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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ доо                        

БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА бр.110 

БЕОГРАД 

ВЈН бр. 13/17 

Јануар   2018. године 
 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), 

Одлуци бр. ИН 1107/17 од 25.12.2017. године, о покретању поступка јавне 

набавке ВЈН 13/17 и Решења о образовању Комисије бр. ИН-1108/17 од 

25.12.2017. године, припремљена је следећа:    

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке ВЈН бр. 13/17 

Опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван Рибар“ на Новом Београду  

 
 

 

 

 

САДРЖАЈ 

1  ДЕО 

1) Општи подаци о јавној  набавци: 

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

(2) Спроводи се јавна набавка у отвореном поступку 

(3) Предмет јавне набавке  

(4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

2) Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова  

3) упутство понуђачима како да сачине понуду 

4) образац понуде 
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5) образац структуре цене са упутством како да се попуни 

6) модел уговора 

7) образац трошкова припреме понуде 

8) текст изјаве о независној понуди 

9) контакт Наручиоца 

 

 

ДЕО 2 

    УСЛОВИ  ЗА УГОВАРАЊЕ 

       ДЕО 3 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  

 

 

 

 

 

 

      ДЕО 1 

1) Општи подаци о јавној  набавци:  

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца – Грађевинска 

дирекција Србије, Булевар арсенија Чарнојевића 110, Београд  www.gds.rs 

(2) Врста поступка: отворени поступак 

  

        (3) Предмет јавне набавке: Опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван 

Рибар“ на Новом Београду 

        (4) Опис предмета набавке: Опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван 

Рибар“ на Новом Београду а што укључује набавку,испоруку, монтажу и 

уградњу кућног и канцеларијског намештаја и уређаја за домаћинство. 

        

        (5) Назив и ознака из општег речника набавке: 

Шифра 39000000- намештај (укључујући канцеларијски), уређаји за 

домаћинство 

2) услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова са Изјавама 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду 

http://www.gds.rs/
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4) образац понуде  

5) образац структуре цене са упутством како да се попуни 

6) модел уговора 

7) образац трошкова припреме понуде 

 8) текст изјаве о независној понуди 

9) контакт Наручиоца 

 

 

2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА  

75. И ДОДАТНИХ УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

2. да он и његов законски заступник није осуђиван 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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији;  

4.  потписивањем ове конкурсне документације, односно понуде,  понуђач 

под материјалном и кривичном одговорношћу изјављује  да је при 

састављању понуде 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. 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

________________  __________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица)                    

2) 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ, ТЕХНИЧКОГ И 

КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

Неопходно је да понуђач раполаже са потребним финансијским, техничким 

и кадровским капацитетом. 
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ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

2)2.1 Без губитака у следеће 3 обрачунске године: 2014,  2015. и 2016.  

 2)2.2 Довољан финансијски капацитет под чиме се подразумева: 

 Укупан приход  остварен у  три обрачунске године године  (2014,  2015. и 

2016.) од најмање 700.000.000,00 динара 

2)2.3 Без дана блокаде рачуна за период од три године од позива за подношење 

понуде.  

Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди неопходно је да 

чланови групе понуђача испуњавају заједно  услове у погледу финансијског 

капацитета. Потребно је да услове из тачки 2) 2.1 и 2)2.3 испуњава сваки из 

групе понуђача  и подизвођач уколико учествује у јавној набавци . 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

________________  __________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

2)2.5 Понуђач треба да поседује минимум следећи производни капацитет по 

јединици артикла на годишњем нивоу: 

 Тип артикла  Број артикала на год. нивоу 

1. Клизни плакари 8000 

2. Ормари 40000 

3. Предсобља , комоде и ципелари 50000 

4. Ноћни ормарићи, комодице 10000 

5.  Спаваће  и дечје собе 20000 

6. Кухиње 70000 

7. Трпезаријски столови 2000 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

________________  __________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица 

 

2)2.6 Потребно је да понуђач/ сви чланови заједничке понуде/ поседује 

следеће сертификате: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001, FSC 

COC  за области из предмета ове ЈН, за послове које у оквиру заједничке 

понуде извршава. 



ВЈН 13/17  ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

страна 5 од  33 

 

Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди неопходно је 

да чланови групе понуђача испуњавају заједно  услове у погледу пословног 

капацитета, на горе описан начин. 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

________________  __________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

2)2.7 Потребно је да понуђач располаже следећим техничким капацитетом: 

 Тип машине Количина  Ј.м. Годишњи 

капацитет 

1. кантерица 6 м 2.000.000. 

2. Двострана кантерица 1 м 500.000. 

3. Хоризонтални форматизер 4 М2 800.000. 

4. ЦНЦ обрадни центар 4 ком 600.000. 

5. Типлерица проточна 3 ком 2.000.000. 

6. Блањалица  2 м 1.500.000. 

7. Вакуум преса 1 М2 100.000. 

8. Линија за фарбање дрвета 1 М2 200.000. 

9. Доставно возило до 3.5т 

носивости 

30    

10. Возило носивости >3,5т 5   

11. Магацински простор у 

Београду 

Мин. 800м2   

12. Изложбени простор у 

Београду 

Мин. 3000м2   

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

________________  __________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица 

 

Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди неопходно је да 

чланови групе понуђача испуњавају заједно  услове у погледу техничког 

капацитета, на горе описан начин. 

 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

2)2.8  Неопходно је да Понуђач поседује минимум следећи кадровски капацитет: 

- 5 дипл. инж. маш. 

- 1 дипл.инж.грађ. 

- 1 дипл. инж.арх. 

- 1 дипл.инж. прераде дрвета 

- 1 дип.инж. електротехнике  
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- 1 инж. за производни менаџмент 

- 1 дизајнер техничких производа  

- 80 Радника на пословима склапања и монтаже намештаја  пројекта 

- 200 осталих запослених  

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                             (потпис овлашћеног лица)           

Важна напомена:Уколико се ради о заједничкој понуди могуће је да услове који 

се односе на кадровски капацитет испуњавају заједно чланови групе понуђача. 

2) 3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 1 ЗАКОНА  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице 

као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

4) изјаве понуђача да је при састављању понуде 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. Доказ из тач. 2) и 3) не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. Доказ из тачке 3) мора бити издат након 

објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење 

понуда.  

Правно лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно 

да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност 

обавезних услова из Закона и ове конкурсне документације. 

Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице. 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                             (потпис овлашћеног лица)           
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2) 3.1 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник 

као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

4) да је понуђач при састављању понуде 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. 

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у 

складу са законом. 

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 

тачаке 1) до 4) Закона, односно обавезних услова дефинисаних у  делу 1, под 2) 

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, 

тачке 1), 2) и 3) ове конкурсне документације. 

Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 

 

 

Место и датум  

 

 

М. П. Понуђач 

 

_____________         _____________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 

 

2)3.2  ИЗЈАВА У ВЕЗИ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

 

ИЗЈАВА 

 

Понуђач _______________________________________ (навести назив 

понуђача) у отвореном поступку јавне набавке бр. ВЈН 13/17, под материјалном 

и кривичном одговорношћу изјављује  да је при састављању понуде 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. 

 

          Датум          Понуђач 

 

________________                        М.П.                                          ____________ 



ВЈН 13/17  ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

страна 8 од  33 

 

Напомена: Ову изјава се обавезно потписује без обзира да ли понуђач 

правно лице или предузетник. 

 

 

2)4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

ПОНУЂАЧЕ У СМИСЛУ  ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

2)4.1ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА  

2)4.1.1. Понуђач доказује да је без губитака достављањем Биланса успеха за  

2014., 2015. и 2016. годину.  

2)4.1.2 Понуђач доказује да је без дана блокаде за  три године од позива за 

подношење понуда, достављањем: Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-

ЈН који издаје Агенција за привредне регистре и Потврдом о броју дана 

неликвидности коју издаје Народна Банка Србије – Одељење за принудну 

наплату. 

2)4.1.3  Захтевани укупан приход доказује се достављањем Биланса успеха за 

2014., 2015. и 2016. годину. 

 

Место и датум: 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Понуђач 

 

 

 

 

 

 

2)4.2 ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ  КАПАЦИТЕТА  

ПОНУЂАЧ_______________________________________________ , 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

да понуђач,  или да сви чланови групе понуђача заједно у случају групне понуде 

поседује следећи производни капацитет по јединици артикла на годишњем 

нивоу: 

 

 Тип артикла  Број артикала на год. нивоу 
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1. Клизни плакари 8000 

2. Ормари 40000 

3. Предсобља , комоде и ципелари 50000 

4. Ноћни ормарићи, комодице 10000 

5.  Спаваће  и дечје собе 20000 

6. Кухиње 70000 

7. Трпезаријски столови 2000 

 

 

2)4.2.1 Потребно је да понуђач/ сви чланови заједничке понуде/ поседује 

следеће сертификате: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001, FSC 

COC  за области из предмета ове ЈН, за послове које у оквиру заједничке 

понуде извршава. 

2)4.2.2 Потребна документација: фотокопије важећих сертификата  

 

Место и датум: 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Понуђач 

 

 

 

 

 

2)4.3 ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

Потребно је да понуђач/ сви чланови заједничке понуде/ поседује:  

 Тип машине Количина  Ј.м. Годишњи 

капацитет 

1. кантерица 6 м 2.000.000. 

2. Двострана кантерица 1 м 500.000. 

3. Хоризонтални форматизер 4 М2 800.000. 

4. ЦНЦ обрадни центар 4 ком 600.000. 

5. Типлерица проточна 3 ком 2.000.000. 

6. Блањалица  2 м 1.500.000. 

7. Вакуум преса 1 М2 100.000. 

8. Линија за фарбање дрвета 1 М2 200.000. 

9. Доставно возило до 3.5т 

носивости 

30    

10. Возило носивости >3,5т 5   

11. Магацински простор у 

Београду 

Мин. 800м2   

12. Изложбени простор у 

Београду 

Мин. 3000м2   
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Потребна документација: aналитичка картица основних средстава и 

пописна листа за 2016. годину и Уговори о стицању права својине на 

средствима или лизингу или ВАЖЕЋЕ  саобраћајне дозволе за средства за 

која се иста издаје. Уколико су основна средства прибављена у 2016. години 

доставља се aналитичка картица основних средстава и Уговори о стицању 

права својине или лизингу на средствима. Уколико се ради о закупу 

неопходно је доставити Уговор о закупу 

 

Могуће је да технички капацитет испуњавају заједно сви чланови групе понуђача 

у заједничкој понуди 

 

 

Место и датум: 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Понуђач 

 

 

 

 

 

 

2) 4.4. ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

Потребно је да понуђач/ сви чланови заједничке понуде/ поседује:  

- 5 дипл. инж. машинства 

- 1 дипл.инж.грађ 

- 1 дипл. Инж.арх. 

- 1 дипл.инж. прераде дрвета 

- 1 дип.инж. електротехнике  

- 1 инж. За производни менаџмент 

- 1 Дизајнер техничких производа  

- 80 Радника на пословима склапања и монтаже намештаја  пројекта 

- 200 осталих запослених  односно радно ангажованих   

Наведени елементи се доказују достављањем доказа о стручној спреми као и 

доказа о радном ангажовању лица за која су достављени докази, потврде и 

уверења. Доказ о радном ангажовању (радни однос, уговор о делу, уговор о 

привременим и повременим пословима) су пријаве надлежним фондовима на 

прописаним обрасцима  и уговори о радном ангажовању,  као и извод из 

појединачне пореске пријаве за месец новембар  2017. године са прегледом свих 

запослених. 

Могуће је да кадровски капацитет испуњавају заједно сви чланови групе 

понуђача у заједничкој понуди 
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Место и датум: 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Понуђач 

 

 

 

 

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА 

НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД 

КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом 

примењују се одредбе Закона, других одговарајућих  закона и прописа који 

уређују материју јавних набавки, односно закона, прописа и техничких 

стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке. 

3) 1. Језик понуде 

Понуде се подносе на српском језику. 

3) 2. Попуњавање и овера понуде 

 Понуда се обавезно попуњава на веродостојним примерцима Конкурсне 

документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач 

при попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога 

написати исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду. 

Уколико је текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст 

нечитки, понуда ће се одбити као неуредна. 

 Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити печатом, а 

овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне 

документације да потпише и потпис овери  печатом, на сваком 

предвиђеном месту у Конкурсној документацији. 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној 

коверти, тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта 

онаква каква је предата. 

 Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити 

или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не 

оштете листови или печат. 

 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити у запечаћеној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије 

д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку у отвореном поступку ВЈН бр. 13/17– НЕ 

ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и 

адреса понуђача. 

 Конкурсна документација је  доступна на интернет страни наручиоца 

 

3) 3. Партије 
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Јавна набавка није обликована у партије. 

 

3) 4. Понуда са варијантама 

 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

3) 5. Измена, допуна или опозив понуде 

 

У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да 

је у питању измена, допуна или опозив понуде.   

 

3) 6. Забрана учествовања у више понуда 

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у 

више заједничких понуда; 

3) 7. Подизвођачи  

1. Понуђач, уколико ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој 

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу 

који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона (да  има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, за део 

набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела 

јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

овог закона,  понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 

подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

3. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 

укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог 

услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

4. Понуђач је обавезан да за подизвођача да испуни додатни  услов из ове 

конкурсне документације који се односи на редовну исплату запосленима. 

3) 8. Подношење заједничкe понуде 

 

1. Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи су дужни да, 

уколико   понуду подносе као  заједничку,  то  наведу  у  својој  пријави  

попуњавем одговарајућег обрасца из одељка 4.  Конкурсне документације.   

 

2. Саставни је део заједничке понуде je споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке о:  
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2.1 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2.2 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

2.3 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средствa обезбеђења која су 

предвиђено у овој  конкурсној документацији;  

2.4 понуђачу који ће издати рачун;  

2.5 рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

2.6 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

3. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

3) 9. Посебни услови јавне набавке 
 

 Рок завршетка посла који је предмет ове јавне набавке је најкасније 75 

календарских дана од дана увођења у посао сагласно овој конкурсној 

документацији. 

 Аванс није предвиђен  

 Плаћање по опремљеној обрачунској јединици, сагласно делу 3 ове 

конкурсне документације, максимум 15 дана од испоруке и монтаже свих 

елемената у обрачунској јединици  

 

 3) 10 Финансијско обезбеђење – банкарске гаранције и депозит 
  

  

Трошкове издавања банкарских гаранција сноси понуђач. Све Банкарске 

гаранције предвиђене у конкурсној документацији морају имати следеће 

карактеристике: 

 Поднета Банкарска гаранција мора бити неопозива,  безусловна и платива 

на први позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи 

износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност 

за решавање спорова.  

 Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да 

провери бонитет те банке код Народне банке Србије. 

 Понуђач може поднети  гаранцију стране банке, само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Средства обезбеђења Банкарске гаранције / депозит  које су обавезни део ове 

конкурсне документацију су: 

1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 5% 

понуђене цене . 

 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање 90 дана од 

дана отварања понуда или до успостављања банкарске гаранције за добро и 

квалитетно извршење посла( за изабраног Понуђача). 
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2.  Банкарска гаранција / Депозит за добро и квалитетно извођење 

радова и вршење услуга (добро извршење посла) 

 

Извођач  може прихватити, да уместо Банкарских гаранција за добро извршење 

посла, сагласно овој конкурсној документацији,  Наручилац задржава депозит 

како је дефинисано Делом 2. Члан 31.2 ове конкурсне документације. 

 

3. Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно изршење 

посла  не подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена 

Извођачу у номиналном износу. 

 

За гарантни период је изабрани понуђач обавезан да достави гарантне листове 

произвођача. 

 

3) 11. Валута и обрачун разлике у цени 
 

Цена се у јавној набавци изражава у динарима.  

Цене подлежу обрачуну разлике у цени према процедури из дела 2.7 дела 2 

Конкурсне документације. 

3) 12. Начин означавања поверљивих података у понуди  

 

1. Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени 

само за намене ове јавне набавке  и неће бити доступни ниједном лицу изван 

круга лица укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити 

објављени било приликом отварања пријава било у наставку поступка или 

касније. 

2. Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке 

које не садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису јавно 

доступни, као и пословне податке који су интерним  актима учесника означени 

као поверљиви, а у складу са законом који се уређује пословна тајна. Понуђач је 

дужан да сва поверљива документа из достављене документације означи у 

десном горњем углу документа црвеним великим словима речју 

''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора стајати потпис лица које потписује понуду, 

односно обрасце из ове конкурсне документације.  

3. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру 

документа достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен 

црвено, а у истом реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним 

великим словима ''ПОВЕРЉИВО'' 

4. Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у 

оквиру понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не одговара 

за поверљивост података који нису означени на захтеван начин. 

5. Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој  јавној 

набавци.  

 

3) 13. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје 

наручилац 

1.   Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. Закона, у  у 

писaном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији  
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најкасније пет дана пре истека рока за подношење пoнуда, уз напомену 

''Објашњења у вези поступка јавне набавке у отвореном поступку ВЈН 

13/17“.  

2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да 

заинтересованом лицу у року од три дана пошаље одговор у писаном облику и 

да истовремено одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.   

 

3) 14. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје понуђач 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 

и непосредну контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача 

у документацију која је доказ за испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке. 

 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 

понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, 

односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или 

неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 

другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.  

3) 15. Исправка рачунских грешака 

1. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања понуда.  

2. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 

јединична цена.  

3. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

3) 16. Увид у документацију од стране понуђача после отварања понуда 

1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном 

поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, 

односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев 

Наручиоцу.  

2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у 

документацију и копирање документације из поступка о трошку 

подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, 

уз обавезу да заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14. 

Закона. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних 

услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 

3) 17. Начин комуникације у јавној набавци 
 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавнe 

набавки одвија се у складу са чланом 20. Закона.  

 

3) 18. Негативне референце 
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку 

јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ из може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року;  

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи;  

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог 

члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

3) 19  Критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте економски 

најповољнија понуда. 

 Параметри који се бодују су следећи:  
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1) Понуђена цена...........................................................................мах 60 

пондера 
Бодовање се врши на следећи начин:  

1)1 најнижа понуђена цена набавке и уградње опреме  ............  =  60 пондера 

1)2 остале понуде се бодују по критеријуму : (најнижа понуђена цена  / понуђена 

цена) х 60 

 

2) Рок испоруке и монтаже ........................................       мах  30 пондера 

Бодовање се врши на следећи начин:  

2)1  минимални рок испоруке и монтаже 15 календарских дана ..................30  

пондера 

2)2  максимални рок испоруке и монтаже 75 календарских дана................. 0 

пондера 

2)3  пондери за рокове између минималног и максималног израчунавају се по 

формули (30/60)х(75-Н) где је Н-број дана понуђених у датој понуди 

 

3) Гарантни период за намештај....................................10 пондера  

Бодовање се врши на следећи начин:  

3)1 минимални гарантни рок од 12 месеци.......................0 пондера 

3)2 максимални гарантни рок од 36 месеци......................10 пондера 

3)3 међувредности се израчунавају по формули (10/24)х(Н1-12) где је Н1- 

понуђени број месеци за гарантни рок у датој понуди  

                                                                              Укупан  број пондера 100 

 

Збир пондера износи 100. Избор између достављених понуда,  Наручилац 

спроводи тако што их  рангира на основу наведених критеријума и пондера 

одређених за те критеријуме 

 

3) 20 Посебна обавеза понуђача 

Понуђач достављањем своје понуде по овој конкурсној документацији и њеним 

потписом  потврђује и изјављује под пуном материјалном, моралном и 

кривичном одоговорношћу да је при састављању своје понуде по овој конкурсној 

документацији, 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. 

3) 21 Накнада за коришћење патената  
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине сноси понуђач. 

3) 22 Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права из члана 148. Закона може да поднесе понуђач, , односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном 

поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: 

подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији.  
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није 

другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 

је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда,  без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.  став 

3.Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 

рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу од: 120.000,00 динара.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. 

ст. 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Подносилац 

захтева за заштиту права из члана је дужан да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у Законом (члан 156.) прописаном  износу. Као доказ о уплати 

таксе, у смислу члана 151. Закона, прихватиће се:  

  Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. 

Закона о јавним набавкама, која садржи следеће: 

    (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе 

(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум 

када је уплата таксе реализована); 

    (3)  износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши; 

    (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

 

    (6)  позив на број: ВЈН 13/17; 

    (7)  сврха: републичка  административна  такса;  број или  другa  ознакa јавне 

набавке на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив 

наручиоца; 

    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о 

извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца 
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захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 

административне таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за 

заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописима. 

 

 

 

 

 

 

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 13/17 

4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Напомене: Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан 

је да достави податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није 

заједничка, понуђач попуњава само један од приложених образаца. Образац се 

може копирати. 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 

_____________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 

___________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: 

_____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА 

КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:____________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:___________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 

____________________________________ 
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МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 

___________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 

_________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: 

________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА:_______________________ 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                          (потпис овлашћеног лица)              

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 

_____________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 

___________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: 

_____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 

 

___________________________________ 

 

ТЕЛЕФОН:_____________________________________ 

 

 

ТЕЛЕФАКС:____________________________________ 

 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 

____________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 

___________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 

_________________________________________ 
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БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: 

________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА:_________________________ 

 

 

Место и датум  М. П.            Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 

 

 

                           4) 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

           а. Самостално 

           б. Заједничка 

           ц. Понуда са подизвођачем 

(заокружити једну од понуђених опција) 
 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

4) 3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

-образац се може копирати- 

Напомене: Образац попуњава и подизвођач/и. За тачност података гарантује 

понуђач, односно солидарно понуђачи из групе понуђача. Образац се може 

копирати. 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: 

________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА : 

______________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: 

_____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА 

КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:____________________________________________________ 

 

 

ТЕЛЕФАКС:___________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: 

________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: 

_______________________________ 
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 

_________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: 

________________________________________ 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

__________  _____________ 

                                                                                             (потпис овлашћеног лица)           

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана 

отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, 

понуда ће бити одбијена због битног недостатка. 

 

 Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику 

да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који 

прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

 Рок важења понуде је _______________ календарских дана од дана 

отварања понуде. 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

               (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                           
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4) 5. ЦЕНА И РОК ЗАВРШЕТКА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  

Укупна цена  _______________________________ динара без ПДВ 

словима:________________________________________________________ 

 

 

 рок завршетка уговорних обавеза је  ___________________  (најдуже  до 75 

календарских дана), почев од дана увођења у посао Извршиоца сагласно 

Конкурсној документацији за ову јавну набавку. 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                  

     

 

 

 

4) 6. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 

 

1. Проценат  укупне вредности јавне набавке  који се поверава подизвођачу 

износи ______ %, односно динара без ПДВ. 

 

2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача јесте (уписати 

га): 

 

 

 

Напомена: наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности 

јавне набавке. Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи сваки 

поједини подизвођач. 

 

Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за његово 

попуњавање 
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Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 

                

 

 

 

 

 

 

 

5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 

Укупна цена  Опремања објекта 3 на локацији „Др. Иван Рибар“ на Новом 

Београду износи  

______________________________________________________________ са ПДВ 

 

словима:________________________________________________________ 

 

 а без ПДВ __________________________________________ 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                  

 

укупна цена обухвата збир цена обрачунских јединица и то:   

                

1. приземље-део објекта који се опрема канцеларијским намештајем - ком.1   

_________________________________ 

2.  типски стан, тип- СТУДИО - ком.27  јединична цена_____х 27=________ 

3. типски стан, тип- ДВОСОБАН – ком.46 јединична цена_____х 46=_______ 

4. типски стан, тип- ТРОСОБАН – ком. 24 јединична цена_____х 24=_______ 

5. типски стан, тип- СТУДИО 1 – ком.1 јединична цена_____х 1=________ 

6. типски стан, тип- ДВОСОБАН 1 – ком.2 јединична цена_____х 2=_______ 

7. типски стан, тип- ТРОСОБАН 1 – ком.2 јединична цена_____х 2=_______ 

8. типски стана тип- ТРОИПОСОБАН – ком.2 јединична цена____х 2=_____ 
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9. повучени спрат -део објекта који се опрема као заједнички простор 

за слободне активности (play room) – ком.1 јединична цена_____х 

1=________ 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

6) МОДЕЛ УГОВОРА 

(попуњава понуђач) 

 

Уговорне стране:  

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ДОО 

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110 

(у даљем тексту: Наручилац) 

коју заступа директор  Др Небојша Шурлан,  

са једне стране 

и 

са друге стране ____________________________ (назив и седиште/а понуђача, 

односно групе понуђача (у даљем тексту: Извршилац) а кога заступа 

директор (овлашћено лице) _______________________________ 

Предмет Уговора:  

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

  

 да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 13/17, 

чији је предмет: опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван Рибар“ на 

Новом Београду а што укључује набавку, испоруку  и уградњу кућног и 

канцеларијског намештаја и уређаја за домаћинство. 

 

 да је Извршилац, у поступку јавне набавке ВЈН 13/17, доставио понуду 

која је код Извршиоца  заведена под бр._______ од ________године; 

 

 да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној набавци ВЈН 

13/17 прихватио понуду Извршиоца. 
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ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

 

Члан 2. 

 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

 

1. Уговор 

2. Део 1 Конкурсне документације 

3. Део 2  Конкурсне документације 

4. Део 3  Конкурсне документације  

5. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извршиоца  

 

Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и 

модификују. 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 3. 

 

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши савесно, по правилима 

струке и условима из своје понуде, а сагласно Конкурсној документацији 

Наручиоца под ознаком ВЈН 13/17 изврши оследеће бавезе из Уговора, и то: 

да својом радном снагом,средствима изврши опремање Објекта 3 на локацији 

„Др. Иван Рибар“ на Новом Београду а што укључује набавку, испоруку,  

монтажу и уградњу,  кућног и канцеларијског намештаја и уређаја за 

домаћинство. 

 

Члан 4. 

 

Извршилац се обавезује да изврши све неопходне  припремне услуге и радове по 

овлашћењу Наручиоца, које су неопходне за извршење његове уговорне обавезе , 

сагласно Конкурсној документацији за Јавну набавку ВЈН 13/17 и у свему у 

складу са правилима струке и важећим прописима за предметну област. 

 

Извршилац се посебно обавезује да следи евентуалне  инструкције Наручиоца 

приликом извршења сваког дела својих уговорних обавеза. 

 

 

Члан 5. 

 

Потписом овог уговора Извршилац потврђује да је упознат са комплетном  

документацијом и техничким спецификацијама потребним за испоруку робе, 

односно за извршење обавеза из овог уговора у целости, те не може накнадно 

истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену 

или продужетак рока за извршење уговорних обавеза. 

