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ЈП КОВИН-ГАС  КОВИН 
БРОЈ: 02-231/03-22 
ДАТУМ:  15.03.2022. 
  
 
 
 
                                    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 
 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац: ЈП КОВИН-ГАС КОВИН  
Адреса: Светозара Марковића 15, 26220 Ковин 
 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Врста поступка: отворени поступак 
Број јавне набавке: 1/22 
Предмет јавне набавке:  УСЛУГЕ-одржавање одоризатора и одоризација природног 
гаса. 
Опис предмета јавне набавке :  

a. Јавна набавка се спроводи  за потребе ЈП „Ковингас“ у свему у складу са 
приложеним Техничким описом  набавке (чини саставни део конкурсне документације) - 
прегледом одоризацијских места са планираним потрошњама природног гаса, прегледом 
места на којима се врши контрола одорисаности природног гаса на дистрибутивном 
подручју ЈП „Ковингас“-а, Ремонт одоризацијских места са уградњом нових апсорпционих 
уређаја за одоризацију по дистрибутивним центрима и Преглед одоризацијских места где 
је потребно извршити замену етил меркаптана тетрахидротиофреном. 

Услуге одоризације природног гаса обухватају:  

- набавку, складиштење и транспорт одоранта, пуњење одоризатора одорантом- са провером 
херметичности спојева и пуштање у рад одоризатора у складу са режимом потрошње,  

- одоризација гаса са ТХТ (тетрахидротиофеном) или етил меркаптаном у зависности од 
типа одоризатора; 

- сервис неопходан за спровођење пуњења/допуну одоризатора одорантом (отклањање 
цурења на спојевима); 

- периодичне контроле концентрације одоранта у природном гасу., 
- Пуњење одоризатора одорантом 
- Периодична контрола нивоа одоранта у природном гасу, pо мирисној скали и 

хромографски: 

3. КРИ ТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена , уколико су испуњени 
сви услови наведени у конкурсној документацији. 
 

4.  ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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Конкурсна документација се може преузети преко портала јавних набавки или пријавом 
на е-маил адресу  Наручиоца  office@kovin-gas.co.rs 
 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК 
Понуђач подноси понуду преко портала јавних набавки. 
Рок за подношење понуде је 10 (десет) дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, до 12:00 часова последњег дана 
рока , без обзира на начин доставе. Рок за доставу понуда, почиње тећи наредног дана 
од дана објављивања позива. 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 25.03.2022. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА. 
 
Уколико рок истиче у нерадни дан (субота или недеља) или у дан државног празника, као 
последњи дан сматраће се први следећи радни дан. 
 

6. МЕСТО , ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
28.03.2022. године са почетком у 12:30 часова, у просторијамаЈП КОВИН-ГАС КОВИН  
, у Ковину улица Светозара Марковића 15. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 
7.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 15(петнаест) дана од дана отварања 
понуда. 

8.  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 10:00–
14:00 часова на телефон 013/745-805 и e-mail office@kovin-gas.co.rs 
Особа за контакт Предраг Копуновић 
 
            2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно 
састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. 
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 
спецификацију,  као и посебне захтеве, попуни и овери образац понуде  према захтевима 
из конкурсне документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин. 
Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. 
гласник РС" број 91/2019), позивом за подношење понуда и захтевима из конкурсне 
документације. 
 

1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
 

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на 
српском језику. 
Понуда мора бити састављена на српском језику. 
Уколико се достављају докази на страном језику, исти морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране судског тумача, сем сертификата. 
 

2.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА 
БИТИ САЧИЊЕНА И НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У 
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

Понуђач треба да достави понуду електронски преко портала јавних набавки. 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако 
што понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно 
и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словимна. 
Уколико део прилога понуди  и документације не може да се постави електронски на 
портал јавних набавки , понуђач је дужан да документацију достави у затвореној коверти 
у року за подношење понуда. 
 Коверат са понудом и документацијом  мора имати ознаку „Понуда за јавну набавку 
број ЈН 1/22 – НЕ ОТВАРАТИ“.  На полеђини коверте назначити назив понуђача, 
адресу, телефон и особу за контакт. 
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне 
наручиоцу до назначеног термина. 
Понуде се подносе на адресу: ЈП КОВИН-ГАС КОВИН  , 26220 Koвин, Светозара 
Марковића 15 . 
 

3. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 97. ЗЈН. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 6--ог дана по 
подношењу позива за достављање понуда 
 
 

4.  ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на 
сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог 
лица –да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или 
допуне, , е ће бити објављене на Порталу јавних набавки . Наручилац ће, уколико наступе 
услови из члана 87. Закона о јавим набавкама, продужити рок за подношење понуда и 
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки 
. У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача 
које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том 
продуженом крајњем року за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
 
 

5.  ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавим набавкама, понуђач може у року за 
подношење понуде да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или 
повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду 
или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 
понуда. 
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6.  ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач 
наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
 

7.  СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 
 
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. 
понуде које су одговарајуће и прихватљиве. 
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 
 
 

8.  ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 
Попуњена  е-изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта 
Образац 1: Подаци о понуђачу - попуњен, оверен печатом и потписан 
Образац 2: Образац понуде - попуњена по свим ставкама, оверена печатом и 
потписана; 
 
 

9.  ЦЕНА 
 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе појединачне цене по свим ставкама као и 
укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ. 
Цена мора бити исказана у динарима 
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која 
значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност 
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему 
према члану 92. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 

10.  ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок плаћања.  
 

11.  ЗАШТИТА ПОДАТАКА 
 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне 
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку 
поступка или касније. 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 
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садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне 
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 
начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати 
датум, време и потписати се. 
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, 
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 
рока предвиђеног за отварање понуда. 
 

12.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ИСПРАВКЕ ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача.Наручилац не може да захтева, дозволи или 
понуди промену елемената понуде који су одзначаја за примену критеријума за доделу 
уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива 
учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 

13.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 15(петнаест) дана од дана отварања 
понуда. 
У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће донети одлуку о 
обустави поступка. 
 

14.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за оцењивање понуда је "економски најповољнија понуда", уколико су 
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији. 
 
 
 

15.  РОК ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 
 

Пре закључења уговора Наручилац може захтевати од понуђача који је изабран као 
најповољнији да достави доказе да не постоје основи за  искључење и да испуњава 
захтеване критеријуме за избор привредног субјекта као и друге доказе  а за које је дао 
писану изјаву у складу са чланом 118 ЗЈН. 
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Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од десет дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
152. Закона о јавним набавкама. 
Уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека 
рока за подношења захтева за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
 

16.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице. 
Захтев за заштиту права у име понуђача или заинтересованог лица може да поднесе 
пословно удружење. 
Захтев за заштиту права подноси се електроски преко портала јавних набавки у складу са 
чланом 213 ЗЈН 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 
840-742221843-57 уплати таксу у износу од 120 .000,00 динара (шифра плаћања: 253; 
модул: 97;позив на број: 97 50-016; сврха: Републичка административна такса - са 
назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ). 
 
 
           3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
         И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 111 ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА 
ИСПУНИ 
 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава: 
- обавезне услове из члана 111 ЗЈН, и то: 
1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник ( односно законски 
заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуда; 
4. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
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Образац 1. 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

 

МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

 

ОПШТИНА 
 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

 

ТЕЛЕФОН 
 

 

ТЕЛЕФАКС 
 

 

Е-MAIL 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

ПИБ 
 

 

ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не) 
 

 

ТЕКУЋИ РАЧУН 
 

 

БАНКА 
 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 

 

 
 
 
 
У _______________________                                           Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                М.П.                   __________________________ 
 
 
Напомена : овај  образац  копирати  и  попунити  и за сваког  подизвођача ако их има 
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Образац  2.   Образац понуде са структуром цене 
 
Понуда број _________________ од ______________ за јавну набавку број ЈН 1/2022 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
НАЗИВ: 
СЕДИШТЕ : 
АДРЕСА: 
Тачан  назив и битне карактеристике  предмета  понуде: 

 
Понуду дајемо: 
а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем 
(означити начин подношења понуде) 
 
б) Навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој понуди, ако их има: 
1.___________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________________ 
 
