
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Предмет: II - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 08/2016 

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
 
 

 Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 08/2016 
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ измењена: 
 
 - у делу III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
на страни 17 у партији 75. и  патији 83., на страни 18 у партији 91., на страни 19 у 
партији 92. 
 
- IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на 
страни 27. додат је додатни услов под редним бројем 9). 
  
 
- у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац 2), на страни 49 партија 75., партија 
83 на страни 49., партија 91 на страни 50., партија 92 на страни 50. 
 
 
 
У наставаку овог документа се налазе измењене стране конкурсне документације.   
 
 

 
 
 
 
 
Пожаревац                                                                               Комисија за ЈНВВ 08/2016 
13.06.2016. 

Дел.број 02-664 
Датум 13.06.2016. 
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Редни 
број 

партије 
Назив партије Јединица 

мере Количина 
Уговор о 

атесту 
сертификат 

Одобрење 
за 

употребу 
Произвођач Посебне 

напомене 

71 Лапароскопске навлаке         
   Laparoskopske navlake kom 600         

          
72 Program za stome             

  
.Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zakljucavanje vel 40.50.60.kutija 

30kom kutija 10         
   Kesa za ileostomu sa zakljucavanjem vel 40.50.60.kutija 30 kom kutija 20         

  Kesa za urostomu sa mehanizmom za zakljucavanje 40.50.60 kutija 30 kom kutija 1         
  Disk za stomu, vel 40.50.60 kutija 5 kom kutija 60         

  
Postoperativna kesa, 10-100, transparentna , sa prozorom, ispusnim 

ventilom i samolepljivom klemom, kutija 6 komada kom 10         
  Jednodelni komplet za ileostomu vel 10-70, kutija 30kom kutija 2         
  Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60gr/1 kom kom 5         
  Pasta za popunjavanje neravnina oko stome, strip/1kom kom 5         
  .Krema za iritiranu kozu oko stome kom 10         
   Jahac za stomu kom 10         

          
73 Маст за бебе         
  Mast za bebe a 250gr kg 75         

          
74 Материјал за контролу стерилизације         
  Pro test ampule za biolosku kontrolu par. ster. 121C kom 350         
   Pro-test ampule za biolosku kontrolu par. ster. 134C kom 350         
  Bowie Dick test pack VISA kom 1800         
  Integrator parne sterilizacije a 250 kom kutija 160         
  Autoklav traka-Mikulic kotur kom 200         
   Indikatorske nalepnice za suvu sterilizaciju-kotur od 1000 nalepnica kotur 200         

          
75 Материјал за стерилизацију, papir rolne         
   Rolna za sterilizaciju ravna 150mmx200m kom 90         
   Rolna za sterilizaciju ravna 400mmx200m kom 35         
   Rolna za sterilizaciju ravna 300mmx200m kom 80         
   Rolna za sterilizaciju ravna 100mmx200m kom 10         
  Papir za sterilizaciju krep zeleni 120x120cm kom 300         
   Papir za sterilizaciju krep plavi 120x120cm kom  300         
   Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP 160mmx70m kom 1         
  Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP320mmx70m kom 2         
  .Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP580mmx70m kom 2         
   Kesa za sterilizaciju, 90gr polypropilen/PE/PP 380mm x 690mm kom 400         

          
76 Материјал за стерилизацију         
   Bakterioloski filter  kom 15         
   Filter za omeksavanje vode kom 12         
  Autoklav traka za aparat Getinge HS 6610 kom 30         
   Igle crvene za pisac za autoklav (disposable markers) kom 10         
   Igle plave za pisac za autoklav kom 10         
   Bakterijsko filter platno 600x300 kom 300         

          
77 Наруквице за мајке, бебе, штипаљке за пупак         
   Narukvica za majku  kom 1500         
  Narukvica za bebe  kom 1500         
  Štipaljka za pupak kom 1500         

          
78 Натрон креч         
  Natron kreč,sfericne granule,boje od bele do ljubicaste kg 250         

          
79 Неутрална електрода         
  Neutralna elektroda bez kabla kom 100         

          
80 Посуда за feces         
  Posuda za feces kom 1300         

          
81 Скалпел ножићи          
   Skalpel nozici kom 23800         

          
82 Таблетирана со         
  Tabletirana so  kg 2625         

          
83 Тестере за колена         
                 Testera za kolena 19x1,27x105 kom 30         
  Testera za kolena 19.5x86x1.27 kom 30         
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84 Топломер         
   Toplomeri humani kom. 500         