 

Извршилац је обавезан да приликом извршења својих уговорних обавеза 

предузме све прописане мере безебедности и здравља на раду, као и заштите 

животне средине. 
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ЦЕНА  

 

Члан 6. 

 

Укупна уговорена вредност за робу која је предмет овог уговора, а сагласно 

Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 13/17, износи: 

 

_________________________динара без ПДВ 

 

(словима:                                                                                 ) 

 

 

_________________________динара са ПДВ 

 

(словима:                                                                                ) 

Која обухвата: 

1. приземље-део објекта који се опрема канцеларијским намештајем - ком.1   

_________________________________ 

2.  типски стан, тип- СТУДИО - ком.27  јединична цена_____х 27=________ 

3. типски стан, тип- ДВОСОБАН – ком.46 јединична цена_____х 46=_______ 

4. типски стан, тип- ТРОСОБАН – ком. 24 јединична цена_____х 24=_______ 

5. типски стан, тип- СТУДИО 1 – ком.1 јединична цена_____х 1=________ 

6. типски стан, тип- ДВОСОБАН 1 – ком.2 јединична цена_____х 2=_______ 

7. типски стан, тип- ТРОСОБАН 1 – ком.2 јединична цена_____х 2=_______ 

8. типски стана тип- ТРОИПОСОБАН – ком.2 јединична цена____х 2=_____ 

9. повучени спрат -део објекта који се опрема као заједнички простор за 

слободне активности (play room) – ком.1 јединична цена_____х 1=________ 

 

 

Ова цена обухвата вредност целокупне робе која је приказана у Делу 3. ове 

конкурсне документације, њене монтаже и уградње, као  и све остале трошкове 

Извршиоца, укључујући и трошкове испоруке сагласно Конкурсној 

документацији за јавну набавку ВЈН 13/17. 

Стварна вредност извршене услуге утврдиће се као збир производа стварно 

опремљеног броја и типа простора потврђеног од задуженог лица и уговорених 

јединични цена типске стамбене јединице или типске јединице друге намене. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 7. 
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Наручилац ће извршити плаћање доспелих обавеза из. Чл. 6 овог уговора 

у року од 15 дана од комплетно извршене услуге по процедури 

дефинисаној у Делу 2. ове конкурсне документације. 

 

 

МЕСТО И ВРЕМЕ  ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА 

 

 

Члан 8. 

 

Место испоруке робе  утврђено у Конкурсној документацији је Објекат 3 на 

адреси Милеве Марић Ајнштајн 100 и 102 на Новом Београду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РОКОВИ 

 

Члан 9. 

 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу испоручи робу која је предмет овог 

уговора и под условима из овог уговора у року од _______________календарских 

дана од дана увођења у посао сагласно овој конкурсној документацији. 

 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 10. 

 

Наручилац се обавезује да од Извршиоца прими испоруку робе и услуга, на 

начин и у време, у свему сагласно одредбама овог уговора и Конкурсној 

документацији за јавну набавку ВЈН 13/17, а уз уважавање инструкција 

Наручиоца. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 

 

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор : 

        1) Ако је над Извршиоцем покренут стечајни поступак или поступак 

ликвидације или принудног поравнања или ако Извршилац пренесе Уговор, 

а да прво није добио сагласност Наручиоца у писаној форми или ако је 

Извршилац: 

а) одустао од Уговора; 

б) без разумног оправдања пропустио да почне извршење посла  или 

задржава напредовање извршења посла  или његовог дела, петнаест (15) 
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дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да 

настави; 

в) упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, 

пропустио да извршава посао у складу са Уговорном документацијом 

или стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овој 

Уговорној документацији; 

г) пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца да отклони 

неки уочени недостатак што утиче на извршење посла и уговорени рок; 

д) без сагласности Наручиоца дао у подизвршење неки део Уговора; 

ђ) добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне 

поступке; 

е) правно онемогућен да изврши посао; 

ж) извршио организационе измене којима се мења његов правни 

субјективитет; 

з) пропустио да прибави тражене гаранције и/или осигурање; 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било кога од наведених 

разлога у овом члану, Извршилац нема право да потражује било какав вид 

накнаде штете од Наручиоца. 

 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА  

 

Члан 12. 

 

Извршилац уз своју понуду доставио Наручиоцу Уговор заведен код Извршиоца  

бр. _________ од _________ године, којим се  регулише међусобни однос  

његових чланова (групе), а у вези извршења обавеза из овог уговора, у свему 

сагласан Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 13/17. 

 

У Уговору из претходног става овог члана уговорено је да је лице овлашћено за 

закључење овог уговора, ____________________ (име и презиме), који је 

овлашћен за комуникацију са Наручиоцем. 

 

Група Понуђача је према Наручиоцу неограничено солидарно одговорна за 

извршење свих обавеза преузетих овим уговором.  

 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је 

одговоран за следеће: 

 

 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је 

одговоран за следеће: 

 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је 

одговоран за следеће: 

 

 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је 

одговоран за следеће: 
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Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је 

Извођач Група понуђача 

 

 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

Члан 13. 

Подизвођачи су 

 

1. _______________________________ (назив и седиште) 

2. _______________________________ (назив и седиште) 

3. _______________________________ (назив и седиште) 

4. _______________________________ (назив и седиште) 

 

Подизвођач 1.  ___________________________ врши следеће: 

 

 

Подизвођач 2.  ___________________________ врши следеће: 

 

 

Подизвођач 3.  ___________________________ врши следеће: 

 

 

Подизвођач 4.  ___________________________ врши следеће: 

 

Проценат вредности радова који је поверен извођачима износи _______% укупне 

вредности радова. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
               (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне 

набавке Извршилац поверио подизвршиоцима. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора 

решавају споразумно преко својих овлашћених представника. 

 

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на 

начин дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 15. 

 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за 

јавну набавку ВЈН 13/17, примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), и других прописа којима је регулисана материја овог уговора. 



ВЈН 13/17  ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

страна 31 од  33 

 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних и равноправних примерака, 

од којих по 3 (три) задржава свака уговорна страна. 

 

 

 

ЗА ИЗВРШИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 

(овлашћено лице) 

 

Директор 

  

 

_________________________ 

 

 

МП  

Др Небојша Шурлан 

 

___________________________ 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

7)  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

(овај образац није неопходно попунити) 

 

 Трошкови издавања Банкарске гаранције за озбиљност понуде 

_____________________________ динара. 

 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                                          (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                    

  

 

    

НАПОМЕНА: У смислу члана 88. Закона и Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/2013 и 104/) 

понуђач може у обрасцу трошкова припреме понуде приказати трошкове 

прибављања средстава обезбеђења. 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају, да је поступак јавне 

набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је у 



ВЈН 13/17  ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

страна 32 од  33 

обавези да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 

својој понуди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 

понуду у поступку јавне набавке ВЈН 013/15 Наручиоца Грађевинске дирекције 

Србије д.о.о, Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                      (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА  
 

Контакт особе Наручиоца су: 

 



ВЈН 13/17  ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

страна 33 од  33 

 

Ивана Арежина, дипл.инж.арх. тел. 011/3209-835 и Саша Пантелић, 

дипл.правник, тел. 011/3209-850, радним даном од 09,00 до 15,00 часова. 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

Понуђач 

__________   _____________ 

                           (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                  
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ДЕО 2 

 

УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 
 

Опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван Рибар“ на Новом Београду  

 

 

С А Д Р Ж А Ј   Д Е Л А   2. 

 

 

 

2.1  ОПШТИ УСЛОВИ  

2.2  ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ НУЂЕЊА 

2.3  ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО И КВАЛИТЕТНО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛA  

2.4  ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

2.5  РЕЧНИК ТЕРМИНА 

2.6  ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА  

2.7 ОБРАЗАЦ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ  
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2.1 ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван Рибар“ на Новом Београду  

Општи услови Уговора о набавци, испоруци,монтажи и уградњи намештаја и уређаја 

за домаћинство се у потпуности примењују осим уколико није другачије одређено 

Посебним условима и Уговором о набавци и испоруци намештаја и уређаја за 

домаћинство. 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

1.1 У овим Општим условима, Тендерској документацији и Уговору, речи и изрази, 

дати азбучним редом, имају значење које је наведено у делу Речник термина, ове 

Тендерске документације, изузев када смисао текста захтева другачије. 

1.2 Наслови из ових Општих услова неће бити узимани у обзир приликом тумачења 

Уговора. 

1.3 Речи које су дате у једнини обухватају и множину и обрнуто, тамо где смисао то 

захтева.  

Речи које су дате у мушком роду обухватају и женски и обрнуто, тамо где смисао 

то захтева. 

Речи које представљају лица запослена на и у вези са испоруком намештаја и  

уређаја за домаћинство обухватају и предузећа која она представљају. 

Члан 2. ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА 

2.1 Уговор и сва Уговорна документација биће састављени и тумачени из текста на 

српском језику, а сва кореспонденција између учесника у реализацији Уговора 

биће такође на српском језику, уколико Посебним условима није одређено 

другачије. 

2.2 Извршилац је дужан да обезбеди да набавка, испорука, монтажа и уградња 

намештаја и уређаја за домаћинство  који су предмет ове јавне набавке, буде у 

складу са Законима и подзаконским актима, прописима о монтажи опреме, 

стандардима и правилима струке, и да обештети Наручиоца од свих казни и 

одговорности сваке врсте за кршење било ког Закона и подзаконског акта, 

прописа, стандарда или правила које изврши у време  набавке, испоруке, монтаже 

и уградње намештаја и уређаја за домаћинство    . 

2.3 Закони и други извори права који ће се примењивати на Уговорну документацију 

и тумачење исте су закони Републике Србије. 
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Члан 3. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ 

ДОКУМЕНАТА 

3.1 Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

- Уговор 

- Део 1 Конкурсне документације 

- Део 2 Конкурсне документације 

- Део 3 Конкурсне документације 

- Било који други документ оверен од стране Наручиоца и/или Извршиоца, а у 

вези са  предметом ВЈН   

Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и 

модификују. 

3.2 Документа која чине Уговорну документацију треба сматрати међусобним 

објашњењима једног за други. Сваку двосмисленост или неслагања докумената, 

Наручилац ће, на захтев Извршиоца у писаној форми, објаснити, допунити и/или 

исправити и о томе дати инструкције Извршиоца. 

3.3 Извршилац ће имати сталну дужност да пажљиво проучава и упоређује Уговорну 

документацију и одмах, у писаној форми, извештава Наручиоца о било којој 

грешци, недостатку или пропусту. Такву грешку, недостатак или пропуст 

Наручилац и Извршилац треба одмах да исправе и/или отклоне. 

3.4 Извршилац ће прегледати Уговорну документацију да би се уверио да је 

Уговорна документација у складу са Законима и подзаконским актима, 

прописима, стандардима и правилима. 

Уколико Извршилац примети да било који део Уговорне документације одступа 

од наведеног у претходном ставу, о томе ће одмах обавестити Наручиоца у 

писаној форми, пре потписивања Уговора. 

3.5 У случају да су Уговорна документација или инструкције Наручиоца нејасни, 

збуњујући или Извршилац није сигуран шта значе, без обзира на врсту и обим, он 

ће одмах о томе обавестити Наручиоца и тражити објашњење. Тражено 

објашњење Наручилац ће, у писаној форми, одмах дати Извршилац, а најкасније 

у року од 5 (пет) дана од пријема обавештења. 

Члан 4. ОБАВЕШТЕЊА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

4.1 Сва обавештења, налози, захтеви и потврде које буде давао Наручилац 

Извршиоцу биће у писаној форми, према условима Уговорне документације, 

достављени поштом или предајом на адресу Извршиоца, назначену у Уговору, и 

електронском поштом (на званично достављену е-маил адресу Извршиоца ). 

4.2 Сва обавештења, предлоге и захтеве Наручиоцу, Извршиоц даје у писаној форми 
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и доставља поштом или предајом на адресу Наручиоца: 

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110 

11150 Нови Београд 

и електронском поштом (на званично достављену е-маил адресу Наручиоца).  

4.3 Свака Уговорна страна може да изврши промену наведене адресе уз обавезу да у 

року од три (3) дана од дана настанка такве промене обавести у писаној форми 

другу Уговорну страну.  

4.4 Било која допуна и/или измена било које од одредби ових Општих услова (или 

било ког другог документа који се у њему помиње) неће се сматрати 

правоснажном уколико није дата у писаној форми и потписана од стране 

Наручиоца и Извођача. 

Члан 5. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

1.1 Наручилац ће, у писаној форми, обавести Извршиоца, које лице је Наручилац 

задужио за праћење реализације уговореног посла. 

Ако Наручилац у току Извршења посла замени лице задужeнo за праћење 

реализације уговореног посла и контролу истог, дужан је да одмах, а најкасније у 

року од три (3) дана, о томе обавести Извршиоца у писаној форми. 

5.3 Задужено лице неће имати овлашћења да ослободи Извршиоца било које 

дужности или обавезе по Уговорној документацији нити да, изузев ако је то 

изричито предвиђено Уговорном документацијом, наложи неки посао који 

повлачи за собом закашњење или додатно плаћање од стране Наручиоца. 

5.4 Наручилац може, с времена на време, у писаној форми, пренети неку од 

надлежности и овлашћења која припадају Наручиоцу и о томе обавестити 

Извршиоца, дајући му један примерак, у писаној форми, таквих додела 

надлежности и овлашћења. Свака инструкција или одобрење, издати у границама 

таквог овлашћења али не другачије, обавезиваће Извршиоца  и Наручиоца. 

5.5 Уколико лице задужeнo од Наручиоца за праћење реализације уговореног посла и 

контролу пропусти да забрани неку извршену позицију, Наручиоцу неће бити 

ускраћено право да такву извршену позицију забрани и да нареди прекид 

испоруке. 

5.6  Уколико је Извршилац незадовољан одлуком лица задужeнo за праћење  

        реализације уговореног посла и контролу, има право да се у писаној форми обрати   

        Наручиоцу у року од три (3) дана од дана пријема одлуке задуженог лица.  

        Наручилац може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од три (3)  

        дана од дана обраћања Извршиоца. О донетој одлуци Наручилац је дужан да у  

        писаној форми обавести Извршиоца. 
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Члан 6. АСИГНАЦИЈА И ЦЕСИЈА 

6.1 Асигнација и цесија врше се по Закону о облигационим односима. Извршилац не 

може, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми, извршити 

асигнацију или цесију за било који износ који је по Уговору доспео или ће 

доспети. 

Члан 7. ПОДИЗВРШИОЦИ  

7.1 Извршилац ће бити одговоран за чињења, пропусте и немарност било ког 

Подизвршиоца, његовог одговорног руководиоца, службеника или радника, исто 

као да су то чињења, пропусти или немарност Извршиоца, његових руководиоца, 

службеника или радника.  

7.2 Подизвршиоци не могу имати никаква додатна потраживања од Наручиоца због 

повреде подизвођачког уговора од стране Извршиоца. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8. ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ НА КОЈОЈ СЕ ИЗВРШАВА ПОСАО 

8.1 Наручилац је дужан да након потписивања уговора омогући Извршиоцу неометан 

приступ локацији на којој се извршава посао. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 9. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ 

9.1 Извршилац ће, без посебних трошкова по Наручиоца, извести све припремне, и 

друге активности, који се не наводе одвојено, али су неопходне за извршење 

посла набавке, испоруке, монтаже и уградње намештаја и уређаја за домаћинство 

и обезбеђивање њихове пуне функционалности.  

9.2 Извршилац ће посао извести у свему према Тендерској документацији, законима, 

техничким прописима, стандардима и правилима струке. 

9.3 Извршилац ће, са дужном пажњом, извршавати послове у складу са Уговором, 

Тендерском, Техничком и другом Уговорном документацијом. Извршилац ће 

обезбедити целокупну контролу над Подизвршиоцима, радну снагу, материјале 

и/или опрему и све остало, било да је привремене или сталне природе, неопходно 

за набавку и испоруку намештаја и уређаја за домаћинство   , све док потреба за 

тим постоји или проистиче из Уговорне документације. 

9.4 Извршилац ће вршити испоруку  у складу са Уговорном документацијом и строго 

ће се придржавати инструкција и упутстава Наручиоца датих у оквиру својих 

овлашћења, изузев у случају да је то супротно законској регулативи или физички 
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немогуће. Сматраће се да је Извршилац прихватио упутства Наручиоца уколико 

не уложи приговор у року од три (3) дана од пријема упутстава. 

9.5 Наручилац ће моћи да стави примедбу и да захтева од Извршиоца да одмах 

одстрани са посла лице које се, према мишљењу Наручиоца, не понаша 

професионално, није компетентно, занемарује вршење својих дужности или чије 

је присуство и чињење према мишљењу Наручиоца непожељно. Такво лице не 

сме поново да буде запослено на уговореним пословима без одобрења Наручиоца 

у писаној форми. За свако тако удаљено лице Извршилац ће, у најкраће могућем 

року, одредити одговарајућу замену. 

9.6 Поред других обавеза и одговорности, предвиђених Уговорном документацијом, 

Извршилац ће без посебне накнаде: 

а) Обезбедити атесте/извештаје о испитивању за испоручени  намештај и уређаје 

за домаћинство. 

б) Набавити и транспортовати сав потребан намештај и уређаје за домаћинство  

до локације испоруке  и обезбедити истовар и монтажу истих. 

в) Учествовати у раду Комисије за преглед и примопредају. 

г) Отклонити све недостатке по прегледу извршеног посла   од стране Комисије 

за преглед и примопредају, а пре сачињавања Записника Комисије о 

примопредаји посла. 

д) Учествовати у раду Комисије за коначни обрачун извршеног  посла и  . 

ђ) Отклонити све штете које би евентуално Извршилац нанео током Извршења 

посла  постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним 

површинама и трећим лицима. 

е) Уклонити сав заостали материјал и опрему коришћену при испоруци и 

монтажи намештаја и уређаја за домаћинство. 

Горе наведене обавезе и одговорности не ограничавају друге обавезе и 

одговорности Извршиоца које се захтевају Уговорном документацијом или 

законском регулативом. 

9.7  Извршилац може,уз одобрење и без посебних трошкова по Наручиоца, изводити 

посао ноћу, недељом и/или у дане празника.  

9.8 Извршилац ће, о свом трошку, направити сопствене аранжмане за ангажоване 

раднике (транспорт, исхрану, смештај). 

9.9   Извршилац ће у сваком тренутку предузети све разумне мере да спречи било које 

незаконито или насилничко понашање од стране или међу његовим радницима и 

предузети мере за очување мира и заштиту људи и њихове имовине у близини 

локације на којој се врши испорука намештаја и уређаја за домаћинство. 

9.10 Извршилац је дужан да у сваком тренутку предузме све мере да спречи било које 

незаконито чињење које угрожава животну средину или било чију имовину. 
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9.11 Извршилац ће бити одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних 

претходним тачкама од стране Подизвршиоца. 

 

9.12 Извршилац нема право да користи локацију на којој се врши  набавке и испорука 

намештаја и уређаја за домаћинство у било које друге сврхе осим оних 

дефинисаних Уговорном документацијом, а које су искључиво у вези са 

предметном испоруком. 

9.13 Уколико на локацији извршења  постоје материјали, опрема и слично, који су 

власништво Наручиоца и који не ометају нормално извршење,  Извршилац ће 

исте чувати и одржавати без додатне накнаде. Уколико су такви материјали, 

опрема и слично власништво неког другог правног и/или физичког лица 

Извршилац ће се према њима понашати маниром доброг привредника. 

9.14 Обавеза Извршиоца је да активности на набавци и испоруци намештаја и уређаја 

за домаћинство    који су предмет ове Конкурсне документације координише са 

другим радовима који се изводе на објекту, по редоследу активности, времену и 

трајању, а за које Наручилац процени да је координација неопходна 

Члан 10. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

10.1 Извршилац ће обавити или обезбедити сву потребну контролу над набавком  и 

испоруком намештаја и уређаја за домаћинство, укључујући и контролу над 

Подизвршиоцима, у току извршења посла  и после тога, све док то Наручилац 

буде сматрао потребним ради правилног извршења уговорних обавеза. 

10.2 Извршилац ће одредити лице задужено за реализацију Уговореног посла и о томе 

обавестити Наручиоца у писаној форми. 

Члан 11. ОСИГУРАЊЕ 

11.1 Пре почетка извршења посла Извршилац треба да изврши осигурање од 

сопствене одговорности, до пуне вредности, за било какво материјално или 

физичко оштећење, губитак или штету до које може да дође на свој имовини, 

укључујући имовину Наручиоца, опреми или повреду било ког лица, до чега 

може да дође приликом или због набавке и испоруке намештаја и уређаја за 

домаћинство.  

Такво осигурање треба да буде закључено код неког Осигуравајућег завода. 

11.2 Извршилац је обавезан да изврши осигурање свог целокупног особља и особља 

Подизвршиоца у току читавог периода набавке и испоруке намештаја и уређаја за 

домаћинство.  

11.3 Ако Извршилац пропусти да закључи и одржава поменута осигурања како је 

претходно наведено у тачкама 11.1 и 11.2, Наручилац може да закључи и одржава 

на снази такво осигурање и плати такву премију или премије како буде било 

потребно у ту сврху, а за тако настале трошкове Извршиоцу одбије од износа који 

је доспео за плаћање или ће исти надокнадити као дуг Извршиоца. 
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Члан 12. ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

12.1 Извршилац ће све набавке испоруке завршити до рока назначеног у овој 

Конкурсној документацији и Уговору. Обавеза Извршиоца је да координира 

активности на набавци и испоруци намештаја и уређаја за домаћинство који су 

предмет ове Конкурсне документације са другим радовима који се изводе на 

објекту, по редоследу активности, времену и трајању као и у складу са 

евентуалним писаним налозима Наручиоца. 

12.2  Наручилац задржава право да, без посебних трошкова по Наручиоца, а  у складу 

са својом пословном политиком,  усклађује динамику испоруке   намештаја и 

опреме  по фазама и по обрачунским јединицама ( типски стан или типска 

јединица друге намене)  . 

12.3  Рок за Завршетак Извршења посла биће дефинисан Уговором и почиње да тече од 

дана увођења Извршиоца у посао. 

Члан 13. ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И ДОВОЉНОСТ ПОНУЂЕНЕ 

ЦЕНЕ  

13.1 Уговорне стране сагласно утврђују да ће се вредност укупно уговореног посла 

дефинисати Уговором, на основу података из Понуде Извршиоца. Стварна 

вредност набављеног, испорученог, монтираног и уграђеног намештаја и  уређаја 

за домаћинство добија се као збир производа стварно изведених количина и 

уговорених цена по обрачунској јединици датих у делу 3 Конкурсне 

документације.   

13.2 Све цене и вредност Извршења уговореног посла су дате у динарима. Све цене су 

дате са паритетом  1 EВРO = 118.7617 динара. и подлежу обрачуну разлике у 

цени према процедури из дела 2.7 дела 2 Конкурсне документације. Извршилац 

прихвата да, уколико то буде потребно, поред предметних радова изведе и све 

Додатне радове, у складу са поступком прецизираним  у тачки 24.  

13.3 Сматраће се да је Извршилац прегледао и проверио локацију, њену околину и 

ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је 

проценио обим и природу посла, прилазе до локације, постојеће изворе за 

снабдевање електричном енергијом, као и све остале околности које су од утицаја 

за извршење посла, да је извршио преглед комплетне Уговорне документације. 

Извршилац потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да 

набавку и испоруку намештаја и уређаја за домаћинство може извести стручно и 

квалитетно, у уговореном року и за уговорени износ. Сматраће се да је 

Извршилац добио све информације које су сваком искусном Извршиоцу потребне 

у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да 

утичу или се могу одразити на извршење и завршетак посла. 

13.4 Понуђене цене у себи садрже набавку, транспорт, испоруку, монтажу и уградњу 

намештаја и уређаја за домаћинство на локацију на којој се изводе радови, 

испоруку и монтажу помоћног монтажног и потрошног материјала, сав потребан 

алат, теренске додатке за раднике, смештај и исхрану, превоз радника, 

обезбеђење целокупног посла, материјала, гаранције, осигурање, рад ноћу, рад 
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недељом и празником, све трошкове организације посла, спровођење мера 

безбедности и заштите на раду, спровођење мера заштите животне средине, 

припремне радове, сва пуштања у уређаја, режијске и друге трошкове који се јаве 

током извршења посла  и који су потребни за извршење  и завршетак посла.  

 

Члан 14.   ВАНДРЕДНИ УСЛОВИ  

14.1 Климатски услови, који отежавају или онемогућују нормално извршење посла, не 

могу бити основ за било каква додатна плаћања Извршиоцу.  

Извршилац има право на продужење рока извршења посла  у случају настанка 

таквих услова који онемогућују нормално извршење посла. Захтев за продужетак 

рока Извршилац је дужан да достави Наручиоцу у писаној форми у року од 3 

(три) дана од настанка таквих услова. Уколико Наручилац сматра да је такав 

захтев оправдан, он ће о томе обавестити Извођача у писаној форми у року од 3 

(три) дана од пријема захтева и одобрити му продужетак рока извршења посла за 

онај период за који су такви услови трајали.  

Члан 15. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ И БРИГА О ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ  

15.1 Извршилац ће се у току радова обавезно придржавати важећих прописа и 

хигијенско-техничких и противпожарних мера заштите, мера безбедности и 

заштите на раду и мера заштите животне средине и, сходно томе обезбедити, 

током извршења посла, мере личне и опште заштите. 

15.2 Извршилац ће обезбедити и запослити на локацији: 

а) само оно особље које је стручно и искусно у својим позивима и она лица који 

су у стању да обезбеде одговарајућу контролу над пословима које је потребно 

контролисати и 

Члан 16. ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА И ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 

ОПРЕМЕ 

16.1 Заштита све постојеће инсталације и опреме која се у објектима налази је обавеза 

Извршиоца. 

Извршилац ће обезбедити Наручиоца од свих губитака и потраживања због 

повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини, које могу да се појаве 

током извршења посла и обештетиће га за све рекламације, потраживања, 

одштете, трошкове и издатке настале по том основу, осим ако такве околности 

нису настале као последица Више силе. 

 

 

Члан 17. ОМЕТАЊЕ САОБРАЋАЈА И ЈАВНОГ ЖИВОТА 
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17.1 Све активности које су потребне за набавку, испоруку, монтажу и уградњу 

намештаја и уређаја за домаћинство  ће бити изведене на начин да непотребно не 

ометају јавни живот и саобраћај у насељу Др Иван Рибар у Београду, као и да не 

угрожавају имовину Наручиоца или било ког другог лица. 

Извршилац ће обештетити Наручиоца за све захтеве, потраживања, одштете и 

трошкове који настану због оваквих околности. 

17.2 Уколико Извршилац добије рекламацију или захтев за плаћање одштете због 

оштећења која је изазвао на објектима и/или постојећим инсталацијама, он ће о 

томе одмах упозорити Наручиоца. 

