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ПОВИК ЗА  

ДИЗАЈН И ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНА 

 

Почитувани, 

 

Локална Акциска Група Скардус во рамките на своите програмски активности и во соработка со Општина Јегуновце 

го спроведува проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“. 

Проектот е финансиран од ЕВРОТИНК - Скопје во рамките на вториот повик на “ИПА 2 механизам за граѓански 

организации - IPA2CSO“ проектот. Целта на проектната апликација е да се изгради функционално партнерство меѓу 

локални институции, бизнис сектор и НВО“ со цел да се подобри економската состојба на територијата на која 

делува ЛАГ Скардус.  

Во рамките на проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ 

ќе се креира веб страна со цел да се вмрежат конституентите. За таа цел се распишува повик со Реф. Бр. 0308-232/ 3 

за дизајн и одржување на веб страна.   

Веб дизајнерот ќе се ангажира во времетраење од 4 месеци во период од 01 март 2018 до 31 јуни 2018 година. 

За оваа позиција може да конкурираат правни и физички лица кои што имаат искуство во креирање на интернет 

страници.  

Интернет страницата треба да биде со следните спецификации:  

 Систем за управување со содржини (CMS) 

 Двојазична верзија (Македонски, Албански) 

 Мобилна верзија на веб страната 

 SEO оптимизација 

 Во рок од две (2) недели треба да бидат презентирани два (2) темплејти за веб страницата, од кои еден ќе 

биде одобрен. 

 Веб страницата треба да ги исполнува условите и стандардите утврдени со прописите за електронско 

управување. 

 Веб страницата треба да ги исполнува W3C стандардите 

 Веб страницата треба да биде компатибилна во сите пошироко користени веб-прелистувачи; 

 Системот за управување на содржини (CMS) треба да го почитува истиот формат на дизајн како и на веб 

страницата, односно да биде едноставен и стабилен и да ги извршува сите основни функции (додади нова 

страница, ажурирај страница, и сл.). 

Средствата ќе бидат исплатени на сметка на дизајнерот по ставање во функција на веб страната. 

Сите заинтересирани своите кратки биографии или тековна состојба со опис на организацијата и релевантно 

искуство за правни лица со назнака за “Повик Реф. Бр. 0308-232/ 3“ треба да ги испратат најдоцна до 23 февруари 

2018 до 16:00 часот на маил lag.skardus@gmail.com. 

 

 

 

 

Со почит, 

Дубравка Ѓилас 

Проектен координатор 
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