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Број:  16404
Датум: 02.12.2015.

Предмет: Измена 1 конкурсне документације
Веза: Конкурсна  документација  за  јавну  набавку  бр.  МВ-43/2015:  Радна  и  заштитна

одећа и опрема, зав. бр. 15470/17.11.2015.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 , 14/15 и
68/15),  Наручилац  ЈКП  „Водовод  и  канализација“  Крагујевац  врши  измену  конкурсне
документације  за јавну набавку бр.  МВ-43/2015:  Радна и заштитна  одећа и опрема,  на следећи
начин:

I У  Делу VII Листа захтева и техничке спецификације,  у оквиру  Листе позиција робе
коју треба испоручити, врши се измена количина. 

У складу са наведеним променама, мења се и образац 5.1. Листа цена, у Делу V Конкурсне
документације.

Прилог:
1. Образац 5.1. Листа цена (Део V Понуда),
2. Листа  позиција  робе коју треба  испоручити (Део  VII  Листа  захтева  и  техничке

спецификације)

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац
Комисија за јавне набавке:

1. Јелена Бекоња-Милошевић, члан

____________________
2. Зоран Лукић, члан

       ____________________
3. Владимир Петровић, члан

       ____________________
4. Милан Косовац, члан

       ____________________
5. Љиљана Миловановић-Арсенијевић,  члан

____________________
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М.П.

Образац 5.1.

ЛИСТА ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: 
РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ОПРЕМА

Јавна набавка бр. МВ-43/2015

НАЗИВ ПОНУЂАЧА : …...............................................................................................................

Редни
бр.

Назив партије / позиције
Јединица

мере
Количина

Јединична цена
(без ПДВ-а)

Динара

Укупна цена
(без ПДВ-а)

Динара

1 2 3 4 5 6 (4x5)

РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ОПРЕМА

I РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА

1 Радно одело класично комад 60

2 Радно одело Американ комад 90

3 Радни комбинезон комад 23

4 Радни мантил, плави – мушки комад 8

5 Радни мантил, плави - женски комад 10

6 Радни мантил, бели - мушки комад 4

7 Радни мантил, бели - женски комад 12

8 Фатиране панталоне комад 4

9 Грудњак без рукава комад 20

10 Јакна зимска комад 25

11 Кишна кабаница комад 10

12 Одело ПВЦ комад 15

13
Униформа за портире(летња)-сако,2 
пара панталона 

пар 4

14
Унифор.за портире(зимска)-сако,2 
пара панталона 

пар 4

15 Униформа за чуваре (зимска) пар 12

16 Кошуља за портире (зимска) комад 4

17 Кошуља за портире (летња) комад 4

18 Мајице поло комад 150

19 Зимска капа комад 10

20 Џокеј капа - качкет комад 40

21 Кравата комад 4

II ОСТАЛА ЗАШТИТНА  СРЕДСТВА

1 Заштитни шлем комад 30

2 Визир за шлемове провидни комад 3

3 Антифони за буку комад 15

4 Заштитне рукавице пар 1000
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5
Заштитне рукавице отпорне на 
хемикалије 

пар 10

6 Заштитне кожне рукавице пар 10

7
Заштитне кожне рукавице за 
заваривање 

пар 2

8 Антивибрационе рукавице пар 2

9 Електроизолационе рукавице пар 2

10 Електроизолационе чизме пар 2

11 Заштитне наочаре за заваривање комад 2

12
Заштитне наочаре са провидним 
стаклом и бочном заштитом 

комад 10

13
Заштитне маске-кофил, једнократни 
респиратори

комад 200

14 Маска (гас маска) комад 2

15 Филтери за метан комад 2

16 Филтери за озон комад 2

17 Филтери за хлор комад 6

18 Камашне варилачке пар 2

19 Заштитна кецеља комад 2

20 Варилачка кецеља комад 1

21 Флуоросцентни прслуци комад 20

22 Прслук за спасавање на води комад 2

23 Колут-појас за спасавање на води комад 2

24
Ужад за заштиту против падова (рад 
на висини) 

комад 2

25 Појас за рад на висини комад 1

26 Пасте за руке комад 500

27 Креме за руке комад 200

УКУПНО : 
Крајње одредиште испоруке: ЈКП ‘’Водовод 
и канализација’’ Крагујевац, ул. Краљевачког
батаљона 42

Укупно :

ПДВ ___ % 

УКУПНО са ПДВ-ом :  

И словима :………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………..............

