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Обавештење о измени уговора
Измена уговора током трајања

ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ 

СЕКТОРСКИ НАРУЧИОЦИ 

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац
I.1) Назив и адресе

Назив: КЈП "Ђунис" Уб Порески идентификациони број (ПИБ): 
101347777

Адреса: Вељка Влаховића 6

Место: Уб НСТЈ ознака: RS212 Поштански број: 14210 Држава: Србија

Особа за контакт: Јасмина Мартић Телефон: +381 14411107

Електронска пошта: djunisnabavke@gmail.com Факс: +381 14411107

Интернет страница(-е):
Главна страница: http://www.djunis.rs/sr/
Страница профила наручиоца:
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Одељак II: Предмет
II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Индустријска со и ризла Референтни број: 3-0024-Д/2021

II.1.2) Главна CPV ознака: 14212200 - Агрегати Додатна CPV ознака: 

II.1.3) Врста предмета набавке  Радови  Добра  Услуге

II.2) Опис

II.2.1) Назив: Индустријска со за посипање путева - На Цл Партија број: 2

II.2.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:

II.2.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS212
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Уб

II.2.4) Опис набавке у тренутку доделе уговора: (природа и обим радова, добра или услуга)
Индустријска со за посипање путева- На Цл.

II.2.7) Трајање уговора, оквирног споразума или система динамичне набавке
Трајање у месецима: 12 или Трајање у данима:

или Почетак:
/ Завршетак:

У случају оквирних споразума – наведите разлоге за трајање дуже од четири године:

II.2.13) Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније  да  не
Идентификација пројекта: 

Одељак IV: Поступак
IV.2) Административни подаци

IV.2.1) Претходно објављени огласи у вези са овим поступком
Број огласа на Порталу јавних набавки: 2021/С Ф02-0038240
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Одељак V: Додела уговора
Уговор бр.: 14-0024-д/2021  Партија бр.: 2  Назив: Индустријска со за посипање путева - На Цл

V.2) Додела уговора

V.2.1) Датум закључења уговора: 16.11.2021

V.2.2) Подаци о понудама
Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

V.2.3) Назив и адреса уговарача

Назив: КРИСТАЛ СО ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100009056

Адреса: Батајнички друм, 283 г

Место: Београд (Земун) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11080 Држава: Србија

Електронска пошта: vladimir.koruga@kristalso.rs Телефон: +381 641028220

Интернет страница: www.kristalso.com Факс:

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

V.2.4) Подаци о вредности уговора/партије (без ПДВ-а)
Укупна вредност уговора/партије: 1.635.600,00  Валута: RSD
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Одељак VI: Допунски подаци
VI.3) Додатни подаци:

VI.4) Заштита права

VI.4.1) Тело надлежно за заштиту права

Назив: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Адреса: Немањина 22-26

Место: Београд Поштански број: 11 000 Држава: РС

Електронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs Телефон: +381 112060905

Интернет страница: http://kjn.rs Факс: +381 112060918

VI.4.3) Поступак заштите права
Прецизне информације о року(овима) за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а 

најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак 
јавне набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте 
поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања.   Захтев 
за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од 
десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима 
када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН.  Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, 
подносилац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом 
захтеву или оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву. 

Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева 
знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева.  Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду 
евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН.  Наручилац 
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема 
захтева за заштиту права.  Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца 
до окончања поступка заштите права.  Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН.   

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту права доставља 
овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно 
седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз 
навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.   

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе. 
Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН 

и да се односи на предметни захтев за заштиту права.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 

Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије.
Такса износи 120.000 динара.

VI.4.4) Служба од које се могу добити информације о заштити права

Назив:

Адреса:

Место: Поштански број:  Држава: Србија

Електронска пошта: Телефон:

Интернет страница: Факс:

VI.5) Датум слања овог огласа: 28.10.2022
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Одељак VII: Измене уговора
VII.1) Опис набавке након измена

VII.1.1) Главна CPV ознака: 14212200 - Агрегати Додатна CPV ознака: 

VII.1.2) Додатне ознаке CPV-а
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:

VII.1.3) Место извршења
НСТЈ ознака: RS212
Главно место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга:
Уб

VII.1.5) Трајање уговора или оквирног споразума
Трајање у месецима: или Трајање у данима:

или Почетак:
/ Завршетак:

У случају оквирних споразума – наведите разлоге за трајање дуже од четири године:

VII.1.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или услуга)
Индустријска со за посипање путева- На Цл.

VII.1.6) Подаци о вредности измене уговора/партије (без ПДВ-а)
Укупна вредност измене уговора/партије:   Валута: 

Уговор је додељен групи привредних субјеката  да  не

VII.1.7) Назив и адреса уговарача

Назив: КРИСТАЛ СО ДОО БЕОГРАД Порески идентификациони број (ПИБ): 
100009056

Адреса: Батајнички друм, 283 г

Место: Београд (Земун) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11080 Држава: Србија

Електронска пошта: vladimir.koruga@kristalso.rs Телефон: +381 641028220

Интернет страница: www.kristalso.com Факс:

Уговарач је микро, мало или средње предузеће  да  не
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VII.2) Подаци о изменама

VII.2.1) Опис измена
Природа и обим измена (са назнаком могућих ранијих измена уговора):
На осноу члана 158. ЗЈН

VII.2.2) Разлози за измену
Потреба за додатним радовима, услугама или добрима који су постали неопходни (чл. 157. ст. 1. Закона о јавним набавкама)
Опис економских или техничких разлога и значајних потешкоћа или знатног повећавања трошкова за наручиоца који онемогућавају 
промену привредног субјекта са којим је закључен уговор:

