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Опис на надлежности и обврски 

 

Компанија за сметководствени услуги 
 

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.   

Покрај земјоделците, земјоделските здруженија и земјоделските задруги, НФФ во својата 

работа посветува посебно внимание на зајакнување и поддршка на ранливите категории во 

руралните области, и дава поголема поддршка за младите и жените и нивно директно 

вклучување во развојот на земјоделството преку одлука -изработка и активно дејствување. 

НФФ вложува напори за подобрување на животот на руралното население преку помагање и 

олеснување на одржливите механизми преку лобирање и застапување, информации, 

едукација, деловна поддршка, демонстративни фарми, студиски посети и други форми на 

пренесување и учење на знаење. НФФ верува дека само добро обучени, квалификувани и 

деловно ориентирани земјоделци можат да го водат развојот на руралната заедница на 

одржлив начин. 

Организацијата одржува стратешко партнерство со академската и истражувачка заедница 

(факултети и институти), даватели на услуги во земјоделство (АПРЗ и приватни компании), 

други невладини организации од Македонија и од регионот и партнерство со државни и 

странски институции и организации. 

НФФ спроведува низа проекти кои се фокусираат на земјоделството и руралниот развој во 

Република Македонија и активно соработува со различни меѓународни и донаторски 

организации. Тековното портфолио на проекти е финансиски поддржано главно од 

шведската организација We Effect, GIZ, Европската унија, RadioAid, FAO и други. 

За своето финансиско работење, на НФФ има потреба од сигурна и искусна сметководствена 

компанија. 
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За Компанијата 

Компанијата за сметководствената / финансиската поддршка ќе има одговорност за 

сметководството на сите сметки на НФФ, вклучувајќи подготовка на завршни сметки и  

учество на годишна ревизија, како и обезбедување поддршка за финансиска администрација 

на Координаторот за финансии и администрација во НФФ. 

Одговорности 

• Собирање на банкарски изводи на месечно ниво и книжење на сметките на НФФ (6 сметки 

со вкупен годишен обем помал од 15 мил. МКД и вкупен обем на поединечни трансакции од 

100-120 месечно); 

• Одговорна евиденцијата на сметките и почитување на законите и стандардите за 

сметководство согласност со сметководствени и административни принципи и 

македонското законодавство; 

• Подготовка на завршни сметки (годишни сметки) согласно македонските закони за сите 

банкарски сметки на НФФ; 

• Заедно со Координаторот за финансии и администрација, Проект Менаџерот,  

координаторите на проектите и Извршниот Директор се консултираат и соработуваат, како 

и кога е потребно за поддршка на финансискито менаџирање; 

• Учествува на Годишна финансиска ревизија на проектите и сметките на НФФ; 

• Обезбедува поддршка за финансиска администрација на Координаторот за финансии и 

администрација; 

Временска рамка 

Договорот започнува од 25.05.2021 до 30.03.2022. Првитре три месеци, заклучно со 

30.08.2021 ќе се сметаат за пробен период после кој договорот ќе биде или раскинат или 

продолжен до 30.03.2022. 

Плаќање 

Националната федерација на фармери ќе потпише договор со избраното правно лице. 

Плаќањето ќе се врши месечно со банкарски трансфер по доставување на фактурата до 

канцеларијата на Националната федерација на земјоделци. 
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Задолжителни принципи и вредности 

- Работа согласно правилата, регулативите и работната етика на НФФ; 

- Вредно, навремено и одговорно извршување на обврските во утврдените рокови; 

- Позитивен пристап ориентиран кон изнаоѓање решенија. 