Датум : ……………… 2015.                            МП                           Потпис овлашћеног лица Понуђача,

У  ……………………………                                                            ……………………………….
Презиме и име, функција

     ……………………………….. 
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Део   VII
ЛИСТА ЗАХТЕВА И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

1. ЛИСТА  ПОЗИЦИЈА  РОБЕ КОЈУ ТРЕБА ИСПОРУЧИТИ 

Доле  наведена  листа  позиција  дефинише  робу  по  Партијама  која  се  испоручује  у  складу  са  Техничким
спецификацијама и Упутствима понудјачима. Цене позиција морају бити унете у одговарајуће позиције Листе
цена Делу V Конкурсне документације.

Редни
број

Назив позиције / партије
Категорија

ЛЗО
Јединица

мере
Количина

Стандард који мора
да задовољи

понуђена заштитна
опрема

1 2 3 4 5 6
I РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА

1 Радно одело класично I комад 60 SRPS EN 340:2007

2 Радно одело Американ I комад 90 SRPS EN 340:2007

3 Радни комбинезон I комад 23 SRPS EN 340:2007      

4 Радни мантил, плави – мушки I комад 8 SRPS EN 340:2007

5 Радни мантил, плави - женски I комад 10 SRPS EN 340:2007

6 Радни мантил, бели - мушки I комад 4 SRPS EN 340:2007

7 Радни мантил, бели - женски I комад 12 SRPS EN 340:2007

8 Фатиране панталоне I комад 4 SRPS EN 342:2010

9 Грудњак без рукава I комад 20 SRPS EN 342:2010

10 Јакна зимска I комад 25 SRPS EN 342:2010
11 Кишна кабаница I комад 10 SRPS EN 343:2011
12 Одело ПВЦ I комад 15 SRPS EN 343:2011

13
Униформа за портире(летња)-сако,2 пара 
панталона 

I пар 4 Уверење произвођача

14
Унифор.за портире(зимска)-сако,2 пара 
панталона 

I пар 4 Уверење произвођача

16 Униформа за чуваре (зимска) I пар 12 SRPS EN 340:2007

17 Кошуља за портире (зимска) I комад 4 Уверење произвођача

18 Кошуља за портире (летња) I комад 4 Уверењепроизвођача
19 Мајице поло I комад 150 Уверењепроизвођача
20 Зимска капа I комад 10 Уверењепроизвођача
21 Џокеј капа - качкет I комад 40 Уверење произвођача

22 Кравата I комад 4 Уверење произвођача

II ОСТАЛА ЗАШТИТНА  СРЕДСТВА

1 Заштитни шлем II комад 30 SRPS EN 397

2 Визир за шлемове провидни II комад 3 SRPS EN 166

3 Антифони за буку II комад 15 SRPS EN 352-1
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4 Заштитне рукавице I пар 1000 SRPS EN 388

5 Заштитне рукавице отпорне на хемикалије II пар 10 SRPS EN 374-2

6 Заштитне кожне рукавице I пар 10 SRPS EN 388

7 Заштитне кожне рукавице за заваривање III пар 2
SRPS  EN  12477;  EN
407; EN 388