Уколико је до ових оштећења дошло кривицом Извршиоца, он ће бити дужан да 

такву одштету и плати. 

Члан 18. ПОМОЋ ДРУГИМ ИЗВОЂАЧИМА 

18.1 Извршилац ће, у сагласности са захтевима Наручиоца, пружити сваку разложну 

помоћ за Извршење посла било ком извођачу, радницима Наручиоца и другим 

органима, који су запослени на Извршењу посла или на радовима у непосредном 

окружењу који нису укључени у Уговор. 

18.2 Уколико таква помоћ Извршиоца представља Накнадне радове и захтева додатне 

трошкове, Извршилац ће доставити Наручиоцу захтев у року од три (3) дана за 

надокнаду истих у писаној форми са детаљним образложењем захтева. Наручилац 

ће Извршиоцу такве трошкове надокнадити, уколико сматра да је захтев 

Извршиоца оправдан и о томе га обавестити у року од 3 (три) дана након 

подношења захтева Извршиоца. 

Уколико Извршилац не упути Наручиоцу захтев за надокнаду додатних трошкова 

у року дефинисаном претходним ставом сматра се да таквих трошкова није ни 

имао. 

Члан 19. ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ 

19.1 Извршилац треба да штити и обештети Наручиоца од свих захтева за заштиту и 

судских спорова због повреде патентних права, права заштићеног знака или 

имена или других заштићених права као што су жигови, лиценце, нове 

технологије, у погледу било којег дела намештаја и  уређаја за домаћинство или 

материјала употребљеног за или у вези са извршењем посла. 

ПОЧЕТАК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И КАШЊЕЊА 

Члан 20. НАЛОГ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

20.1 Извршилац ће отпочети извршење посла , не касније од пет (5) дана након 

пријема налога Наручиоца у писаној форми да почне са истим.  
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Извршилац ће по налогу Наручиоца отпочети набавку и испоруку  уз дужну 

експедитивност и без одлагања. 

Члан 21. ПЕРИОД ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

21.1 Период за извршење посла  је дефинисан чланом 12. ових Општих услова. 

 

Члан 22. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

22.1 Извршилац има право на продужетак рока извршења посла  у случају да касни 

са  испуњењем Уговора из неког од следећих разлога: 

- Пропуштања Наручиоца да Извршиоца уведе у посао; 

- Вештачких препрека или физичких услова које није могао да предвиди 

искусни Извршилац   

- Кашњењу у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца 

у роковима дефинисаним овим Општим условима који утичу на 

испуњење уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста 

Извршиоца; 

- Неиспуњења неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан Уговорном 

документацијом; 

- Било које обуставе извршења посла  која није последица пропуста 

Извршиоца; 

- Више силе, како је то дефинисано чланом 46. ових Општих услова; 

- Извршење накнадног посла, сагласно члану 24. ових Општих услова; 

22.2 Извршилац ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку 

околности из тачке 22.1 ових Општих услова, због којих извршење посла може да 

касни или да буде прекинуто. Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и 

разлозима тог кашњења или прекида.  

Необавештавање Наручиоца о горе наведеним околностима одузима право 

Извршиоцу на продужетак рока.  

22.3 Ако Извршилац буде у закашњењу услед било ког разлога наведеног у члану 22. 

тачки 22.1 ових Општих услова, он ће упутити захтев Наручиоцу у писаној 

форми, за продужетак рока извршења посла. Извршилац је обавезан да овакав 

захтев упути Наручиоцу у року од 3 (три) дана након што се уверио да ће извесно 

доћи до прекорачења уговореног рока. Наручилац ће такво кашњење узети у 

обзир приликом евентуалног продужења рока за завршетак извршења посла и о 

томе обавестити Извршиоца у писаној форми у року од 3 (три) дана од дана 

пријема захтева. 

Члан 23. КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ ПОСЛА 

23.1 Уколико постоји оправдана сумња да Извршилац уговорене послове не може да 

заврши у уговореном року, Наручилац има право да наложи Извршиоцу да 
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предузме све потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извршења посла  

са уговореним роком. 

По основу напред изнетог Извршилац неће имати право ни на каква додатна 

потраживања. 

23.2 Уколико Извршилац својим чињењем, односно нечињењем, не изврши неку од 

својих обавеза у уговореном року Наручилац има право да наплати као уговорену 

казну износ од 5 ‰ (пет промила) од укупне вредности извршеног посла по 

коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим да износ те казне не 

буде већи од 10% (десет процената) вредности извршеног посла по коначном 

обрачуну. 

Износ пенала из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним 

обрачуном. 

23.3 Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог 

испуњавања уговорених обавеза Извршиоца већа од уговорених пенала, 

Наручилац ће захтевати, поред уговорених пенала, накнаду штете која прелази 

уговорене пенале и има право да, након обавештавања Извршиоца у писаној 

форми о стварно насталој штети, уради следеће: 

- да задржи одговарајућу суму из депозита за добро и квалитетно 

Извршење посла и рок 

- да раскине Уговор 

- да закључи нови уговор са трећим лицем на трошак Извршиоца. 

Члан 24. ДОДАТНИ РАДОВИ 

24.1 Извршилац се обавезује да изведе додатни рад било које врсте по налогу 

Наручиоца издатом у писаној форми.  

За сваки додатни рад Извршилац је дужан да достави одговарајућу понуду са 

описом позиција и количинама. 

Ако Извршилац процени да извођење додатног рада битно утиче на испуњење 

његових уговорних обавеза, дужан је да о томе обавести Наручиоца у писаној 

форми, најкасније у року од три (3) дана од дана пријема таквог налога. 

Наручилац ће се, по добијању таквог обавештења Извршиоца, изјаснити у року од 

седам (7) дана. 

Члан 25. ОБУСТАВА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

25.1 Извршилац ће, на налог Наручиоца дат у писаној форми, прекинути даље 

извршење посла или дела посла , за онај период или периоде и на начин како 

Наручилац буде сматрао потребним из њему познатих разлога. 

         Наручилац задржава право да, без посебних трошкова по Наручиоца,  у складу са 

својом пословном политиком наручује  намештај и опрему  по фазама и/или по 

обрачунским јединицама ( типски стан или типска јединица друге намене).  

Додатне трошкове које Извршилац буде имао у спровођењу инструкција 

Наручиоца према овој одредби, сносиће и платити Наручилац, осим уколико је 
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таква обустава: 

а) другачије регулисана у Уговору, 

б) потребна због неког пропуста Извршиоца, 

в) потребна за правилно извршење посла или за безбедност извршења посла или 

неког дела посла, а та потреба није настала услед неког чина или пропуста од 

стране Наручиоца или услед дејства Више силе дефинисане чланом 46. ових 

Општих услова. 

Извршилац неће имати право да надокнади било које такве додатне трошкове 

уколико, у року од седам (7) дана од налога Наручиоца, не буде дао у писаној 

форми обавештење Наручиоцу о својој намери да тражи наплату тако насталих 

трошкова. Наручилац ће одредити такву накнаду, која ће, према његовом 

мишљењу бити правилна и разумна. 

25.2 Ако извршење посла , или неког његовог дела буде задржано према налогу 

Наручиоца датом у писаној форми и ако Наручилац не дозволи да се извршење 

посла поново настави у року од тридесет (30) дана од датума обуставе, 

Извршилац може, осим ако је обустава настала према ставкама а), б) или в) из 

члана 22 тачка 22.1 ових Општих услова, да пошаље саопштење Наручиоцу у 

писаној форми и да тражи одобрење да настави са извршењем посла  или са оним 

делом који је обустављен. 

Ако тражено одобрење не добије у року од седам (7) дана од дана приспећа 

захтева Наручиоцу, Извршилац може, али није обавезан, да саопшти у писаној 

форми да обуставу сматра одустајањем од дела извршења посла , када се она 

односи само на део извршења посла или одустајањем Наручиоца од Уговора, када 

се односи на целокупно извршења посла. 

Околности из претходног става не дају право Извршиоцу да наплати 

калкулисану, а овим чином евентуално изгубљену добит. 

Извршилац има право да у потпуности наплати вредност испоручених намештаја, 

уређаја за домаћинство  до обуставе истог. 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАДА 

Члан 26. КВАЛИТЕТ  

26.1 Сви употребљени материјали треба да буду првокласни, нови и у складу са 

важећим стандардима, како је то назначено у Уговорној документацији, односно 

инструкцијама Наручиоца. Наручилац може да наложи испитивања, на месту 

израде, производње и/или на локацији на којој се испоручују . Трошкове таквих 

испитивања сноси Извршилац. 

26.2 Извршилац је обавезан да, о свом трошку, пре почетка извршења посла, обезбеди 

и преда Наручиоцу све атесте/извештаје о испитивању и потврде за материјал и 
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опрему која се предаје/испоручује.  

26.3 Иако Наручилац или лице задужено за контролу и праћење радова од стране 

Наручиоца изврше прелиминарно прихватање неког материјала или дела који се 

испоручује, они га могу одбити и тражити замену, уколико каснија испитивања 

покажу недостатке. Трошкови који из тога проистекну падају на терет 

Извршиоца. 

Члан 27. ИНСПЕКЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ 

 

27.1 Извршилац ће обезбедити важеће стручне налазе за сво оруђе за рад које подлеже 

периодичном прегледу.  

  

Члан 28. ОДБИЈАЊЕ 

28.1 Наручилац може да, у току трајања посла, у писаној форми нареди уклањање са 

локације на којој се извршава посао, у периоду или периодима који буду 

наведени у налогу, намештаја и уређаја за домаћинство који немају сагласност 

Наручиоца, односно који према мишљењу Наручиоца нису у складу са важећим 

стандардима и Уговорном документацијом и тражити замену одговарајућим. 

У случају да дође до пропуста од стране Извршиоца да изврши такав налог, 

Наручилац ће бити овлашћен да запосли и плати друга лица која ће налог 

извршити. Све трошкове који су последица тог налога, Наручилац ће 

надокнадити од Извршиоца тако што ће такве трошкове одбити из било које суме 

која се дугује или може да се дугује Извршиоца или из Банкарске гаранције, 

односно задржаног депозита, у свему у складу са овом Конкурсном 

документацијом. 

Члан 29. ВЛАСНИШТВО НАД ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ 

29.1 За сав намештај и  уређаје за домаћинство које прибави Извршилац, када дођу на 

локацију на којој се треба да се испоруче, сматра се да служе искључиво за и у 

сврху извршења посла  и Извршилац не сме да их уклони са локације без 

претходног одобрења Наручиоца. Ово ограничење не односи се на возила. 

29.2 Извршилац  гарантује и јамчи да ће право својине над намештајем и уређајима за 

домаћинство, обухваћеним било којим захтевом за плаћање, било да су уграђени 

у посао или не, да пређе на Наручиоца чим Извршилац прими уплату, без икаквог 

права задржавања, захтева, гаранцијских интереса или сметњи. Извршилац 

гарантује да никакав намештај и  уређаје за домаћинство обухваћене захтевом за 

плаћање, неће да присвоји он или нека друга особа без обзира на уговорне 

обавезе Извршиоца према трећим лицима. 
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ПЛАЋАЊЕ 

Члан 30. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

30.1 Сва плаћања ће се вршити у динарима , по обрачунским  јединицама 

специфицираним у делу 3. КД -  максимум 15 дана од дана испоруке и монтаже 

свих елемената у обрачунској јединици и верификовања од стране  овлашћених 

лица за праћење и извршење  реализације посла   да је испорука извршена, 

уколико није другачије одређено Уговором. 

30.2 Шест (6) оригиналних и истоветних примерака привремене ситуације  , 

Извршилац доставља Наручиоцу на преглед и оверу.  

Признаће се стварно комплет опремљена обрачунска јединица , а у складу са 

позицијама, пописом и описом посла датим у делу 3. Конкурсне документације.  

Наручилац ће у року од три (3) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене ситуације  и три (3) оверена 

примерка вратити Извршиоцу. 

Привремене ситуације   треба да садрже износ који треба одузети по основу 

задржавања депозита, као и било који други износ на који Наручилац има право 

сагласно овом члану и другим одредбама ове Конкурсне документације. 

Привремене ситуације   треба да садрже и исказану евентуалну разлику у цени. 

Сав испоручени намештај и  уређаји за домаћинство, обухваћени захтевом за 

плаћање, власништво су Наручиоца. 

Наручилац може да задржи уплату или умањи плаћање тражено у захтеву за 

плаћање достављеном од стране Извршиоца из следећих разлога: 

а) незадовољавајући квалитет испорученог намештаја и уређаја за домаћинство   

од стране Извршиоца; 

б)  недостатака који се не могу поправити; 

ц)  оправданог наговештаја да испорука намештаја и уређаја за домаћинство неће 

бити завршено у складу са уговореним роком; 

Плаћање по привременој ситуацији Наручилац ће извршити у року од максимум  

12 (дванаест ) дана од дана овере истих. 

30.4 Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) 

оригиналних и истоветних примерака, Извршилац доставља Наручиоцу на 

преглед и оверу.  

Наручилац ће у року од седам (7) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу окончане ситуације и три (3) оверена 

примерка вратити Извршиоцу 
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Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој 

Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року до тридесет (30) дана од дана 

овере окончане ситуације од стране Наручиоца. 

Члан 31. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

31.1 Трошкове издавања банкарских гаранција сноси понуђач. Све Банкарске 

гаранције предвиђене у конкурсној документацији морају имати следеће 

карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. 

 поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 

Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 ако понуђач поднесе гаранцију стране банке Наручилац је дужан да провери 

бонитет те банке код Народне банке Србије.  

31.2 Банкарске гаранције/Средства обезбеђења које/а су обавезни део ове Конкурсне 

документације су: 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 5% 

понуђене цене без ПДВ. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање 90 дана од 
отварања понуда или до успостављања банкарске гаранције за добро и 
квалитетно извршење посла (за изабраног Понуђача). 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење уговореног посла / 

Депозит за добро и квалитетно извршење уговореног посла 

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 

квалитетно извршење посла  у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у 

року од пет (5) дана од дана увођења Извршиоца у посао, сагласно овој 

Конкурсној документацији. Рок трајања ове Банкарске гаранције је 90 дана дужи 

од дана завршетка уговореног посла . 

Извршилац  као гаранцију за добро и квалитетно извршење посла, уместо 

Банкарске гаранције, прихвата да Наручилац задржава депозит од десет 

процената (10%) од вредности сваке привремене ситуације , тако да укупан 

депозит износи десет процената (10%) од вредности стварно извршеног посла. 

Средства задржаног депозита за добро и квалитетно извршење посла умањена за 

евентуални износ депозита за гарантни период (5% од износа утврђеног 

Коначним обрачуном) биће враћена Извршиоцу у року од четрнаест (14) дана од 

дана издавања Потврде о завршетку посла, а остатак (у износу од 5% од износа 

утврђеног Кончаним обрачуном) биће враћен Извршиоцу у року од ( податак из 

понуде)године и четрнаест (14) дана од дана издавања Потврде о завршетку 

посла. 
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Уколико је изабрано средство обезбеђења за гарантни период Банкарска 

гаранција, средства задржаног депозита за добро и квалитетно извршење посла  

биће враћена Извршиоцу у року од четрнаест (14) дана од дана издавања 

Потврде о завршетку радова и доставе Банкарске гаранције за гарантни период. 

Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке Извршилац 

није отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити 

ангажовањем другог Извршиоца  и наплатити из задржаног депозита, или 

активирањем Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла. 

Дозвољава се могућност да се у току реализације садржаја из предмета уговора 

изврши замена Депозита за добро и квалитетно извршење посла са Банкарском 

гаранцијом за добро и квалитетно извршење посла. 

Замена инструмената обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла врши 

се на захтев Наручиоца или Извршиоца сачињавањем протокола којим се 

уређује ова потреба, било од које уговорне стране да је исказана. 

Банкарска гаранција за гарантни период / Депозит за гарантни период 

Гарантни период за извршени посао је утврђен позитивним прописом за ову 

врсту посла. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу (као средство обезбеђења за гарантни 

период) достави Банкарску гаранцију за гарантни период у износу од 5% 

вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну, у року од пет (5) дана од 

дана од дана потписивања Записника о коначном обрачуну. Важност ове 

гаранције почиње даном издавања Потврде о завршетку посла и траје  (податак 

из понуде ) године од издавања Потврде о завршетку посла. 

Извршилац ће да прихвати да Наручилац, уместо Банкарске гаранције за 

гарантни период, задржи депозит од пет процената (5%) од износа утврђеног 

Кончаним обрачуном (као средство обезбеђења за гарантни период). 

Гарантни период почиње да важи од дана издавања Потврде о Завршетку посла.   

Средства задржаног депозита за гарантни период  биће враћена Извршиоцу  у 

року од четрнаест (14) дана по истеку рока од (податак из понуде)  године од 

дана издавања Потврде о Завршетку посла. 

Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извршење 

уговореног посла и као гаранција за гарантни период не подлежу валоризацији и 

обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извршиоцу у номиналном износу.  

Дозвољава се могућност да се у току реализације садржаја из предмета уговора 

изврши замена банкарске гаранције са гарантним депозитом као и замена 

депозита са банкарском гаранцијом. 

Замена инструмената обезбеђења за гарантни период врши се на захтев Наручиоца или 

Извршиоца сачињавањем протокола којим се уређује ова потреба, било од које 

уговорне стране да је исказана. 

Након потписаног Коначног обрачуна није могућа замена средства обезбеђења за 

гарантни период. 

 



                                                                                                                   

 

Део 2  Конкурсна документација за ВЈН 13/17    страна 18 од  38 

 

31.3 Уколико је изабрано средство обезбеђења за гарантни период Банкарска 

гаранција, Банкарске гаранције из тачки 31.2 овог Члана биће у облику који је дат 

у делу 2.2, 2.3 и 2.4 ових Услова за уговарање.  

31.4 Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извршење 

уговореног посла, и средства депозита задржана као гаранција за гарантни перид, 

из тачке 31.2 ових услова, не подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити 

исплаћена Извршиоцу у номиналном износу. 

31.5 Уколико се током гарантног периода појаве недостаци на испорученом намештају 

и уређајима за домаћинство а  Извршилац исте не отклони у складу са Уговорном 

документацијом, Наручилац ће отклонити уочене недостатке ангажовањем другог 

Извршиоца, а тако настале трошкове наплатити из задржаног депозита за 

гарантни период, односно Банкарске гаранције за гарантни период. 

Члан 32. РЕВИЗИЈА ЦЕНА И РАЗЛИКА У ЦЕНИ 

32.1 Цена представља вредност набављеног и испорученог намештаја и  уређаја за 

домаћинство и обухвата:  

а.) припремне  радове потребне за набавку, испоруку, монтажу и уградњу 

намештаја и уређаја за домаћинство. 

и 

б.) саму набавку, испоруку, монтажу и уградњу намештаја и уређаја за 

домаћинство и садржи цене свог материјала, опреме, радне снаге, унутрашњи и 

спољашњи транспорт, чување и одржавање испорученог намештаја и уређаја за 

домаћинство, обезбеђење испорученог намештаја и уређаја за домаћинство, 

гаранције, осигурање, рад ноћу, рад недељом и празником, све трошкове 

организације посла, спровођење мера безбедности и заштите на раду, спровођење 

мера заштите животне средине, режијске и све друге трошкове који се јаве током 

извршења посла и који су потребни за извршење  и завршетак посла, до 

потписивања Записника о примопредаји. 

32.2 Уговорена цена  је изражена у динарима и подлеже обрачуну разлике у цени 

према методологији у делу 2.7 .ове Конкурсне ндокументације  

 

Члан 33. МЕРЕЊЕ 

33.1 Износи за плаћање се рачунају као производ уговорених цена по обрачунским 

јединицама  и броја стварно опремљених обрачунских јединица. 

          Све количине морају бити верификоване од стране  овлашћених лица за праћење   

и извршење  реализације посла. 
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Члан 34. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

34.1 Плаћања ће се вршити се на основу испостављених привремених ситуација 

Извршиоца. Наручилац је дужан да изврши преглед и оверу привремене 

ситуације у року и на начин дефинисан Чланом 30, тачка 30.2 ових услова. 

Наручилац ће извршити плаћање оверене привремене ситуације у складу са 

Чланом 30., тачка 30.2 ових услова и Уговором. Плаћање по привременим 

ситуацијама неће представљати квалитативни и квантитативни пријем било којих 

радова извршених у складу са Уговором. 

Привремене ситуације Извршилац ће испостављати Наручиоцу путем лица које је 

задужено за праћење и контролу радова од стране Наручиоца. 

Привремена ситуација обавезно мора да садржи прилог –обрачунски лист 

комплетно опремљених обрачунских јединица верификован потписима 

овлашћених лица за праћење и извршење посла именованих од стране Наручиоца 

и Извршиоца. 

Збир производа броја комплетно опремљених обрачунских јединица и 

уговорених јединичних цена по опремљеним  обрачунским јединицама  даје 

вредност по привременим ситуацијама. 

 Привременим ситуацијама биће зарачунати и евентуални Додатни радови, 

дефинисани Чланом 24 ових услова. 

Привремене ситуације   треба да садрже износ који треба одузети по основу 

задржавања депозита, као и било који други износ на који Наручилац има право 

сагласно овом члану и другим одредбама ове Конкурсне документације. 

Привремене ситуације   треба да садрже и исказану евентуалну разлику у цени. 

34.2 Пре него што изда одобрење за плаћање које укључује опремање обрачунске 

јединице  од стране Подизвршиоца, Наручилац може да тражи од Извршиоца 

разуман доказ да су сва плаћања, претходно одобрена, плаћена добављачу или 

подизвршиоцу од стране Извршиоца.   

Уколико Извршилац пропусти да Наручиоца обавести у писаној форми да је имао 

оправдане разлоге да повуче или одбије плаћања Подизвршиоцу, Наручилац ће 

бити овлашћен да таквом Подизвршиоцу директно плати свако доспело плаћање, 

како је предвиђено у уговору са Подизвршиоцем и да одузме овакве износе од 

било које суме која доспева или ће доспети за плаћање Извршиоцу. 

34.4 Наручилац може да изабере да ли да задржи уплату или умањи плаћање тражено 

у захтеву за плаћање из следећих разлога: 

а) незадовољавајућег квалитета Извршења посла од стране Извршиоца; 

б) недостатака који се не могу поправити; 

в) пропуста Извршиоца да изврши правилно плаћање подизвршиоцима за 

испоручени намештај и уређаје за домаћинство; 
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г) оправданог наговештаја да извршење посла неће бити завршено у складу са 

уговореним роком; 

Када се горњи разлози одстране, плаћање ће бити извршено за номиналне износе 

који су, из ових разлога, задржани, без права Извршиоца на увећање тог износа 

по било ком основу. 

Члан 35. КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

35.1 Коначни обрачун Извршења посла мора се завршити најкасније у року од 

тридесет (30) дана од потписивања Записника о примопредаји. 

Коначни обрачун ради заједничка Комисија уговорних страна.  

Коначни обрачун се ради на основу Записника о примопредаји извршеног посла 

као и свих других уговорних докумената који су од важности за израду истог. 

35.2 Коначни обрачун садржи нарочито: 

1. Вредност Извршеног посла према Уговорној документацији. 

2.  Посебно исказан неспорни, а посебно спорни износ уговореног посла, 

износ неизвршеног посла по позицијама из предмера, износ пенала, 

штета, одбитака због недовољног квалитета, итд. 

3.  Износ до тада плаћених ситуација. 

4.  Коначни износ који Извршилац треба да прими или врати по неспорном 

делу обрачуна. 

5. Спорни износ: Вредност, на шта се односи, као и разлоге због којих је 

споран. 

6.  Податак да ли је посао  завршен у уговореном року, а ако није, колико је 

прекорачење. 

7. Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна. 

8. Констатацију да прихватањем коначног обрачуна и потписивањем 

Записника о коначном обрачуну Извршилац одустаје од свих захтева, па 

и оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су 

нерегулисани. 

9. Датум завршетка коначног обрачуна. 

35.3 За евентуалне неотклоњене недостатке по Записнику о примопредаји, Извршиоцу 

ће се, при коначном обрачуну, трајно одбити њихова вредност у износу који 

сигурно обезбеђује њихово отклањање преко другог Извршиоца у моменту 

израде Коначног обрачуна. 

35.4 По потписивању Записника о примопредаји и извршеног коначног обрачуна, 

Извршилац ће испоставити Окончану ситуацију. Наручилац је дужан да изврши 

преглед, оверу и плаћање окончане ситуације у року од 30 дана. Извршењем 

коначног плаћања Наручилац неће одустати од било ког захтева, а нарочито оних 

који проистичу из: 
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а) скривених мана или неисправно испоручених намештаја, уређаја за 

домаћинство/опреме који се утврде у току и/или након истека гарантног 

периода; 

б) пропуста да се испорука намештаја, уређаја за домаћинство/опреме 

усклади са захтевима из Уговорне документације. 

б) неоснованих права заплене; 

35.5 Прихватање Коначног обрачуна значиће да Извршилац одустаје од свих захтева, 

па и оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су нерегулисани. 

35.6 Уговорна обавеза Извршиоца неће се сматрати извршеном док Наручилац не буде 

издао Извршиоцу Потврду о завршетку посла. 

Члан 35. КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ 

35.1 Наручилац ће плаћање испорученог намештаја и  уређаја за домаћинство 

ускладити са уговореном динамиком, с тим да евентуална кашњења у исплати 

привремених ситуација, оверених од стране Наручиоца не дођу у доцњу више од 

тридесет (30) дана рачунајући од датума овере истих, а Извршилац нема право 

потраживања додатних средстава на име камата за евентуална кашњења у 

исплати за наведени период од тридесет (30) дана. 

Свако кашњење у плаћању које траје дуже од два (2) месеца даје право 

Извршиоцу да обустави испоруку намештаја и  уређаја за домаћинство или да 

обавести Наручиоца у писаној форми да има намеру да раскине Уговор након 

истека 30 (тридесет) дана од дана доставе обавештења. 

Члан 36. ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

36.1 Плаћање трећим лицима се може вршити тек након сачињавања уговора о 

асигнацији или цесији према члану 6. ових Општих услова.  

Обавештавање Корисника о асигнацији или цесији обавеза је Извршиоца. 

Члан 37. ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПЛАЋАЊИМА 

37.1 У случају да током извођења радова наступе такве околности на основу којих 

Извршилац сматра да има право на додатна плаћања он мора: 

- да Наручиоцу најави своју намеру да затражи додатна плаћања у року од пет 

(5) дана након свог сазнања за те околности са наведеним разлозима за такво 

потраживање у писаној форми 

- да након најаве, у најраћем року, а најкасније пет (5) дана од најаве, у писаној 

форми, достави захтев за потраживање са образложењем истог, толико 

детаљним да омогући Наручиоцу разматрање истог. 
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По пријему захтева са образложењем, Наручилац ће у року од пет (5) дана, 

обавестити Извршиоца у писаној форми, о својој одлуци да прихвати или одбаци 

захтев Извршиоца за додатним плаћањима. 