          
85 Усници за спирометрију         
  Usnici za spirometriju 25mmx65mm I 29mmmx65mm kom 2500         

          
86 Филмови зелени-више димензија         
   RO film a 100 kom zeleni 35x35  pak 60         
   RO film a 100 kom zeleni 24x30  pak 106         
   RO film a 100 kom zeleni 18x24  pak  100         
   RO film a 100 kom zeleni 20x40  pak 60         
  Ro film a 100 kom zeleni 35x43 pak 110         
  RO film a 100 kom zeleni 30x40  pak 64         
  RO film  a   100 kom 10x10 zeleni pak 70         

          
87 Филмови за мамографију         
   Ro film mamografski 20x25 kom 630         
   Ro film mamografski 25x30 kom 270         

          
88 Филмови за скенер         

   Film za skener za suvu komoru AGFA Drystar DT2B 5302 35X43  kom 5000         
   Film za skener za suvu komoru AGFA Drystar DT2B 5320 20x25 kom 1000         

          
89 Развијач, фиксир         
   RO razvijač mašinski 2x20lit pak 18         
  Ro fiksir mašinski 2x 20 L pak 16         

 
        

90 Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац пресвучен бутиленом или еквивалент         

  
 Monofilamentni neresorbtivni polibutester konac presvucen bulitenom, 

N2/0, dužine 75cm,igla1/2 kruga, okrugla 26 do 30mm kom 500         

  
Monofilamentni polipropilen,N4/0,dužine 45 do 75cm, igla1/2 kruga, 

okrugla od 15 do 20mm kom 36         

  
Monofilamentni polipropilen,N4/0, dužine 45 do 75cm, igla1/2 kruga, 

kožna od 15 do 20mm kom 530         

  
 Monofilamentni polipropilen,N5/0,dužine 45 do 75cm, igla3/8 

kruga,okrugla od 13 do 20mm kom 50         

  
Monofilamentni polipropilen,N5/0,dužine 45 do 75cm, igla3/8 kruga kožna 

od 13 do 20mm kom 500         

  
Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45do 75cm,igla okrugla dupla od 

11 do 17cm kom 100         

  
 Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45 do 75cm,igla kožna od 11 do 

17mm kom 150         

  
Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45 do 75cm,dve igle 

okrugle,1/2kruga veličina 10mm kom 12         

  
Monofilamentni polipropilen,N2/0,dužine 75 do 100cm, igla1/2 kruga,  

kozna od 25 do 30mm kom 900         
          

91 Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecaprone са triclosanom – антибактеријски или одговарајући         

  
 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone sa triclosanom 

N3/0,dužine do 75cm igla okrugla tanka,1/2 kruga, vel od 25 do 30mm kom 12         

  
 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N2/0,dužine do 75cm 

igla okrugla tanka,1/2 kruga,vel 25 do 30mm kom 100         

  
 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N3/0,dužine do 75cm 

igla okrugla tanka, 1/2 kruga, vel 25 do 30mm kom 80         

  
 Monofilamentni resorbtivni konac polidioxanon N2/0, dužine 75cm,igla 

okrugla 1/2 kruga veličine od 25 do 30mm kom 12         

  
 Monofilamentni resorbtivni konac polidioxanon N3/0,dužine 75cm,igla 

okrugla 1/2 kruga veličine od 25 do 30mm kom 12         

  
Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N4/0,dužine do 75cm igla 

okrugla tanka, 1/2 krug, vel 20 do 22mm kom 12         
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92 
Упредени ресорбтивни синтетски конац полиглактин 910- антибактеријски са триклосаном – или 
одговарајући         

  
Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin antibakterijski konac 

N3/0,dužine 75cm,igla okrugla tanka 1/2 kruga,vel 25 do 30mm kom 36         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910-i konac N2/0,dužine 

75cm,igla okrugla tanka 1/2,vel 25 do 30mm kom 1138         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910 -konac N3/0,dužine 

75cm,igla okrugla tanka 1/2 kruga,vel 25 do 30mm kom 1000         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910- konac N4/0,dužine 