8 Антивибрационе рукавице II пар 2 SRPS EN ISO10819

9 Електроизолационе рукавице III пар 2 SRPS EN 60903

10 Електроизолационе чизме III пар 2 SRPS EN 50321

11 Заштитне наочаре за заваривање III комад 2  SRPS EN 175

12
Заштитне наочаре са провидним стаклом и 
бочном заштитом 

II комад 10 SRPS EN 166

13
Заштитне маске-кофил, једнократни 
респиратори

III комад 200 SRPS EN 149

14 Маска (гас маска) III комад 2 SRPS EN 136

15 Филтери за метан III комад 2 SRPS EN 14387

16 Филтери за озон III комад 2 SRPS EN 14387

17 Филтери за хлор III комад 6 SRPS EN 14387

18 Камашне варилачке II пар 2 SRPS EN 11611 

19 Заштитна кецеља II комад 2 SRPS EN 14605

20 Варилачка кецеља II комад 1 SRPS EN 6942

21 Флуоросцентни прслуци II комад 20 SRPS EN 471

22 Прслук за спасавање на води II комад 2 SRPS EN 12402-4

23 Колут-појас за спасавање на води II комад 2 SRPS EN 12402-5

24 Ужад за заштиту против падова (рад на висини) III комад 2 SRPS EN  358 

25 Појас за рад на висини III комад 1 SRPS EN 358;361

26 Пасте за руке - комад 500 Уверење произвођача

27 Креме за руке - комад 200 Уверење произвођача

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПОНУДУ

Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу:
1. Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15. тачка 5. и члан 23. и 24.
2. Правилника предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ о безбедности и здрављу на

раду
3. Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу 
4. Табеларног  прегледа  средстава  и  опреме  личне  заштите  за  сва  радна  места  у

предузећу
5. Тендерске документације која је урађена по основу свега предходно наведеног

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05, члан 15.
тачка 5) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу
средстава  и  опреме  за  личну  заштиту  на  раду,  („Сл.гласник  РС“,  бр.  101/05,  члан  4):
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„Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну
заштиту на раду.“

Члан 6. истог Правилника, гласи:  „Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за
личну  заштиту  на  раду  на  основу  процене  ризика  од  настанка  повреда  и  оштећења
здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су
запослени изложени на радном месту и у радној околини.“

 На основу Акта о процени ризика за одређена радна места прописана су средства и опрема
личне  заштите  -  Табеларни  преглед  опреме  и  средстава  личне  заштите,  којим  су
обухваћена  сва  радна  места  прописана  систематизацијом.  Табеларним  прегледом  су
обухваћена партије - Радна и заштитна одећа, Радна и заштитна обућа и Остала заштитна
средства.

Понуђач је у обавези да, уз тендерску документацију за набавку Радне и заштитне одеће и
Осталих заштитних средстава, достави   узорке и документацију која прати ЛЗО приликом
стављања на тржиште и/или употребу и то:

(а) Упутство за употребу на српском језику -за категорије I и II
(б) Оригиналну  Декларацију  о  усаглашености  или  њену  оверену  фотокопију  са
преводом на српски језик од стране судског тумача, ако та опрема није произведена у
Републици Србији-за категорију I
(в) Одговарајућу  исправу  о  усаглашености  издату  од  именованог  тела  у  складу  са
Правилником о ЛЗО („Сл.гласник РС“, бр. 100/2011)-за категорије II и III

Напомена: На узорцима није потребно штампати лого Водовода и натписе.

За све позиције робе наведене у Листи позиција које треба испоручити треба  обавезно
унети  податке  који  се  односе  на  тип,  фабричку  ознаку,  назив  и  адресу  произвођача  у
Обрасцу 5.3. конкурсне документације.

Крајње одредиште за испоруку целокупне робе је ЈКП „Водовод и канализација” 34 000
Крагујевац, ул. Краљевачког батаљона бр. 42.

У складу са  одредбама  уговора  рокови  испоруке  почињу од датума  када  су  испуњени
следећи услови:

 Уговорне стране су потписале Уговор и одговарајућа уговорна документа, 
 Добављач је доставио Наручиоцу меницу као гаранцију за добро извршење посла,
 Добављач је доставио Наручиоцу гаранцију за повраћај аванса,                         
 Наручилац је добављачу платио аванс.

Испорука се врши сукцесивно, по указаној потреби Наручиоца током периода од 12 месеци
од дана закључења уговора, а по периодичном испостављању наруџбеница.