 

ПРИХВАТАЊЕ ИСПОРУЧЕНОГ НАМЕШТАЈА И УРЕЂАЈА ЗА 

ДОМАЋИНСТВО 

Члан 38. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

38.1 Када Извршилац утврди да је комплет извршио набавку, испоруку и монтажу 

намештаја и уређаја за домаћинство, обавештава Наручиоца у писаној форми. 

 

По пријему обавештења Извршиоца да је завршио посао, Наручилац ће у року од 

пет (5) дана, формирати Комисију за преглед и примопредају извршења посла. 

Решење о формирању Комисије за преглед и примопредају извршења посла  и 

датум заказаног прегледа Наручилац ће доставити Извршиоцу  у писаној форми.  

 

Обавеза Извршиоца је да формира Комисију за преглед и примопредају 

извршеног посла и Решење о формирању наведене Комисије достави Наручиоцу 

у року од пет (5) дана од дана пријема обавештења из става један овог члана од 

стране Наручиоца. 

Извршилац ће заједно са Наручиоцем извршити преглед извршеног посла како би 

заједнички проверили учинак Извршиоца  и утврдили позиције које треба 

завршити и/или поправити.  

Пропуст Наручиоца и/или Комисија за преглед да укључе било коју позицију у 

своје примедбе неће ослободити одговорности Извршиоца  да посао заврши у 

складу са Уговорним документима. 

Одсуство Извршиоца приликом прегледа Наручиоца није препрека да преглед 

буде извршен. 

Члан 39. ТЕСТОВИ ПО ЗАВРШЕТКУ РАДОВА 

39.1 Трошкове прегледа и евентуалних тестирања, које може да тражи Наручилац, 

сноси Извршилац. 

39.2 Након прегледа испорученог намештја и уређаја за домаћинство Наручилац ће 

обавестити Извршиоца о свим недостацима, утврђеним од стране Наручиоца, 

односно Комисије за преглед извршеног посла.  

39.3 Извршилац мора да отклони све недостатке наведене у обавештењу Наручиоца из 

тачке 39.2 ових Општих услова у року од двадесет (20) дана од дана пријема 

обавештења, а Наручилац ће потврдити да су недостаци отклоњени.  

Тек по потврди да су недостаци отклоњени, Комисије за преглед и примопредају 
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посла приступају изради Записника о примопредаји. 

Наручилац ће искористити задржани депозит за добро и квалитетно извршење 

посла да отклони било које недостатке који остану по истеку рока од тридесет 

(30) дана.  

Ништа из овог става не сме да се тумачи као ограничење права Наручиоца и 

могућности да захтева од Извршиоца да исправи неправилно изведене радове. 

Члан 40. ПРЕУЗИМАЊЕ ДЕЛА ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА 

40.1 Наручилац може да преузме део извршеног посла    који представља 

функционалну  целину- обрачунску јединицу.  

          Приликом преузимања  дела посла биће састављен записник о парцијалном 

преузимању оверен од стране овлашћених лица за праћење извршења и 

реализације посла  именованих од стране Наручиоца  и Извршиоца. 

Члан 41. ПРИМОПРЕДАЈА  ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА 

41.1 Примопредаји извршеног посла се приступа одмах по утврђивању да су сви 

недостаци отклоњени.  

Посао примопредаје обављају овлашћени представници обе уговорне стране - 

Комисије формиране решењем Наручиоца и Извршиоца, и о томе састављају и 

потписују Записник. 

У примопредаји извршеног посла учествују обавезно представници Наручиоца и 

Извршиоца. 

Трошкове примопредаје сносе Наручилац и Извршилац, свако за своје 

представнике. 

41.2 Записником о примопредаји се констатује нарочито: 

а) да ли је уговорени посао изведен у складу са техничким захтевима из 

Предмера, 

б) да ли је квалитет испорученог намештаја и уређаја за домаћинство у складу са 

оним који одговара уговореном квалитету, 

в) да ли су сви недостаци до тада изнети и отклоњени, 

г) да ли има и која су питања о којима уговорне стране нису постигле сагласност, 

д) да ли су предати сви атести, докази о квалитету, произвођачке декларације, 

записници, извештаји о испитивању, гарантни листови и упутства за употребу. 

41.3. Када Наручилац на основу прегледа испорученог намештаја и уређаја за 

домаћинство и Записника о примопредаји утврди да је посао завршен у целини ,  

он ће издати Потврду о завршетку посла. Од дана издавања Потврде о 

завршетку посла  почиње да тече Гарантни период. 
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41.4 Од почетка извршења посла  до потписивања Записника о примопредаји, 

Извршилац преузима пуну одговорност за испоручени намештај и уређаје за 

домаћинство. 

У случају да дође до било какве штете или губитка на испорученим 

добрима/опремом  или било ком њиховом делу, из било ког разлога осим 

разлога Више силе, док је Извршилац одговоран за њих, Извршилац  ће, о 

сопственом трошку, да их поправи и доведе у исправно стање, у складу са 

захтевима из ових Општих услова. 

У случају било које штете на испорученом намештају  и уређајима за 

домаћинство, који су последица Више силе, Извршилац ће их, ако и у мери у 

којој то тражи Наручилац, поправити и довести у исправно стање о трошку 

Наручиоца. Извршилац ће, исто тако, бити одговоран за било какву штету на 

испорученим добрима/опремом, проузроковану са његове стране у току било 

каквог посла које је вршио у циљу завршетка посла или испуњења обавезе 

према одредбама члана 24. ових Општих услова. 

41.4 Након извршене примопредаје, а пре издавање Потврде о завршетку посла, 

Извршилац је дужан да рашчисти и уклони сав вишак материјала, опрему, 

отпатке и привремене радове сваке врсте и да остави локацију  чисту. 

41.6 Одмах након примопредаје, Наручилац може користити испоручени намештај и 

уређаји за домаћинство. У случају да Наручилац почне да користи намештај и  

уређаји за домаћинство пре извршене примопредаје, сматраће се да је 

примопредаја извршена. 

41.7   Могуће је извршити парцијалну примопредају дела испорученог намештаја и 

уређаја за домаћинство који представљају функционалну целину у смислу 

комплетног опремања стамбене јединице –стана или комерцијалног простора... 

Члан 42. ГАРАНТНИ ПЕРИОД ЗА ИЗВРШЕНИ ПОСАО 

42.1 Извршилац треба да изведе сваки рад, поправку, допуну, дотеривање и 

одстрањивање недостатака и пропуста, осим оних који су последица нормалног 

трошења, у складу са захтевом који му Наручилац упути у писаној форми у току 

Гарантног периода, а као резултат прегледа који је извршио Наручилац, и/или 

надлежна институција пре истека овог периода. 

 Гарантни период утврђен је према понуди Извршиоца и/или Закону о 

облигационим односима а за уграђене уређаје  према гарантним листовима 

произвођача и тече од издавања Потврде о завршетку посла. 

За опрему за коју Извршилац није у могућности да достави гарантне листове          

произвођача, важи гарантни период од (податак из понуде) године који почиње 

да тече од дана издавања Потврде о завршетку посла. 

Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци извршеног посла , који су 

последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно извршеног 

посла, Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто 

Извршилац отклони уочене недостатке. 



                                                                                                                   

 

Део 2  Конкурсна документација за ВЈН 13/17    страна 25 од  38 

 

42.2 Извршилац ће о свом трошку извести и све позиције који су, према мишљењу 

Наручиоца, потребне да се изведу због тога што материјал и израда нису били у 

складу са Уговорном документацијом или због немарности или изричитог или 

посредног пропуста Извршиоца да испуни неку своју обавезу према Уговорној 

документацији.  

Ако је, према мишљењу Наручиоца, такав посао, за чије извођење Извршилац 

треба да добије сагласност Наручиоца у писаној форми, потребан из неког другог 

разлога, вредност таквог посла ће бити процењена и плаћена као да је то 

Накнадни посао. 

42.3 Ако Извршилац пропусти да уради неки такав посао како је претходно наведено 

или ако је такав посао хитне природе, а Извршилац се није одазвао на позив 

Наручиоца у року од четрдесетосам (48) часова, Наручилац ће бити овлашћен да 

запосли и плати другог Извршиоца да га изврши.  

Ако је такав посао, према мишљењу Наручиоца, требало да уради Извршилац о 

свом трошку, у складу са Уговорном документацијом, онда Наручилац има право 

да надокнади све трошкове, који из тога проистекну или се на њега односе, од 

Извршиоца или из задржаног депозита за гарантни период, односно Банкарске  

гаранције за гарантни период. 

42.4 Извршилац ће обезбедити од свих произвођача и испоручилаца гаранције, које ће 

бити декларисане на Наручиоца у оној мери у којој је потребно да то користи 

Наручиоцу, Извршилац треба да пренесе на Наручиоца свако или сва права 

коришћења гаранције коју дају такви произвођачи и испоручиоци. 

Најкасније до тренутка завршетка посла, Извршилац ће доставити Наручиоцу 

листу произвођача и испоручилаца од којих су добијене гаранције, заједно са 

једним примерком таквих гаранција.  

Извођач има обавезу да помаже у спровођењу таквих гаранција и допуштању 

таквим произвођачима или испоручиоцима да отклоне све штете и недостатке 

или повреде гаранције. 

Члан 43. КОНАЧНИ ПРИХВАТ 

43.1 Уговор се неће сматрати извршеним док Наручилац не буде издао Потврду о 

завршетку гарантног периода. Потврду о завршетку гарантног периода 

Наручилац треба да изда у року од тридесет (30) дана од истека гарантног 

периода, под условом да су завршени радови наложени у току таквог периода. 

Наручилац има право да продужи рок за издавање Потврде о завршетку гарантног 

периода, уколико Наручилац у року од тридесет (30) дана по истеку гарантног 

периода, утврди недостатке које је Извршилац у обавези да отклони, о чему ће 

обавестити Извршиоца у писаној форми. 

Уколико Наручилац, у року од шездесет (60) дана од истека гарантног периода, 

не изда Потврду о завршетку гарантног периода и не обавести Извршиоца о 

недостацима које је Извршилац у обавези да отклони у току таквог периода, 

сматраће се да је Потврда о завршетку гарантног периода дата. 
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ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 44. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ 

44.1 Неиспуњавање било које од уговорних обавеза и непоштовање било ког дела 

Уговорне документације од стране Извршиоца и Наручиоца може довести до 

раскида Уговора, како је то ближе одређено у члановима 44. и 45. ових Општих 

услова. 

Члан 45. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 

45.1 Ако је над Извршиоцем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације 

или принудног поравнања или ако Извршилац пренесе Уговор, а да прво није 

добио сагласност Наручиоца у писаној форми или ако је Извршилац: 

а) одустао од Уговора; 

б) без разумног оправдања пропустио да почне извршење посла  или задржава 

напредовање извршења посла  или његовог дела, петнаест (15) дана пошто је 

добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да настави; 

в)  упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио 

да извршава посао у складу са Уговорном документацијом или стално или 

свесно занемарује да изврши своје обавезе по овој Уговорној документацији; 

г) пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца да отклони неки 

уочени недостатак што утиче на правилно извршење посла и уговорени рок; 

д) без сагласности Наручиоца дао у подизвршење неки део Уговора; 

ђ) добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке; 

е) правно онемогућен да изврши посао; 

ж) извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет; 

з) пропустио да прибави тражене гарнције и/или осигурање; 

Наручилац може, пошто му је дао обавештење у писаној форми седам (7) дана 

унапред, да одстрани Извршиоца са посла или дела посла а да тиме не повреди 

Уговор, да ослободи Извршиоца неке од његових обавеза или одговорности 

према Уговорној документацији, да утиче на права и овлашћења која је 

Извршилац пренео на Наручиоца и може сам да изведе позиције или запосли 

неког другог Извршиоца  да их изведе. 

45.2 Наручилац ће, после одстрањивања Извршиоца, утврдити који износ је, ако га 

има, у тренутку одстрањивања оправдано зарадио Изворшилац за стварно 

извршени посао према Уговорној документацији, као и вредност било којих 

неискоришћених или делимично искоришћених материјала и/или опреме. 

Наручилац има право да на локацији на којој се извршава посао задржи, ако 

сматра да је то потребно у циљу завршетка посла, сваки привремено обављен 

посао, неискоришћене материјале, опрему и да то надокнади Извршиоцу, с тим да 

тај износ не прелази суму која би била платива Извршиоцу да је уговорене 
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позиције  у потпуности извео. 

45.3 Ако Наручилац одстрани Извршиоца, он ће задржати сразмеран део плаћања 

Извршиоцу према процењеном износу свих трошкова које због тога Наручилац 

може да има (трошкови извођења и одржавања, штете због кашњења у завршетку 

и сви други трошкови). 

Ако такав износ буде прелазио суму која би била платива Извршиоцу да је 

правилно завршио Извршење посла, онда ће Извршилац платити Наручиоцу на 

његов захтев износ таквог вишка и то ће се све до не извршеног плаћања 

сматрати дугом који Извршилац треба да надокнади Наручиоцу. 

45.4 Наручилац има право да у сваком тренутку раскине Уговор и без кривице 

Извршиоца дефинисане тачком 45.1 овог члана Општих услова ове Конкурсне 

документације. У том случају Наручилац ће исплатити Извршиоцу износ, који је 

у тренутку раскида, оправдано зарадио Извршилац за стварно изведене позиције 

према Уговорној документацији, без евентуално изгубљене добити, које 

Извршилац буде имао због таквог раскида Уговора. 

Члан 46. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА 

46.1 У случају да Наручилац: 

а) пропусти да, у року од два (2) месеца, плати Извршиоцу износ који му дугује, 

уз било који одбитак на који Наручилац има право према Уговорној 

документацији или 

б) у писаној форми извести Извршиоца да, услед непредвиђених разлога, 

економске дислокације, није у могућности да даље извршава Уговорне обавезе 

или престане да извршава своје Уговорне обавезе; 

в) буде обавештен од стране оснивача да није могуће даље финансирање 

извршења посла;  

г) обустави извршење посла  у периоду дужем од деведесет (90) дана из разлога 

који нису предвиђени Уговорном документацијом, нити су последица 

пропуста Извршиоца 

Извршилац ће имати право да раскине Уговор пошто извести Наручиоца о својој 

намери да га раскине, у писаној форми, тридесет (30) дана раније. 

46.2 У случају таквог раскида, Наручилац ће бити у истој обавези према Извршиоцу, с 

обзиром на плаћање, као да је Уговор раскинут према одредбама из члана 45.4 

ових Општих услова. Наручилац ће платити Извршиоцу и износ било којег 

губитка или штете коју је Извршилац  претрпео, а до којих дође услед или у вези 

са последицом таквог раскида. 

46.3 Овакав раскид Уговора неће бити на штету ни једне од Уговорних страна.  

Након раскида Извођач је обавезан да у најкраћем року уклони сву опрему и 

материјал са локације. 

Члан 47. ВИША СИЛА 
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47.1 Под Вишом силом се сматра догађај чије наступање и дејство не зависе од воље 

Уговорних страна и подразумева рат, непријатељства (било да је рат објављен 

или не), инвазију, чинове страних непријатеља, побуне, револуције, немире или 

војне или узурпаторске силе, грађански рат или ако Наручилац користи или 

заузме било који простор на коме посао и/или део посла треба да се изведе, 

епидемије, као и природне силе које савестан и искусан Извршилац не би могао 

да предвиди или се на време обезбеди од њих (земљотрес, поплава и сл.). 

47.2 Извршилац  неће бити ни у каквој обавези било које природе, било путем 

обештећења или на други начин, за или у погледу разарања или оштећења објекта 

или за имовину Наручиоца или трећих лица или за повреде или губитак живота 

који су последица Више силе.  

47.3 Уколико Виша сила дефинисана тачком 47.1 и 47.2 ових Општих услова траје 

дуже од стоосамдесет (180) дана, било која Уговорна страна може обавестити 

другу да раскида Уговор по истеку тридесет (30) дана од дана таквог обавештења, 

под условом да Виша сила још увек траје након истека тридесетог дана. 

Ако због Више силе Уговор буде раскинут, Наручилац ће исплатити Извођачу, 

уколико такви износи или део тих износа нису већ покривени уплатама на рачун 

Извођача, све износе за изведене радове пре датума раскида, а поред тога: 

а) Износе плативе с обзиром на било коју позицију, у мери у којој је посао или   

коју таква позиција обухвата извршена; 

б) Трошкове материјала или робе, нормално поручених за извршење посла , који 

треба да буду испоручени Извршиоцу  или за које је Извршилац законски 

обавезан да прими испоруку, с тим што ће такав материјал или роба да постану 

власништво Наручиоца када он буде извршио таква плаћања; 

в) Износ који овери Наручилац као износ било којих трошкова које је Извршилац 

оправдано имао очекујући да се заврши испоруку набавку намештаја и уређаја 

за домаћинство, уколико такви трошкови нису покривени уплатама из 

претходног става; 

47.4 Уколико се извршење посла  настави након престанка Више силе, Наручилац 

неће бити одговоран за сва кашњења у плаћању која су последица дејства Више 

силе; исто тако Извршилац неће бити одговоран за губитак неке од Гаранција 

дефинисаних чланом 31. ових Општих услова. 

47.5 Извршилац  има право на продужење рока извршења посла за онај период за који 

је Виша сила трајала. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 48. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

48.1 Ако се било какво неслагање појави између Наручиоца и Извршиоца у вези са 

Уговором или проистекне из Уговора или извршења Уговора, било у току 

извршења посла  или после његовог завршетка, било пре или после раскида, 

напуштања или прекида Уговора, укључујући и разлике у мишљењу, упутствима, 

потврдама или проценама Наручиоца, такво неслагање Уговорне стране ће 
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настојати да реше мирним путем, на обострано задовољство, на начин и у 

роковима датим Посебним условима. 

48.2 Уколико Наручилац и Извршилац не успеју са споразумним решавањем насталог 

спора, исти ће решавати надлежни суд у Београду. 

48.3 Уколико већ није дошло до одустајања од Уговора или до његовог раскида, 

Извршилац ће, у сваком случају, да настави са извршењем посла са дужном 

марљивошћу, а Наручилац ће наставити са плаћањима Извршиоцу, у складу са 

одредбама ових Општих услова и Уговорне документације. Обавезе Наручиоца и 

Извршиоца неће бити мењане из разлога што се спор води за време извођења 

радова. 

ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 49. ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

49.1 Од почетка извршења посла, па до израде Записника о примопредаји, Извршилац 

мора да поступа часно и по манирима доброг привредника, да поштује закон и 

професију, да на њега не утиче потенцијални сукоб интереса, као и да се 

уздржава од давања јавних изјава у вези са извршењем посла  без претходног 

одобрења Наручиоца. Извршилац мора да обезбеди такво понашање и од својих 

Подизвршиоца. 

49.2 Наручилац задржава право да захтева од Извршиоца да одмах одстрани са посла 

било које лице које је запослио Извршилац уколико утврди да постоји било какав 

покушај корупције у свим фазама извршења посла. 

49.3 Сви извештаји и документа које једна Уговорна страна достави другој у току 

реализације Уговора су пословна тајна и са истима се има поступати на тај начин. 

 

 

 

                           ПОНУЂАЧ: 
(М.П.) 

 __________________________ 
        (потпис овлашћеног лица) 

 

2.2  Банкарска гаранција за озбиљност нуђења  

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се 

обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, 

Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Аренија Чарнојевића 110 (у 

даљем тексту: "Наручилац"), у име [пун назив понуђача  и пуна адреса] (у даљем 

тексту: "Понуђач"), за износ од [5% од нето вредности понуде], који представља 

вредност гаранције за озбиљност Понуде Опремања објекта 3 на локацији „Др. Иван 

Рибар“ на Новом Београду, у свему према попису и опису и листама материјала и 

опреме. Ова гаранција је безусловна и наплатива на први позив Наручиоца достављен у 

писаној форми. 
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Важност ове Гаранције почиње [датум истека рока за подношење понуда] и траје 90 

дана од дана јавног отварања понуда, или до успостављања банкарске гаранције за 

добро и квалитетно извршење посла.  

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена или 

не.  

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Понуђача, као и изјаву 

да је Понуђачева Понуда прихваћена и да је Понуђач тада пропустио да потпише 

Уговор, према одговарајућој Понуди. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

 

_______________________ 

         (место и датум)                                                       M.П. ________________________        

                                           потпис 

                                                                                                   ________________________ 

                                                                                                                име и презиме 

                                                                                                   ________________________ 

                                                                                         Гарант (пун назив банке и адреса) 
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2.3  Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла 

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се 

обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, 

Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 110 

(у даљем тексту: "Наручилац"), у име [пун назив извођача  и пуна адреса] (у даљем 

тексту: "Извршилац"), за износ средстава за добро и квалитенто извођења радова од 

[вредност 10% уговореног износа за предметну фазу] у складу са Уговорном 

документацијом Наручиоца и Извршиоца за Опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван 

Рибар“ на Новом Београду, у свему према попису и опису  и листама материјала и 

опреме. Ова гаранција је безусловна и наплатива на први позив Наручиоца достављен у 

писаној форми. Ова гаранција је безусловна, дељива и наплатива на први позив 

Наручиоца достављен у писаној форми.  

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и 

Извршиоца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

Важност ове Гаранције почиње [датум увођења Извршиоца у посао предметне фазе 

извођења радова] и траје 90 дана дуже од уговореног рока за предметну фазу. 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена или 

не.  

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Извршиоца, као и 

изјаву да је Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац 

има право, према одредбама поменутог Уговора. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

______________________ 

        (место и датум)                                                        М.П. ________________________ 

          потпис 

________________________ 

              име и презиме 

________________________ 

              Гарант (пун назив банке и адреса) 
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2.4  Банкарска гаранција за гарантни период  

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се 

обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, 

Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 110 

(у даљем тексту: "Наручилац"), у име [пун назив извођача и пуна адреса] (у даљем 

тексту: "Извршилац"), за износ средстава за гарантни период од [5% од вредности 

извршеног посла ] у складу са Уговорном документацијом Наручиоца и Извршиоца за 

Опремање објекта 3  намештајем и уређајима за домаћинство  на локацији „Др. Иван 

Рибар“ на Новом Београду, у свему према предмеру,  листама материјала и опреме и 

послова по овлашћењу Наручиоца. Ова гаранција је безусловна, дељива и наплатива на 

први позив Наручиоца достављен у писаној форми. 

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и 

Извршиоца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

Важност ове Гаранције почиње [датум издавања Потврде о завршетку посла)  и траје 

(податак из понуде) године  и 14 дана од издавања Потврде о завршетку посла, или у 

складу са чланом 42. 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена или 

не.  

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Извршиоца, као и 

изјаву да је Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац 

има право, према одредбама поменутог Уговора. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

____________________ 

      (место и датум) 

М.П. ________________________ 

                                                                                                  потпис 

        _______________________ 

                                                                                               име и презиме 

   ________________________ 

              Гарант (пун назив банке и адреса) 
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2.5  Р Е Ч Н И К      Т Е Р М И Н А 

1. "Банкарска гаранција" значи гаранција банке :  

- за озбиљност Понуде 

- за добро и квалитетно извршење посла 

- за гарантни период 

2. "Дан" значи календарски дан. 

3. "Извршилац" значи правно лице са којим ће Наручилац закључити Уговор и 

обухвата и његове представнике, или лица на које је Извршилац, уз сагласност 

Наручиоца, пренео своја одређена права и обавезе. Извршилац ће у овој 

Конкурсној документацији и Уговору понекад бити означен као "Уговорна 

страна" . 

4. "Квалитет Радова" значи највиши квалитет сваког уграђеног материјала, 

опреме и извршеног рада, одговарајући за предмет јавне набавке, највише 

класе, према стандардима, нормативима, правилима струке и техничкој 

документацији сагласно којој радови морају бити изведени.  

Потврду квалитета изведених радова обезбеђује Извршилац, брижљивим 

одабиром материјала и опреме, као и испитивањем одговарајућег броја узорака 

узетих на лицу места или места производње у свему како то налажу прописи 

и/или методом случајног избора, а према упутству Надзорног органа и/или 

Наручиоца. 

5. "Комисија за јавне набавке" значи Комисију, образовану Решењем 

Наручиоца, која се састоји од непарног броја чланова, најмање три.  

6. "Комуникација" значи сва обавештења, потврде, налоге, инструкције, 

објашњења дате у писаној форми, како је то дефинисано овом Конкурсном 

документацијом и Уговором. 

7. "Конкурсна документација" значи документацију коју припрема Наручилац 

и која садржи сва потребна документа за припрему и подношење Понуде, а за 

изабраног Понуђача-Извршиоца и комплетну Понуду, односно Уговорни 

документ за реализацију Радова. 

8. „Налог" значи било коју инструкцију и/или налог Извршиоцу од стране 

Наручиоца, а у вези са извођењем радова. 

9. "Наручилац" значи Грађевинска дирекција Србије д.о.о., улица Булевар 

Арсенија Чарнојевића 110, односно страна наведена у овој Конкурсној 

документацији и Уговору, која ће закључити Уговор са Извршиоцем о 

извршењу посла, односно која финансира извршење посла који су предмет 

Уговора. Наручилац ће у овој Конкурсној документацији и Уговору понекад 

бити означен као "Уговорна страна". 

10. "Одобрено" значи одобрено у писаној форми, укључујући и накнадну писану 

потврду онога што је претходно усмено одобрено.  
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11. "Општи услови" садрже опште одредбе којим се регулишу административни, 

финансијски, правни и технички услови Уговора, а све у циљу завршетка 

посла на потпуно задовољство Наручиоца  и Извршиоца. 

12. "Писана форма" значи сва документа руком писана, куцана на писаћој 

машини, штампана, као и телеграме, телексе, телефаксе и сл. 

13. "Подизвршилац" значи специјализовано правно лице и/или стручњаке за 

извршење посла, испоруку робе, материјала или пружање услуга  које ангажује 

Извршилац уз претходну сагласност Наручиоца. 

14. "Понуђач" представља правно лице које подноси Понуду за извршење посла 

који су предмет ове Конкурсне документације, са циљем да буде изабран за 

Извршиоца. 

15. "Предмер и предрачун " значи део Уговорне документације који се састоји 

од обима, врсте, количине, цене добара, са обухваћеним описима потребног 

материјала, опреме, система извођења радова, радне снаге и слично. 

16.  "Примопредаја посла" означава правни акт коначног споразума између 

Наручиоца и Извршиоца којим се врши квантитативна и квалитативна предаја 

извршеног посла  Наручиоцу. Примопредаја посла ће се извршити према 

процедури,  из ове конкурсне документације. 