75cm,igla okrugla tanka 1/2 kruga,vel 20 do 25mm kom 400         

  
.Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 5/0, duzina konca 75 cm igla 1/2 

kruga, 17mm  kom 144         

  
Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 6/0, duzina konca 70 cm igla 1/2 

kruga, 17mm  kom 144         

  
Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 7/0, duzina konca 45 cm igla 1/2 

kruga, 7mm  kom 12         
          

93 Оксидисана регенерисана целулоза , хемостатски ресорбтивни сунђер или еквивалент         

  
Oksidisana regenerisana celuloza/ hemostatski resorbtivni suđer/ vel 7x15 

cm kom 150         

  
 Neresorbtivni sintetski monofilamentni poliamid konac N1, dužine od 150 

do 200cm kom 300         
   Oksidisana regenerisana celuloza/ netkana 2,5 x 5,2 Ā 10 kom kutija 1         

          
94 Упредени синтетски ресорбтивни конац лактомер 9-1 или еквивалент         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N2, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 35 do 50mm kom 1080         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N1, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 35 do 50mm kom 1080         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N0, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 35 do 50mm kom 540         

  
Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N2/0, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 25 do 30mm kom 540         

  
 Upredeni sintetski resorbtivni konac laktomer 9-1,N3/0, dužine 75cm igla 

okrugla 1/2 kruga, veličine od 25 do 30mm kom 540         

          

95 Ресорбтивни органски сет за заустављање крварења         
  ABSORBABLE PARENCHIMA SET TAPE 3mm kom 20         

          
96 Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана         

  
 Žičani hirurški set za tretman dehiscencija rana dužine od 75 do 90cm sa 

dve igle i sunđeroplastičnim podložcima za zaštitu kože kom 15         
          

97 Синтетички ресорбтивни конац, полиглактин или еквивалент          

  
Resorbtivni sintetički upredeni konac N4/0 dužine 75cm igla 1/2 kruga, 

okrugla konusna veličine 20-22mm kom 40         

  
Resorbtivni sintetički upredeni konac N5/0 dužine 75cm igla 1/2 kruga, 

okrugla konusna veličine 20-22mm kom 200         

  
 Resorbtivni sintetički upredeni konac N6/0 dužine 60-75cm igla 1/2 

kruga, kožna veličine 10-20mm kom 80         

  
Resorbtivni sintetički upredeni konac N6/0 dužine 60-75cm igla 1/2 kruga, 

okrugla veličine 10-20mm kom 80         

  
 Resorbtivni sintetički upredeni konac N7/0 dužine 60-75cm igla okrugla, 

veličine 5-1mm kom 40         
          

98 Синтетски ресорбтивни poly4hydroxybutyrate         

  
Sintetski resorbtivni poly4hydroxybutyrate, USP1, dužina igle 48, 

polovina kruga, 150 cm loop a 24 kom kutija 2         
          

99 Монофиламентни нересорбтивни nylon конац         

  

Monofilamentni neresorbtivni black nylon sa dve igle, 3/8 kruga, 
spatulaste veličine od 6 do 7mm 

kom 120         
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4 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке 

Прaвна лица и предузетници: 
       Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, 

издата од стране надлежног органа, Решење 
Министарства здравља о испуњавању услова за 
промет на велико и Решење Агенције за Лекове и 
Медицинска средства 

  * уколико понуђено средство/лек не подлеже упису у 
Регистар АЛИМС-а, понуђач је у обавези да достави 
мишљење АЛИМС-а о истом 
 

5 

Понуђач је дужан да при састављању понуде 
изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде 

понуђач доказује достављањем Изјаве(Образац 
5),којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове из чл. 75. 
ст. 2  

 
1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Став 2 Закона, и то:  
 
1)Услов:Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач у последње две 
године (2014.г, и 2015.г) извршио услуге које су предмет јавне набавке најмање у  износу дате понуде; 
Доказ:Завршни рачун за 2014.г и 2015.г. или Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 
привредне регистре. 
 
2) Услов: Да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од  упућивања јавног позива за 
подношење понуда; 
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, а која ће обухватити захтевани 
период. 
 
3) Услов: Кадровски капацитет 
Доказ: Изјава понуђача да има у радном односу једног запосленог дипл.фармацеута/лекара ( Образац 6) и М 
образац, фотокопија радне књижице, уговора о раду. 
 