в) Навести назив и седиште подизвођача ако их има, проценат укупне вредности набавке  
који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач. 
1.___________________________________________________________________________________ 
У укупној вредности набавке подизвођач учествује са ______%, и то у делу предмета 
набавке: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________ 
У укупној вредности набавке подизвођач учествује са ______%, и то у делу предмета 
набавке: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________________ 
У укупној вредности набавке подизвођач учествује са ______%, и то у делу предмета 
набавке: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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ПОНУДА-  укупна вредност понуде 

Назив јм Количина Цена без пдв Укупно без пдв 
1. Пуњење уређаја за одоризацију у 

зависности од типа одоризатора 

етилмеркаптаном илиТХТ 
ком    

2. Контрола концентрације одоранта у 

природном гасу ком    

3. Услуга ремонта одоризацијских места са 
уградњом нових апсорпционих уређаја  за 
одоризацију 

ком    

4. Сервис апсорпционих одоризатора 
којима је истекла гаранција произвођача 

ком    

5. Сервис одоризатора са дозир пумпом – 
редован годишњи сервис 

ком    

6. Преглед одоризацијских места где је 
потребно извршити замену етил 
меркаптама тетрахидротиофеном 

ком  
  

     

 
Укупна понуђена цена без ПДВ износи: _______________________________ динара. 
 
Укупна понуђена цена са ПДВ износи: _______________________________ динара. 
Рок  испоруке: ___________________ од дана закључења уговора 
Место испоруке: FCO Наручилац 
Начин и рок плаћања:  _________________________________________  
Гарантни рок:____________________________ 
 
У _______________________                                              Овлашћено лице  
 
Дана______________године                  М.П.                    __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 



10 
 

У склопу понуде потребно је доставити попуњене табеле 1  2  3  4  и 5 

            
            
            
            

    МОДЕЛ УГОВОРА 

О ВРШЕЊУ УСЛУГА ОДОРИЗАЦИЈЕ ПРИРОДНОГ ГАСА 

 

 

 Закључен између:  

 

1.ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА КОВИН-ГАС, КОВИН, Светозара Марковића 
15, кога заступа в.д. директора Горан Тодоровић  (у даљем тексту: Наручилац) ПИБ 101406167, 
матични број 08646538, текући рачун 160-43480-04код Интеса банкеа.д. Београд.  

и 

 

2............................................ са седиштем у ..........., улица .........................., кога заступа директор 
.............. (у даљем тексту: пружалац услуга), ПИБ: ................., матични број: ................, текући 
рачун: ...................код ................. банке. 

 

(заједнички назив: уговорне стране) 

 

Основ уговора: 

Јавна набавка број:   

Одлука о додели уговора: 

 

 

 

УВОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 
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• Наручилац је сходно члану 52. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.91/19) 
спровео отворени поступак јавне набавке бр.   за набавку услуга:  . 

• Позив за подношење понудаи конкурсна документација Наручиоца, истовремено су 
објављени дана __________ године на Порталу јавних набавки РС и Порталу Службених 
гласила РС и базе прописа. 

• Пружалац услуга је на основу позива, доставио понуду број ______________ од   .  ._____ 
године која у потпуности одговара техничким и другим захтевима из конкурсне 
документације Наручиоца бр.   . 

• Наручилац је после спроведеног поступка, својом Одлуком о додели уговора бр. 
__________ од _________ године изабрао Пружаоца услуга за набавку услуга која су 
предмет овог Уговора. 

 

I  ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је вршење услуга одржавања одоризатора и одоризације природног 
гаса која обухвата пуњење одговарајућим одорантом, сервис, поправке, 
реконструкцијенеопходне за спровођење пуњења/допуне одоризатора одорантом 
(отклањање цурења на спојевима и контролу концентрације одоранта у природном гасу), 
сагласно понуди број _______ од ______.2022.год, која је саставни део овог Уговора и то: 

 

1.0 Пуњење одоризатора одорантом: 
1.1. набавку,складиштење и транспорт одоранта до места где се налази уређај за одоризацију, 
1.2. провера херметичности спојева одоризатора и санирање пропусних спојева у апсолутно 

непропусно стање, 
1.3. пуњење уређаја за одоризацију одорантом без загађења околине (затворен систем 