7.1. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
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Бр. 
партије/ 
позиција

Назив партије/ позиције
робе

 EN Материјал израде, боја  и други захтеви за испоруку робе

I РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА

1 Радно одело класично
SRPS EN 
340:2007

Блуза и панталоне, са нашивеним практичним џеповима; 
Материјал 100% памук, тежина 260-280 гр/м2, шивено дуплим 
штеповима, копчање на дугмад, боја тегет, са одштампаним 
натписом ЈКП ''Водовод и канализација''– Крагујевац на леђима 
блузе белом бојом

2 Радно одело Американ
SRPS EN 
340:2007

Енглеска блуза и панталоне са трегерима; Материјал 100% 
памук-260-280 гр/м2, дупли штеп, тегет боје, са одштампаним 
знаком (лого) Водовода на предњем малом џепу на пластрону 
панталона, белом бојом и натписом ЈКП ''Водовод и 
канализација''– Крагујевац на леђима блузе белом бојом

3 Радни комбинезон
SRPS EN 
340:2007          

Материјал 100% памук- максимално 300 гр/м2, тегет боје, дупли
штеп, са  рукавима на скидање, са одштампаним знаком (лого) 
Водовода на предњем левом џепу белом бојом и натписом ЈКП 
''Водовод и канализација''– Крагујевац, на леђима белом бојом

4
Радни мантил, плави-
мушки

SRPS EN 
340:2007

Материјал 100% памук, тежина 180-220 гр/м2, са одштампаним 
знаком (лого) Водовода на предњем левом џепу, белом бојом

5
Радни мантил, плави-
женски

SRPS EN 
340:2007

Материјал 100% памук, тежина 180-220 гр/м2, са одштампаним 
знаком (лого) Водовода на предњем левом џепу, белом бојом

6
Радни мантил, бели - 
мушки

SRPS EN 
340:2007

Материјал 100% памук, тежина 180-220 гр/м2, са одштампаним 
знаком (лого) Водовода на предњем левом џепу, плавом бојом

7
Радни мантил, бели 
-женски

SRPS EN 
340:2007

Материјал 100% памук, тежина 180-220 гр/м2, са одштампаним 
знаком (лого) Водовода на предњем левом џепу, плавом бојом

8 Фатиране панталоне
SRPS EN 
342:2010

Термоизоловане панталоне са трегерима, водонепропусне, од 
100% полиестера, са штепаном полиестерском поставом, тегет 
боје, са одштампаним знаком (лого) Водовода на предњем џепу 
на грудима, белом бојом

9 Грудњак без рукава
SRPS EN 
342:2010 

Грудњак без рукава, од водонепробојне мешавине полиестера и 
памука; полиестерска постава и пуњење од 180 гр; тегет боје, са 
одштампаним натписом ЈКП ''Водовод  и канализација''–
Крагујевац

10 Јакна зимска
SRPS EN 
342:2010

Материјал 100% полиестер/ПУ, термоизолована, 
водонепропусна, са капуљачом која се пакује у крагну, копча се 
зипом и дрикерима, боја тегет, са одштампаним знаком (лого) 
Водовода, на левом џепу, белом бојом

11
Кишна кабаница SRPS EN 

343:2011

Водоотпорна кишна кабаница са капуљачом која се пакује у 
крагну, од 100% полиестера са слојем ПВЦ-а, у тегет боји, са 
одштампаним знаком (лого) Водовода, на левом рукаву, белом 
бојом

12 Одело ПВЦ
SRPS EN 
343:2011

Дводелно кишно одело са капуљачом која се пакује у крагну, од
100% полиестера са слојем ПВЦ-а, шавови су шивени и варени, 
боја тегет, са одштампаним знаком (лого) Водовода, на левом 
џепу, белом бојом

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Крагујевац7



Конкурсна документација за набавку радне и заштитне одеће и опреме                                                                   НАБАВКА бр. МВ-43/2015

13
Униформа за портире 
(летња) - сако и 2 пара 
панталона

Уверење 
произвођача

Одело за портире, модно, материјал 100% тревира, сако са 2 
пара панталона, са одштампаним знаком (лого) Водовода на 
левом џепу сакоа белом бојом. Потребно је шивење по мери. 
Тежине 210 gr/m² (+/- 5%)

14
Униформа за портире 
(зимска) - сако и 2 пара 
панталона

Уверење 
проижвођача

Одело за портире, модно, материјал 60% вуна и 40% полиестер, 
тежина од 220-260 гр/м2, сако са 2 пара панталона, са 
одштампаним знаком (лого) Водовода на левом џепу сакоа 
белом бојом. Потребно је шивење по мери.

