
 

 

 

Образац 1 

 

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића број 26 

 

 
 

ПОДАЦИ О  ПОДНОСИОЦУ  ПОНУДЕ 

За набавку број 25У/2022- Пројекат студије акустичности за територију општине 

Александровац 

 

 

 
•  Назив подносиоца понуде 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Адреса и седиште 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Матични број 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Лице овлашћено  за потписивање уговора 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Одговорно лице за вршење услуга 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Особа за контакт 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Телефон – телефакс 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Електронска пошта 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Порески број понуђача 

__________________________________________________________________________________________ 

 

•  Текући рачун и назив банке_________________________________________________________ 

 

  

 Место и датум                                  Понуђач 

 

______________2022.                                       __________________  

 



 
 

 

                                                                                                                                    Образац  2 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића број 26 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Назив и седиште __________________________________________________________________ 

Адреса ________________________________________________________________________ 

Контакт особа__________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

Текући рачун и назив банке________________________________________________________ 

Лице овлашћено за потписивање уговора__________________________________________ 

Понуду подносим:  а)самостално / б)са подизвођачем / в)као заједничку понуду  (заокружити) 

 

 

П О Н У Д А 

За набавку број 25У/2022- Пројекат студије акустичности за територију општине 

Александровац 

 

 
 Понуда број ___________________ од __.__. 2022.године за набавку услуга 25У/2022-     

Пројекат студије акустичности за територију општине Александровац : 

 

 
-укупна понуђена цена без  ПДВ-а:............................................................. ____________________ динара; 

-ПДВ износ 20%:..............................................................................................____________________ динара;  

-укупна понуђена цена са ПДВ-ом:.............................................................._____________________динара 

 и словима:_______________________________________________________________________________. 

 

1.Рок  и начин плаћања:  Плаћање за извршене услуге је најкасније 45  дана по  испостављеној  

                                                   фактури  а по претходној контроли извршених услуга.  

2.Рок за извршење услуга:____ календарских дана од дана потписивања  уговора. 

                                                

3.Опције понуде_________________________________________________________________ 
                                ( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде) 

 

 

Место  и датум                                                                                        Понуђач 
 

_______________                                                                      _________________________    

                   

 



 
 

 

 

Образац  3 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића број 26 

 

 

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А    УСЛУГА 

И 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

За набавку број 25У/2022-Пројекат студије акустичности за територију 

општине Александровац  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Назив пројекта: 

Студија акустичности 

за територију општине Александровац 

 

Основа пројектовања: Пројекат "Студија акустичности за територију општине Александровац” 

Националнa стратегијa заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 86/11) 

у стратешкој области број 2, у циљу број 2, дефинише потребу реорганизовања система осматрања, раног 

упозоравања, обавештавања и узбуњивања. Чланом 96. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18) прописано је, између осталог, и: 

- Да се систем јавног узбуњивања састоји од одговарајућих акустичких извора (сирена), уређаја 

за предају и пријем сигнала за даљинско управљање сиренама, преносних путева и остале 

опреме и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање. 

- Набавку постављање и одржавање сирена обезбеђује јединица локалне самоуправе, а врши 

се у складу са проценом ризика, акустичком студијом, техничким нормативима и упутствима за 

одржавање и другим прописима и општим актима. 

- Јединице локалне самоуправе су дужне да израде акустичку студију за своју територију у року 

од три године од дана ступања на снагу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама. Јединице локалне самоуправе пројектну документацију за изградњу 

система за јавно узбуњивање на својој територији достављају Министарству унутрашњих 

послова Републике Србије на сагласност. 

Пројекат „Студија акустичности за територију општине Александровац“ треба да обезбеди показатеље 

покривености и  чујности простирања звука постојећег система јавног узбуњивања, као и да изради допуну 

студије за непокривене зоне на територији Општине Александровац. 

Наведена Студија треба да обезбеди неопходне предуслове и показатеље за израду Идејног пројекта 

доградње система за јавно узбуњивање, односно обавештавање становништва о наступајућој или насталој 

опасности, у циљу заштите живота и здравља на територији Општине Александровац. 

Студија акустичности за територију општине Александровац треба да садржи следеће функционалне 

целине: 

1. Зону покривену постојећим сиренама за јавно узбуњивање; 

2. Непокривене зоне, према садашњем стању изграђености објеката (без обзира да ли су 

легализовани/озакоњени); 

3.  Предлог за доградњу. 

Доградњом и успостављањем система за јавно узбуњивање становништва и осталих субјеката система 

заштите и спасавања на територији Општине Александровац, правовремено ће,  становништво и остали 

субјекти на територији Општине, бити обавештени о надолазећој опасности и могућим последицама. 



 

Правовременим обавештавањем и узбуњивањем становништва и осталих субјеката на територији 

Општине смањиће се последице, односно материјална и нематеријална штета. 

Пројектант је у обавези да акустичку студију изради у свему према правилима струке и квалитетно, у 

складу са методолошким упутствима и у складу са Законом.  