пуњења), 
1.4. накнадна провера херметичности спојева који су у поступку пуњења били активни (уливни 

склоп, одушни   склоп, нивоказ) и довођење спојева у апсолутно непропусно стање, 
1.5. пуштање одоризатора у рад и подешавање у складу са режимом потрошње гаса (лето–

зима), 
1.6. тачке 1.2.и 1.4. обухватају и замену пропусних или из других разлога неисправних гасних 

славина– спојницаи заптивача и 
1.7. израда записника  о извршеном пуњењу одоризатора са уносом података о количини 

пуњења, термину наредног пуњења према режиму потрошње, података о положају 
главне регулационе клапне, очитаном ∆p и положају излазне регулационе клапне. Након 
што овлашћени пpедставник наручиоца овери записник, оригинал записника се предаје 
Наручиоцу (овлашћеном раднику који је записник потписао). 

 

2.0. Периодична контрола нивоа одоранта у природном гасу, pо мирисној скали и 
хромографски: 

2.1. хромографска контрола концентрације одоранта у природном гасу преносним 
хромографом "ДРЕГЕР"-ом  на КМРС или на гасном трошилу груpе "А" (mg/Sm3), 
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2.2. контрола одорисаности гаса pо мирисној скали (0-6). Контролу врши обучени и 
овлашћени радник Даваоца услуга, присутни радник Наручиоца (дистрибутера гаса) и 
потрошач природног гаса, 

2.3. Израда записника о извршеној контроли одорисаности гаса са уносом података о датуму 
и часу извршене контроле, подаци о потрошачу, утврђена концентрација одоранта у 
природном гасу и стеpен мириса. Заpисник потписују сви присутни учесници контроле из 
тачке 2.2. Контрола се врши у свим насељеним местима која покривају одоризацијска 
места, 

2.4. Давалац услуга извршиће контролу одоризације према опису тачака 2.1 и 2.2, о чему ће 
сачинити запис Контролна карта и оригинал Контролне карте прописно попуњене 
предати овлашћеном раднику Наручиоца. Уколико се контролом pо мирисној скали и 
хроматографски, утврди незадовољавајући степен  мириса (0;1;4;5 или 6)  Давалац 
услуге ће извршити подешавање одоризатора и извршити поновну контролу 
концентрације одоранта хромографски "ДРЕГЕР"-ом  ипо мирисној скали  и о томе 
сачинити запис и 

2.5. друга контрола извршиће се најкасније у року од 48 сати од прве контроле.Потребна 
концентрација одоранта етил меркаптана у најудаљенијој тачки дистрибутивног 
гасоводног система је12-23mg/Sm3при нормалним условима. Потребна концентрација 
одоранта тетрахидротиофена у најудаљенијој тачки дистрибутивног гасоводног система 
(ТХТ) је 12-23 мг/м3 при нормалним условима. Контрола одоризације се не наплаћује, 
ако се хромографом утврди мања или већа концентрација одоранта у односу на 
наведене вредности. 

  

 

 

3.0. Поправке, реконструкције и сервисирање одоризатора: 

• Давалац услуге ће поправке и реконструкције одоризатора извести према понуди, 
датом предмеру радова и технолошкој шеми за сваки одоризатор, по редоследу који 
ће утврдити са Наручиоцем услуге имајући у виду број потрошача по сваком 
одоризацијском месту и стање одоризатора, 

• радове на поправци и реконструкцији одоризатора Давалац услуге ће извести у складу 
са важећим прописима од свог материјала и уградити недостајућу опрему, која за овај 
тип уређаја за одоризацију обезбеђује контролу и подешавање  рада одоризатора 
према потрошњи природног гаса, 

• по извршеној  реконструкцији, уређај ће бити подвргнут испитивању на непропусност о 
чему ће се саставити одговарајући извештај, 

• по извршеној поправци и реконструкцији уређаја за одоризацију, Давалац услуге ће 
наручиоцу доставити следећу документацију: 

1. технолошку шему уређаја за одоризацију са спецификацијом свих елемената са 
подацима о вредности  уграђених елемената (делова и опреме) и изведених 
радова, 

2. атесте уграђеног материјала и опреме, 
3. атесте заваривача, 
4. извештај о испитивању на чврстоћу и непропусност, 
5. упутство за подешавање рада уређаја за одоризацију, 
6. гаранције произвођача уграђене опреме и 
7. записник о извршеном  сервису и пуштању у рад. 
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II   ЦЕНА  УСЛУГА 

Члан 2. 

