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Јавен повик за изработка на софтвер/веб апликација 
„Знак за безбеден туризам” 

 
 
 
 
Во насока кон воспоставување на повисоко ниво на безбедност во туризмот, зголемена 
промоција и унапредување на развојот на секторот туризам и угостителство,Програмата 
за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ, на Швајцарската агенција за развој и 
соработка ја подджува иницијативата на Министерството за економија на Република 
Северна Македонија и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот– АППТ за 
воведување на протоколи за безбедност и издавање на „Знак за безбеден туризам“ (Safe 
Travels Stamp) на Светскиот совет за туризам и патување - ССТП (WTTC- World Travel & 
Tourism Council). Ова ќе придонесе за поддршка на домашните чинители во туризмот 
(туроператори, сместувачки капацитети, ресторани, превозници итн.) и поддршка на 
домашната економија, како одговор на кризата предизвикана од Ковид-19. 
 
Краток опис на проектот 
Главните партнери во спроведување на процесот за воведување на протоколите за 
безбедност и издавање на „ Знак за безбеден туризам“ се Министерството за економија, 
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, бизнис комори и асоцијации од 
секторот туризам, бизнис секторот односно хотели, мотели, кампови, вили, превозници, 
угостителски објекти, даватели на услуги на активен туризам и др. 
 
Цели на проектот  
Целта е олеснување на процесот за воведување на протоколи за безбедност и издавање 
на „Знак за безбеден туризам“. Со поддршка на ИМЕ,   потребно е да се изработи веб 
базирано решение, односно платформа за целосна дигитализација на процесот на 
аплицирање и издавање на „Знак за безбеден туризам“, вклучувајќи и електронски 
регистар на компании со стекнат „Знак за безбеден туризам“. 
 
Генерална цел: 
Целта на проектот е да се создаде веб ориентиран систем за туроператори, сместувачки 
капацитети, ресторани, превозници итн. да имаат можност да добијат „Знак за безбеден 
туризам“ дека се исполнуваат пропишаните протоколи за безбедност. 
 
Специфични цели: 
- Овозможување на хотели, мотели, кампови, вили, превозници, угостителски објекти, 

даватели на услуги на активен туризам и др. брзо и едноставно да дојдат до „Знак за 
безбеден туризам“. 

- Информирање на посетителите на хотели, мотели, кампови, вили, превозници, 
угостителски објекти, даватели на услуги на активен туризам и др. во пилот-областа и 
поттикнување да го променат однесувањето во поглед на Ковид-19 протоколите. 

- Овозможување процена на проблематичната состојба и планирање мерки за 
изнаоѓање решение врз основа на состојбата на податоците во пилот-областа, 

- Исполнување на подготовките за законското спроведување на општите правни услови 
за контрола и намалување на последиците од Ковид-19. 

- Изготвување на софтвер неопходен за секојдневната работа на хотели, мотели, 
кампови, вили, превозници, угостителски објекти, даватели на услуги на активен 
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туризам и др, создавање на дата база на корисници кои посетителите воедно ќе 
можат и да ги евалуираат. 

 
 
 
Потребна опрема 
Во рамките на ангажманот потребно е да се изработи софтверскa алатка за објавување 
на регистрираните хотели, мотели, кампови, вили, превозници, угостителски објекти, 
даватели на услуги на активен туризам и др, водење на евиденција за исполнување на 
условите на „Знакот за безбеден туризам“, создавање на дата база на корисници кои 
имаат добиено „Знак за безбеден туризам“ како и изготвување на извештаи.  
 
Техничка спецификација 
Главната цел е обезбедување софтвер/веб апликација што може да се користи на 
канцелариски уреди и мобилни уреди. 
 
Испораката на софтвер/веб апликација треба да се одвива во три фази, со рок на 
реализација од 20 календарски денови од денот на склучување на договорот. 
 

Бр. Опис 

1 Прва фаза 
- Развој на софтвер/веб апликација систем за поднесување барања и 

самоевалуација. 
- Развој на модул за известување (сите собрани податоци од поднесените 

барања треба да бидат централизирани во овој модул), генерирање на 
сертификат и QR код кон специфична категорија на корисник. 

- Развој на веб-прогресивна апликација за мобилни корисници (што ќе 
овозможи прилагодување на кој и да е корисник на уредот што ја гледа 
апликацијата – при скенирање на QR код). 