17. "Рокови" значе рок за завршетак посла како је то одређено Уговором и 

динамичким планом извођења радова.  

18. "Стандарди" значе важеће српске  и СРПС ИСО стандарде према којима је 

Извршилац обавезан да изврши посао. 

19. "Сукоб интереса" представља све што утиче на Понуђача и/или Извршиоца 

да да објективно и непристрасно стручно мишљење, или га спречи, у било ком 

тренутку, да да приоритет интересима Наручиоца, као и утицај осталих 

могућих уговора понуђача и/или извођача, утицај његових осталих обавеза или 

било који други сукоб његових интереса. 

20. "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна – 

Извршилац обавезује да другој страни – Наручиоцу, према техничкој 

документацији , у складу са Законским и подзаконским актима, прописима и 

правилима струке, у уговореном року и за уговорену вредност изврши посао.  

21. "Уговорна документација" значи Уговор, Предмер и предрачун уз Уговор, 

ову Конкурсну документацију, документацију Извршиоца, као и другу 

документацију наведену у овој Конкурсној документацији и Уговору. Сви 

делови Уговорне документације су обавезујући за обе Уговорне стране. 

22. "Уговорна казна" значи износ одређен у овој Конкурсној документацији који 

Наручилац наплаћује за сваки дан прекорачења уговореног рока извршења 

посла или неизвршење уговорних обавеза у уговореним роковима, узрокован 

кривицом Извршиоца. 
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23. "Уговорни износ" значи износ наведен у Уговору, уз додавања или одбитке 

који могу бити извршени у складу са овом Конкурсном документацијом и/или 

Уговором. Наручилац ће платити Уговорни износ за посао који буде стварно 

изведен на начин дефинисан Уговорном документацијом. 

24. "Цртежи" значе графичке и сликовне делове уговорне документације, који 

приказују објекат или неки његов део, а углавном обухватају планове, , 

пресеке, детаље, листе и и слично. 
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2.6 ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА 

 

У складу са члановима 38. - 41. Општих услова утврђује се следећа процедура према 

којој ће се између Наручиоца и Извршиоца  извршити примопредаја извршеног посла: 

1. Наручилац ће у року од седам (7) дана од пријема обавештења Извршиоца да је 

завршио посао, формирати Комисију за преглед и примопредају извршеног посла. 

Решење о формирању комисије за преглед и примопредају извршеног посла и 

датум заказаног прегледа Наручилац ће доставити Извршиоцу у писаној форми. 

Извршилац ће формирати Комисију за преглед и примопредају извршеног посла и 

Решење о формирању наведене Комисије доставити Наручиоцу у року од седам (7) 

дана од дана слања обавештења из става један ове тачке Наручиоцу. 

У примопредаји извршеног посла  учествују обавезно представници Наручиоца  и 

Извршиоца. 

2. Комисија/е ће у року од пет (5) дана од дана формирања извршити преглед 

извршеног посла  и друге документације. 

3. Након прегледа извршеног посла  Наручилац ће обавестити Извршиоца о свим 

недостацима, утврђеним од стране Наручиоца, односно Комисије/а за преглед 

извршеног посла . 

4. Извођач мора да отклони све недостатке наведене у обавештењу Наручиоца из 

претходне тачке у року од тридесет (30) дана од дана пријема обавештења, а 

Комисија ће без одлагања потврдити да су недостаци отклоњени. 

5. Уколико неки од недостатака не буду отклоњени ни по истеку рока од тридесет (30) 

дана Наручилац ће искористити задржани депозит од 10% за добро и квалитетно 

извођење посла да их отклони и ангажовати другог Извршиоца, а трошкове који из 

тога проистекну трајно одбити Извршиоцу у моменту коначног обрачуна. Поред 

тога, Извршилац ће бити одговоран и за све трошкове који буду настали при 

отклањању таквих недостатака, а који буду прелазили износ задржаног депозита за 

ову врсту радова. 

6. Када Комисија/е констатује да су сви недостаци отклоњени односно да нема 

недостатака у вези са послом за које се врши примопредаја, Комисије ће у року од 

пет (5) дана израдити и потписати Записник о примопредаји извршеног посла . 

 

       ПОНУЂАЧ: 

 

(М.П.) __________________________ 

               (Потпис овлашћеног лица) 
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2.7 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ  

 

 

Обрачун разлике у цени за извршење уговореног посла Опремање објекта 3 на 

локацији „Др. Иван Рибар“ на Новом Београду вршиће се по методологији: 

 

  Рц = К x Ко 

 

Где је: 

 

Рц – разлика у цени по основу промене курса EВРА. 

 

Ко – вредност извршеног посла по ценама из базног месеца 

 

К – коефицијент разлике у цени који се израчунава применом следеће методологије: 

 

К = EВРO/(EВРO)b-1,00   (>/<0,00) 

 

ЕВРО  - Вредност EВРО на датум 25. у обрачунском месецу 

 

(ЕВРО)b - Базна вредност 1 ЕВРО =118.7617 динара 

 

Вредност EВРА на датум на датум 25. у обрачунском месецу је средња вредност ЕВРА 

по курсу Народне банке Србије. 

 

Поступак за обрачун разлике у цени је следећи: 

Вредност разлике у цени у динарима за обрачунски месец у односу на базну вредност 

добија се множењем вредности за исплату по привременој ситуацији за месец у којем 

се врши обрачун, а по базним ценама, са израчунатим коефицијентом сагласно 

уговореној методологији. 

 

Уговорне стране стичу право на разлику у цени за посао који се изврши у роковима 

дефинисаним Уговором, ако дође до промене вредности ЕВРА у односу на базну 

вредност 1 ЕВРО = 118.7617 динара. 

 

Обрачун разлике у цени врши Извршилац и доставља као саставни део привремене 

ситуације, за стварно извршени посао. 

 

Обрачун разлике у цени врши се по привременим ситуацијама. 

  

Уколико кривицом Извршиоца дође до кашњења у реализацији планираних позиција  у 

односу на уговорени рок, обрачун разлике у цени се замрзава на планираном-

уговореном нивоу, без обзира колико износи то кашњење. 

 

Наручилац одобрава исплату износа по захтеву за наплату разлике у цени, оверавањем 

привремених обрачуна разлике у цени унетих у привремене ситуације, а коначна 

вредност се утврђује коначним обрачуном. 
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Бескаматна авансна средства у динарима, регулисана Уговорном документацијом, не 

подлежу обрачуну разлике у цени, без обзира на промену вредности ЕВРА у односу на 

базну вредност у периоду од објављивања јавног позива до уплате аванса, уколико је 

иста извршена у року дефинисаном овом Конкурсном документацијом. 

 



ВЈН 13/17  ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

 

страна 1 од 4 

    

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ доо                        

БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА бр.110 

БЕОГРАД 

ВЈН бр. 13/17 

Јануар   2018. године 
 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), 

Одлуци бр. ИН 1107/17 од 25.12.2017.године, о покретању поступка јавне 

набавке ВЈН 13/17 и Решења о образовању Комисије бр. ИН-1108/17 од 

25.12.2017. године, припремљена је следећа:    

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке ВЈН бр. 13/17 

Опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван Рибар“ на Новом Београду  

 
Део 3 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
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САДРЖАЈ 

 

  ДЕО 3 

 

 

 

1) ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке: Опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван Рибар“ 

на Новом Београду 

Опис предмета набавке: Опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван Рибар“ 

на Новом Београду а што укључује набавку, испоруку, монтажу и уградњу 

кућног и канцеларијског намештаја, опреме и уређаја за домаћинство.      

2) СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ-ПРЕДМЕР И ОПИСИ 

3) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ: 

А) ОСНОВА ПРИЗЕМЉА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ ОПРЕМЕ-део објекта 

који се опрема канцеларијским намештајем 

Б) ОСНОВЕ СТАНОВА-који се опремају као смештајни капацитет за 

издавање: 

Б1. Основа са диспозицијом опреме типског стана, тип- СТУДИО 

Б2. Основа са диспозицијом опреме типског стана, тип- ДВОСОБАН 

Б3. Основа са диспозицијом опреме типског стана, тип- ТРОСОБАН 

Б4. Основа са диспозицијом опреме типског стана, тип- СТУДИО 1 

Б5. Основа са диспозицијом опреме типског стана, тип- ДВОСОБАН 1 

Б6. Основа са диспозицијом опреме типског стана, тип- ТРОСОБАН 1 

Б7. Основа са диспозицијом опреме типског стана тип- ТРОИПОСОБАН 

В) ОСНОВА ПОВУЧЕНОГ СПРАТА СА ДИСПОЗИЦИЈОМ ОПРЕМЕ-део 

објекта који се опрема као заједнички простор за слободне активности (play 

room) 
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1) ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке: Опремање објекта 3 на локацији „Др. Иван Рибар“ на 

Новом Београду 

Објекат који се опрема налази се на Новом Београду у оквиру стамбеног насеља 

„Др. Иван Рибар“. 

Предмет ове набавке је опремање објекта, намештајем, опремом и уређајима за 

домаћинство како би се користио као простор за издавање. 

Приземље објекта, ламеле А, предвиђено је за опремање намештајем и опремом  

за пословни, односно канцеларијски простор. Планирана намена је делимично 

као улазни хол, рецепције, оставе и простора за чистачице (пословни простор 

самог објекта који служи запосленима) а делимично се планира као 

канцеларијски простор за издавање и опрема се канцеларијским намештајем. 

Површина приземља планираног за пословни простор-канцеларијски, ламеле А 

је 400,74м2, због спајања две ламеле на нивоу приземља овој намени додаје се и 

стан у ламели Б и то ст.6 тип Г-2.0 површине 71,5м2. 

Остали део приземља ламеле Б планирано је за опремање типских стамбених 

јединица за издавање. Преостала површина ламеле Б је 422,04м2. 

Типски спратови објекта од 1. до 6. Опремају се као типске стамбене јединице за 

издавање. Површина нето станова на типским спратовима је: ламела А 338м2 

ламела Б 420м2. У објекту постоји 7 типова станова и то: 

1. Тип студио....Ламела А - ком.12, Ламела Б – ком.15 

2. Тип двособни....Ламела А - ком.12, Ламела Б – ком.34 

3. Тип трособни....Ламела А - ком.12, Ламела Б – ком.12 

4. Тип студио 1 ....Ламела А - ком.0, Ламела Б – ком.1 

 

5. Тип двособни 1....Ламела А - ком.0, Ламела Б – ком.2 

 

6. Тип трособни 1....Ламела А - ком.0, Ламела Б – ком.2 

7. Тип троипособни....Ламела А - ком.0, Ламела Б – ком.1 

За сваки од ових типова у Делу 3 Техничке спецификације, приложен је предмер 

са техничким описом опреме и пројекат основе са диспозицијом опреме. 

Део повученог спрата, Ламеле А и мањи бео Ламеле Б (један стан на споју две 

ламеле) планира се као заједнички простор корисника објекта (део је планиран за 

простор за вежбање-опремање овог простора специфичном опремом није 

предмет ове јавне набавке, део је планиран као простор кафеа, друштвених игара, 

сале за пројекције, овај простор се опрема потребним намештајем и опремом и 

јесте предмет ове јавне набавке, сагласно предмеру, техничким спецификацијама 

и пројекту. 



ВЈН 13/17  ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

 

страна 4 од 4 

    

 

ОБРАЧУНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

 

Предмер и спецификација сачињени су по обрачунским јединицама и то: 

1. приземље-део објекта који се опрема канцеларијским намештајем - ком.1 

2.  типски стан, тип- СТУДИО - ком.27 

3. типски стан, тип- ДВОСОБАН – ком.46 

4. типски стан, тип- ТРОСОБАН – ком. 24 

5. типски стан, тип- СТУДИО 1 – ком.1 

6. типски стан, тип- ДВОСОБАН 1 – ком.2 

7. типски стан, тип- ТРОСОБАН 1 – ком.2 

8. типски стана тип- ТРОИПОСОБАН – ком.2 

9. повучени спрат -део објекта који се опрема као заједнички простор за 

слободне активности (play room) – ком.1 

 

 

Намештај и опрема која је предмет ове јавне набавке мора по својим 

карактеристикама одговарати наведеним техничким описима датим у 

предмерима, мора бити атестирана према траженим стандардима за планирану 

намену од акредитованих институција (Шумарски факултет и др.) Такође мора 

бити савремено обликована, дизајнирана тако да одговара планираној намени. 

Неопходно је уз понуду, поред цена доставити каталог понуђеног намештаја и 

опреме са обавезним техничким описима, материјалима од којих је произведена, 

траженим атестима,  димензијама, фотографијама сваког елемента који се нуди. 

Поједине елементе опреме због специфичне позиције и димензија, биће потребно 

израдити по мери, обавеза понуђача је да мере, пре почетка израде узима на лицу 

места, односно у објекту. 

 

 

 



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

ходник

фотеља

 Конструкција: носећи рам од букве, 

еластична полиестерска трака, 

полиуретанска пена специфичне 

тежине 25кг/мᶾ, полиестерско 

влакно специфичне тежине 200г/м² 

тапацирана мебл штофом дезен по 

избору Инвеститора који мора да 

задовољи следеће карактеристике:  

* Цигарет тест - британски стандард 

БС5852 који гарантује да неће доћи 

до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно 

испадну на њега у року од неколико 

секунди. 

Отпорност на хабање - атестиран  на 

70.000 циклуса 

75x80.5x89цм. 

Висина седалног 

дела: 47 цм.       

2 30,70м2 3

НАСЕЉЕ ДР. ИВАНА РИБАРА, ОБЈЕКАТ 3, ЛАМЕЛА А и Б, АДРЕСА: МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈШТАЈН 100 и 102, НОВИ БЕОГРАД

приземље - планирана намена: рецепција - канцеларије за издавање 

напомена: 1. уз понуду обавезно приложити каталог са сликом сваког понуђеног елемента опреме и описом, везаном са ознаком позиције из предмера, односно простора за који се 

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 1

хол

1 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

табуре

Конструкција: носећи рам од букве, 

еластична полиестерска трака, тврда 

полиуретанска пена специфичне 

тежине 40кг/мᶾ - дебљина 7цм, 

полиуретанска пена специфичне 

тежине 25кг/мᶾ - дебљине 5цм, 

полиестерско влакно специфичне 

тежине 100гр/м², мебл штоф. 

* Ногице: металне - 4 ком               

тапацирана мебл штофом дезен по 

избору Инвеститора који мора да 

задовољи следеће карактеристике: * 

Цигарет тест - британски стандард 

БС5852 који гарантује да неће доћи 

до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно 

испадну на њега у року од неколико 

секунди. 

Отпорност на хабање - атестиран  на 

70.000 циклуса 

90/60/43цм 4

клуб сточић

Плоча од универа у дезену по 

избору Инвеститора, дебљине 36мм, 

кантован АБС траком минималне 

дебљине 2мм*

80х40х50цм 2

украсна биљка у 

декоративном улошку 

за саксију

макс.пречник 

80цм висине 

оквирно 150цм

3

хол

2 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

плафоњера

* Димензија: 22,5x22,5x3,5

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

2

светиљка изнад 

огледала
декоративна ИП43 2

1

радни сто

Плоча од универа у дезену по 

избору Инвеститора, дебљине 36мм, 

кантован АБС траком 2мм, ногари су 

округли монтажно демонтажни

180/80/75цм 1

полукружни додатак на 

радни сто

Димензија фи 80,

ногари округли монтажно 

демонтажни, Плоча од универа у 

дезену по избору Инвеститора, 

дебљине 36мм, кантована АБС 2мм

фи 80цм 1

радни сто-пулт за 

мониторе

   Плоча од универа у дезену по 

избору Инвеститора, дебљине 36мм, 

кантован АБС траком 2мм, ногари су 

округли монтажно демонтажни

180/80цм 1

ниски елемент, фиокар 

са точкићима

Плоча од универа у дезену по 

избору Инвеститора, дебљине 36мм, 

кантован АБС траком 2мм, са три 

фиоке и бравицом, на точкићима 

45/45/50цм 2

радна столица

ергономски обликована, са 

руконаслонима, на точкићима и 

механизмом за подизање, са 

могућношћу подешавања нагиба 

наслона, конструкција хром, 

тапацирана еко кожом

3

тоалети за 

посетиоце

стан А2.0 / 

једнособан

рецепција 

канцеларија

37,75м2 3

3 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

конференцијска 

столица

метална конструкција, пластични 

одпресак, пу пена 4цм, тапацирана 

штофом 

3

ниски орман са 

вратима

Корпус и фронт комоде су од 18мм 

универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са 

две полице унутра.

Фронтови и горња плоча кантовани 

АБС кант траком дебљине 2мм

90/40/75цм 2

архивски орман

Корпус и фронт ормана су од 18мм 

универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са 

четири полице унутра.

Фронтови и горња плоча кантовани 

АБС кант траком дебљине 2мм

90/40/200цм 2

гардеробни орман

Корпус и фронт ормана су од 18мм 

универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са 

механизмом за качење гардеробе 

по дубини и две полице

Фронтови и горња плоча кантовани 

АБС кант траком дебљине 2мм

70/40/200цм 1

стан А2.0 / 

једнособан

рецепција 

канцеларија

37,75м2 3 4 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

полу фотеља

Материјал наслона буков отпресак , 

материјал седалног дела буква и 

универ 16мм, седални део урађен у 

полиуретанској пени специфичне 

тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  и 

тапациран у штофу. Ногари од 

буковог дрвета профилисани 

бајцовани и лакирани 

полиуретанским лаком.                                     

56/46/86 цм   2

клуб сто

комбинација ногари од буковог 

дрвета профилисани бајцовани и 

лакирани полиуретанским лаком, 

горња плоча стакло        

фи 40цм 1

плафонска расвета 

надградна

надградна светиљка, лед, снаге 32W, 

са двоструко параболичним 

високорефлектујућим 

алуминијумским растером ‘dark 

light’  Anodizovani aluminijum sa 

srebrnom prevlakom visokog sjaja, 

oblikovan da obezbedi efikasno 

osvetljenje са ограничењем 

бљештања сагласно  EN 12464 - 

UGR<19, L≤ 1.000 cd/m2.

60/30цм 4

стан А2.0 / 

једнособан

рецепција 

канцеларија

37,75м2 3

5 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

доњи елемент

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта универ: 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

фронт 152/60цм

горња плоча

универ плоча д=28мм од универа 

пресвучена ПВЦ фолијом, дезен по 

избору Инвеститора, подужне 

стране профилисане пресвучене 

фолијом, бочно окантована АБС 

траком

152/60цм 1

горњи елементи

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: универ 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

152/30цм 1

37,75м2 3

кухиња

6 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

високи елементи

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта универ: 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

125/60цм 1

уградна плоча од 

инокса са две рингле

Две зоне кувања, сензорске 

контроле, child lock, струјни кабл
30/50цм 1

судопера инокс
Уградна судопера, инокс, отвор 

сифона ф60, дубина корита 15.5цм. 
46.5/43.5цм 1

фрижидер са боксом за 

лед

Енергетска класа: А                           

Капацитет нето: 80/10л                     

Лед осветљење                                                                                                                                                 

Самоотапајући 

50/56/84цм 1

светиљка испод горњег 

кухњског елемента

линијска лед светиљка са маском, 

ИП20, са прекидачем за 

укључивањем на себи

60цм 2

2 Б1.0/двособан

високи ормани

Материјал 18мм универ, дезен по 

избору Инвеститора, фронтови 

кантовани АБС 2мм траком. Унутар 

ормана полице на растојању 35цм

90х40х2050цм 6

трпезаријски сто

 Трпезаријски сто са ногарима од 

пуног буковог дрвета - термички 

обрађеног, парењем и сушењем до 

10% влаге и плочом од фурнираног 

медијапана. 

120/80/75.5цм 1

37,75м2 3

кухиња

-

остава/   

чистачице

31,54м2

2

7 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

столице

 Материјал наслона буков отпресак , 

материјал седалног дела буков 

отпресак, седални део урађен у 

полиуретанској пени специфичне 

тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  и 

тапациран у штофу, боја и дезен по 

избору Инвеститора. Ногари од 

буковог дрвета 

профилисанибајцовани и лакирани 

полиуретанским лаком.                     

46/46/95 цм 4

високи ормани 

отворене полице

Корпус елемента је универ 18мм 

кантован АБС траком 2мм, полице у 

елементу су померљиве по висини. 

Леђа елемента ХДФ 

3мм.Димензија100х40х2050

100/40/2050цм 3

гардеробни орман 

Корпус елемента је универ 18мм 

кантован АБС траком 2мм, шипка за 

гардеробу, 2 полице.Леђа елемента 

ХДФ 3мм.

100/60/2050цм 1

отворене полице за 

пртљаг

Корпус елемента је универ 18мм 

кантован АБС траком 2мм, 4 полице. 

Леђа елемента ХДФ 3мм.

100/40/2050цм 1

отворене полице за 

пртљаг

Корпус елемента је универ 18мм 

кантован АБС траком 2мм, 4 полице. 

Леђа елемента ХДФ 3мм.

145/40/2050цм 1

клупица за 

пресвлачење

Универ 36мм кантован АБС траком 

2мм, Бочне стране са укрућењем 

између

100/30/50цм 1

остава/   

чистачице

31,54м2

2

8 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

плафонска расвета 

надградна

надградна светиљка, лед, снаге 32W, 

са двоструко параболичним 

високорефлектујућим 

алуминијумским растером ‘dark 

light’  Anodizovani aluminijum sa 

srebrnom prevlakom visokog sjaja, 

oblikovan da obezbedi efikasno 

osvetljenje са ограничењем 

бљештања сагласно  EN 12464 - 

UGR<19, L≤ 1.000 cd/m2.

60/30цм 4

високи ормани са 

полицама отворени

Корпус елемента је универ 18мм 

кантован АБС траком 2мм, 4 полице. 

Леђа елемента ХДФ 3мм.

80/40/2050цм 8

машина за прање и 

сушење веша
капацитет 7кг, отварање фронтално, 

енергетска класа А+++, гаранција 

минимално 5 година

2

машина за прање 

судова
за 13 комплета, енергетска класа 

А++, гаранција минимално 5 година
2

пегла 10

даска за пеглање 10

усисивач 10

31,54м2

2

повучени спрат, 

додатна опрема 

за складиштење 

стан бр.57

сервер соба

9 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

плафонска расвета 

надградна

надградна светиљка, лед, снаге 32W, 

са двоструко параболичним 

високорефлектујућим 

алуминијумским растером ‘dark 

light’  Anodizovani aluminijum sa 

srebrnom prevlakom visokog sjaja, 

oblikovan da obezbedi efikasno 

osvetljenje са ограничењем 

бљештања сагласно  EN 12464 - 

UGR<19, L≤ 1.000 cd/m2.

60/30цм 2

високи орман

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта универ: 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

60/60цм 2

плафоњера

* Димензија: 22,5x22,5x3,5

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

1

3 и 7 А1.0 једнособан

радни сто

Материјал плоче универ дезен по 

избору Инвеститора, дебљине 36мм 

кантован АБС траком 2мм*Ногари су 

округли монтажно демонтажни

140/80цм 8

2

сервер соба

5,2м2

остава

канцеларијски 

простор

33,63м2X2=6

7,26m2 
8

10 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

полукружни наставак 

радног стола

Ногари округли монтажно 

демонтажни, плоча универ дезен по 

избору Инвеститора, кантована АБС 

2мм

Ø80цм 4

радна столица

ергономски обликована, са 

руконаслонима, на точкићима и 

механизмом за подизање, са 

могућношћу подешавања нагиба 

наслона, конструкција хром, 

тапацирана еко кожом

8

конференцијске 

столице

метална конструкција, пластични 

одпресак, пу пена 4цм, тапацирана 

штофом 

4

ниски канц.ормани

Корпус и фронт комоде су од 18мм 

универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са 

две полице унутра.

Фронтови и горња плоча кантовани 

АБС кант траком дебљине 2мм

140/40/75цм 4

ниски канц.ормани

Корпус и фронт комоде су од 18мм 

универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са 

две полице унутра.

Фронтови и горња плоча кантовани 

АБС кант траком дебљине 2мм

100/40/75цм 4

плоча кух.пулта

универ плоча д=28мм од универа 

пресвучена ПВЦ фолијом, дезен по 

избору Инвеститора, подужне 

стране профилисане пресвучене 

фолијом, бочно окантована АБС 

траком

134/30цм 2

канцеларијски 

простор

33,63м2X2=6

7,26m2 
8

11 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

барске столице

Висока барска столица, са ногарима 

од пуног дрвета. Седални део 

дрвени отпресак, тапациран 

полиуретанском пеном и штофом.

46.6x51x101 цм. 4

зидни чивилук

 Конструкција корпуса и фронта 

израђена од универа 18мм, 

окантовано кант траком 0.4мм и 

1мм ABS. Mетална ручкица, завршна 

обрада "soft forming".

50/209цм 2

плафонска расвета 

надградна

надградна светиљка, лед, снаге 32W, 

са двоструко параболичним 

високорефлектујућим 

алуминијумским растером ‘dark 

light’  Anodizovani aluminijum sa 

srebrnom prevlakom visokog sjaja, 

oblikovan da obezbedi efikasno 

osvetljenje са ограничењем 

бљештања сагласно  EN 12464 - 

UGR<19, L≤ 1.000 cd/m2.

30/60цм 8

доњи елементи

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта универ: 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

196/60цм 2

канцеларијски 

простор

33,63м2X2=6

7,26m2 
8

кухиња

12 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

горњи елементи

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: универ 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

196/30цм 2

доњи елемент 

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта универ: 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

50/60цм 2

горња плоча

универ плоча д=28мм од универа 

пресвучена ПВЦ фолијом, дезен по 

избору Инвеститора, подужне 

стране профилисане пресвучене 

фолијом, бочно окантована АБС 

траком

196+50/60цм 2

фрижидер са боксом за 

лед

Енергетска класа: А  

Капацитет нето: 80/10л    

Лед осветљење   

Самоотапајући 

50/56/84цм 2

судопера инокс
Уградна судопера, инокс, отвор 

сифона ф60, дубина корита 15.5цм. 
46.5/43.5цм 2

33,63м2X2=6

7,26m2 
8

кухиња

13 / 75



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

уградна плоча од 

инокса са две рингле

Две зоне кувања, сензорске 

контроле, child lock, струјни кабл
30/50цм 2

светиљка испод горњег 

кухњског елемента

линијска лед светиљка са маском, 

ИП20, са прекидачем за 

укључивањем на себи

60цм 6

4 Б2.0 двособан

радни сто

Материјал плоче универ дезен по 

избору Инвеститора, дебљине 36мм 

кантован АБС траком 2мм*Ногари су 

округли монтажно демонтажни

140/80цм 6

радне столице

ергономски обликована, са 

руконаслонима, на точкићима и 

механизмом за подизање, са 

могућношћу подешавања нагиба 

наслона, конструкција хром, 

тапацирана еко кожом

6

ниски канц.ормани

Корпус и фронт комоде су од 18мм 

универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са 

две полице унутра.

