
 
Национална Федерација на Фармери  

  

                
                                                                       Национална Федерација на Фармери 

Гиго Михајловски бр.4/1-1, 1000 Скопје 
E-mail:nff@nff.org.mk  www.nff.org.mk 

 

Опис на обврски 

IT Експерт 

Вовед  

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските 

земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои 

работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, 

земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како 

еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ 

како основна алатка го има лобирањето и застапувањето на земјоделците и реализацијата на 

активности во подобрување на бизнис опкружувањето, едукација и информирање на 

земјоделците во насока на зголемување на продуктивноста и конкурентноста. НФФ посветува 

посебно внимание на младите и жените, родовата еднаквост и намалувањето на 

сиромаштијата во руралните средини. 

Експерт 

Националната Федерација на фармери, Скопје, има потреба од ангажман на ИТ експерт за 

реализација на проектни активности од договор склучен со ФАО и НФФ за „Farm 

Sustainability assessment in North Macedonia”. 

Обврски 

 Креирање на податочни бази 

 Одредување на геолокации на микро ниво на територија на РМ 

 Контрола на внесени податоци во податочни бази 

 Оддржување на податочните бази 

 Собирање и проверка на анкетни листови 

 Внес на податоци од анкетните листови во податочни бази 

 Проверка на внесените податоци 

 
Времетраење 

Ангажманот започнува од 10.06.2021 до 10.07.2021.  

Начин на исплата 
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Исплатата ќе се врши по претходно склучен Договор со Експертот врз база на наведените 
обврски и временска рамка за реализација. Исплатата ќе се врши на трансакциска сметка на 
експертот. 

 

Принципи и вредности 

- Ги прифаќа правилата и работната етика на НФФ 

- Работите ги извршува навремено, одговорно и соодветно 

- Ја прифаќа работната динамика воспоставена во НФФ тимот  

 

Квалификации 

 Искуство од минимум 5 години со работа со податочни бази и онлајн платформи 

 Искуство од минимум 5 години со тестирање и контрола на податоци  

 Искуство од минимум 5 години со оддржување на податочни бази 

 Постапување како тимски играч и олеснување на работата во тим 

 Ефективна комуникација и социјални вештини; 

 Доследно пристапување кон работата со енергија и позитивен став 