2 Втора фаза 
- Тестирање на апликацијата. 
- Упатства за употреба за крајни корисници (администратори, субјекти во 

туристичкиот сектор) и период на времетраење на обуката (електронска 
форма). 

3 Трета фаза 
- Обука за одговорни на проектот. 

 
Софтверско решение 

Бр. Опис 

1 Веб-прогресивнaта апликација треба да биде достапна преку интернет 
прелистувач и да се прилагодува на различни уреди. 

2 Апликацијата треба да биде лесна за одржување и надградување, треба да има 
заедничка кодна база без оглед на мобилната платформа. 

3 Треба да се базира на HTTP и HTTPS протокол за да обезбеди безбедност на 
податоците и да го минимизира ризикот од безбедносни проблеми. 

4 Податоците кои треба да бидат вметнати во апликативното решение ќе бидат 
доставени од страна на ИМЕ и АППТ по склучување на договорот. 

 

Интернет апликацијата мора да ги исполнува следниве функционалности 

Бр. Опис 
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1 На веб сајтот на АППТ треба да се постави посебен линк кој ќе ја означи интернет 
апликацијата и откако ќе биде кликнат линкот, да се појави дополнителен (pop-up) 
прозорец кој ќе се состои од: 

- Панел за добредојде на посетителите со основни информации за 
апликацијата и „Знакот за безбеден туризам“. 

- Панел за подетални информации каде ќе биде прикажан текст и/или слики 
за „Знакот за безбеден туризам“. 

o Во овој панел и останатите инфо страни, потребно е да има копче 
“Прескокни” за оние посетители кои не сакаат да го прочитаат 
целосниот текст, да може да прескокнат директно до 
интерактивниот дел од интернет апликацијата. 

- Панел во кој ќе биде презентирана интерактивната интернет апликација, во 
која ќе бидат следните елементи: 

o Информации, форма за регистрација за „Знак за безбеден туризам“ 
o Легенда на туроператори, сместувачки капацитети, ресторани, 

превозници итн.  
- На самата веб апликација, потребно е да се претставени субјектите кои 

имаат стекнато „Знак за безбеден туризам“ и тоа вокатегоризиран 
директориум на субјекти. 

- Доколку посетителите кликнат на некоја од категориите, потребно е да се 
излистаат сите субјекти во таа категорија, при кликнување на субјектот 
потребно е да се појави pop-up прозорче во кое ќе бидат испишани 
основните информации за „Знак за безбеден туризам“ за правниот субјект. 

- Веб апикацијата за правниот субјект треба да содржи и опција за оценка на 
субјектот од страна на посетителот и тоа со ранглиста од 5 степени каде 1 
е најлоша, а 5 најдобра оценка. Овој сегмент треба да содржи и можност за 
оставање краток коментар од страна на посетителот. 

2 Потребни функционалности на интерактивната интернет апликација/мапа од 
аспект на преден панел (front-end) 

- Апликација стекнување на „Знак за безбеден туризам“. 
o Апликавискиот формулар треба да ги има минимум следните 

полиња: назив на субјектот, назив на објектот / давателот на 
услугата, адреса, главна шифра на дејност, дата на основање, име 
и презиме на управителот, телефон за контакт, е-маил. 

- Информации за „Знакот за безбеден туризам“. 
- Директориум / регистар на субјекти кои се стекнале со „Знак за безбеден 

туризам“ 

3 Самиот регистар покрај легендата, треба да содржи и елементи кои ќе бидат 
надополнување на интерактивноста на апликацијата. Од тука, потребно е 
регистарот да е динамички во повеќе нивоа (динамичко претставување на 
субјекти). 

4 Во интерес на намалување на трошоците, доколку постојат мапи на предниот 
панел (front-end) пожелно е да бидат сервирани од бесплатни (Open-Source) мапи, 
како на пример Google Maps. Исто така, и мапите за внес на координати пожелно 
е да бидат поддржани од бесплатни (OpenSource) мапи, како на пример Open 
Street Maps. Овој пристап е препорачан, но не и задолжителен. 

5 Базата со податоци треба да може да содржи QR податоци кои ќе овозможат 
динамичко креирање на линкови до одбраната категорија каде правните субјекти 
се имаат регистрирано, а воедно и автоматски да биде вметнат во „Знакот за 
безбеден туризам“. Обврска на изведувачот е да гарантира за безбедноста на 
базата со податоци. 

6 Административниот панел каде ќе се внесуваат/одобруваат податоците од страна 
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на администраторите на интернет апликацијата треба да биде изработен на начин 
кој ќе овозможи на лесен и едноставен начин да се администратираат 
податоците. 

