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Проектот за техничка помош EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK, " Унапредување на производството 
и дисеминацијата на статистичките податоци на Република Северна Македонија" има потреба од 
ангажман на виш не-клучен експерт (НКЕ) Full stack developer / Team Lead. 
 
Активностите на задачата се дел од проектот „ Унапредување на производството и дисеминацијата на 
статистичките податоци “ (IPDS) Компонента 4: Натамошно подобрување на ИКТ инфраструктурата. 
Оваа компонента има за цел да го преструктуира статистичкиот ИТ систем во согласност со ЕУ и 
меѓународните стандарди, да ја зголеми ефикасноста на системот и одржливоста, да ја забрза 
обработката на анкетата и производството на податоци, да се подобри точноста и да се подобри 
навременоста на податоците. 
 
Целта на задачата е да се организира развој, документирање, обука и функционално тестирање на 
Метаодата-управуваниот систем за статистички информации за интегрирана обработка на 
статистичките податоци во Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија според 
барањата на веќе развиениот документ за анализа на системот (SRAD). Овој документ ќе биде достапен 
на експертот пред почетокот на задачата. Системот треба да ги покрие статистичките процеси за 
собирање на податоци на Интернет, компјутеризирано теренско интервју, внесување на прашалници 
за хартија и увоз на податоци од административни извори, обработка на податоци и подготовка на 
излезни табели. 
 
Развој на софтверски модули ќе се направи заедно со тим од шест други не-клучни експерти, како и 
интеграција на развиените модули и други компоненти. Интерфејсите треба да бидат дизајнирани 
заедно со IT SYS (системски архитект) Не-клучен експерт и Клучен експерт 3., како и со дизајнирање на 
интерфејси. Алатките за целосен развој треба да бидат имплементирани во .Net и MS SQL Server. 
 
Сите потребни типови метаподатоци за статистичка обработка на податоци - внесување на податоци, 
уредување на податоците, обработка на податоци, анализа на податоци и производство на 
статистички излези треба да бидат дефинирани и регистрирани / документирани. 
 
Ангажманот ќе трае до 120 работни дена, во Скопје, почнувајќи од  јули 2020 до ноември 2021 година.  
Дополнителни детали се дадени во приложениот ToR на англиски јазик. 
 
Краен рок за поднесување на Вашето CV е 25 јуни 2020 година. Ве молиме, Вашата биографија, да 
испратите на следната е-адреса: r.litova@bim-bg.com и напишете во е-поштата позицијата за која 
аплицирате. 
 
 

 
 
 

mailto:r.litova@bim-bg.com