Фронтови и горња плоча кантовани 

АБС кант траком дебљине 2мм

90/40/75цм 4

плоча кух.пулта

универ плоча д=28мм од универа 

пресвучена ПВЦ фолијом, дезен по 

избору Инвеститора, подужне 

стране профилисане пресвучене 

фолијом, бочно окантована АБС 

траком

163/30цм 1

33,63м2X2=6

7,26m2 
8

кухиња

канцеларијски 

простор

41,45м2 6
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Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

барске столице

Висока барска столица, са ногарима 

од пуног дрвета. Седални део 

дрвени отпресак, тапациран 

полиуретанском пеном и штофом.

46.6/51/101 цм 3

зидни чивилук

Конструкција корпуса и фронта 

израђена од универа 18мм, 

окантовано кант траком 0.4мм и 

1мм ABS. Mетална ручкица, завршна 

обрада "soft forming".

50/209цм 1

плафонска расвета 

надградна

надградна светиљка, лед, снаге 32W, 

са двоструко параболичним 

високорефлектујућим 

алуминијумским растером ‘dark 

light’  Anodizovani aluminijum sa 

srebrnom prevlakom visokog sjaja, 

oblikovan da obezbedi efikasno 

osvetljenje са ограничењем 

бљештања сагласно  EN 12464 - 

UGR<19, L≤ 1.000 cd/m2.

30/60цм 6

доњи елементи

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта универ: 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

199/60цм 1

канцеларијски 

простор

41,45м2 6

кухиња
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Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

доњи елемент 

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: универ 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

70/60цм 1

горња плоча

универ плоча д=28мм од универа 

пресвучена ПВЦ фолијом, дезен по 

избору Инвеститора, подужне 

стране профилисане пресвучене 

фолијом, бочно окантована АБС 

траком

199+70/60цм 1

фрижидер са боксом за 

лед

Енергетска класа: А 

  Капацитет нето: 80/10л

 Лед осветљење 

Самоотапајући 

50/56/84цм 1

судопера инокс
Уградна судопера, инокс, отвор 

сифона ф60, дубина корита 15.5цм. 
46.5/43.5цм 1

уградна плоча од 

инокса са две рингле

Две зоне кувања, сензорске 

контроле, child lock, струјни кабл
30/50цм 1

светиљка испод пулта

линијска лед светиљка са маском, 

ИП20, са прекидачем за 

укључивањем на себи

60цм 2

41,45м2 6

кухиња
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Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

6 Б2.0 двособан

ниски елемент

Корпус и фронт комоде су од 18мм 

универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са 

две полице унутра.

Фронтови и горња плоча кантовани 

АБС кант траком дебљине 2мм

90/40/75цм 2

конференцијске 

столице

метална конструкција, пластични 

одпресак, пу пена 4цм, тапацирана 

штофом 

50

гардеробни орман

Корпус и фронт ормана су од 18мм 

универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са 

механизмом за качење гардеробе 

по дубини и две полице

Фронтови и горња плоча кантовани 

АБС кант траком дебљине 2мм

70/40цм 2

зидни чивилук

Конструкција корпуса и фронта 

израђена од универа 18мм, 

окантовано кант траком 0.4мм и 

1мм ABS. Mетална ручкица, завршна 

обрада "soft forming".

50/209цм 1

плафонска расвета 

надградна

надградна светиљка, лед, снаге 32W, 

са двоструко параболичним 

високорефлектујућим 

алуминијумским растером ‘dark 

light’  Anodizovani aluminijum sa 

srebrnom prevlakom visokog sjaja, 

oblikovan da obezbedi efikasno 

osvetljenje са ограничењем 

бљештања сагласно  EN 12464 - 

UGR<19, L≤ 1.000 cd/m2.

30/60цм 6

канцеларијски 

простор

41,45м2 6
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Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

доњи елементи

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта универ: 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

140/60цм 1

горња плоча

универ плоча д=28мм од универа 

пресвучена ПВЦ фолијом, дезен по 

избору Инвеститора, подужне 

стране профилисане пресвучене 

фолијом, бочно окантована АБС 

траком

140/60цм 1

7 Г1.0 трособан

радни сто

Материјал плоче универ дезен по 

избору Инвеститора, дебљине 36мм 

кантован АБС траком 2мм*Ногари су 

округли монтажно демонтажни

140/80цм 10

радне столице

ергономски обликована, са 

руконаслонима, на точкићима и 

механизмом за подизање, са 

могућношћу подешавања нагиба 

наслона, конструкција хром, 

тапацирана еко кожом

12

радни сто

Материјал плоче универ дезен по 

избору Инвеститора, дебљине 36мм 

кантован АБС траком 2мм*Ногари су 

округли монтажно демонтажни

210/80цм 2

канцеларијски 

простор

75.58 6

41,45м2 6

кухиња
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Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

конференцијски сто

Материјал плоче универ дезен по 

избору Инвеститора, дебљине 36мм 

кантован АБС траком 2мм*Ногари су 

округли монтажно демонтажни

180/80цм 2

конференцијске 

столице

метална конструкција, пластични 

одпресак, пу пена 4цм, тапацирана 

штофом 

22

ниски канц.ормани

Корпус и фронт комоде су од 18мм 

универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са 

две полице унутра.

Фронтови и горња плоча кантовани 

АБС кант траком дебљине 2мм

90/40цм 20

полукружни наставак 

радног стола

Ногари округли монтажно 

демонтажни, плоча универ дезен по 

избору Инвеститора, кантована АБС 

2мм

Ø80цм 6

полу фотеља

Материјал наслона буков отпресак , 

материјал седалног дела буква и 

универ 16мм, седални део урађен у 

полиуретанској пени специфичне 

тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  и 

тапациран у штофу. Ногари од 

буковог дрвета профилисани 

бајцовани и лакирани 

полиуретанским лаком.                                     

56/46/86 цм   4

клуб сто

Ногари округли монтажно 

демонтажни, плоча универ дезен по 

избору Инвеститора, кантована АБС 

2мм

60/60/86цм 2

канцеларијски 

простор

75.58 6
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Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

гардеробни орман

Корпус и фронт ормана су од 18мм 

универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са 

механизмом за качење гардеробе 

по дубини и две полице

Фронтови и горња плоча кантовани 

АБС кант траком дебљине 2мм

70/40цм 2

плафонска расвета 

надградна

надградна светиљка, лед, снаге 32W, 

са двоструко параболичним 

високорефлектујућим 

алуминијумским растером ‘dark 

light’  Anodizovani aluminijum sa 

srebrnom prevlakom visokog sjaja, 

oblikovan da obezbedi efikasno 

osvetljenje са ограничењем 

бљештања сагласно  EN 12464 - 

UGR<19, L≤ 1.000 cd/m2.

30/60цм 16

доњи елементи

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта универ: 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

210/60цм 2

канцеларијски 

простор

75.58 6

кухиња
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Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

доњи елемент 

Материјал корпуса: универ 18мм, 

окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта универ: 18мм, 

окантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска од 

добављача "Rujz design", ногари 

нивелациони, шарке од добављача 

"Incoll group", или сличног квалитета

80/60цм 2

горња плоча

универ плоча д=28мм од универа 

пресвучена ПВЦ фолијом, дезен по 

избору Инвеститора, подужне 

стране профилисане пресвучене 

фолијом, бочно окантована АБС 

траком

210+80/60цм 2

фрижидер са 

замрзивачем

Енергетска класа: А 

    Капацитет нето: 324л +99л             

Лед осветљење

Самоотапајући 

70/60/182цм, 2

судопера инокс
Уградна судопера, инокс, отвор 

сифона ф60, дубина корита 15.5цм. 
46.5/43.5цм 2

уградна плоча од 

инокса са две рингле

Две зоне кувања, сензорске 

контроле, child lock, струјни кабл
30/50цм 2

светиљка испод горњих 

кухињских елемената 

линијска лед светиљка са маском, 

ИП20, са прекидачем за 

укључивањем на себи

60цм 10

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЧУНСКУ ЈЕДИНИЦУ 1 -КАНЦЕЛАРИЈЕ 1

75.58 6

кухиња
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Tип/Структура Просторија Опрема
опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

чивилук

Конструкција корпуса и фронта од универа 18мм, окантовано 

кант траком 0.4мм и 1мм ABS. Mетална ручкица, завршна 

обрада "soft forming". Боја бела 
50x200цм  1 33.82 3

огледало за целу фигуру  Огледало у раму од профилисаног медијапана, боја бела  200x80цм 1

Дневна соба са 

трпезаријом и 

могућношћу 

спавања 1 особе

тросед са развлачењем на 

дим. брачног кревета

 Конструкција: носећи рам од букве. Тапацирани део: еластична 

полиестерска трака, полиуретанска пена специфичне тежине 

25кг/мᶾ, полиуретанска високоеластична HR пена специфичне 

тежине 35кг/мᶾ - дебљина 6цм, полиестерско влакно 

специфичне тежине 200г/м², или сличног квалитета. Тапацирано 

мебл штофом.  Обавезна могућност развлачења за спавање на 

оквирну димензију 190x120 цм. Наслон тапациран са јастуцима 

и  мањим декоративним јастучићима.

ПОДАЦИ О ШТОФУ:

Цигарет тест - материјал којим је пресвучен тросед мора да 

задовољава британски стандард БС5852 који гарантује да неће 

доћи до прогоревања од упаљене цигарете или шибице које 

случајно испадну на њега у року од неколико секунди. Стандард 

гарантује и то да  и ако дође до прогоревања, након уклањања 

извора топлоте, прогорели део се неће ширити. Материјал мора 

бити отпоран на хабање  (атестиран на 70.000 циклуса). Боја по 

избору Наручиоца (тегет или сл.)

210x100x90 цм 1

СТУДИО

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 2

Предсобље
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Tип/Структура Просторија Опрема
опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

фотеља

Конструкција:  носећи рам од букве. Тапацирани део: еластична 

полиестерска трака, полиуретанска високоеластична HR пена 

специфичне тежине 35кг/мᶾ - дебљина 12цм, или сличног 

квалитета. Тапацирано мебл штофом.  

 ПОДАЦИ О ШТОФУ: Цигарет тест - материјал којим је 

пресвучена фотеља мора да задовољава британски стандард 

БС5852 који гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно испадну на њега у року од 

неколико секунди. Стандард гарантује и то да чак и ако дође до 

прогоревања, након уклањања извора топлоте, прогорели део 

се неће ширити. 

 Материјал мора бити отпоран на хабање (атестиран је на 70.000 

циклуса). Боја по избору Наручиоца (лаванда или сл.)

80x85x96 цм 1

тепих

 Тепих израђен од полипропилен који је УВ стабилан, основа 

тепиха полипропиленска трака.Ткање: 72.800 пт/м², густина: 

2.280 гр/м². тепих једнобојан, боја по избору наручиоца ( плава 

или сл.)

140x200 цм 2

клуб сто
Констуркција од храстовог дрвета, плоча сто каљено стакло.

 100x60x40 цм 1

трпезаријски сто 
Трпезаријски сто са ногарима од пуног буковог дрвета - 

термички обрађеног, парењем и сушењем до 10% влаге и 

плочом од фурнираног медијапана. Боја бела.

80x80x75.5 цм 1

трпезаријска столица

Трпезаријска столица са наслоном и седалним делом 

тапацираним у штофу у боји по избору Наручиоца (сиво или 

слично) са дрвеним ногарима. Материјал наслона буков 

отпресак , материјал седалног дела буков отпресак, седални део 

- полиуретанска пена (специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 

4цм, или сличног квалитета).  Ногари од буковог дрвета 

профилисани бајцовани и лакирани полиуретанским лаком.                     

46x46x95 цм 3

полица за ТВ у оквиру гипс-

преграде између дневне и 

спаваће зоне

полица лучног облика, по цртежу и детаљу од медијапана 

д=4цм, боја по избору Наручиоца

160х20цм 1

завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца

180х2,5/260цм, 

и 80х2,5/260цм
2
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Tип/Структура Просторија Опрема
опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

гарнишле
Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м.

2

телевизор
* Дијагонала екрана: 32" / 81 цм                                                                                                                                                               

* Резолуција екрана: 1366x768 (HD)                                                                                                                               

* Тип тјунера: DVB-T2/C/C                                                                                                                                                                                 

32" / 81 цм 1

лустер

* Димензије 110x35

* Грло Е27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал aбажур и челик

* Боја: по избору Наручиоца (Црна /златна) 

2

Спаваћа соба 2 

особе

француски кревет са 

могућношћу раздвајања 

кревета и узглавља на два 

сингл кревета

француски кревет који се по потреби може раздвојити на два 

сингл кревета са могућношћу раздвајања узглавља. Основа 

кревета рам од шпер плоче и џепичасто језго са комфорт пеном. 

Душек такође са џепичастим језгром и 2 слоја комфорт пене, 

кревет снабдевен наддушеком од комфорт пене у дебљини од 

6цм (или сличног квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а 

узглавље, рам од шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. 

Боја по избору Наручиоца (сиво или иста боја као мебл на 

столицама) 

90x200цм 2

ноћни сточић Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, 

кант трака 0.4мм , ручкица метална. Боја бела.

40х40х50 цм 2

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама. Боја бела.

150x65x220 цм. 1

завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца
120х2,5/260цм 1

гарнишле
Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м.

1

24 / 75



Tип/Структура Просторија Опрема
опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

22,5x22,5x3,5цм 2

стона лампа

Стона лампа на ноћним сточићима савременог једноставног 

дизајна, следећих техничких карактеристика:                                                         

Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

Висина: 270мм

пречник: 105мм
2

тепих

тепих израђен од полипропилен који је УВ стабилан, основа 

тепиха полипропиленска трака                                                                                                                                                

Ткање: 72.800 пт/м², густина: 2.280 гр/м². тепих једнобојан, боја 

по избору наручиоца ( плава или сл.)

70х140цм 2

Кухиња

доњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Боја бела.

110/ 60 цм 1

горњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Боја бела.

196/30цм 1

светиљке испод горњих 

елемената линијска лед светиљка са маском
дужина 60цм 3

доњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Боја бела.

196/60 цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема
опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

фрижидер

фрижидер низак, са боксом за лед, техничке 

карактеристике:*Енергетска класа: А                                                                                                                                                                     

*Капацитет нето: 80/10л                                                                                                                                                      

*Лед осветљење                                                                                                                                                 

*Самоотапајући 

 58цм  1

судопера једноделна
 Уградна судопера инокс, отвор сифона Ø60, дубина корита 

15.5цм. 
46.5x43.5 1

уградна плоча 2 рингле
 Две зоне кувања, сензорске контроле, child lock, струјни кабл.

30х50цм 1

сто
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
60x60x69 цм 1

столице
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
56x59x81 цм 2

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 12

ЛАМЕЛА Б 15

УКУПНО 27

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН СТУДИО 

ЈЕДИНИЦА ТИПА СТУДИО

Тераса
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

ДВОСОБАН Предсобље
елемент са чивилуком и 

затвореним доњим делом

 Конструкција корпуса и фронта израђена од универа 18мм, кантовано кант 

траком 0.4мм и 1мм ABS. Пластични ногари 4 комада, метална ручкица, 

завршна обрада "soft forming". Боја бела

50x37x209цм  1 41.34 4

огледало за целу фигуру  Огледало у раму од профилисаног медијапана, боја бела  200x80цм 1

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 3
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ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 3

Дневна соба са 

трпезаријом и 

могућношћу 

спавања 2 

особе

тросед са развлачењем на 

дим. брачног кревета

Конструкција: носећи рам од букве, неоплемењена иверица дебљине 10мм, 

неткани текстил специфичне тежине 400г/м²,  жичано језгро са флахом висине 

14цм, број опруга 130/м², бочна вертикална ојачања од полиуретанске пене 

специјалне тежине 25 кг/мᶾ, унутрашња вертикална ојачањаод полиуретанске 

пене, неткани текстил специфичне тежине 25 кг/мᶾ - дебљина 3цм, 

полиестерско влакно специфичне тежине 100 г/м², или сличног квалитета. 

Тапацирано мебл штофом.      Висина седишта: 47 цм.   обавезна могућност 

развлачења за спавање на оквирну димензију: 155x202 цм. Тросед са кутијом 

за постељину   

  * Наслон тапациран са  јастуцимаи мањим декоративним јастучићима.                    

ПОДАЦИ О ШТОФУ:    

    * Цигарет тест - материјал којим је пресвучен тросед мора да задовољава 

британски стандард БС5852 који гарантује да неће доћи до прогоревања од 

упаљене цигарете или шибице које случајно испадну на њега у року од 

неколико секунди. Стандард гарантује и то да чак и ако дође до прогоревања, 

након уклањања извора топлоте, прогорели део се неће ширити.

материјал мора бити отпоран на хабање (атестиран је на 70.000 циклуса), Боја 

по избору Наручиоца (сиво у комбинацији са окер јастуцима или слично)

202x105x76 1

клуб сто
плоча стола од фурнираног медијапана, ногари и конструкција, комбинација 

универа и медијапана. Боја по избору Наручиоца (бело/храст)
100x60х47цм 1

фотеља

Конструкција: носећи рам од букве, еластична полиестерска трака, 

полиуретанска пена специфичне тежине 25кг/мᶾ, полиестерско влакно 

специфичне тежине 200г/м², или сличног квалитета. тапацирана мебл 

штофом. Висина седалног дела: 47 цм.

ПОДАЦИ О ШТОФУ: * Цигарет тест - материјал задовољава британски 

стандард БС5852 који гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно испадну на њега у року од неколико 

секунди. Стандард гарантује и то да чак и ако дође до прогоревања, након 

уклањања извора топлоте, прогорели део се неће ширити.

Отпорност на хабање -материјал мора бити отпоран на хабање  (атестиран на 

70.000 циклуса).Боја по избору Наручиоца (плава или слично)

75x80x90цм 1

тепих

Тепих израђен полипропилен који је УВ стабилан, у основи тепиха 

полипропиленска трака Ткање: 72.800 пт/м², густина: 2.280 гр/м² Тепих 

једнобојан боја по избору наручиоца (окер жути/сиво или слично)

140x200 цм 2
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ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 3

трпезаријски сто 

 Трпезаријски сто са ногарима од пуног буковог дрвета - термички обрађеног, 

парењем и сушењем до 10% влаге и плочом од фурнираног медијапана. Боја 

бела

120х80x75.5 цм 1

трпезаријска столица

Трпезаријска столица са наслоном и седалним делом тапацираним у штофу у 

боји по избору Наручиоца (сиво или слично) са дрвеним ногарима. Материјал 

наслона буков отпресак , материјал седалног дела буков отпресак, седални 

део - полиуретанска пена (специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм, или 

сличног квалитета).  Ногари од буковог дрвета профилисани бајцовани и 

лакирани полиуретанским лаком.

46x46x95 цм 4

плоча бар пулта
плоча од универа 25мм. Дезен по избору Наручиоца исто као горња плоча 

кухињских елемената
163/30цм 1

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). Конструкција ормара од 

универа 18мм, кантован са 0.4мм кант траке, рукохвати алуминијумски, са 

системом затварања "slow motion". Могућност нивелације ногара. половина 

плакара са гардеробном шипком, а други део са полицама. Боја бела.

150x65x220цм 1

телевизор

* Дијагонала екрана: 32" / 81 цм  

 * Резолуција екрана: 1366x768 (HD)  

 * Тип тјунера: DVB-T2/C/C                       

32" / 81 цм 1

завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав полиестер, боја и дезен 

по избору Наручиоца

180/260х2,5 и 

80х2,5/260
2

гарнишле Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м. 2

ниска комода за телевизор
 Материјал фронта: универ 18мм + рам од буковог дрвета, материјал корпуса: 

универ 18мм. кантован кант траком ABS 1мм. Боја бела
140x47x47цм 1

лустер

Лустер савременог једноставног дизајна, следећих техничких карактеристика:

* Грло Е27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал aбажур полиестер, конструкција челик

* Боја по избору наручиоца (Црна /златна или слично)

110x35цм 2

подна лампа

Подна лампа савременог и једноставног дизајна, следећих техничких 

карактеристика: макс.: 13W

Дужина кабла: 2.2 м

А+ енергетска ефискасност

Материјал абажура: полиестер

Конструкција: челик и никл

Ширина 

абажура: 36цм

Висина: 1.5 м

1
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Спаваћа соба 2 

особе

француски кревет са 

могућношћу раздвајања 

кревета и узглавља на два 

сингл кревета

француски кревет који се по потреби може раздвојити на два сингл кревета са 

могућношћу раздвајања узглавља. Основа кревета рам од шпер плоче и 

џепичасто језго са комфорт пеном. Душек такође са џепичастим језгром и 2 

слоја комфорт пене, кревет снабдевен наддушеком од комфорт пене у 

дебљини од 6цм (или сличног квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а 

узглавље, рам од шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. Боја по избору 

Наручиоца (сиво или слично) 

90x200цм 1

ноћни сточић
Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, кант трака 0.4мм 

, ручкица метална. Боја бела.
40х40х50 цм 2

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). Конструкција ормара од 

универа 18мм, кантован са 0.4мм кант траке, рукохвати алуминијумски, са 

системом затварања "slow motion". Могућност нивелације ногара. половина 

плакара са гардеробном шипком, а други део са полицама. Боја бела.

150x65x220цм 1

телевизор

* Дијагонала екрана: 24" / 61 цм

 * Резолуција екрана: 1366x768)  

 * Тип тјунера: DVB-T2/C 

 * 3D: Не      

24" / 61 цм    1

столица

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела буква и универ 

16мм, седални део урађен у полиуретанској пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - 

дебљине 4цм  или сличног квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог 

дрвета профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком.                                                                                                                                      

56x46x86 цм 1

тепих

тепих израђен од полипропилен који је УВ стабилан, основа тепиха 

полипропиленска трака 

Ткање: 72.800 пт/м², густина: 2.280 гр/м². тепих једнобојан, боја по избору 

наручиоца (окер жути/сиво или слично)

70х140цм 2

завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав полиестер, боја и дезен 

по избору Наручиоца
120х2,5/200 1

гарнишла Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м. 1

плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног облика, следећих 

техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

2
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стона лампа

Стона лампа на ноћним сточићима савременог једноставног дизајна, следећих 

техничких карактеристика:  Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

2

тоалетно-радни сто 
горња плоча и бочне стране од универа 25мм. Са затвореним делом са 3 

фиоке димензије 60х40цм. Дезен по избору Наручиоца
253х40цм 1

Кухиња доњи елементи 

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. Материјал фронта: 

18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. Ручица је алуминијумска "Rujz design" 

или сличног квалитета, ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Дезен фронтова бељени храст. Дезен горње плоче по избору 

Наручиоца

199/60цм 

горња плоча 

дуж.199цм

1

доњи елементи 

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. Материјал фронта: 

18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. Ручица је алуминијумска "Rujz design" 

или сличног квалитета, ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Дезен фронтова бељени храст. Дезен горње плоче по избору 

Наручиоца

131/60цмгорњ

а плоча 

дуж.131цм

1

горњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. Материјал фронта: 

18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. Ручица је алуминијумска "Rujz design" 

или сличног квалитета, ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Боја бела.снежни храст

131/30цм 1

светиљке испод горњих 

елемената и плоче бар пулта
линијска лед светиљка са маском дужина 60цм 2

декоративне висеће мање 

цветиљке изнад бар пулта

* Димензије висилице: 1100x150x795 мм

* Грло Е 27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал челик, стакло

3

остава/   чистачице

фрижидер низак, са боксом за лед, техничке карактеристике:*Енергетска 

класа: А 

 *Капацитет нето: 80/10л 

 *Лед осветљење  

*Самоотапајући 

 58цм  1

судопера једноделна  Уградна судопера инокс, отвор сифона Ø60, дубина корита 15.5цм. 46.5x43.5цм 1

уградна плоча 2 рингле  Две зоне кувања, сензорске контроле, child lock, струјни кабл. 30х50цм 1

сто 
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима (дупле цеви). Боја 

алуминијума.
60x60x69 цм 1

Тераса
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столице
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима (дупле цеви). Боја 

алуминијума.
56x59x81 цм 2

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 12

ЛАМЕЛА Б 34

УКУПНО 46

Тераса

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ДВОСОБАН

ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

ТРОСОБАН Предсобље
тапацирано постоље за пртљаг, 

изнад чивилук

Конструкција корпуса и фронта израђена од универа 18мм, 

кантовано кант траком 0.4мм и 1мм ABS. Пластични ногари 4 

комада, метална ручкица, завршна обрада "soft forming". Дезен 

по избору Наручиоца (орах, храст или слично)

100/50цм 1 75.35 5

огледало за целу фигуру
Огледало у раму од профилисаног медијапана боја по избору 

Наручиоца 
200x80цм 1

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама.Дезен по 

избору Наручиоца (орах, храст или слично)

150x65x220цм 1

Дневна соба са 

трпезаријом и 

могућношћу 

спавања 2 

особе

угаона гарнитура, један крак се 

развлачи на дим.брачног кревета

Конструкција: носећи рам од букве, неоплемењена иверица 

дебљине 10мм, неткани текстил специфичне тежине 400г/м², 

вертикална ојачања од полиуретанске пене, жичано језгро са 

флахом висине 14цм, број опруга 132/м², филц специфичне 

тежине 900г/м², полиуретанска пена специфичне тежине 

25кг/мᶾ - дебљина 3цм, полиуретанска пена специфичне тежине 

25кг/мᶾ - дебљина 1цм, или сличног квалитета и описа. 

Тапацирана мебл штофом. Висина седишта: 47 цм. Један крак 

гарнитуре треба да има могућност развлачења на површину за 

спавање, оквирних димензија 160x240 цм. Гарнитура треба да 

буде снабдевена кутијом за постељину.  Ногице:  дрвене 

Наслон са јастуцима идекоративним јастучићима.

 ПОДАЦИ О ШТОФУ:

 Цигарет тест - материјал задовољава британски стандард 

БС5852 који гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно испадну на њега у року од 

неколико секунди. Стандард гарантује и то да чак и ако дође до 

прогоревања, након уклањања извора топлоте, прогорели део 

се неће ширити.

Материјал за тапацирање мора бити отпоран на хабање 

(атестиран на 70.000 циклуса). Боја по избору Наручиоца (сиво 

или сл.)