Пројектант, да би прикупио неопходне податке и информације и уградио их у техничко решење Акустичке 

студије, у склопу израде студије је у обавези да уз помоћ Инвеститора спроведе следеће активности:    

 Комплетан обилазак територије Општине Александровац са приградским насељима; 

 Консултације са овлашћеним представницима  за ванредне ситуације у Општини Александровац, у 

вези реализације предметног пројекта; 

 Анализу постојећег стања (утврђивање броја, врсте и исправности постојећих сирена за 

узбуњивање, да ли су сирене за узбуњивање које су у функцији у локалном или даљинском режиму 

рада); 

 Дефинисање локација где треба да се налазе сирене за узбуњивање (нове и постојеће), 

 Дефинисање врсте, потребног акустичког нивоа сваке сирене, као и њена оријентација у простору; 

 У случају реализације система за јавно узбуњивање кoји се заснива на даљинском активирању 

сирена за узбуњивање, само оквирно дефинисање начина комуникације између сирена за 

узбуњивање и центра за узбуњивање; 

 Дефинисање оквирне вредности неопходне инвестиције да би се реализовао систем за 

узбуњивање на територији Општине Александровац са приградским насељима. 

Акустичка студија треба да утврди потребан број и ниво звучног притиска сирена да би се обезбедио 

прописани ниво звука од 74 dB (С) у градском подручју и 60 dB(С) у мањим приградским насељима и 

сеоском подручју. 

За зоне где је бука у дужим временским интервалима изнад прописаног нивоа звука (74 dB(С)), студијом 

треба утврдити одговарајући ниво како би чујност сирена и у тим интервалима била обезбеђена.  

Ниво звучног притиска звучних алармних сигнала електронске сирене на растојању од 30 m мерено у 

хоризонталној оси највећег зрачења не сме бити мањи од 102 dВ. Ниво звучног говорног сигнала 

електронске сирене на растојању од 30 m мерено у хоризонталној оси највећег зрачења не сме бити мањи 

од 96 dВ. 

Размештај и зоне акустичке покривености постојећих сирена и сирена утврђених акустичком анализом за 

непокривене зоне, уз уважавање свих фактора који утичу на простирање и слабљење звука у простору 

(објекти, бука, ветар, метеоролошки услови, зелене површине, конфигурација терена др.) и избор локација 

сирена, приказати на ВГИ или РГЗ карти размере не веће од 1:25 000. Заједничку зону акустичног 

покривања свих алармних сирена на територији општине приказати на ВГИ карти размере 1:50 000. 

У табеларном облику дати евиденционе бројеве сирена (за нове одредити), њихове локације-адресе и 

нивое звучног притиска на растојању од 30m мерено у хоризонталној оси највећег зрачења, као и 

хоризонтални дијаграм зрачења. 

При изради зоне акустичке покривености постојећих сирена узети у обзир стварне висине на којима су 

постављене. За новопројектоване локације сирена дати висину за коју је студија рађена и образложење 



 

избора локација по питању могућности и услова смештаја опреме, напајања, телекомуникационих веза и 

инсталирања саме сирене.  

У пројекту дати опис примењене методе и начин утврђивања зоне акустичког покривања угроженог 

подручја, утицаја објеката, буке и метеоролошких фактора на простирање и слабљење звука и избора 

локација сирена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 



 

 

Ред. број. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. Мере Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5           6 

1 

Пројекат”Студије акустичности за 
територију општине 
Александровац” 
 ком 1     

  

 

     

Укупно без ПДВ-а:   

Износ ПДВ-а:   

УКУПНО са ПДВ-ом:   
 

      

 

Рок израде: 60 радних дана 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни  образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 

2) у колони 6. уписати  колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну 

цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  

На крају у збирној рекапитулацији уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а,  ПДВ износ и 

укупну цену са ПДВ-ом 

 

 

 

 

Место                                                                                                        Понуђач 

 

_______________                                                                  _________________________                            



 
                                                                                         

 

Образац 4 
 

ИЗЈАВА 

 

понуђача о испуњавању услова у поступку 

набавке на коју се Закон не 

примењује 

 

У складу са чланом 111 и 115. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, број 

91/2019), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Као одговорно лице Привредног субјекта, потврђујем да Привредни субјект 
 

(назив и седиште привредног субјекта), матични број: , ПИБ: , 
у поступку набавке на коју се Закон не примењује- Набавка-, Пројекат студије 

акустичности за територију општине Александровац број 25У/2022,Општинске управе 

општине Александровац, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног 

субјекта и то: 

 

1. У периоду од претходних 5 (пет) година од дана истека рока за подношење понуда није 

правноснажно осуђен,осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 

забране учешћа у поступку набавке; 

 

2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен,осим ако правноснажном 

пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке; 

 

3. Да је измирио све своје обавезе пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;  
 

4. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине;да 

према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;да према свом 

сазнању није повредио обавезе у области радног права. 

 

5. Да је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке; 

 

6. Да није покушао да изврши непримеран утицај на поступак одлучивања наручиоца,није 

дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке 

и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 

привредног субјекта,избора привредног субјекта или доделе уговора; 

 

7. Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, 

професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у 

земљи у којој привредни субјект има седиште (чл.115.ст.1.Закона). 

 

 

Место и датум:              ( M.П.) Привредни субјект: 



 

 

                                                                                            _________________________ 