 Цена услуга из члана 1. овог Уговора, дата је у табелама 1 у Прегледу количина и цена 
пуњења уређаја за одоризацију, појединачно за свако место одоризације, док је цена контрола 
одорисаности природног гаса по одоризацијским местима дата у табели број 2, којаје достављена 
у понуди из члана 1. овог уговора. 

Цена услуга из члана 1. овог Уговора, појединачно за свако место ремонта-уградње дата је у 
табелама 3и 4 у понуди из члана 1. овог уговора, а по предмеру и предрачуну радова за сваки 
одоризатор.  

 Укупна вредност радова је: 

1. Пуњење уређаја за одоризацијутетрахидротиофеном дин. 

2. Контрола концентрације одоранта у природном гасу дин. 

3. Услуга ремонта одоризацијских места са уградњом 
нових апсорпционих уређаја  за одоризацију 

дин. 

4. Сервис апсорпционих одоризатора којима је истекла 
гаранција произвођача 

дин. 

5. Преглед одоризацијских места где је потребно 
извршити замену етил меркаптана 
тетрахидротиофеном 

дин. 

СВЕГА (1 + 2 + 3 + 4 + 5) (БЕЗ ПДВ):  дин. 

 

Уговорене јединичне цене су фиксне и неће се мењати док траје важност уговора.  

III   УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Плаћање ће се вршити у динарима, уплатом на пословни рачун Даваоца услуге који је наведен у 
испостављеном основу за плаћање  према следећим условима: 

Наручилац ће Даваоцу услуге одобрити уплату износа од ___% уговорене цене на основу 
аванса по предрачуну, који ће платити најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења 
овог уговора . 

Наручилац се обавезује да по извршеним услугама одобри и исплати Даваоцу услуге  новчане 
обавезе у року до 45 (четрдесетпет) дана од службеног пријема веродостојних рачуна на деловодник 
Наручиоца – у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр. 119/2012), који садрже записнике о извршеном пуњењу уређаја за 
одоризацију и контролне карте који су оверени од стране овлашћеног радника Наручиоца. 

Давалац услуге се обавезује да након изведених уговорених услуга испостави Наручиоцу коначни 
обрачун/рачун за плаћање, умањен за примљени аванс.  
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Плаћање ће се вршити у динарима, уплатом на пословни рачун Извођача који је наведен у 
испостављеном основу за плаћање.   

 

 

 

IV   РОК ИЗВОЂЕЊА УСЛУГА 

Члан 4. 

 Давалац услуге се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изведе према 
табелама/прегледима и у роковима датим у понуди број _________, од _______.2022. године, а 
која је саставни део овог Уговора. 

 

V   ГАРАНТНИ РОК 

Члан 5. 

 Гарантни рок за извршену услугу одоризације гаса и сервис неопходан за спровођење 
пуњења/допуну одоризатора одорантом (отклањање цурења на спојевима) је _____ месеца/и. 

 У случају евентуалне рекламације у гарантном року на извршене  услуге Давалац услуге ће 
у најкраћем временском року, који не може бити дужи од 7 дана, отклонити неисправност и 
довести одоризаторе у исправно стање. 

 

Члан 6. 

 Давалац услуга гарантује у уговореном року редовну и адекватну одоризацију природног 
гаса за објекте наведене у понуди, под условом да, у складу са датим упутством од стране 
Пружаоца услуга, радник Наручиоца врши редовну контролуи подешавање рада одоризатора на 
основу потрошње природног гаса. Радник наручиоца врши контролу и подешавање рада 
одоризатора сваких 15 дана. 

 

 

VI   ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГЕ 

Члан 7. 