4)Услов:Технички капацитет – Да понуђач поседује једно доставно возило 
Доказ:Изјава понуђача да поседује једно доставно возило ( Образац 7) и фотокопија саобраћајне дозволе 
 
 
5)Услов:Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 
Доказ: Бланко  сопствена  меница,  која  мора  битиевидентирана  у  Регистру  меница  и  овлашћења  Народне 
банке  Србије.  Меница  мора  бити  оверена  печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –  писмо,  са  назначеним  износом  од 5%  
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена  копија  картона  депонованих  потписа  
који  је издат  од  стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу – писму.  Рок  важења  
менице  је  30 дана од дана отварања понуда.  
 
6)Услов:Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза; 
Доказ: Образац изјаве (Образац 8) понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења - меницу за добро 
извршење посла 
 
7) Услов/Доказ: За партију 141понуђач мора доставити копију из паковања контрола где се виде вредности 
контролних крви ѕа хематолошки апарат Pentra 80xl 
 
8) Услов/Доказ: За партије 90, 91, 92,94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 потребно је доставити каталог са 
обележеним каталошким бројевима за горе наведене партије 
9) Услов/Доказ: За партију 68 
за ставке 68.1 до 68.7 потребно је да рукавице буду стерилне AQL 1.0,  садржај протеина 30 µg по граму рукавице 
за ставке 68.8 до 68.10 AQL 1.0,  сила кидања ≥16N  стандард EN 455 EC93/42, ниво протеина испод 0,050 µgr/gr 
 

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 
испуњава обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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75 Материјал за стерилизацију, papir rolne 

   Rolna za sterilizaciju ravna 150mmx200m kom 90       
   Rolna za sterilizaciju ravna 400mmx200m kom 35       
   Rolna za sterilizaciju ravna 300mmx200m kom 80       

   Rolna za sterilizaciju ravna 100mmx200m kom 10       
  Papir za sterilizaciju krep zeleni 120x120cm kom 300       
   Papir za sterilizaciju krep plavi 120x120cm kom  300       
   Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP 160mmx70m kom 1       
  Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP320mmx70m kom 2       
  .Ravna rolna, 90gr polypropilen/PE/PP580mmx70m kom 2       
   Kesa za sterilizaciju, 90gr polypropilen/PE/PP 380 mm x 690mm kom 400       

ukupno:     
76 Материјал за стерилизацију 

   Bakterioloski filter  kom 15       
   Filter za omeksavanje vode kom 12       
  Autoklav traka za aparat Getinge HS 6610 kom 30       
   Igle crvene za pisac za autoklav (disposable markers) kom 10       
   Igle plave za pisac za autoklav kom 10       
   Bakterijsko filter platno 600x300 kom 300       

ukupno:     
77 Наруквице за мајке, бебе, штипаљке за пупак 

   Narukvica za majku  kom 1500       
  Narukvica za bebe  kom 1500       
  Štipaljka za pupak kom 1500       

ukupno:     
78 Натрон креч 

  Natron kreč,sfericne granule,boje od bele do ljubicaste kg 250       
ukupno:     

79 Неутрална електрода 

  Neutralna elektroda bez kabla kom 100       
ukupno:     

80 Посуда за feces 

  Posuda za feces kom 1300       

ukupno:     
81 Скалпел ножићи  

   Skalpel nozici kom 23800       
ukupno:     

82 Таблетирана со 

  Tabletirana so  kg 2625       

ukupno:     

83 Тестере за колена 

                 Testera za kolena 19 x 1.27 x 105 kom 30       

  Testera za kolena 19.5x86x1.27 kom 30       

ukupno:     

84 Топломер 

   Toplomeri humani kom. 500       

ukupno:     

85 Усници за спирометрију 

  Usnici za spirometriju 25mmx65mm I 29mmmx65mm kom 2500       

ukupno:     

86 Филмови зелени-више димензија 

   RO film a 100 kom zeleni 35x35  pak 60       

   RO film a 100 kom zeleni 24x30  pak 106       

   RO film a 100 kom zeleni 18x24  pak  100       

   RO film a 100 kom zeleni 20x40  pak 60       

  Ro film a 100 kom zeleni 35x43 pak 110       

  RO film a 100 kom zeleni 30x40  pak 64       

  RO film  a   100 kom 10x10 zeleni pak 70       

ukupno:     
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87 Филмови за мамографију 

