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Јавен повик  

За ангажман на експерт за административна, електронска и визуелна 
интеграција на корисниците на проектот со платформата за онлајн 
продажба на е-фарма на НФФ, во рамките на проектот P9407, „Од 
попреченост до обезбеденост со храна“ From Disability to FoodAbility 

 

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, НФФ 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 2.5.1.7. Експерт за административна, 
електронска и визуелна интеграција на корисниците на проектот со платформата за онлајн 
продажба на е фарма на НФФ.  

I. Цел на набавка 

Главната цел на оваа набавка е ангажирање на експерт за административна, електронска 
и визуелна интеграција на корисниците на проектот со платформата за онлајн продажба 
на е-фарм. 

  

Очекувани задачи од страна на ангажираниот експерт  се: 

• Преглед на добиениот фото и текст материјал од корисниците на проектот во 
формат за веб-страница  

• Адаптација на е-платформата за нови податоци  

• Интеграција на корисниците на е-платформата Врз основа на спроведувањето 
на Активноста  

Очекуван обем на работа, односно време за испорака на услугата  

• Ескпертот ќе биде ангажиран 10 работни дена за период од 6-ви до 30-ти 
декември.  
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Сите клучни активности како што е опишано во табелата треба да се 
финализираат до 20 декември.  

 

Распоред на клучни активности и  документи за верификација на нивното 
завршување  

месец Клучна активност Документ за верификација на 
активноста 

Декември 6-
ри 

Ангажирање на експерт Договор 

Декември 
2021 

Сите корисници интегрирани на е-
платфрормата  

Е –платфрома  

 

 

Референтни активности на проектот / буџетски ставки: 

 • Проектна активност 2.5.1.7. Експерт за електронска и визуелна интеграција на 
корисниците на проектот со платформата за онлајн продажба на е фарма на НФФ 

 Буџетска линија: 2.5.1.7. Експерт за експертски надомест за изработка на фотографија и 
текст за каталог 

Очекувано времетраење на задачата 

Експертот ќе биде ангажиран за период од 06.12 -30.12.2021 година. 

 

III. Патување и сместување 

Не е применливо за овој повик. 

 

IV. Координација и известување  

Ангажираниот експерт ќе поднесе извештај директно до координаторот на проектот за 
време на периодот на ангажман од 6 декември до 30 декември 2021 година, јасно 
означувајќи ги задачите извршени за време на известувањето.  

Распоредот за известување и другата документација се наведени во табелата подолу. 

месец извештај документација 

Декември 6 Ангажирање на експерт и потпишување 
договор 

Потпишување договор 

Декември 
2021 

Сите корисници интегрирани на е-
платформа 

Е-платформа 
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V. Критериуми за аплицирање на јавниот повик 

 Задолжителни технички критериуми:  

• • Најмалку 10 години професионално искуство во ИТ сектори онлајн платформи 

 • Најмалку 1 година специфично искуство со земјоделство, агробизнис или рурални 
области  

• Универзитетско образование 

 Се препорачува да има:  

• Разбирање на концептот на работа/ запознајте се со онлајн платформата за продажба • 
Разбирање на состојбата на лицата со попреченост во заедницата 

 

VI. Постапка за аплицирање: 

Заинтересираните експерти за овој јавен повик треба да ги достават следните конкретни 
документи:  

• Ажурирана професионална биографија која јасно ги наведува задолжителните 
критериуми  

• Финансиски предлог со дневен надомест, цена на ден во МКД  

• Декларација/изјава за немање конфликт на интерес 

 • Документите и финансиската понуда / предлог треба да се достават по е-
пошта daniela.antonovska@nff.org.mk  и nff@nff.org.mk најдоцна до 3 – ви 
декември  2021 до 16.00 часот 

• 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 1 декември 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  

Некомплетните апликации и/или апликациите примени по истекот на рокот нема да бидат 
земени предвид. Понудите ќе се оценуваат според следните критериуми: Принципот на 
најдобра вредност за парите ќе се земе предвид со користење на метод на пондерирана 
бодување за да се оцени комбинацијата на професионално портфолио, т.е. претходна 
работа и искуство (70%) и финансиска понуда/предлог (30%)  

 

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. 
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 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 
такви информации што го прават процесот на аплицирање и оценување потранспарентен 
и ги поддржува понудите во важност според условите на отворениот пазар. 

 

 

 

 