Давалац услуга има следеће обавезе: 

1. да изврши све услуге дефинисане у члану 1. овог Уговора у свему према достављеној 
понуди  која је саставни део овог Уговора, да обезбеди: 
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• сигуран и технички исправан рад свих одоризатора на гасоводном систему ЈП 
''Ковин-гас'', 

• перманентну присутност одоранта у свим одоризаторима и 
• просечну концентрацију одоранта у свим гасним дистрибутивним 

мрежама.Потребна концентрација одоранта етил меркаптана у најудаљенијој 
тачки дистрибутивног гасоводног система је12-23mg/Sm3 при нормалним 
условима. Потребна концентрација одоранта тетрахидротиофена у најудаљенијој 
тачки дистрибутивног гасоводног система (ТХТ) је 12-23 мг/м3 при нормалним 
условима.  

2. да изврши пуњења – допуну одоризатора одорантом по захтеву овлашћеног радника 
наручиоца у року 5 дана, 

3. да после сваког извршеног пуњења попуњава Записник о извршеном пуњењу  у три 
примерка од којих оригинал предаје овлашћеном раднику Наручиоца, један примерак 
доставља уз рачун Наручиоцу, а један примерак задржава за своју евиденцију и архиву, 

4. да за уређаје за одоризацију које пуни одорантом први пут, обавезно сачини раднускицу 
стања уређаја за одоризацију са свим елементима уређаја и спецификацијом постојећих 
елемената, технички опис стања, односно неисправности уређаја, радну скицу предлога 
сервиса или поправке и одговарајућу фото-документацију стања са фотографијама 
виталних елемената одоризатора, 

5. да скицу стања, фото-документацију, скицу сервиса-поправке уређаја са техничким описом 
достави Наручиоцу, у року од 5 дана по извршеном пуњењу одоризатора, 

6. да у случају теже неисправности уређаја за одоризацију на којима није извршена поправка 
или реконструкција (цурења спојева, цурења-изливања етилмеркаптана) по захтеву 
наручиоца у року од 24 часа изађе на лице места, отклони квар и спречи даље загађивање 
околине и о томе сачини записник о извршеном сервису, скицу стања пре отклањања 
квара, скицу изведеног стања и писмени извештај, који се достављају Наручиоцу, 

7. да уколико на одоризаторима дође до превелике потрошње одоранта (>17мг/См3+40%) у 
најкраћем року и не дужем од 24 сата по захтеву Наручиоца о свом трошку изврши допуну 
одоризатора, под условом да је вршена редовна контрола рада одоризатора из члана 7. 
овог уговора и 

8. да уколико на одоризаторима дође до смањења потрошње одоранта (<17мг/См3-40%) у 
најкраћем року и не дужем од 24 сата по захтеву Наручиоца о свом трошку извршити 
подешавање одоризатора, под условом да је вршена редовна контрола рада одоризатора 
из члана 7. овог уговора. 

9. у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од наредних десет (10) дана, преда 
наручиоцу меницу за повраћај авансног плаћања; 
 

VII   ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8. 

Наручилац има следеће обавезе: 

1. да омогући несметан приступ објектима и обезбеди потребну сарадњу овлашћеном 
раднику Даваоца услуга према уговореној динамици, 

2. да у складу са датим упутством Даваоца услуга врши редовну контролу и подешавање 
рада одоризатора на основу потрошње природног гаса, 

3. чува техничку документацију која настаје у реализацији овог Уговора и 
4. да обезбеди да уређају за одоризацију немају приступ неовлашћени и необучени 

радници. 
  

VIII   УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 
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Члан 9. 

 Уколико Давалац услуге својом кривицом не изведе уговорене услуге из члана 1. овог 
Уговора на време и у року из члана 7. дужан је да Наручиоцу плати за сваки дан закашњења 
уговорену казну у износу од 5(пет) промила од уговорене вредности. 

 Укупна вредност казне не може прећи 10% уговорене вредности. 

 Давалац услуге је обавезан да у случају прекорачења рока извођења предметних услуга 
поред уговорене казне плати Наручиоцу и сву стварну штету и изгубљену добит. 

 

IX   НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА 

Члан 10. 

 Давалац услуге и Наручилац сва спорна питања решавају споразумно, а уколико до 
споразума не дође, надлежан је Привредни суд са седиштем уговорне стране која суд покреће. 