280/205x104x80 цм  1

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 4
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

клуб сто

                                                                                                                                              

Плоча клуб стола од медијапана, ногари од буковог дрвета 

профилисани. Боја по избору Наручиоца (маслинасто зелена 

плоча и храст ногари или слично)

120x80x40 цм 1

табуре

Конструкција: носећи рам од букве, еластична полиестерска 

трака, тврда полиуретанска пена специфичне тежине 40кг/мᶾ - 

дебљина 7цм, полиуретанска пена специфичне тежине 25кг/мᶾ - 

дебљине 5цм, полиестерско влакно специфичне тежине 

100гр/м², или сличног квалитета и описа. тапацирано у мебл 

штофу.  Ногице: металне - 4 ком  

ПОДАЦИ О ШТОФУ: 

* Цигарет тест - материјал задовољава британски стандард 

БС5852 који гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно испадну на њега у року од 

неколико секунди. Стандард гарантује и то да чак и ако дође до 

прогоревања, након уклањања извора топлоте, прогорели део 

се неће ширити.

*Материјал за тапацирање мора бити отпоран на хабање 

(атестиран на 70.000 циклуса). Боја по избору Наручиоца (сиво 

или сл.)

90х60х43цм   1

тепих

тепих израђен полипропилен који је УВ стабилан, у основи 

тепиха полипропиленска трака. Ткање: 72.800 пт/м², густина: 

2.280 гр/м². Тепих једнобојан боја по избору наручиоца (окер 

жути или слично)

140/200цм 2

лустер

лустер савременог једноставног дизајна, следећих техничких 

карактеристика:

* Грло Е27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал aбажур полиестер, конструкција челик

* Боја по избору наручиоца (Црна /златна или слично)

110x35цм 2

подна лампа

Подна лампа савременог и једноставног дизајна, следећих 

техничких карактеристика: макс.: 13W

Дужина кабла: 2.2 м

А+ енергетска ефискасност

Материјал абажура: полиестер

Конструкција: челик и никл

Ширина абажура: 

36цм

Висина: 1.5 м

1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

трпезаријски сто 

Плоча стола и конструкција од пуног буковог дрвета термички 

обрађеног парењем и сушењем до 10% влаге. Плоча и ногари су 

од спојених елемената дрвеног масива по ширини и дужини. 

Систем везе вијак и угаоник, дебљина плоче стола 35мм, 

дебљина ногара 65мм. Ногари са спољне стране заобљени.

Тон по избору Наручиоца

160x90x75цм 1

трпезаријска столица

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком.                   

Тон и дезен по избору Наручиоца (окер жута, сиво или сл.) 

6

плоча бар пулта
Плоча од универа 25мм. Дезен по избору Наручиоца исто као 

горња плоча кухињских елемената
213х30цм 1

барске столице

 Висока барска столица, са ногарима од пуног дрвета. Седални 

део дрвени отпресак, тапациран полиуретанском пеном и 

штофом. Боја и дезен по избору Наручиоца (сиво са храст 

ногицама или сл.)

46x50x101 цм 3

декоративне висеће мање 

цветиљке изнад бар пулта

* Димензије висилице: 1100x150x795 мм

* Грло Е 27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал челик, стакло

* Боја: сива, бела

3

ниска комода за телевизор

                                                                                                                                             

Конструкција комоде од универа 18мм, кантован са 0.4мм и 

1мм кант траке, ручкица алуминијумска, могућност нивелације 

ногара, ногари метални, систем телескопске фиоке са 

затварањем "slow motion". 

100x50x40 цм 1

Телевизор

* Дијагонала екрана: 32" / 81 цм 

 * Резолуција екрана: 1366x768 (HD)  

 * Тип тјунера: DVB-T2/C/C                                      

32" / 81 цм 1

Завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца

Х=260/160х2,5 + 

180х2,5

Гарнишле Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м. 2
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

Кухиња доњи елементи 

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.). 

Дезен горње плоче по избору Наручиоца.

фронт 153цм 

горња плоча 

213/60цм

1

доњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.). 

Дезен горње плоче по избору Наручиоца.

фронт 214х60цм 

горња плоча 

214х60цм

1

горњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета.Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.).

214х30цм 1

високи елементи 

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета.Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.).

83х60цм висина 

182
1

фрижидер високи са 

замрзивачем

* Димензија: 60 цм.

 * Тип фрижидера: самостојећи

 * Енергетска класа: А+   

  * Капацитет нето: 187/40 Л  

* Антибактеријска заштита  

 * 3 стаклене полице

60х60цм 1

судопера једноделна инох
 Уградна судопера инокс, отвор сифона Ø60, дубина корита 

15.5цм. 
46.5x43.5цм 1

уградна плоча 4 рингле

 * Тип плоче: стакло керамичка 

 * 4 зоне кувања 

 * Сензорска контрола

  * Child lock

60х60цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

уградна рерна

* Kапацитет рерне: 58 л 

 *  Горњи 1200 W и доњи грејач 1100 W 

*Дупли грил *2 плеха 

* Вентилатор

 * Дигитални тајмер 

60х60цм 1

аспиратор

* Тип аспиратора: уградни 

 * Усисна снага: 400мᶾ/х

 * Ниво буке: дБ 58 

* Три брзине рада 

 * 1 мотор

 * Халогено светло 28 W

* Боја: Inox

60x41x49.5 цм 1

светиљка испод горњих 

кухињских елемената и пулта

линијска лед светиљка са маском
дужина 60цм 6

Спаваћа соба 1, 

2 особе

француски кревет са могућношћу 

раздвајања кревета и узглавља на 

два сингл кревета

француски кревет који се по потреби може раздвојити на два 

сингл кревета са могућношћу раздвајања узглавља. Основа 

кревета рам од шпер плоче и џепичасто језго са комфорт пеном. 

Душек такође са џепичастим језгром и 2 слоја комфорт пене, 

кревет снабдевен наддушеком од комфорт пене у дебљини од 

6цм (или сличног квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а 

узглавље, рам од шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. 

Боја по избору Наручиоца (сиво или слично) 

90х200цм 2

ноћни сточић

Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, 

кант трака 0.4мм , ручкица метална. Дезен по избору Наручиоца 

(храст или сл.)

40х40цм 2

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама.Дезен по 

избору Наручиоца (храст или сл.)

150х65цм 1

тоалетно-радни сто 

горња плоча и бочне стране од универа 25мм. Са затвореним 

делом са 3 фиоке димензије 60х40цм. Дезен по избору 

Наручиоца

197х60цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

остава/   чистачице

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком. 

Тон и дезен по избору Наручиоца (окер жута или сл.)

1

Телевизор

* Дијагонала екрана: 24" / 61 цм

 * Резолуција екрана: 1366x768)  

* Тип тјунера: DVB-T2/C  

 * 3D: Не 

конзола за качење на зид   

24" / 61 цм  1

Плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

1

Лампе 

Стона лампа на ноћним сточићима савременог једноставног 

дизајна, следећих техничких карактеристика: 

 Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

3

Завесе

Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца
200/180цмх2,5 и 

260/80цмх2,5
2

Гарнишле
Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м.

2

Теписи

тепих израђен од полипропилен који је УВ стабилан, основа 

тепиха полипропиленска трака 

 Ткање: 72.800 пт/м², густина: 2.280 гр/м². тепих једнобојан, боја 

по избору наручиоца (окер жути/сиво или слично)

70х140цм 2
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

Спаваћа соба 2, 

1 особа
сингл кревет

 Сингл кревет са  узглављем. Основа кревета рам од шпер плоче 

и џепичасто језго са комфорт пеном. Душек такође са 

џепичастим језгром и 2 слоја комфорт пене, кревет снабдевен 

наддушеком од комфорт пене у дебљини од 6цм (или сличног 

квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а узглавље, рам од 

шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. Боја по избору 

Наручиоца (сиво или слично) 

220х90цм 1

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама.Дезен по 

избору Наручиоца (храст или сл.)

120х60цм 1

тоалетно-радни сто 

горња плоча и бочне стране од универа 25мм. Са затвореним 

делом са 3 фиоке димензије 60х40цм. Дезен по избору 

Наручиоца

213х60цм 1

ноћни сточић

Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, 

кант трака 0.4мм , ручкица метална. Дезен по избору Наручиоца 

(храст или сл.)
40х40цм 1

столица

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком.  

Тон и дезен по избору Наручиоца (окер жута или сл.)

1

Плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

2
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

Лампе 

Стона лампа на ноћним сточићима савременог једноставног 

дизајна, следећих техничких карактеристика:   Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

2

Телевизор

* Дијагонала екрана: 24" / 61 цм

 * Резолуција екрана: 1366x768)

 * Тип тјунера: DVB-T2/C   

 * 3D: Не      

24" / 61 цм 1

сто
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
60x60x69 цм 2

столице
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
56x59x81 цм 4

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 12

ЛАМЕЛА Б 12

УКУПНО 24

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ТРОСОБАН

Тераса

ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОСОБАН
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Tип/Структура Просторија Опрема

опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

СТУДИО 1 Предсобље
тапацирано постоље за пртљаг са 

зидним чивилуком изнад

Конструкција елемента од универа 25мм, седални део  од 

полиуретанске пене специфичне тежине 18 кг/мᶾ дебљине 4цм. 

Леђа клупе урађена од лесонита у боји универа, ногари 

пластични висине 1цм - 4 ком. 

ПОДАЦИ О ШТОФУ:   Цигарет тест - материјал којим је пресвучен 

тросед мора да задовољава британски стандард БС5852 који 

гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене цигарете 

или шибице које случајно испадну на њега у року од неколико 

секунди. Стандард гарантује и то да  и ако дође до 

прогоревања, након уклањања извора топлоте, прогорели део 

се неће ширити. Материјал мора бити отпоран на хабање  

(атестиран на 70.000 циклуса). Боја по избору Наручиоца 

(лаванда или сл.)

70х60х50цм 1 30.53м2 3

огледало за целу фигуру  Огледало у раму од профилисаног медијапана, боја бела  200x80цм 1

Дневна соба са 

трпезаријом и 

могућношћу 

спавања 1 особе

тросед са развлачењем на дим. 

брачног кревета

Конструкција: носећи рам од букве. Тапацирани део: еластична 

полиестерска трака, полиуретанска пена специфичне тежине 

25кг/мᶾ, полиуретанска високоеластична HR пена специфичне 

тежине 35кг/мᶾ - дебљина 6цм, полиестерско влакно 

специфичне тежине 200г/м², или сличног квалитета. Тапацирано 

мебл штофом.  Обавезна могућност развлачења за спавање на 

оквирну димензију 190x120 цм. Наслон тапациран са јастуцима 

и  мањим декоративним јастучићима 

ПОДАЦИ О ШТОФУ:  Цигарет тест - материјал којим је пресвучен 

тросед мора да задовољава британски стандард БС5852 који 

гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене цигарете 

или шибице које случајно испадну на њега у року од неколико 

секунди. Стандард гарантује и то да  и ако дође до 

прогоревања, након уклањања извора топлоте, прогорели део 

се неће ширити. Материјал мора бити отпоран на хабање  

(атестиран на 70.000 циклуса). Боја по избору Наручиоца (тегет 

или сл.)

210x100x90 цм 1

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 5
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Tип/Структура Просторија Опрема

опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

фотеља

Конструкција:  носећи рам од букве. Тапацирани део: еластична 

полиестерска трака, полиуретанска високоеластична HR пена 

специфичне тежине 35кг/мᶾ - дебљина 12цм, или сличног 

квалитета. Тапацирано мебл штофом. 

ПОДАЦИ О ШТОФУ: Цигарет тест - материјал којим је 

пресвучена фотеља мора да задовољава британски стандард 

БС5852 који гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно испадну на њега у року од 

неколико секунди. Стандард гарантује и то да чак и ако дође до 

прогоревања, након уклањања извора топлоте, прогорели део 

се неће ширити. 

 Материјал мора бити отпоран на хабање (атестиран је на 

70.000 циклуса). Боја по избору Наручиоца (лаванда или сл.)

80x85x96 цм 1

тепих

                                                                                                                                                         

тепих израђен од полипропилен који је УВ стабилан, основа 

тепиха полипропиленска трака                                                                                                                                                

Ткање: 72.800 пт/м², густина: 2.280 гр/м². тепих једнобојан, боја 

по избору наручиоца ( плава или сл.)

140x200 цм 2

клуб сто

Констуркција од храстовог дрвета, плоча сто каљено стакло.

 100x60x40 цм 1

трпезаријски сто 

Трпезаријски сто са ногарима од пуног буковог дрвета - 

термички обрађеног, парењем и сушењем до 10% влаге и 

плочом од фурнираног медијапана. Боја бела.
80x80x75.5 цм 1

трпезаријска столица

Трпезаријска столица са наслоном и седалним делом 

тапацираним у штофу у боји по избору Наручиоца (сиво или 

слично) са дрвеним ногарима. Материјал наслона буков 

отпресак , материјал седалног дела буков отпресак, седални 

део - полиуретанска пена (специфичне тежине 25кг/мᶾ - 

дебљине 4цм, или сличног квалитета).  Ногари од буковог 

дрвета профилисани бајцовани и лакирани полиуретанским 

лаком.                     

46x46x95 цм 3

полица за ТВ у оквиру гипс-

преграде између дневне и 

спаваће зоне

полица лучног облика, по цртежу и детаљу од медијапана 

д=4цм, боја по избору Наручиоца 160х20цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема

опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца
120х2,5/260цм, 

и 80х2,5/260цм
2

гарнишле
Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м.

2

телевизор

* Дијагонала екрана: 32" / 81 цм 

* Резолуција екрана: 1366x768 (HD)

 * Тип тјунера: DVB-T2/C/C                                                                                                                                                                                 

32" / 81 цм 1

лустер

* Димензије 110x35

* Грло Е27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал aбажур и челик

* Боја: по избору Наручиоца (Црна /златна) 

2

Спаваћа соба 2 

особе

француски кревет са могућношћу 

раздвајања кревета и узглавља на 

два сингл кревета

Француски кревет који се по потреби може раздвојити на два 

сингл кревета са могућношћу раздвајања узглавља. Основа 

кревета рам од шпер плоче и џепичасто језго са комфорт пеном. 

Душек такође са џепичастим језгром и 2 слоја комфорт пене, 

кревет снабдевен наддушеком од комфорт пене у дебљини од 

6цм (или сличног квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а 

узглавље, рам од шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. 

Боја по избору Наручиоца (сиво или иста боја као мебл на 

столицама) 

90x200цм 2

ноћни сточић
Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, 

кант трака 0.4мм , ручкица метална. Боја бела. 40х40х5о цм 2

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама. Боја бела.

150x65x220 цм 1

завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца
120х2,5/260цм 1

гарнишле
Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м.

1
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Tип/Структура Просторија Опрема

опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

22,5x22,5x3,5цм 2

стоне лампе

Стоне лампе на ноћним сточићима савременог једноставног 

дизајна, следећих техничких карактеристика: Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

Висина: 270мм

пречник: 105мм
2

тепих

Тепих израђен од полипропилен који је УВ стабилан, основа 

тепиха полипропиленска трака 

 Ткање: 72.800 пт/м², густина: 2.280 гр/м². тепих једнобојан, боја 

по избору наручиоца ( плава или сл.)

70х140цм 2

Кухиња

доњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Боја бела.

200/ 60 цм 1

горњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Боја бела.

200/30цм 1

светиљке испод горњих 

елемената

линијска лед светиљка са маском
3

доњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Боја бела.

94/60 цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема

опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

фрижидер

фрижидер низак, са боксом за лед, техничке 

карактеристике:*Енергетска класа: А

*Капацитет нето: 80/10л 

 *Лед осветљење  

*Самоотапајући 

 58цм  1

судопера једноделна
 Уградна судопера инокс, отвор сифона Ø60, дубина корита 

15.5цм. 
46.5x43.5 1

уградна плоча 2 рингле
 Две зоне кувања, сензорске контроле, child lock, струјни кабл.

30х50цм 1

сто
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
60x60x69 цм 1

столице
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
56x59x81 цм 2

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 0

ЛАМЕЛА Б 1

УКУПНО 1

Тераса

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН СТУДИО 1

ЈЕДИНИЦА ТИПА СТУДИО 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

ДВОСОБАН 1
елемент са чивилуком и 

затвореним доњим делом

 Конструкција корпуса и фронта израђена од универа 18мм, 

кантовано кант траком 0.4мм и 1мм ABS. Пластични ногари 4 

комада, метална ручкица, завршна обрада "soft forming". Боја 

бела

50x37x209цм  1 37,27м2 3

огледало за целу фигуру  Огледало у раму од профилисаног медијапана, боја бела  200x80цм 1

Дневна соба са 

трпезаријом и 

могућношћу 

спавања 2 особе

тросед са развлачењем на дим. 

брачног кревета

Конструкција: носећи рам од букве, неоплемењена иверица 

дебљине 10мм, неткани текстил специфичне тежине 400г/м²,  

жичано језгро са флахом висине 14цм, број опруга 130/м², 

бочна вертикална ојачања од полиуретанске пене специјалне 

тежине 25 кг/мᶾ, унутрашња вертикална ојачањаод 

полиуретанске пене, неткани текстил специфичне тежине 25 

кг/мᶾ - дебљина 3цм, полиестерско влакно специфичне тежине 

100 г/м², или сличног квалитета. Тапацирано мебл штофом.         

Висина седишта: 47 цм.  обавезна могућност развлачења за 

спавање на оквирну димензију: 155x202 цм. тросед са кутијом 

за постељину   

* Наслон тапациран са  јастуцимаи мањим декоративним 

јастучићима.                                                                                                                     

ПОДАЦИ О ШТОФУ:                                                                    * 

Цигарет тест - материјал којим је пресвучен тросед мора да 

задовољава британски стандард БС5852 који гарантује да неће 

доћи до прогоревања од упаљене цигарете или шибице које 

случајно испадну на њега у року од неколико секунди. Стандард 

гарантује и то да чак и ако дође до прогоревања, након 

уклањања извора топлоте, прогорели део се неће ширити.

материјал мора бити отпоран на хабање (атестиран је на 70.000 

циклуса), Боја по избору Наручиоца (сиво у комбинацији са 

окер јастуцима или слично)

202x105x76 1

клуб сто

 плоча стола од фурнираног медијапана, ногари и конструкција, 

комбинација универа и медијапана. Боја по избору Наручиоца 

(бело/храст)

100x60х47цм 1

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 6

Предсобље
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

фотеља

Конструкција: носећи рам од букве, еластична полиестерска 

трака, полиуретанска пена специфичне тежине 25кг/мᶾ, 

полиестерско влакно специфичне тежине 200г/м², или сличног 

квалитета. тапацирана мебл штофом. Висина седалног дела: 47 

цм.  

 ПОДАЦИ О ШТОФУ: 

 * Цигарет тест - материјал задовољава британски стандард 

БС5852 који гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно испадну на њега у року од 

неколико секунди. Стандард гарантује и то да чак и ако дође до 

прогоревања, након уклањања извора топлоте, прогорели део 

се неће ширити.

Отпорност на хабање -материјал мора бити отпоран на хабање  

(атестиран на 70.000 циклуса).Боја по избору Наручиоца (плава 

или слично)

75x80x90цм 1

тепих

                                                                                                                                                         

тепих израђен полипропилен који је УВ стабилан, у основи 

тепиха полипропиленска трака                                            Ткање: 

72.800 пт/м², густина: 2.280 гр/м² Тепих једнобојан боја по 

избору наручиоца (окер жути/сиво или слично)

140x200 цм 2

трпезаријски сто 

 Трпезаријски сто са ногарима од пуног буковог дрвета - 

термички обрађеног, парењем и сушењем до 10% влаге и 

плочом од фурнираног медијапана. Боја бела

120х80x75.5 цм 1

трпезаријска столица

Трпезаријска столица са наслоном и седалним делом 

тапацираним у штофу у боји по избору Наручиоца (сиво или 

слично) са дрвеним ногарима. Материјал наслона буков 

отпресак , материјал седалног дела буков отпресак, седални 

део - полиуретанска пена (специфичне тежине 25кг/мᶾ - 

дебљине 4цм, или сличног квалитета).  Ногари од буковог 

дрвета профилисани бајцовани и лакирани полиуретанским 

лаком.

46x46x95 цм 4

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама. Боја бела.

150x65x220цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

телевизор

* Дијагонала екрана: 32" / 81 цм     

* Резолуција екрана: 1366x768 (HD) 

     * Тип тјунера: DVB-T2/C/C                       
32" / 81 цм 1

завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца 180/260х2,5 2

гарнишле
Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м.

1

ниска комода за телевизор

 Материјал фронта: универ 18мм + рам од буковог дрвета, 

материјал корпуса: универ 18мм. кантован кант траком ABS 

1мм. Боја бела

110x47x47цм 1

лустер

лустер савременог једноставног дизајна, следећих техничких 

карактеристика:

* Грло Е27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал aбажур полиестер, конструкција челик

* Боја по избору наручиоца (Црна /златна или слично)

110x35цм 2

подна лампа

Подна лампа савременог и једноставног дизајна, следећих 

техничких карактеристика: макс.: 13W

Дужина кабла: 2.2 м

А+ енергетска ефискасност

Материјал абажура: полиестер

Конструкција: челик и никл

Ширина 

абажура: 36цм

Висина: 1.5 м

1

Спаваћа соба 1 

особа
сингл кревет са узглављем

сингл  кревет са узглављем. Основа кревета рам од шпер плоче 

и џепичасто језго са комфорт пеном. Душек такође са 

џепичастим језгром и 2 слоја комфорт пене, кревет снабдевен 

наддушеком од комфорт пене у дебљини од 6цм (или сличног 

квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а узглавље, рам од 

шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. Боја по избору 

Наручиоца (сиво или слично) 

90x220цм 1

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама. Боја бела.

120x65x220цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

телевизор

* Дијагонала екрана: 24" / 61 цм  

* Резолуција екрана: 1366x768)

 * Тип тјунера: DVB-T2/C

* 3D: Не      

24" / 61 цм    1

столица

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком.                                                                                                                                      

56x46x86 цм 1

тепих

тепих израђен од полипропилен који је УВ стабилан, основа 

тепиха полипропиленска трака 

Ткање: 72.800 пт/м², густина: 2.280 гр/м². тепих једнобојан, боја 

по избору наручиоца (окер жути/сиво или слично)

70х140цм 2

завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца
120х2,5/200 1

гарнишла
Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м.

1

плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

2

зидна лампа

зидна лампа поред узглавља кревета савременог једноставног 

дизајна, следећих техничких карактеристика:  Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

2

тоалетно-радни сто 

горња плоча и бочне стране од универа 25мм. Са затвореним 

делом са 3 фиоке димензије 60х40цм. Дезен по избору 

Наручиоца

134х40цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

Кухиња доњи елементи 

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Дезен фронтова бељени храст. Дезен горње плоче по 

избору Наручиоца

210/60цм горња 

плоча 

дуж.210цм

1

доњи елементи 

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Дезен фронтова бељени храст. Дезен горње плоче по 

избору Наручиоца

131/60цмгорња 

плоча 

дуж.131цм

1

горњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Боја бела.снежни храст

210/30цм 1

светиљке испод горњих 

елемената и плоче бар пулта

линијска лед светиљка са маском
дужина 60цм 3

фрижидер

фрижидер низак, са боксом за лед, техничке карактеристике:

*Енергетска класа: А

*Капацитет нето: 80/10л

*Лед осветљење

 *Самоотапајући 

 58цм  1

судопера једноделна
 Уградна судопера инокс, отвор сифона Ø60, дубина корита 

15.5цм. 
46.5x43.5 1

уградна плоча 2 рингле
 Две зоне кувања, сензорске контроле, child lock, струјни кабл.

30х50цм 1

остава/   чистачице
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
60x60x69 цм 1

столице
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
56x59x81 цм 2

Тераса

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ДВОСОБАН 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 0

ЛАМЕЛА Б 2

УКУПНО 2

ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

ТРОСОБАН 1 Предсобље
тапацирано постоље за пртљаг, 

изнад чивилук

Конструкција корпуса и фронта израђена од универа 18мм, 

кантовано кант траком 0.4мм и 1мм ABS. Пластични ногари 4 

комада, метална ручкица, завршна обрада "soft forming". Дезен 

по избору Наручиоца (орах, храст или слично)

100/50цм 1 63.9 5

огледало за целу фигуру
Огледало у раму од профилисаног медијапана боја по избору 

Наручиоца 
200x80цм 1

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама.Дезен по 

избору Наручиоца (орах, храст или слично)

150x65x220цм 1

Дневна соба са 

трпезаријом и 

могућношћу 

спавања 2 особе

тросед са развлачењем на дим. 

брачног кревета

Конструкција: носећи рам од букве, неоплемењена иверица 

дебљине 10мм, неткани текстил специфичне тежине 400г/м²,  

жичано језгро са флахом висине 14цм, број опруга 130/м², 

бочна вертикална ојачања од полиуретанске пене специјалне 

тежине 25 кг/мᶾ, унутрашња вертикална ојачањаод 

полиуретанске пене, неткани текстил специфичне тежине 25 

кг/мᶾ - дебљина 3цм, полиестерско влакно специфичне тежине 

100 г/м², или сличног квалитета. Тапацирано мебл штофом.          

Висина седишта: 47 цм. обавезна могућност развлачења за 

спавање на оквирну димензију: 155x202 цм. Тросед са кутијом 

за постељину

* Наслон тапациран са  јастуцимаи мањим декоративним 

јастучићима.

ПОДАЦИ О ШТОФУ:  

* Цигарет тест - материјал којим је пресвучен тросед мора да 

задовољава британски стандард БС5852 који гарантује да неће 

доћи до прогоревања од упаљене цигарете или шибице које 

случајно испадну на њега у року од неколико секунди. Стандард 

гарантује и то да чак и ако дође до прогоревања, након 

уклањања извора топлоте, прогорели део се неће ширити.

материјал мора бити отпоран на хабање (атестиран је на 70.000 

циклуса), Боја по избору Наручиоца (сиво у комбинацији са 

окер јастуцима или слично)

202x105x76 1

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 7
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

клуб сто

                                                                                                                                              

Плоча клуб стола од медијапана, ногари од буковог дрвета 

профилисани. Боја по избору Наручиоца (маслинасто зелена 

плоча и храст ногари или слично)

120x80x40 цм 1

фотеља

Конструкција: носећи рам од букве, еластична полиестерска 

трака, полиуретанска пена специфичне тежине 25кг/мᶾ, 

полиестерско влакно специфичне тежине 200г/м², или сличног 

квалитета. тапацирана мебл штофом.                    Висина 

седалног дела: 47 цм.                                                                

ПОДАЦИ О ШТОФУ:                                                                                                                                                                                     

* Цигарет тест - материјал задовољава британски стандард 

БС5852 који гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно испадну на њега у року од 

неколико секунди. Стандард гарантује и то да чак и ако дође до 

прогоревања, након уклањања извора топлоте, прогорели део 

се неће ширити.

