот на сметководители на Македонија (2012 и 2013 година). 

М-р Павле гацов