 

 

X   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

 Уговорне стране су сагласне да се овај уговор закључује на одређено време и важи годину 
дана од потписивања уговора, са евентуалним продужењем у складу са позитивним законским 
прописима.  

 

Члан 12. 

 Уговор је сачињен у шест (6) примерака од којих Наручилац задржава за своје потребе 
четири (4) примерака, а Давалац услуга два (2) примерка. 

 

За Пружаоца услуга За Наручиоца 

ЈП ''Ковин-гас'' Ковин 

 

 

_______________________ ____________________________ 
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Напомена: Овај Модел уговора није потребно попуњавати нити достављати уз понуду, служи да се 
понуђачи упознају са његовом садржином. 

 



Leti Zimi Leti Zimi Ukupno

B
ro

j p
u

n
je

n
ja Količina 

jedinice 

punjenja 

(kg) K
o

lič
in

a 
(k

g) Cena 

jediničnog 

punjrenja 

(din)

CENA PUNJENJA  

(dinara)

B
ro

j p
u

n
je

n
ja Količina 

jedinice 

punjenja 

(kg) K
o

lič
in

a 
(k

g) Cena 

jediničnog 

punjrenja 

(din)

CENA PUNJENJA  

(dinara)

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. MRS ''KOVIN ŠP-1'' Kovin 70.74 212.23 309,858 929,586 1,239,444 0.00 0.00 0.00

2. RS ''KOVIN ŠP-2'' Kovin 70.74 212.23 309,858 929,586 1,239,444 0.00 0.00 0.00

3. RS ''PLOČICA'' Pločica 19.83 59.49 86,852 260,557 347,410 0.00 0.00 0.00

4. MRS ''MRAMORAK'' Mramorak 17.63 52.90 77,239 231,718 308,957 0.00 0.00 0.00

5. RS ''SKORENOVAC'' Skorenovac 12.91 38.74 56,563 169,690 226,253 0.00 0.00 0.00

6. RS ''BAVANIŠTE'' Bavanište 82.85 124.28 362,884 544,325 907,208 0.00 0.00 0.00

7. MRS ''DELIBLATO'' Deliblato 2.46 7.39 10,784 32,354 43,139 0.00 0.00 0.00

8. MRS ''GAJ'' Gaj 4.04 12.11 17,686 53,057 70,742 0.00 0.00 0.00

9. MRS ''DUBOVAC'' Dubovac 4.81 14.44 21,084 63,254 84,338 0.00 0.00 0.00

286.03 733.82 1,252,808 3,214,127 4,466,935 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00

 

 0

 

LETNJA POTROŠNJA

PROSEČNA ČASOVNA 

POTROŠNJA                 
(Sm³/h)

ZA PERIOD maj 2022.god - maj 2023.god.

Datum:  

NAPOMENA

maj 2022. - maj 2023.god. (Sm³)

POTROŠNJA GASA ZA PERIOD : 

ZIMSKA POTROŠNJA

Ukupna količina odoranta tetrahidrotiofena  (kg/god.): 

SVEGA (1- 9) : 

PUNJENJE ODORIZATORA ODORANTOM                                                                                                                             

(tetrahidrotiofen 17 mg/m³ ±40%)

UKUPNA CENA 

PUNJENJA 

(dinara)                                                                                      

(13+18)

GRAD / NASELJE

PREGLED KOLIČINA I CENA PUNJENJA UREĐAJA ZA ODORIZACIJU
NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU  JP ''KOVIN GAS''

JP KOVIN-GAS KOVIN Tabela 1

R.B. NAZIV ODORIZACIJSKOG MESTA



Tabela 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. MRS ''KOVIN ŠP-1'' Kovin 6 0.00

2. RS ''KOVIN ŠP-2'' Kovin 6 0.00

3. RS ''PLOČICA'' Pločica 6 0.00

4. MRS ''MRAMORAK'' Mramorak 6 0.00

5. RS ''SKORENOVAC'' Skorenovac 6 0.00

6. RS ''BAVANIŠTE'' Bavanište 6 0.00

7. MRS ''DELIBLATO'' Deliblato 6 0.00

8. MRS ''GAJ'' Gaj 6 0.00

9. MRS ''DUBOVAC'' Dubovac 6 0.00

54  0.00

CENA JEDNE 

KONTROLE 

(dinara)

JP KOVIN-GAS KOVIN

NAZIV ODORIZACIJSKOG MESTA
UKUPNO 

(dinara)

Datum: 

PERIOD VRŠENJA 

KONTROLE

d
vo

m
es
eč
n
o

BROJ 

KONTROLA

UKUPNO (1-9) :

         PREGLED

          cena kontrola nivoa odorisanosti prirodnog gasa

 

R.B.

