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Повик за експерт  

за изработка (развој и дизајн) на веб страна на проектот   

Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел 

за мобилизација на финансиски средства“ 

1. Цел на повикот 

Експертот треба да обезбеди стручна поддршка на Проектот „Партнерство меѓу граѓанското 

општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски 

средства“ (Проектот) во изработка на веб страна.  

2. Цел на проектот за кој се изработува веб страната  

Проектот ќе развие и промовира иновативен модел за соработка меѓу граѓанскиот и бизнис 

секторот преку воведување сертификат за фер однос кон потрошувачите, што ќе го доделуваат 

граѓански организации како услуга насочена кон бизнис заедницата. Проектот на тој начин ќе 

придонесе за диверзификација на изворите на финансирање на граѓанското општество и 

влијанието врз спроведување на политики за заштита на потрошувачите и животната средина. 

Активностите ќе бидат спроведувани до 31.08.2019 год. 

3. Спроведување на активностите и очекувани резултати 

Со експертот ќе се склучи авторски договор, врз основа на кој ќе достави изработена веб страна 

подготвен за хостирање на интернет. Веб страната треба да се заснова на технички решенија 

кои ќе овозможат да се комуницираат: 

 Новости за проектот 

 Ресурси (документи и публикации) на проектот 

 Регистри за акредитирани асесори и верификатори за Извештаите за сертификатот за 

фер-однос кон потрошувачите 

 Повици за пријавување на учество во проектот/ контакт форми 

 Проектни услуги ( обуки, тренинг материјали, настани) 

 База на податоци на инволвирани КВО и бизниси 

Веб страната треба да се развие според горенаведените содржини, а експертот треба да понуди 

дизајн и начин на одржување/администрирање на веб страната. 

Од консултантот се очекува да испорача: 

 Предлог дизајн на веб страната и начинот на администрирање 

 Развиена веб страна според прифатениот дизајн  
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 Хостирање на веб страната на провајдер што ќе го обезбеди проектниот тим 

 Тестирање на веб страната во период од 2 месеци ( внесување на податоци и поддршка 

во администрирањето на веб страната) 

 

4. Начин на пријавување и избор 

Заинтересираните кандидати треба да ги достават документите за пријавување исклучиво во 

електронска форма на  creation@t.mk (со назнака: повик за експерт за  изработка на веб страна) 

заклучно со 20.06.2017 г.  Документите за пријавување вклучуваат: 

а) професионална биографија; 

б) Мотивациско писмо со цена за изработка на веб страната (вкупна сума); 

в) предлог краток дизајн на веб страната (образец на слична веб страна) референци за 

изработени веб страни со слични содржини 

 

Експертот ќе се избере врз основа на следниве критериуми: 

 квалитет на предложениот дизајн на веб страна; 

 искуство во дизајн и развој на веб страни  

 искуство во администрирање на веб страни  

 

За сите дополнителни прашања или појаснувања во врска со повикот, ве молиме обратете се до 

creation@t.mk 
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