
 
  

  

Спецификација за ангажирање на понудувач за техничка поддршка 

и продукција  на онлајн едукативни курсеви на ИЧП Академијата за 

е-учење  

  

1. ВОВЕД   

  

1.1. Позадина на задачата  

  

Институтот за човекови права минатата година ја создаде ИЧП Академијата за е-

учење на која ќе се поставуваат едукативни курсеви кои обработуваат различни 

теми кои ги засегаат заштитата на човековите права и обезбедување на владеење 

на правото. Целта на Академијата е да привлече што е можно повеќе корисници 

кои ќе ги посетат онлај едукативните курсеви, ќе се стекнат со соодветни знаења 

од конкретната област и после секое успешно завршување на онлајн едукативниот 

курс ќе се стекнат со сертификат кој ќе претставува основа за успешно завршен 

курс во рамките на неформалното образование и надградување.  

  

2. РАМКА НА ЗАДАЧАТА  

  

2.1. Цел на мисијата/задачата  

  

Генералната цел на задачата е да се направи продукција и постпродукција на 

кратки видео материјали, анимација – возуелизација за секоје поглавје од 

поединечен курс, обработка на лекциите и финална техничка обработка и 

поставување на материјалот на ИЧП Академијата за е-учење.  

  

За конкретната задача ќе се ангажира понудувач кој има претходно искуство во дизајн, 

визуализации и техничка поддршка на слични платформи.  

  

2.2. Очекувани резултати  

  

Од ангажираниот понудувач се очекува да ги испорача следниве продукти и тоа:  

 Продукција и постпродукција на кратки видео материјали (единечна цена за 

видео)  

 Анимација-визуализација во форма на слика за поглавје (единечна цена)  

 Визуелна обработка на лекциите, аудио материјалот, прашањата и сл. (цена за 1 

курс)  

 Техничка обработка и поставување на матерјалот на ИЧП Академијата за е-

учење (цена за 1 курс).  

  



  

  

                                                                                    

   

2.3. Известување  

  

Услугата потребно е да се испорача согласно временската рамка која ќе биде утврдена 

од страна на проектниот тим на Институтот за човекови права со претходно навремено 

известување на избраната фирма за изготвување и доставување на услугата.   

  

2.4. Временска рамка за реализација на задачата  

  

Првите два (2)  онлајн курсеви ќе треба да се обработат и постават на 

платформата од страна на избраниот понудувач најдоцна до 31 декември 2021 

година.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА  

  

3.1. Тим за спроведување на задачата  

  

За спроведувањето на активностите ќе се ангажира еден понудувач за дизајн и 

техничка поддршка и продукција на онлајн едукативни курсеви на ИЧП Академијата за 

е-учење.  

  

3.2. Логистика  

  

За спроведување на активностите од страна на проектниот тим на ИЧП:   

-Извршна канцеларија на ИЧП - достапна во текот на целата мисија  

  

Плаќање: Плаќањето ќе биде извршено по изработена и доставена услуга.  

  

  

                            

 Маргарита Цаца Николовска  

Претседателка на Институт за човекови права  

  

  

  


