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Јавен повик бр.14/2021 

Ангажирање на експерт за советодавни услуги и мониторинг на пластеници во рамки на 
проект П9407 From Disability to FoodAbility ” 

 

 

I. Вовед 

Националната федерација на фармери (НФФ) е најголемата земјоделска организација во 
земјата што ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски 
стопанства, локалните земјоделски здруженија и земјоделските задруги, обединети под 
заедничка визија: профитабилно земјоделство - стабилно село и мисија: организиран 
лидер на земјоделците во земјоделскиот и руралниот развој. 

 НФФ во својата работа посветува посебно внимание на зајакнување и поддршка на 
ранливите категории во руралните области и дава голема поддршка на младите и жените 
и нивно директно вклучување во развојот на земјоделството преку донесување одлуки и 
активно дејствување. Почнувајќи од 2019 година, NFF го спроведува проектот „From 
Disability to FoodAbility" (Од попреченост до безбедност со храна) како дел од соработката 
со We Effect и Radiohjalpen, Шведска. Проектот придонесува за зајакнување на лицата со 
попреченост - деца и возрасни со интелектуална и телесна попреченост и нивните семејства 
кои живеат во рурални области. Предвидените активности се насочени кон социјална и 
економска поддршка на лицата со попреченост и нивните семејства во руралните области 
преку инфраструктурни зафати и прилагодувања во производството на храна како што се 
фарми и градини со храна. 

Врз основа на спроведувањето на Активноста 1.2.2. Поставување на градини со храна, во 
рамките на резултатот од проектот 1.2 Градини / фарми со храна прилагодени и 
функционални на потребите на лицата со попреченост и нивните семејства како и врз 
основа на спроведените увиди и теренски посети, целната група во рамките на оваа 
активност ќе има потреба од понатамошна помош, техничка поддршка, охрабрување и 
трансфер на знаење од експерт. На сопственикот на  пластеникот му е потребна 
дополнителна поддршка со цел подобрување на производство. Постојат елементи што 
можат да се подобрат преку советодавни услуги и услуги за помош и поддршка, како што 
се поефикасно производство, хигиена и безбедност на пластениците итн.  

Ангажманот на експертот ќе придонесе за високи перформанси во одгледувањето градини 
од страна на производителите-лица со попреченост, високиот квалитет на производите 
произведени од градините, знаење за подобра продажба на производи и подобро 
рангирање на производите на пазарот. Ангажираниот експерт во рамките на повикот ќе 
направи проценка на семенски материјал и саден материјал потребни за подобро 
производство, како и ќе ги советува сопствениците-лицата со попречесност да најдат  
пазари за продажба на вишок производи. Со доставување на својата експертиза, експертот 
ќе го подобри разбирањето на сопствениците-лицата со попреченост во пластениците, како 
да преработуваат  и добиваат свежи производи, како да ги имплементираат, прилагодат и 
усовршат своите земјоделските вештини и техники во преработката на растенијата, како да 
се воспостави хигиенска средина погодна за преработка на производите. 
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II. Цел на набавката 

  

Главната цел на оваа набавка е да обезбеди стручни услуги за проширена поддршка за 
пластеници, евалуација и следење на перформансите на сопствениците на пластениците и 
унапредување на технологија на производство на храна во пластениците. Покрај тоа, 
ангажираниот експерт ќе помогне да се унапредат тековните земјоделски активности на 
лица со попреченост, да се зголемат перформансите на работата на семејствата со 
попреченост, да се зголеми нивната конкурентност и нивната вредност обезбедувајќи 
доволно храна и/или дополнителен приход за домаќинството. 