Потреба за изменом настала због околности које савестан наручилац није могао да предвиди (чл. 158. ст. 1. Закона о јавним набавкама)
Опис околности због којих је измена нужна и објашњење природе тих непредвидивих околности:
Добављач Кристал со доо Београд дана 19. 10. 2022. године, Наручиоцу се обратио образложеним захтевом за измену 

уговора  у погледу јединичне цене  индустријске соли.
У прилогу захтева, добављач је доставио и документацију којом доказује изнете наводе, односно доказује структуру 

повећања трошкова набавке.
Период  од момента закључења предметног уговора обележила нестабилност цена у свим гранама привреде, као 

последица оружаног сукоба у Украјини,  глобалне инфлације.
Да је увозничка цена соли драстично порасла,  услед високе стопе инфлације, раста цена фосилних горива и других 

енергената, поремећај на тржишту речног превоза  на релацији Констанца (румунска лука у Црном мору) до луке у Србији 
(Панчево, Београд, Нови Сад).

Услед недостатка доступних пловила на релацији Констанца – Београд, добављач је извршио  увоз једне количине соли 
путем железнице, на релацији 

Бургас (лука на Црном мору) – Београд, где је трошак увоза, услед веће цене превоза био 2.810, 00 динара већи у односу 
на цену транспорта од прошле године.

На наведено повећање  утичу и већи  манипулативни трошкови ( претовар и одвоз робе железницом, у поређењу са 
ценама испоруке робе које стижу директно у Лука Београд).

Добављач је навео да ће наредни увоз ићи преко Луке Констанца, јер је у међувремену обезбедио речни  претовар и 
превоз и процењује се на 50 евра по тони, што је опет скупље него превоз из Луке Бургас, када је добављач   железницом  вршио 
превоз и претовар, али је утврдио да је за веће количине робе која се увози речни превоз једина опција.

У наводима добављача стоји да ни нова цена за путарску со износила  10.310,00 динара/тона,  и да је иста увећана само 
за износ увећања директних трошкова речног превоза, те да ова  увећана цена   не обухвата пораст цена унутрашњег трансорта, 
пораст цене претовара, манипулације и скалдиштења и препакирања робе у „ биг –баг“ (џамбо вреће) али тренутно о могућава 
добављачу да са минималним губитком реализује  закључени уговор са Наручиоцем – КЈП „Ђунис“ Уб.

Добављач је  такође захтевао да Наручиалц одбри   и увећање цене за калцијум хлорид  и то за износ увећане набавне 
цене робе без зависних трошкова набавке. Да је стара цена калцијум хлорида у набавци, на паритету  Фцо Рјека, хрватска, без 
трошкова превоза до Београда, без трошкова орепакивања и без унутрашњег друмског транспорта  до крајњег купца износила  
205 УСД /тона за 2020. годину када је извршен увоз робе ( а количина је покривала потребе тржишта за 2 (две) зимске сезоне, ђто  
је еквивалент према средњем курсу на дан плаћања  20.483,25 динара/тона без ПДВ-а (30.07.2020.године је курс  УСД изнсио о 
100,2181 продајни, 99,6185 куповни).

Овогодишња цена калцијум хлорида износи 46.454,48 динара без ПДВ-а по тони, на паритету  Фцо складиште продавца, 
Италија.

Директан пораст цене робе (без трошкова превоза до Београда и од Београда до крајњег купца, без малнипулативних 
трошкова) износи  25.971,23  динара по тони, те је Добављач и по овом захтеву доставио доказе којим документује наводе  и 
захтева промену цене на 90.971,23 динара по тони без ПДВ-а а на паритету  фцо Уб.

Наручилац  је у потпуности прихватио наводе добављача и констатује да се потреба за изменом уговора  јавила у току 
извршења,  измена се врши на основу члана 158.  ЗЈН.

Првобитна вредност основног Уговора: 
1.635.600,00динара без ПДВ-а, односно  износ од 1.962.720,00 динара са ПДВ-ом.
Овом одлуком мења се повећање вредности  две позиције  јединичних цена основног Уговора по основу околности које 

савестан наручилац није могао предвидети, тако да  се врши измена уговорених јединичних цена и то:
Првобитна јединична цена „Индустријска со за посипање путева- На Цл (0-4 мм)“ са 7.800,00 динара без пдв-а, мења се 

на 10.310,00 динара без пдв-а. 
Првобитна јединична цена „Калцијум хлорид  - ЦаЦл – минимум 94%“ са 65.000,00 динара без пдв-а , мења се на 

90.971,23 динара без пдв-а.
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VII.2.3) Повећање цене
Усклађена укупна вредност уговора пре измена (узимајући у обзир могуће раније измене уговора и измене цене)
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 
Укупна вредност уговора након измена
Вредност без ПДВ-а:   Валута: 

Опис других измена
Првобитна вредност основног Уговора: 
1.635.600,00динара без ПДВ-а, односно  износ од 1.962.720,00 динара са ПДВ-ом.
Овом одлуком  мења се повећање вредности  две позиције  јединичних цена основног Уговора по основу околности које 

савестан наручилац није могао предвидети, тако да  се врши измена уговорених јединичних цена и то:
Првобитна јединична цена „Индустријска со за посипање путева- На Цл (0-4 мм)“ са 7.800,00 динара без пдв-а, мења се 

на 10.310,00 динара без пдв-а. 
Првобитна јединична цена „Калцијум хлорид  - ЦаЦл – минимум 94%“ са 65.000,00 динара без пдв-а , мења се на 

90.971,23 динара без пдв-а.

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.