   Ro film mamografski 20x25 kom 630       

   Ro film mamografski 25x30 kom 270       

ukupno:     

88 Филмови за скенер 

   Film za skener za suvu komoru AGFA Drystar DT2B 5302 35X43  kom 5000       

   Film za skener za suvu komoru AGFA Drystar DT2B 5320 20x25 kom 1000       
ukupno:     

89 Развијач, фиксир 

   RO razvijač mašinski 2x20lit pak 18       

  Ro fiksir mašinski 2x 20 L pak 16       

 
    

90 Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац пресвучен бутиленом или еквивалент 

  

 Monofilamentni neresorbtivni polibutester konac presvucen bulitenom, N2/0, 
dužine 75cm,igla1/2 kruga, okrugla 26 do 30mm 

kom 500     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N4/0,dužine 45 do 75cm, igla1/2 kruga, okrugla 
od 15 do 20mm 

kom 36     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N4/0, dužine 45 do 75cm, igla1/2 kruga, kožna 
od 15 do 20mm 

kom 530     

  

  

 Monofilamentni polipropilen,N5/0,dužine 45 do 75cm, igla3/8 kruga,okrugla 
od 13 do 20mm 

kom 50     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N5/0,dužine 45 do 75cm, igla3/8 kruga kožna od 
13 do 20mm 

kom 500     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45do 75cm,igla okrugla dupla od 
11 do 17cm 

kom 100     

  

  

 Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45 do 75cm,igla kožna od 11 do 
17mm 

kom 150     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N6/0,dužine 45 do 75cm,dve igle 
okrugle,1/2kruga veličina 10mm 

kom 12     

  

  

Monofilamentni polipropilen,N2/0,dužine 75 do 100cm, igla1/2 kruga,  kozna 
od 25 do 30mm 

kom 900     

  

ukupno:     

91 Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecaprone са triclosanom – антибактеријски – или одговарајући 

  

 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone sa triclosanom N3/0,dužine 
do 75cm igla okrugla tanka,1/2 kruga, vel od 25 do 30mm 

kom 12     

  

  

 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N2/0,dužine do 75cm igla 
okrugla tanka,1/2 kruga,vel 25 do 30mm 

kom 100     

  

  

 Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N3/0,dužine do 75cm igla 
okrugla tanka, 1/2 kruga, vel 25 do 30mm 

kom 80     

  

  

 Monofilamentni resorbtivni konac polidioxanon N2/0, dužine 75cm,igla 
okrugla 1/2 kruga veličine od 25 do 30mm 

kom 12     

  

  

 Monofilamentni resorbtivni konac polidioxanon N3/0,dužine 75cm,igla 
okrugla 1/2 kruga veličine od 25 do 30mm 

kom 12     

  

  

Monofilamentni resorbtivni konac poliglecaprone N4/0,dužine do 75cm igla 
okrugla tanka, 1/2 krug, vel 20 do 22mm 

kom 12     

  

ukupno:     

92 Упредени ресорбтивни синтетски конац полиглактин 910- антибактеријски са триклосаном – или одговарајући 

  

Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin antibakterijski konac N3/0,dužine 
75cm,igla okrugla tanka 1/2 kruga,vel 25 do 30mm 

kom 36     

  

  

 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910-i konac N2/0,dužine 75cm,igla 
okrugla tanka 1/2,vel 25 do 30mm 

kom 1138     

  

  

 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910 -konac N3/0,dužine 75cm,igla 
okrugla tanka 1/2 kruga,vel 25 do 30mm 

kom 1000     

  

  

 Upredeni sintetski resorbtivni poliglaktin 910- konac N4/0,dužine 75cm,igla 
okrugla tanka 1/2 kruga,vel 20 do 25mm 

kom 400     

  

  

.Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 5/0, duzina konca 75 cm igla 1/2 
kruga, 17mm  

kom 144     

  

  

Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 6/0, duzina konca 70 cm igla 1/2 
kruga, 17mm  

kom 144     

  

  

Upredeni sintetski resorptivni poliglactin 7/0, duzina konca 45 cm igla 1/2 
kruga, 7mm  

kom 12     

  

ukupno:     
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