 

Очекувани задачи од страна на ангажираниот експерт се:  

• 5 (пет) посети на градини-пластеници во текот на спроведувањето на Активноста 1.2.2. 
Теренските посети ќе му овозможат на експертот да ги открие потребите на сопствениците 
на пластеници и да направи проценка на моменталната состојба  

• Интегрален план кој содржи препораки и / или предлози и совети за подобрување на 
работните перформанси на земјоделецот, неговата / нејзината конкурентност на пазарот и 
подобрување на стандардизацијата и технологијата на производство на најмалку 5 
страници 

 • Планот ќе биде дел од прирачникот кој содржи совети за подобрување на целокупната 
технологија и перформанси на земјоделците  

• Листа на материјали и / или каква било опрема потребна за пластеникот; Листата ќе биде 
основа за реализација на буџетската линија - Набавки, работни активности (купување 
садници, семиња, алатки) како што е опишано во буџетот  

• Извештај од теренски посети на најмалку 2 страници, со наведување на состојбата на 
градината со храна, потребите на сопственикот, нивото на успешноста на сопственикот на 
пластеникот 

 

• Очекуван обем на работа, односно време за испорака на услугата  

• Експертот ќе биде ангажиран  вкупно  10 работни дена во периодот на спроведување на 
активноста 1.2.2. Поставување на градините  

Распоред на клучни активности и  документи за верификација на нивното 
завршување  

 

Месец Клучна активност Документ за верификација на 
извршена активност 

3 август    Ангажирање на експерт  

15 август 

 

Идентификација на приоритетно 
семејство 

 Извештај за 
идентификуваното семејство  
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20 Август – 1 
Септември 

Реализирани 5 посети 

 

 

Слики/фотографии од посета, 
патни сметки, поднесен 
интегрален извештај од 
теренските посети  

 

Септември  

 

Листа на  материјали и / или каква 
било опрема потребна за фармата; 
(расад, семиња, алатки)  

 Поднесена листа на потребни 
материјали и / или опрема 

 

 

Октомври 

 

 

 

 Интегрален план кој содржи 
препораки и / или предлози и совети за 
подобрување на работните 
перформанси на земјоделецот, 
неговата конкурентност на пазарот и 
подобрување на стандардизацијата и 
технологијата на производство на 
најмалку 5 страници 

Листа на работни денови со детален 
опис на извршените задачи  

Поднесен план на најмалку 5 
страници, поднесена листа на 
работни денови 

 

 

 

Референтни активности на проектот / буџетски ставки:  

Активност на проектот 1.2.2. Поставување градини во рамките на резултатот од проектот 
1.2 Градини / фарми со храна што одговараат на потребите на лицата со попреченост и 
нивните семејства кои се основани и функционални.  

Буџетска ставка 1.2.2. Поставување на градините:  

Надоместок за експертски ангажман 

Транспортни трошоци за посети на терен 

 Освежување за теренски посети  

 

Очекувано времетраење на ангажманот 

Експертот ќе биде ангажиран 10 дена во периодот на спроведување на Активноста 1.2.2. 
Поставување на градините. Временската рамка за спроведување на Активноста 1.2.2 е од 
крај на јули до декември, како што е наведено во Оперативниот план на проектот P9407, во 
овој ангажман од почеток на август до почеток на октомври. 

 

III. Патување и сместување 

 Со оглед дека ангажманот вклучува теренски посети на пластениците, се очекува 
ангажираниот експерт да патува со сопствено возило. За потврдување на патувањето ќе 
бидат потребни придружни документи (сметки за патувања, сметки од патарина). 
Експертот ќе има право на надомест на патните трошоци според правилникот и 
процедурите на НФФ во износ до 10 ден / км на претходно договорените и одобрени 
патувања од страна на НФФ, како и во согласност со Политиката за патување на We Effect и 
националната легислатива. 

Експертот има право на трошоци за освежување за време на теренските посети. 
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 IV. Координација и известување  

Ангажираниот експерт ќе поднесува извештај директно до координаторот на проектот на 
месечна основа, јасно наведувајќи го бројот на работни денови во текот на месецот и 
задачите извршени во текот на месецот. Распоредот за известување и другата потребна 
придружна документација се наведени во табелата подолу.  