15
Униформа за чуваре   
(летња)

SRPS EN 
340:2007

Пилот јакна и панталоне, материјал 100% памук, са 
одштампаним знаком (лого) Водовода на левом џепу јакне 
белом бојом, а на леђима натпис ''Обезбеђење'' белом бојом . 
Тежине 210 gr/m² (+/- 5%).

16
Униформа за чуваре      
(зимска)

SRPS EN 
340:2007

Пилот јакна и панталоне, материјал 60% вуна и 40% полиестер, 
тежина од 220-260 гр/м2,, са одштампаним знаком (лого) 
Водовода на левом џепу јакне белом бојом, а на леђима натпис 
''Обезбеђење'' белом бојом

17
Кошуља за портире 
(зимска )

Уверење 
произвођача

Кошуља дугих рукава, памук/полиестер (65/35) или памук 
100%, 130 г/м2 , боја светло-плава

18
Кошуља за портире 
(летња )

Уверење 
произвођача

Кошуља кратких рукава, памук/полиестер (65/35) или памук 
100%, 110 г/м2, боја светло-плава

19 Мајице поло 
Уверење 
произвођача

Мајица кратак рукав са крагницом, 100% памук, 155г/м2, светло 
плаве боје, на левој предњој страни одштампан знак (лого) 
Водовода, тегет бојом-510 комада
Мајица кратак рукав са крагницом, 100% памук, 155г/м2, светло 
плаве боје, на левој предњој страни одштампан знак (лого) 
Водовода, тегет бојом и на леђима натпис „ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“-90 
комада

20 Зимска капа
Уверење 
произвођача

Зимска, термоизолована, од водонепропусног ПВЦ-а са 
штитницима за уши, тегет боје, универзалне величине

21 Џокеј капа – качкет
Уверење 
произвођача

Качкет од 100% памука са тврдим ширитом и пластичном или 
текстилном траком и копчом за подешавање обима, универзалне
величине, тегет боје

22 Кравата
Уверење 
произвођача

100 % полиестер, тегет боје

II ОСТАЛА ЗАШТИТНА  СРЕДСТВА

Заштитни шлем
SRPS EN 
397:2014

Заштитни шлем произведен од HDPE са UV стабилизатором, 
подесиви полиетиленски уложак са качењем на 6 тачака, боја 
плава

Визир за шлемове
SRPS EN 
166:2008

Поликарбонатно стакло, пружа заштиту од удара честица средње 
брзине, оивичен алуминијумом ради веће стабилности и заштите.
Материјал визира и штитника за браду-поликарбонат, материјал 
носача за шлем-пропилен

Антифони за буку
SRPS EN 
352-2:2008

Антифони подешавајући, удобне пенасте ABS наушнице, 
хигијенско паковање, пригушење СНР 24dB.

Рукавице бест
SRPS EN 
388:2010

Шивене памучне рукавице полумочене у нитрил, еластична 
манжетна, жуте боје, отпорне на масти и уља. 

Заштитне рукавице за 
заштиту од хемикалија и 
микроорганизама

SRPS EN 
374-1:2007

Неопренске, отпорне на хемикалије, дебљина 0,70мм, дужина 
33цм, флокиране. 
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Заштитне кожне 
рукавице

SRPS EN 
388:2010

Говеђа кожа, ојачање од говеђег шпалта на длану, палцу и 
кажипрсту, памучна постава., ниво категорије 3232

7.
Заштитне кожне 
рукавице за вариоце

SRPS EN 
12477:2007

Рукавице за заваривање од говеђег шпалта, дужина 35цм, тип А

Антивибрационе 
рукавице

SRPS EN ISO 
10819:2008

Антивибрационе рукавице са чичак траком и додатном заштитом 
зглоба, надланица од спандекса за додатну удобност, јастучићи 
са специјалним гелом на длану и кажипрсту ради ублажавања 
ефеката вибрација на зглобове. 

