
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Ваљево 
Градска управа града Ваљева 
Карађорђева улица бр. 64, 14000 Ваљево 

Email: nabavke@valjevo.org.rs  www.valjevo.rs 

 

 

 

Предмет: Обавештење о покретању поступка набавке испод лимита на које се не примењује Закон о јавним 

набавкама 

 

Ради обезбеђења транспарентности, Градска управа града Ваљева обавештава јавност да je покренут 

поступак набавке испод лимита Услуга за реализацију мере – Школа родитељства на коју се не 

примењује Закон о јавним набавкама . 

У прилогу обавештења налази се Позив за подношење понуда. Позив за подношење понуда као и техничку 

спецификацију је потребно попунити и потписати. Понуду треба доставити у затвореној коверти са назнаком 

назива набавке у писарницу наручиоца, Градска управа града Ваљева, Карађорђева 64, до 12.10.2020. 

године до 11 часова. 

 

 

Градска управа града Ваљева 
                                                                                                                                    Начелник 

Јелица Пањковић – Тешић 
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На основу члана 27. став 1.1. Закона о јавним набавкама у својству наручиоца упућујемо  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА: 

Услуга за реализацију мере – Школа родитељства 

Понуда бр. ______________   од  _________________  

 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ : 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2) СТРУКТУРА ЦЕНА : 

 

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

45(четрдесетпет) дана од дана службеног пријема рачуна  

 

 

Критеријум за избор понуде 

 

Најнижа понуђена цена 

 

 

 

Датум 
 

............................................. 

 
 
 

Понуђач 
 

.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Мера 4  - Школа родитељства 

 

Активности: 

1. Организација радионица 
Организовање и реализација 3 тематске радионице са тематским целинама, и то: 

Прва радионица: "Први дани родитељства" (поред теоретске наставе биће реализован и практични део, 

односно показна настава); Број учесника: 20. 

Друга радионица: "Купање бебе и обрада пупка" (поред теоретске наставе биће реализован и практични 

део, односно показна настава, вежба на помоћним средствима за овакве услове и теме). Број учесника: 20. 

Трећа радионица: "Здрав живот, превентиве и ситуације у пракси и животу у којима се могу наћи 

родитељи" (у оквиру ове радионице биће приказан и део са масажом за труднице који води лакшем и 

безболнијем порођају). Број учесника: 20. 

Циљ: пружање подршке младим брачним паровима, родитељима као и онима који ће то постати, кроз 

неформалну комуникацију о обавезама родитеља, потребама деце и неопходности да родитељи одговоре 

на то, разјашњавање улоге мајке и оца појединачно и породице у целини за развој деце као и развијање 

свести о породици кроз спровођење психолошких вежби за развој породичног нуклеуса.  

Циљна група ових активности: родитељи и они који ће то постати са територије града Ваљева, 

првенствено заинтересовани за разговор о овим темама.  

Трајање: 3 недеље (сваке недеље по једна радионица). 

Индикатор: Број особа које су прошле кроз школу родитељства - најмање 60.  

2. Организација манифестације 
Организовање манифестације поводом Светског дана породице, под називом: "Породица је центар света". 

Манифестацију организовати у одређеном термину током трајања уговора. Циљна група ових активности: 

млади родитељи, потенцијални родитељи, будући родитељи, породице са децом итд. Број учесника 

манифестације је 30. 

3. Израда и штампање публикације: Приручник за родитеље.  
Након завршетка радионица и на основу њиховог садржаја биће припремљен Приручник за родитеље са 

садржајима који покривају теме из популационе едукације, а који ће бити одштампан на 15-20 страна у 200 

примерака, уз могућност објављивања електронске верзије приручника .  

Свако поглавље у Приручнику садржи: 

• наслов и поднаслов којима се представља садржај теме, 

• циљ теме који укратко представља намену теме, 

• кључне речи које представљају појмове које ученици треба да уче, 

• теоријски прилог који ученику даје шири оквир за посматрање сваке појединачне 
теме, 

• предлоге активности који говоре о томе како се може постићи предвиђени (жељени) циљ 
активности, 

 



Издавање информативно-едукативног материјала за родитеље са садржајима који покривају теме из 
популационе едукације, а односе се на  негу и васпитање деце раног узраста.  
Публикација : Приручник за родитеље 

ПРВИ ДАНИ РОДИТЕЉСТВА 

1. Значај раног учења у породици, 

2. Равноправност родитеља у васпитању, 

3. Рано детињство (области развоја), 

4. Везаност родитеља и детета, 

5. Исхрана и здравље, 

6. Комуникација између родитеља и детета, 

7. Безбедно окружење, 

8. Игре и играчке. 

