
                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                           Број: 5206/5-4 

                                                                                                                                                                      Датум: 26.06.2017.год. 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15),  Наручилац врши 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – Хирушки  шавни материјал,  

по партијама,  ЈН OП 29Д/17 

 

 

 

Измена и допуна конкурсне документације се односи на: 

 

- на страни 6 - техничка спецификација,  мењају се ставке 1, 2, 3 и 4 из партије 3, тако да сада гласи: 
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Партија 3 Хирушки ресорптивни полифиламетни конац за анастомозе повишеног ризика 

Ставка 1. Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera и kalcijum 

stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снагe 130% USP 80% тензионе снаге две недеље по 

имплантацији, дебљина конца 2/0, дужина игле 26, дужина конца 75, игла типа тапер (округла) 1/2 

круга, игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет 500 

Ставка 2. Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum 

stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снагe 130% USP 80% тензионе снаге две недеље по 

имплантацији, дебљина конца 3/0, дужина игле 26,  дужина конца 75, игла типа тапер ( округла) 1/2 

круга ,игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет 2000 

Ставка 3. Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum 

stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снаге 130% USP 80% тензионе снаге две недеље по 

имплантацији, дебљина конца 3/0, дужина конца 3x45  

Напомена: ради се о добру без игле. 200 

Ставка 4. Средњересорптивни упредени polyester са омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i kalcijum 

stearoil lactylata (PGA), иницијалне тензионе снагe 130% USP 80% тензионе снаге две недеље по 

имплантацији, дебљина конца 4/0, дужина игле 22,  дужина конца 75, игла типа тапер ( округла) 1/2 

круга ,игла од легуре челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет 600 



- на страни 35 и 36 - XII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, мењају се ставке 1, 2, 3 и 4 из партије 3, тако да сада гласи: 

Партија 3 - Хирушки ресорптивни полифиламетни конац за анастомозе повишеног ризика 

 

                        Место и датум:_______________                                                                  М.П.                                                Потпис овлашћеног лица:________________ 

 

 

 
Назив 

Кол. по 

јед. мере 

(ком.) 

Једин. цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна  цена са 

ПДВ-ом 

Прозвођач/ комерцијални 

назив производа 

Ставка 1. Средњересорптивни упредени polyester са 

омотачем од kaprolacton glycolide copolymera и 

kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне 

тензионе снагe 130% USP 80% тензионе снаге 

две недеље по имплантацији, дебљина конца 

2/0, дужина игле 26, дужина конца 75, игла 

типа тапер (округла) 1/2 круга, игла од легуре 

челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет 500 

      

Ставка 2. Средњересорптивни упредени polyester са 

омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i 

kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне 

тензионе снагe 130% USP 80% тензионе снаге 

две недеље по имплантацији, дебљина конца 

3/0, дужина игле 26,  дужина конца 75, игла 

типа тапер ( округла) 1/2 круга ,игла од легуре 

челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет 2000 

     

Ставка 3. Средњересорптивни упредени polyester са 

омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i 

kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне 

тензионе снаге 130% USP 80% тензионе снаге 

две недеље по имплантацији, дебљина конца 

3/0, дужина конца 3x45  

Напомена: ради се о добру без игле. 200 

     

Ставка 4. Средњересорптивни упредени polyester са 

омотачем од kaprolacton glycolide copolymera i 

kalcijum stearoil lactylata (PGA), иницијалне 

тензионе снагe 130% USP 80% тензионе снаге 

две недеље по имплантацији, дебљина конца 

4/0, дужина игле 22,  дужина конца 75, игла 

типа тапер ( округла) 1/2 круга ,игла од легуре 

челика 455/ surgalloy/ ethalloy или еквивалет 600 

     

 УКУПНО:     



 

 
У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за ЈН ОП 

29Д/17. 

 

Дн:  

- порталу ЈН 

- интернет страници наручиоца  

                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                                                                                                                          ЈН ОП 29Д/17      


