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МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ СРБИЈЕ УПУЋУЈУ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА 
услуге производње видео материјала за едукацију електронским путем и дистрибуцију 

видео материјала на интернету и друштвеним мрежама 
 

 
У периоду од 11.06.2020. до 25.06.2020. Млади истраживачи Србије ће прикупљати понуде за 
пружање услуге производње видео материјала за едукацију електронским путем и дистрибуцију 
видео материјала на интернету и друштвеним мрежама. У питању је израда 4 онлајн едукативна 
курса у оквиру пројекaта „ЕКО-СИСТЕМ подршка реформама у заштити животне средине“.  
 
Видео материјали су подељени на 4 тематске области: 
 

 Тематска област – УПРАВЉАЊЕ ХЕМИКАЛИЈАМА: 
локација снимања: територија Београда (без приградских општина) 
видео лекције које ће обрађивати тема: правилно читање декларација на производима, 
информисање о супстанцама које изазивају забринутост, штетне супстанце у играчкама за децу и 
пластичним производима, итд. 
  

 Тематска област – УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА: 
локација снимања: територија Пирота - Стара планина  
видео лекције које ће обрађивати тема: узроци и последице неправилног управљања водним 
ресурсима  
  

 Тематска област – ВОЛОНТИРАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА: 
локација снимања: територија Обреновца 
видео лекције које ће обрађивати тема: смернице за организовање волонтерских акција у случају 
кризних ситуација (обрађују се теме везане за поплаве, вирусе и мигранстку кризу)   
  

 Тематска област – УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ: 
локација снимања: територија Београда и депонија у кругу од 150 км од Београда 
видео лекције које ће обрађивати тема: циркуларна економија (од куповине производа до 
рециклаже), смернице за организације које желе да унапреде стање управљања отпадом на 
локалу   
  
напомена: унете локације за снимање су подложне променама 
 
Максимални број дана за снимање: 10 
 
Период реализације: 01.07.2020 - 31.08.2020. 
сви финални материјали МОРАЈУ бити достављени у предвиђеном року 
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Трајање готових видео материјала: У зависности од потреба, наручилац услуге ће у току процеса 
одредити број видео материјала за сваку тематску област, у максималном укупном трајању до 45 
минута по тематској области. 
Дозволе и повезани трошкови: Сви трошкови, таксе, накнаде, као и обавезе обезбеђивања 
дозвола за снимање падају на терет понуђача услуге. 
 
 
ОБИМ ПОСЛА: 
 
ПРЕ-ПРОДУКЦИЈА: 

 Израда сценарија у сарадњи са представницима наручиоца услуге 

 Избор локација за снимање у сарадњи са представницима наручиоца услуге 
 
ПРОДУКЦИЈА: 

 Снимање видео материјала у 4К технологији 

 Снимање тона 
  
ПОСТ-ПРОДУКЦИЈА: 

 Монтажа видео материјала за потребе МИС платформе за едукацију електронским путем 

 Израда анимираних сегмената за потребе илустрације различитих процеса и концепата 

 Колор корекција и колор грејдинг слике 

 Избор и прилагођавање инструменталних аудио материјала 

 Тонска обрада 

 Прављење транскрипта за све видео материјале 

 Израда титлова за све видео материјале 

 Прилагођавање видео материјала за Фејсбук 

 Прилагођавање видео материјала за Инстаграм 
  
КОНСАЛТИНГ: 

 Саветовање наручиоца услуге о најбољим праксама дистрибуције видео материјала ради 
постизања максималног броја прегледа видеа на свим каналима комуникације 

 
ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ: 

 2 Камере – Full frame 4K – RAW формат 

 Дрон – 4K – RAW формат 

 Сет стабилизованих објектива 16-200мм са фиксном блендом 

 Електронски стабилизатор слике 

 LED расвета за снимање – минимум 150W/CRI 95+ 
 
 
Ревизије: Понуђач услуге је дужан да обезбеди најмање три ревизије материјала за сваку 
тематску област. 
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Сви материјали морају бити  произведени стриктно у складу са захтевима Младих истраживача 
Србије и испоручени/ предати у форматима који омогућавају њихово даље коришћење. Уколико 
финална верзија видео материјала испоручена наручиоцу услуге не испуњава услове, понуђач је 
услуге дужан да видео материјале исправи и прилагоди.  
Понуђач је дужан да видео материјале припреми у формату (1920x1080px и 1000x1000px) који 
омогућава стандардно и једноставно коришћење на свим интернет платформама и свим фиксним 
и мобилним уређајима. 
Понуђач је дужан да обезбеди сва ауторска права за све видео и аудио материјале који ће бити 
коришћени у видео спотовима, у складу са Законом о ауторским и сродним правима, за шта 
преузима потпуну одговорност. Сви аудио визуелни садржаји спотова морају бити у складу са 
Законом о оглашавању и Законом о јавном информисању РС. 
 
ПОНУДА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ: 

 Укупну цену за наведене услуге изражену у динарској валути (РСД) са ПДВ-ом 

 Референтну листу клијената током 2019 и 2020 године 

 Листу досадашњих видео материјала  који могу бити релевантни за тражену услугу 

 Важење понуде од 15 дана од дана достављања понуде. 

 
Након прикупљања свих пристиглих понуда, биће изабран најповољнији пружалац услуге 
применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 

 
ПРИПРЕМА И ДОСТАВА ПОНУДЕ: Понуда се сачињава у писаном облику у једном примерку и 
оверена (уколико немате печат навести да је понуда важећа без печата), мора бити јасна и 
недвосмислена и достављена у папирном облику. Молим Вас да Вашу понуду доставите 
најкасније до 25.06.2020 до 16:00 часова на следећу адресу: 
 

Млади истраживачи Србије (Тијана Љубеновић) 

Булевар уметности 27  

11070 Нови Београд 

(на предњој страни коверте назначити „Понуда за пружање услуге производње видео материјала 

– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини: назив, адресу и контакт понуђача).  

Напомена: 
 Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати; 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду; 

 Након доношења коначне одлуке о избору пружаоца услуге сви понуђачи ће бити обавештени о статусу 
њихове понуде; 

 Понуђач прихвата да Млади истраживачи Србије личним увидом и обиласком пословних просторија 
понуђача провери стручност и капацитет пружања услуге пре почетка сарадње; 

 Сва питања и недоумице везане за захтев за пружање услуга/тендер морају се поставити писаним путем 
електронске поште. 
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Све информације у вези са овим Позивом за достављање понуда морају бити сматране као 
строго поверљиве. Кршење поверљивости информација овог документа од стране понуђача 
услуге доводи до искључења из процедуре набавке. 
 
 
У Београду, 11.06.2020. 
 
Тијана Љубеновић 
Координатор пројекта 
 
Електронска пошта: tijana@mis.org.rs  
 
 

mailto:tijana@mis.org.rs