Обезбеђење једноставне, кратке, лако читљиве литературе за младе родитеље у виду приручника о нези и 

васпитању деце 

Текст се израђује уз сагласност наручиоца.  

Тираж:  200 ком 
Формат: A5 (148x210mm), са картонским корицама и штампом корица у боји 
Материјал: кунсдрук 150 г 
Штампа:дигитална 
Број страна: 15-20 стр.  
Понуђач је дужан да регулише евентуална ауторска права за коришћење графичких решења, употребљених 

за израду приручника Све неопходне елементе визуелног идентитета који су потребни да се поставе на 

приручнику ће доставити наручилац услуге (грб Града Ваљева и грб Републике Србије, Кабинета Министра 

без портфеља задуженог за демографију и популациону политику.) 

4. Израда и штампање мајица за манифестацију „Породица је центар света“ 

Комада: 40 

Материјал: памучна 150гр 

Облик: Мајица кратки рукав, шивена из тубе, дупли штепови на рендеру, рукавима и дну, додатни 

штеп дуж рамена, оковратник ојачан тракама. 

Величине: S, М, L, XL 

Боја: црвена и плава 

Штампа: једнострана 

Дизајнeрско решење и припрему за штампу извршити по инструкцијама наручиоца посла. 

Наручилац посла ће доставити све потребне информације. 

 

5. Израда промотивног материјала - лифлета за школу родитељства 

Тираж: 200 комада 

Формат: A6 (105x148mm)  

Материјал: кунздрук (kunstdruck) 150 g 

Штампа: у пуном колору, 4/4 двострана штампа 

Дизајнирање и припрему за штампу извршити по инструкцијама наручиоца посла. Наручилац посла 

ће доставити све потребне информације. 

6. Израда и штампање диплома 

Дизајнирати, израдити и одштампати дипломе за потребе Школе родитељства. 

Тираж: 100 комада 



Формат: А4 

Материјал:кунстдрук 300г 

Штампа:дигитална 

Дизајнирање и припрему за штампу извршити по инструкцијама наручиоца посла. Наручилац посла 

ће доставити све потребне информације. 

 

7. Освежење и кетеринг  

Обезбедити освежење и кетеринг за 3 радионице и манифестацију „Породица је центар света“. 

Очекивани број учесника радионица и манифестације: 90. Радионице 3х20 = 60 учесника. 

Манифестација 30 учесника. 

Опис кетеринга: пите са сиром и месом, кифлице са сиром и месом, пецива, пекарски производи, 

канепеи, сендвичи, ролати, месо, колачи, сокови, вода, кафа. 

 

            Цена за активности износи: 450.000,00 динара са ПДВ-ом.  

 

Напомена: Све активности реализовати у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, поштујући све 

прописане епидемиолошке мере и обезбедити неопходна заштитна и дезинфекциона средства приликом 

организације радионица и манифестације. 

 

 

 

 

 

 

Датум 
 

............................................. 

 
 
 

Понуђач 
 

.......................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Мера - Школа родитељства 

 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

• Да је понуђач у претходне три године (2017, 2018 и 2019) имао укупне пословне приходе у износу 
од вредности ове набавке. 

     Докази: 

1) Исказ понуђача о укупним пословним приходима оствареним у последње три године (2017, 2018 и 
2019). 
 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

• Услов: Да је понуђач у последње три године (2017, 2018 и 2019) пружио услуге организације 

радионица, едукација, тренинга или обука, догађаја или манифестације. 

      Докази: 

1) Писана изјава понуђача да је пружио услуге или Уговор. 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

• Нема посебних захтева.  

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

• Услов: Да има ангажованог педагога. 
      Докази: 1) Уговори којима се доказује ангажовање педагога; 

РОК ЗА ИСПОРУКУ 

• Најкасније  до 10.12.2020.  

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

100% за активност по њеном спровођењу уз достављање извештаја као и материјала коришћених у 

реализацији мере.  

Обавеза наручиоца је достављање свих неопходних података за израду материјала. Наручилац је у обавези 

да достави све неопходне елементе визуелног идентитета који су неопходни, као што су грб Града Ваљева 

и Републике Србије и грб Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону 

политику.  

 

Датум 
 

............................................. 

 
 
 

Понуђач 
 

.......................................... 
 

 

 

 