 

 

 

V. Критериуми за аплицирање на јавниот повик 

 

 Задолжителни технички критериуми:  

• Соодветно образование (универзитетско- земјоделски факултет)  

• Најмалку 5 години професионално искуство во спроведување на теренски анализи во 
областа на хортикултура 

 • Претходна реализација на најмалку три слични задачи, т.е. теренски посети на 
кориснички / целни групи, поткрепено со докази како што се извештаи  

• Автор и / или коавтор на најмалку 3 сеопфатни анализи спроведени во последните 5 
години поткрепено со докази за спроведено истражување и / или анализа (линкови)  

Препорачано е да имате:  

месец Извештај за  documentation 

15 август 

 

Идентификација на приоритетно 
семејство 

Извештај за идентификација на 
приоритетно семејство  

Август - 
Септември 

 

Извештај за спроведени 5 теренски посети 

 

Слики/фотографии од теренски 

посети, патни сметки,  поднесен 
интегрален извештај од 
теренските посети 

 

Септември 

 

Листа на материјали и / или каква било 
опрема потребна за фармата; (расад, 
семиња, алатки)  

Поднесена листа на материјали  

 

 

Октомври  

 

Интегрален план кој содржи 
препораки и / или предлози и совети за 
подобрување на работните 
перформанси на земјоделецот, 
неговата конкурентност на пазарот и 
подобрување на стандардизацијата и 
технологијата на производство на 
најмалку 5 страници 

Поднесен план на најмалку 5 
страни 
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• Претходна работа со целна група-лица со попреченост во руралните области, како и 
познавање на предизвиците со кои се соочуваат земјоделците / производителите со 
попреченост 

 • Познавање на пристапот заснован на човекови права  

• Добро владеење на англиски јазик  

• Силни аналитички способности и вештини за пишување  

 

 

VI. Постапка за аплицирање:  

Заинтересираните кандидати за овој повик треба да ги достават следниве специфични 
документи: 

 • Ажурирано CV јасно укажувајќи на претходни слични ангажмани  и / или слични задачи  

• CV предлог треба да се достават по е-пошта: CV ekspert sovedodavni uslugi  на мејл 
daniela.antonovska@nff.org.mk најдоцна до 28 јули 2021, до 16.00 ч. 

• Доколку имате дополнителни прашања во врска со овој повик, може да не контактирате 
на следната е-поштa daniela.antonovska@nff.org.mk не подоцна од 25 јули 2021  

 

• Поднесување на Декларацијата за немање конфликт на интерес со објавувачот на овој 
повик и со организацијата донатор на проектот е задолжително за апликантот 

 

VII. Евалуација на понудите  

Нецелосните апликации и / или апликациите примени по истекот на рокот нема да бидат 
земени во предвид. Понудите ќе се оценуваат според следниве критериуми: Принципот 
финансиски најповолна понуда ќе се земе предвид односно комбинација на образовна 
позадина на апликантите и слични минати задачи (50%) и финансиска понуда / предлог 
(50%)  

 

VIII. Услови на плаќање  

Плаќањето ќе се изврши по завршувањето на целосниот ангажман и по поднесувањето на 
сите очекувани извештаи. Откако сите извештаи и документација ќе бидат доставени од 
експертот, како што е наведено во Дел IV - Координација и известување и одобрени од 
координаторот на проектот, ќе се направи исплатата за ангажманот. 

Патните трошоци ќе се плаќаат по завршувањето на теренските посети, како што е 
наведено во Дел IV. 

 

 IX. Декларација  

Апликантот треба да наведе дали неговата организација /и /или тој самиот  има деловни 
или лични односи и/или дали е во тесна поврзаност со NFF и We Effect, регионална 
канцеларија во Скопје, нејзините раководни тела и вработените. Тесна/блиска поврзаност 
според дефиницијата на We Effect се смета за личност која има можност да изврши 
контрола или значително да влијание врз другата личност кога станува збор за финансиско 
и оперативно донесување одлуки во врска со активност. Целта на Декларацијата е да открие 
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такви информации што го прават процесот на аплицирање и оценување потранспарентен 
и ги поддржува понудите во важност според условите на отворениот пазар. 

 