7 Изведувачот на софтвер/веб апликацијата е обврзан да изврши обука на 
администраторите во гарантниот период и да врши внес на потребните податоци 
во интернет апликацијата. 

8 Изведувачот е задолжен да дава бесплатна техничка поддршка за работата на 
интернет апликацијата во рок од една година, сметано од денот на почеток на 
работа на интернет апликацијата. 

9 Сите клучеви, лозинки и изворен код изведувачот е задолжен да ги впише на име 
на нарачателот и со тоа нарачателот станува сопственик на истите. По истекот на 
гарантниот период, истиот се обврзува да ги предаде на нарачателот. 

 

Дата база 

Бр. Опис 

1 Поради природата на апликацијата, потребно е истата да биде хостирана на 

виртуелен, дедициран сервер или cloud сервис платформа со минимум 512Mb 

RAM, минимум 20Gb HDD и месечен bandwidth од минимум 100Gb за период од 

две години. 

 

Веб Фунционалности 

Бр. Опис 

1 Логин форма. 

2 Заборавена лозинка или ресетирање на лозинката. 

3 Моја сметка – каде администратор ќе менаџира кориснички имиња и лозинки. 

4 Опција за дополнителни администратори на платформата (add/edit/delete). 

5 Листа на регистрирани субјекти (пребарување/филтер). 

6 Додавање на фирми со стекнат „Знак за безбеден туризам“ во платформата 
(фирма, број на „Знак за безбеден туризам“, телефонски број, е-маил). 

7 Листа на поднесени пребарувања по полиња (search/filter through results). 

8 Опција за преземање на добиените резултати од пребарувањето. 

9 Опција за генерирање на извештаи. 

10 Систем за автоматско генерирање на „Знак за безбеден туризам“. 

11 Систем за автоматско креирање на QR кодови со врска до субјектот со стекнат 
„Знак за безбеден туризам“. 

 

Функционалности на корисничкиот модул 

Бр. Опис 

1 Апликациска форма за поднесување барање за стекнување „Знак за безбеден 
туризам“. 

2 Регистар на правни субјекти прикажани според категоризација. 

3 Предефинирана форма која треба да се пополни. 

4 Опција за бирање на категорија. 

5 Опција за самоевалуација. 

6 Сите собрани податоци автоматски да се зачувуваат на сервер. 

7 Подесувања (јазични подесувања (македонски, албански, англиски), квалитет на 
слика). 
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Дизајн и корснички интерфејс (UI/UX) 

Бр. Опис 

1 Дизајнот на администраторскиот и корисничкиот модул треба да имаат модерен 
изглед кој ќе биде лесен и крајно ефикасен за користење. 

 

Техничка поддршка и оддржување 

Бр. Опис 

1 Изведувачот треба да даде гаранција за софтверската апликација и да дава 

бесплатна техничка поддршка за системот во период од 1 година, сметано од 

денот на почеток на работа на интернет апликацијата. 

 

 
Документи за пријавување 
Заинтересираните апликанти за да може да учествуваат на јавниот повик за изработка на 
софтверската/веб апликација потребно е да ги достават следните документи: 

- Тековна состојба на деловен субјект регистриран во Република Северна 
Македонија, 

- Референци за претходно успешно изработени слични софтверски/веб апликации, 
- Техничка и финансиска понуда за сите фази (развој на апликација, хостирање, 

техничко одржување и обука). 
 

Исплата на финансиски средства  
Исплатата на финасиските средства ќе се изврши по потпишан записник за извршена 
реализација на трите фази од договорот. 
 
Начин на пријавување 
Заинтересираните апликанти кои ги исполнуваат условите потребно е да ја достават 
својата понуда во електронска верзија на Македонски јазик, на 
ContactIME@thepalladiumgroup.com, најдоцна до 20.04.2021 година (вторник), 15:00 часот, 
локално време (Скопје, Северна Македонија). 
 
Заинтересираните апликанти може да постават прашање или да поднесат барање за 
појаснување во врска со апликацискит пакет, на македонски јазик, најдоцна до 16.04.2021 
година (петок), 15:00 часот, локално време (Скопје, Република Северна Македонија). 
Одговорите на сите поставени прашања ќе бидат поднесени до сите потенцијални 
апликанти најдоцна до 19.04.2021 година (понеделник), 15:00, локално време (Скопје, 
Република Северна Македонија) 