Електроизолационе 
рукавице

SRPS EN 
60903:2011

Електроизолационе рукавице од природног латекса, класа 2, маx. 
напон 17000V, дебљина 2,3мм, испитане од стране овлашћене 
куће. 

Електроизолационе 
чизме

SRPS EN 
50321:2011

Ђон од вулканизиране гуме отпорне на уља, масти, раствараче и 
хемикалије, противклизна својства, отпорност на просецање, шок
апсорбер у пети, заштитна капа (200Ј), водонепропусне. Подносе 
преко 35kV на ђону и 20kV на целој чизми. 

Заштитне наочаре за 
вариоце

 SRPS EN 
175/2010

Варилачке наочаре на преклоп са вентилима, мекани PVC 
рам, еластична подесива трака, поликарбонатска стакла 
DIN 5, унутрашња поликарбонатска бистра стакла.

Заштитне наочаре са 
провидним стаклом и 
бочном заштитом

SRPS EN 
166:2008

Заштитне наочаре од поликарбонатног стакла које пружају и 
бочну заштиту од чврстих летећих честица.

Филцане маске – кофил-
једнократни респиратор

SRPS EN 
149:2013

Хоризонтално склопива маска чији дизајн гарантује 
комфор и перфектно налегање, велика запремина 
омогућава низак отпор при дисању и смањује потенцијал 
продирања честица, без вентила, ниво заштите FFP2 

Маска ‘’панорама’’
 SRPS EN 
136:2008

Маска за цело лице од силиконске, безмирисне, антиалергијске 
гуме, поликарбонатско стакло широког видног поља отпорно на 
гребање, качење на 5 тачака. 

Филтери за метан
SRPS EN 
14387:2013

Филтер AB2-комбиновани филтер за органске и 
неорганске гасове и паре. 

Филтери за озон
SRPS EN 
14387:2013 Филтер CO-филтер за озон

Филтери за хлор
SRPS EN 
14387:2013

Филтер AB2-комбиновани филтер за органске и 
неорганске гасове и паре. 

Камашне варилачке
SRPS.EN 
11611 :2011

Камашне кожне са подесивим тракама, универзална величина.

Заштитна кецеља
SRPS.EN
14605:2011

Радна кецеља од 100% винила са најлонским трегерима дебљине 
0,508 мм, димензија 90 X 115 мм, у складу са EN 14605, тип PB 4,
отпорна на раствор киселина и база, као и на биљно и 
животињско уље и маст.

Кожна кецеља – заштита
од топлоте

SRPS.EN
6942:2008

Заштитна кецеља за завариваче, произведена од говеђег шпалта 
димензије 100 X 80 цм или 110 X 70 цм, са подесивим шналама.

Флуоросцентни прслуци 
са  3М тракама

SRPS EN 471
Прслук високе видљивости са рефлективним тракама, 
произведен од 100% полиестера, копча се чичак траком, 
универзалне величине, нарандзасте или жуте боје. 

Прслук за спасавање на 
води

SRPS EN 
12402-2:2008 Прслук за плутање  на води са каишевима за притезање. 

Колут-појас за 
спасавање на води

SRPS EN 
12402-5:2008

Материјал чврсти полиетилен наранџасте боје пуњен 
полиуретаном, са светлећим тракама. 
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Ужад за заштиту против 
падова (рад на висини)

SRPS EN  
358 :2007

Уже ø12мм за рад на висини са механизмом за подешавање 
-дужине 2 м

Опасач за рад на висини
SRPS EN 
358:2007

Опасач за радове на висини, качење у 3 тачке: на грудима, 
на леђима и на боковима, подршка за леђа, додата подршка 
за рамени и бутни део, са аутоматским копчама ради 
лакшег монтирања. 

Пасте за руке
Уверење 
произвођача

Адекватна за заштиту руку, да скида прљавштину од 
машинског уља, моторног уља, нафте и др., са додатком 
глицерина.

Креме за руке
Уверење 
произвођача

Адекватна за заштиту руку, за мешовити тип коже, 
надокнађује влагу, штити од исушивања
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