 1/1



REMONT ODORIZACIJSKIH MESTA SA ZAMENOM NEISPRAVNE OPREME 
 

TABELA 3 

Red. 

Br. 

NAZIV 

ODORIZACIJSKOG 

MESTA 

UGRADNJA 

GLAVNE 

REGULACIONE 

KLAPNE 

DEMONTAŽA 

NEISPRAVNOG 

ODORIZATORA I 

UGRADNJA NOVOG 

ODORIZATORA 

ISPORUKA I 

UGRADNJA 

ODORIZATORSKE 

KUĆICE-CENA 

 (din) 

UKUPNO 

(5+7+8) 

(din) 

DN PN 
CENA 

(din) 
TIP 

CENA 

(din) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. MRS ‘’KOVIN ŠP-1” 

       

2. MRS "KOVIN ŠP-1” 

  

 

    

3. RS ‘TLOČICA” 

       

4. MRS ‘’MRAMORAK” 

       

5. RS ‘’BAVANIŠTE” 

       

6. RS ‘’SKORENOVAC” 

       

S V E G A : (1-6) 

  

     

 
 

 

 
Datum:  



 

 

SERVIS APSORPCIONIH ODORIZATORA I UGRADNJA 

REGULACIONIH KLAPNI 

 
 TABELA 4 

 

 

Datum :  

Red. 

Br. 

NAZIV 

ODORIZACIJSKOG 

MESTA 

TIP ODORIZATORA 

I PROIZVOĐAČ 

ISPORUKA I UGRADNJA 

REGULACIONE KLAPNE 

SERVIS 

MAGNETNOG 

NIVOKAZA SA 

UGRADNJOM 

NOVIH 

DELOVA 

(din) 

UKUPNO 

(6+7) 

(din) 
DN PN 

CENA 

(din) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. MRS ‘’DELIBLATO’’ 
1310 

‘’ENERGOSISTEM’’ 
     

2. MRS ‘’GAJ’’ 
1310 

‘’ENERGOSISTEM’’ 
     

3. MRS ‘’DUBICA’’ 
1310 

‘’ENERGOSISTEM’’ 
     

S V E G A : (1-3)       



PREGLED ODORIZACIJSKIH MESTA ZA ZAMENU ETILMERKAPTANA (EM) 

SA TETRAHIDROTIOFENOM (THT) 
TABELA 5 

 

Datum :  

Red. 

Br. 

NAZIV 

ODORIZACIJSKOG 

MESTA 

Pražnjenje 

rezervoara 

odorizatora od 

zaostalog EM i 

taloga i sanacija 

opasnog otpada 

(din) 

Demontaža 

neispravnog 

odorizatora 

(opasan otpad)  i 

priprema za 

bezbedno 

privremeno 

skladištenje 

(din) 

Prva vanredna 

kontrola 

odorisanosti gasa 

posle punjenja sa 

THT i podešavanje 

odorizatora 

(din) 

Druga vanredna 

kontrola 

odorisanosti gasa 

posle punjenja sa 

THT posle 10 dana 

od prve vanredne 

kontrole 

(din) 

UKUPNO 

(3+4+5+6) 

(din) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. MRS ‘’KOVIN ŠP-1’’      

2. MRS ‘’KOVIN ŠP-1’’      

3. RS ‘’PLOČICA’’      

4. MRS ‘’MRAMORAK’’      

5. RS ‘’BAVANIŠTE’’      

6. RS ‘’SKORENOVAC’’      

7. MRS ‘’DELIBLATO’’      

8. MRS ‘’GAJ’’      

9. MRS ‘’DUBICA’’      

S V E G A : (1-9)      
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