Отпорност на хабање -материјал мора бити отпоран на хабање  

(атестиран на 70.000 циклуса).Боја по избору Наручиоца (окер 

или сл.)

90х60х43цм   2

тепих

тепих израђен полипропилен који је УВ стабилан, у основи 

тепиха полипропиленска трака. Ткање: 72.800 пт/м², густина: 

2.280 гр/м². Тепих једнобојан боја по избору наручиоца (окер 

жути или слично)

140/200цм 1

лустер

лустер савременог једноставног дизајна, следећих техничких 

карактеристика:

* Грло Е27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал aбажур полиестер, конструкција челик

* Боја по избору наручиоца (Црна /златна или слично)

110x35цм 2

подна лампа

Подна лампа савременог и једноставног дизајна, следећих 

техничких карактеристика: макс.: 13W

Дужина кабла: 2.2 м

А+ енергетска ефискасност

Материјал абажура: полиестер

Конструкција: челик и никл

Ширина 

абажура: 36цм

Висина: 1.5 м

1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

трпезаријски сто 

Плоча стола и конструкција од пуног буковог дрвета термички 

обрађеног парењем и сушењем до 10% влаге. Плоча и ногари су 

од спојених елемената дрвеног масива по ширини и дужини. 

Систем везе вијак и угаоник, дебљина плоче стола 35мм, 

дебљина ногара 65мм. Ногари са спољне стране заобљени.

Тон по избору Наручиоца

160x90x75цм 1

трпезаријска столица

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком.                   

Тон и дезен по избору Наручиоца (окер жута, сиво или сл.) 

5

ниска комода за телевизор

 Конструкција комоде од универа 18мм, кантован са 0.4мм и 

1мм кант траке, ручкица алуминијумска, могућност нивелације 

ногара, ногари метални, систем телескопске фиоке са 

затварањем "slow motion". 

100x50x40 цм 1

Телевизор

* Дијагонала екрана: 32" / 81 цм   

* Резолуција екрана: 1366x768 (HD

 * Тип тјунера: DVB-T2/C/C                                      

32" / 81 цм 1

Завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца

Х=260/160цмх2,

5 + 180цмх2,5

Гарнишле Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м. 2

Кухиња доњи елементи 

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.). 

Дезен горње плоче по избору Наручиоца.

фронт 270цм 

горња плоча 

270/60цм

1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

горњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета.Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.).

270х30цм 1

високи елементи 

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета.Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.).

70х60цм висина 

182
1

фрижидер високи са 

замрзивачем

* Димензија: 60 цм. 

 * Тип фрижидера: самостојећи  

 * Енергетска класа: А+

 * Капацитет нето: 187/40 Л  

* Антибактеријска заштит

 * 3 стаклене полице

60х60цм 1

судопера једноделна инох
 Уградна судопера инокс, отвор сифона Ø60, дубина корита 

15.5цм. 
46.5x43.5цм 1

уградна плоча 4 рингле

 * Тип плоче: стакло керамичка 

 * 4 зоне кувања 

 * Сензорска контрола

* Child lock

60х60цм 1

уградна рерна

* Kапацитет рерне: 58 л  

*  Горњи 1200 W и доњи грејач 1100 W      

*Дупли грил *2 плеха   * Вентилатор  * Дигитални тајмер 

60х60цм 1

аспиратор

* Тип аспиратора: уградни  * Усисна снага: 400мᶾ/х  * Ниво буке: 

дБ 58   * Три брзине рада

* 1 мотор

 * Халогено светло 28 W  

* Боја: Inox

60x41x49.5 цм 1

светиљка испод горњих 

кухињских елемената 
линијска лед светиљка са маском дужина 60цм 4
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

Спаваћа соба 1, 2 

особе

француски кревет са могућношћу 

раздвајања кревета и узглавља 

на два сингл кревета

француски кревет који се по потреби може раздвојити на два 

сингл кревета са могућношћу раздвајања узглавља. Основа 

кревета рам од шпер плоче и џепичасто језго са комфорт пеном. 

Душек такође са џепичастим језгром и 2 слоја комфорт пене, 

кревет снабдевен наддушеком од комфорт пене у дебљини од 

6цм (или сличног квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а 

узглавље, рам од шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. 

Боја по избору Наручиоца (сиво или слично) 

90х200цм 2

ноћни сточић

Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, 

кант трака 0.4мм , ручкица метална. Дезен по избору Наручиоца 

(храст или сл.)

40х40цм 2

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама.Дезен по 

избору Наручиоца (храст или сл.)

150х65цм 1

тоалетно-радни сто 

горња плоча и бочне стране од универа 25мм. Са затвореним 

делом са 3 фиоке димензије 60х40цм. Дезен по избору 

Наручиоца

168х60цм 1

столица

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком.  

Тон и дезен по избору Наручиоца (окер жута или сл.)

3

Телевизор

 * Дијагонала екрана: 24" / 61 цм 

 * Резолуција екрана: 1366x768) 

 * Тип тјунера: DVB-T2/C  

* 3D: Не   

конзола за качење на зид   

24" / 61 цм  1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

Плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

2

Лампе 

Стона лампа на ноћним сточићима савременог једноставног 

дизајна, следећих техничких карактеристика:                                                         

Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

3

остава/   чистачице
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца
260/180цмх2,5 1

Гарнишле Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м. 1

Теписи

тепих израђен од полипропилен који је УВ стабилан, основа 

тепиха полипропиленска трака Ткање: 72.800 пт/м², густина: 

2.280 гр/м². тепих једнобојан, боја по избору наручиоца (окер 

жути/сиво или слично)

70х140цм 2

Спаваћа соба 2, 1 

особа
сингл кревет

 Сингл кревет са  узглављем. Основа кревета рам од шпер плоче 

и џепичасто језго са комфорт пеном. Душек такође са 

џепичастим језгром и 2 слоја комфорт пене, кревет снабдевен 

наддушеком од комфорт пене у дебљини од 6цм (или сличног 

квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а узглавље, рам од 

шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. Боја по избору 

Наручиоца (сиво или слично) 

220х90цм 1

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама.Дезен по 

избору Наручиоца (храст или сл.)

110х60цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

тоалетно-радни сто 

Горња плоча и бочне стране од универа 25мм. Са затвореним 

делом са 3 фиоке димензије 60х40цм. Дезен по избору 

Наручиоца

138х60цм 1

ноћни сточић

Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, 

кант трака 0.4мм , ручкица метална. Дезен по избору Наручиоца 

(храст или сл.)

40х40цм 1

столица

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком.  

Тон и дезен по избору Наручиоца (окер жута или сл.)

1

Плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

1

Лампе 

Стона лампа савременог једноставног дизајна, следећих 

техничких карактеристика:     Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

2

Телевизор

* Дијагонала екрана: 24" / 61 цм   

* Резолуција екрана: 1366x768)  

 * Тип тјунера: DVB-T2/C

* 3D: Не  

 *конзола за качење на зид  

24" / 61 цм 1

сто
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
60x60x69 цм 2

столице
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
56x59x81 цм 4

Тераса

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ТРОСОБАН 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 0

ЛАМЕЛА Б 2

УКУПНО 2

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ТРОСОБАН 1

ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОСОБАН 1
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Tип/Структура Просторија Опрема
Опис

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

ТРОИПОСОБАН
тапацирано постоље за 

пртљаг, изнад чивилук

Конструкција корпуса и фронта израђена од универа 18мм, 

кантовано кант траком 0.4мм и 1мм ABS. Пластични ногари 4 

комада, метална ручкица, завршна обрада "soft forming". Дезен 

по избору Наручиоца (орах, храст или слично)

100/50цм 1 84.91 5

огледало за целу фигуру
Огледало у раму од профилисаног медијапана боја по избору 

Наручиоца 
200x80цм 1

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама.Дезен по избору 

Наручиоца (орах, храст или слично)

150x65x220цм 1

Дневна соба са 

трпезаријом и 

могућношћу 

спавања 2 особе

угаона гарнитура, један крак 

се развлачи на дим.брачног 

кревета

Конструкција: носећи рам од букве, неоплемењена иверица 

дебљине 10мм, неткани текстил специфичне тежине 400г/м², 

вертикална ојачања од полиуретанске пене, жичано језгро са 

флахом висине 14цм, број опруга 132/м², филц специфичне 

тежине 900г/м², полиуретанска пена специфичне тежине 

25кг/мᶾ - дебљина 3цм, полиуретанска пена специфичне тежине 

25кг/мᶾ - дебљина 1цм, или сличног квалитета и описа. 

Тапацирана мебл штофом Висина седишта: 47 цм. Један крак 

гарнитуре треба да има могућност развлачења на површину за 

спавање, оквирних димензија 160x240 цм.  Гарнитура треба да 

буде снабдевена кутијом за постељину . Ногице:  дрвене   

Наслон са јастуцима идекоративним јастучићима. 

ПОДАЦИ О ШТОФУ:

Цигарет тест - материјал задовољава британски стандард 

БС5852 који гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно испадну на њега у року од 

неколико секунди. Стандард гарантује и то да чак и ако дође до 

прогоревања, након уклањања извора топлоте, прогорели део 

се неће ширити.

Материјал за тапацирање мора бити отпоран на хабање 

(атестиран на 70.000 циклуса). Боја по избору Наручиоца (сиво 

или сл.)

280/205x104x80 цм  1

Предсобље

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 8
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Tип/Структура Просторија Опрема
Опис

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

клуб сто

                                                                                                                                              

Плоча клуб стола од медијапана, ногари од буковог дрвета 

профилисани. Боја по избору Наручиоца (маслинасто зелена 

плоча и храст ногари или слично)

120x80x40 цм 1

табуре

Конструкција: носећи рам од букве, еластична полиестерска 

трака, тврда полиуретанска пена специфичне тежине 40кг/мᶾ - 

дебљина 7цм, полиуретанска пена специфичне тежине 25кг/мᶾ - 

дебљине 5цм, полиестерско влакно специфичне тежине 

100гр/м², или сличног квалитета и описа. тапацирано у мебл 

штофу.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ногице: металне - 4 ком                                                                                                                                                        

ПОДАЦИ О ШТОФУ:                                                                                                                                                                                     

* Цигарет тест - материјал задовољава британски стандард 

БС5852 који гарантује да неће доћи до прогоревања од упаљене 

цигарете или шибице које случајно испадну на њега у року од 

неколико секунди. Стандард гарантује и то да чак и ако дође до 

прогоревања, након уклањања извора топлоте, прогорели део 

се неће ширити.

*Материјал за тапацирање мора бити отпоран на хабање 

(атестиран на 70.000 циклуса). Боја по избору Наручиоца (сиво 

или сл.)

90х60х43цм   1

тепих

тепих израђен полипропилен који је УВ стабилан, у основи 

тепиха полипропиленска трака. Ткање: 72.800 пт/м², густина: 

2.280 гр/м². Тепих једнобојан боја по избору наручиоца (окер 

жути или слично)

140/200цм 2

лустер

лустер савременог једноставног дизајна, следећих техничких 

карактеристика:

* Грло Е27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал aбажур полиестер, конструкција челик

* Боја по избору наручиоца (Црна /златна или слично)

110x35цм 2

подна лампа

Подна лампа савременог и једноставног дизајна, следећих 

техничких карактеристика: макс.: 13W

Дужина кабла: 2.2 м

А+ енергетска ефискасност

Материјал абажура: полиестер

Конструкција: челик и никл

Ширина абажура: 

36цм

Висина: 1.5 м

1

61 / 75



Tип/Структура Просторија Опрема
Опис

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

трпезаријски сто 

Плоча стола и конструкција од пуног буковог дрвета  термички 

обрађеног парењем и сушењем до 10% влаге. Плоча и ногари су 

од спојених елемената дрвеног масива по ширини и дужини. 

Систем везе вијак и угаоник, дебљина плоче стола 35мм, 

дебљина ногара 65мм. Ногари са спољне стране заобљени.

Тон по избору Наручиоца

160x90x75цм 1

трпезаријска столица

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком.                   

Тон и дезен по избору Наручиоца (окер жута, сиво или сл.) 

6

плоча бар пулта
плоча од универа 25мм. Дезен по избору Наручиоца исто као 

горња плоча кухињских елемената 252х30цм 1

барске столице

 Висока барска столица, са ногарима од пуног дрвета. Седални 

део дрвени отпресак, тапациран полиуретанском пеном и 

штофом. Боја и дезен по избору Наручиоца (сиво са храст 

ногицама или сл.)

46x50x101 цм 3

декоративне висеће мање 

цветиљке изнад бар пулта

* Димензије висилице: 1100x150x795 мм

* Грло Е 27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал челик, стакло

* Боја: сива, бела

3

ниска комода за телевизор

                                                                                                                                             

Конструкција комоде од универа 18мм, кантован са 0.4мм и 

1мм кант траке, ручкица алуминијумска, могућност нивелације 

ногара, ногари метални, систем телескопске фиоке са 

затварањем "slow motion". 

140x40x40 цм 1

Телевизор

* Дијагонала екрана: 32" / 81 цм 

 * Резолуција екрана: 1366x768 (HD) 

* Тип тјунера: DVB-T2/C/C                                      

32" / 81 цм 1

Завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца
Х=260/160х2,5 + 

160х2,5

Гарнишле Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м. 2
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Tип/Структура Просторија Опрема
Опис

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

Кухиња доњи елементи 

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.). 

Дезен горње плоче по избору Наручиоца.

фронт 192цм горња 

плоча 252/60цм
1

доњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.). 

Дезен горње плоче по избору Наручиоца.

фронт 90х60цм 

горња плоча 

90х60цм

1

доњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета. Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.). 

Дезен горње плоче по избору Наручиоца.

фронт 135х60цм 

горња плоча 

135х60цм

1

горњи елементи

Материјал корпуса: 18мм, кантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта: 18мм, кантован са ABS кант траком 1мм. 

Ручица је алуминијумска "Rujz design" или сличног квалитета, 

ногари нивелациони, шарке  "Incoll group" или сличног 

квалитета.Дезен фронтова по избору Наручиоца (орах или сл.).

90+75х30цм 1

фрижидер високи са 

замрзивачем

* Димензија: 60 цм.  

* Тип фрижидера: самостојећи   

* Енергетска класа: А+ 

* Капацитет нето: 187/40 Л

 * Антибактеријска заштита 

* 3 стаклене полице

60х60цм 1

судопера једноделна инох
 Уградна судопера инокс, отвор сифона Ø60, дубина корита 

15.5цм. 
46.5x43.5цм 1

уградна плоча 4 рингле
 * Тип плоче: стакло керамичка    4 зоне кувања   * Сензорска 

контрола   * Child lock
60х60цм 1

63 / 75



Tип/Структура Просторија Опрема
Опис

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

уградна рерна

  * Kапацитет рерне: 58 л  *  Горњи 1200 W и доњи грејач 1100 W    

*Дупли грил 

*2 плеха 

* Вентилатор   

* Дигитални тајмер 

60х60цм 1

аспиратор

 * Тип аспиратора: уградни 

* Усисна снага: 400мᶾ/х  

* Ниво буке: дБ 58 

* Три брзине рад * 1 мотор 

* Халогено светло 28 W  * Боја: Inox

60x41x49.5 цм 1

светиљка испод горњих 

кухињских елемената и пулта

линијска лед светиљка са маском

дужина 60цм 5

Спаваћа соба 1, 2 

особе

француски кревет са 

могућношћу раздвајања 

кревета и узглавља на два 

сингл кревета

француски кревет који се по потреби може раздвојити на два 

сингл кревета са могућношћу раздвајања узглавља. Основа 

кревета рам од шпер плоче и џепичасто језго са комфорт пеном. 

Душек такође са џепичастим језгром и 2 слоја комфорт пене, 

кревет снабдевен наддушеком од комфорт пене у дебљини од 

6цм (или сличног квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а 

узглавље, рам од шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. 

Боја по избору Наручиоца (сиво или слично) 

90х200цм 2

ноћни сточић

Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, 

кант трака 0.4мм , ручкица метална. Дезен по избору Наручиоца 

(храст или сл.)
40х40цм 2

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама.Дезен по избору 

Наручиоца (храст или сл.)

200х65цм 1

тоалетно-радни сто 

горња плоча и бочне стране од универа 25мм. Са затвореним 

делом са 3 фиоке димензије 60х40цм. Дезен по избору 

Наручиоца

220х40цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема
Опис

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

остава/   чистачице

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком. 

Тон и дезен по избору Наручиоца (окер жута или сл.)

2

Телевизор

* Дијагонала екрана: 24" / 61 цм 

* Резолуција екрана: 1366x768)  

* Тип тјунера: DVB-T2/C 

* 3D: Не

*конзола за качење на зид   

24" / 61 цм  1

Плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

1

Лампе 

Стона лампа на ноћним сточићима савременог једноставног 

дизајна, следећих техничких карактеристика:                                                         

Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

3

Завесе
Декоративне завесе, полупровидни материјал, састав 

полиестер, боја и дезен по избору Наручиоца

200/180цмх2,5 и 

260/80цмх2,5
2

Гарнишле
Хромирана телескопска гарнишла. Димензија од 2.1 до 3.7м.

2

Теписи

тепих израђен од полипропилен који је УВ стабилан, основа 

тепиха полипропиленска трака Ткање: 72.800 пт/м², густина: 

2.280 гр/м². тепих једнобојан, боја по избору наручиоца (окер 

жути/сиво или слично)

70х140цм 2
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Tип/Структура Просторија Опрема
Опис

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

Спаваћа соба 2, 1 

особа
сингл кревет

 Сингл кревет са  узглављем. Основа кревета рам од шпер плоче 

и џепичасто језго са комфорт пеном. Душек такође са 

џепичастим језгром и 2 слоја комфорт пене, кревет снабдевен 

наддушеком од комфорт пене у дебљини од 6цм (или сличног 

квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а узглавље, рам од 

шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. Боја по избору 

Наручиоца (сиво или слично) 

220х90цм 1

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама.Дезен по избору 

Наручиоца (храст или сл.)

150х60цм 1

тоалетно-радни сто 

горња плоча и бочне стране од универа 25мм. Са затвореним 

делом са 3 фиоке димензије 60х40цм. Дезен по избору 

Наручиоца

240х60цм 1

ноћни сточић

Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, 

кант трака 0.4мм , ручкица метална. Дезен по избору Наручиоца 

(храст или сл.)

40х40цм 1

столица

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком. 

Тон и дезен по избору Наручиоца (окер жута или сл.)

2

Плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

2
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Tип/Структура Просторија Опрема
Опис

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

Лампе 

Стона лампа на ноћним сточићима савременог једноставног 

дизајна, следећих техничких карактеристика: Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

2

Телевизор

* Дијагонала екрана: 24" / 61 цм  

* Резолуција екрана: 1366x768) 

 * Тип тјунера: DVB-T2/C

 * 3D: Не      

24" / 61 цм 1

Спаваћа соба 3, 1 

особа
сингл кревет

 Сингл кревет са  узглављем. Основа кревета рам од шпер плоче 

и џепичасто језго са комфорт пеном. Душек такође са 

џепичастим језгром и 2 слоја комфорт пене, кревет снабдевен 

наддушеком од комфорт пене у дебљини од 6цм (или сличног 

квалитета) Ногари су од буковог дрвета, а узглавље, рам од 

шпер плоче тапациран сунђером и кофлином. Боја по избору 

Наручиоца (сиво или слично) 

220х90цм 1

гардеробни орман

Гардеробни орман са клизним вратима (два крила). 

Конструкција ормара од универа 18мм, кантован са 0.4мм кант 

траке, рукохвати алуминијумски, са системом затварања "slow 

motion". Могућност нивелације ногара. половина плакара са 

гардеробном шипком, а други део са полицама.Дезен по избору 

Наручиоца (храст или сл.)

120х60цм 1

тоалетно-радни сто 

горња плоча и бочне стране од универа 25мм. Са затвореним 

делом са 3 фиоке димензије 60х40цм. Дезен по избору 

Наручиоца

120х60цм 1

ноћни сточић

Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, 

кант трака 0.4мм , ручкица метална. Дезен по избору Наручиоца 

(храст или сл.)

40х40цм 1

столица

Материјал наслона буков отпресак , материјал седалног дела 

буква и универ 16мм, седални део урађен у полиуретанској 

пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - дебљине 4цм  или сличног 

квалитета. Тапацирана у штофу. Ногари од буковог дрвета 

профилисани, бајцовани и лакирани полиуретанским лаком.  

Тон и дезен по избору Наручиоца (окер жута или сл.)

1
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Tип/Структура Просторија Опрема
Опис

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

Плафоњера

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела

1

Лампе 

Стона лампа савременог једноставног дизајна, следећих 

техничких карактеристика:   Грло: Е27

Сијалица: E27-LED-A60  

Јачина: 1 x 7 W 

Светлосни флукс: 470 lm  

Боја светлости: 3000К  топло бела

Просечан радни век: 15000h

2

Телевизор

* Дијагонала екрана: 24" / 61 цм  

 * Резолуција екрана: 1366x768) 

* Тип тјунера: DVB-T2/C 

  * 3D: Не      

24" / 61 цм 1

сто
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
60x60x69 цм 2

столице
Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
56x59x81 цм 4

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 0

ЛАМЕЛА Б 1

УКУПНО 1

Тераса

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ТРОИПОСОБАН

ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОИПОСОБАН
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ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА 9 - Спецификација за playroom повучени спрат

Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена

PLAYROOM

 столица

Наслон од буков отпреска , седални део од букве и универа 

16мм, седални део  у полиуретанској пени специфичне тежине 

25кг/мᶾ - дебљине 4цм или сличног квалитета и тапациран у 

штофу. Ногари од буковог дрвета профилисани бајцовани и 

лакирани полиуретанским лаком. тон и дезен по избору 

Наручиоца                                                                                                                                     53x49x93цм 8        

 столица

наслон од буковог отпреска , седални део буков отпресак, 

седални део у полиуретанској пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - 

дебљине 4цм или сличног квалитета и тапациран у штофу. 

Ногари од буковог дрвета профилисани као на слици бајцовани и 

лакирани полиуретанским лаком. тон и дезен по избору 

Наручиоца        55x47x80цм 8        

Lazybag

врећа за седење од еко коже, пуњење: 4,0 – 5,5мм грануле 

стиропора. тон и дезен по избору Наручиоца 60x80x75-115 цм 8        

Lazybag

Врећа за седење Пуњење: 4,0 – 5,5мм грануле стиропора, 

незапаљиво према ДИН 4102-Б.Лаy-З  са преднавлаком и 

спољном навлаком има  две засебне испуне.тон и дезен по 

избору Наручиоца 110x50x40цм 2        

Барска столица

Висока барска столица, са ногарима од пуног дрвета. Седални 

део дрвени отпресак, тапациран полиуретанском пеном и 

штофом.тон и дезен по избору Наручиоца 46,6x51x101цм  9        
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Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена

Dvosed

Конструкција: носећи рам од букве, еластична полиестерска 

трака, полиуретанска пена специфичне тежине 25кг/мᶾ, 

полиестерско влакно специфичне тежине 200г/м², или сличног 

квалитета, тапациран мебл штофом. Висина седалног дела: 47 

цм. 

ПОДАЦИ О ШТОФУ: * Цигарет тест - материјал задовољава 

британски стандард БС5852 који гарантује да неће доћи до 

прогоревања од упаљене цигарете или шибице које случајно 

испадну на њега у року од неколико секунди. Стандард гарантује 

и то да чак и ако дође до прогоревања, након уклањања извора 

топлоте, прогорели део се неће ширити. 

Отпорност на хабање материјал за тапацирање, штоф мора бити 

отпоран на хабање  (атестиран на 70.000 циклуса).тон и дезен по 

избору Наручиоца
143x79.5x86цм. 2        

Фотеља

наслон од буковог отпреска, седални део буков отпресак, 

седални део у полиуретанској пени специфичне тежине 25кг/мᶾ - 

дебљине 4цм  или сличног квалитета и тапациран у штофу. 

Ногари израђени од метала профинисани тон и дезен по избору 

Наручиоца 69x80x90,5 цм  2        
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Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена

Фотеља

Конструкција: носећи рам од букве, еластична полиестерска 

трака, полиуретанска пена специфичне тежине 25кг/мᶾ, 

полиестерско влакно специфичне тежине 200г/м², или сличног 

квалитета тапацирано мебл штофом. Висина седалног дела: 47 

цм.

ПОДАЦИ О ШТОФУ:  * Цигарет тест - материјал задовољава 

британски стандард БС5852 који гарантује да неће доћи до 

прогоревања од упаљене цигарете или шибице које случајно 

испадну на њега у року од неколико секунди. Стандард гарантује 

и то да чак и ако дође до прогоревања, након уклањања извора 

топлоте, прогорели део се неће ширити.

Отпорност на хабање - материјал мора бити отпоран на хабање 

(атестиран је на 70.000 циклуса).тон и дезен по избору 

Наручиоца

 72x89x105цм. 2        

Табуре

Конструкција: носећи рам од букве, еластична полиестерска 

трака, полиуретанска пена специфичне тежине 25кг/мᶾ, 

полиестерско влакно специфичне тежине 200г/м², или сличног 

квалитета тапацирано мебл штофом. Висина седалног дела: 47 

цм.

ПОДАЦИ О ШТОФУ: * Цигарет тест - материјал задовољава 

британски стандард БС5852 који гарантује да неће доћи до 

прогоревања од упаљене цигарете или шибице које случајно 

испадну на њега у року од неколико секунди. Стандард гарантује 

и то да чак и ако дође до прогоревања, након уклањања извора 

топлоте, прогорели део се неће ширити.

Отпорност на хабање - материјал мора бити отпоран на хабање 

(атестиран је на 70.000 циклуса).тон и дезен по избору 

Наручиоца
60x45x45 цм 2        

Корпа за часописе

 Стабилан сталак савременог дизајна, направљен од метала.

29x8x32,5 2        
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Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена

Лампа

Подна лампа савременог и једноставног дизајна, следећих 

техничких карактеристика: макс.: 13W

Дужина кабла: 2.2 м

А+ енергетска ефискасност

Материјал абажура: полиестер

Конструкција: челик и никл

Ширина абажура: 

36цм

Висина: 1.5 м 1        

Клуб сто

плоча стола од фурнираног медијапана, ногари и конструкција, 

комбинација универа и медијапана. Боја и дезен по избору 

Наручиоца
100x60х47цм 3        

Сто 

 сто висине као трпезаријски, са ногарима од пуног буковог 

дрвета - термички обрађеног, парењем и сушењем до 10% влаге 

и плочом од фурнираног медијапана. Боја по избору Наручиоца
80x80x75.5цм

2        

Сто пресвучен чојом

Димензије спољних мера:  цм. Трпезаријски сто са ногарима од 

пуног буковог дрвета - термички обрађеног, парењем и 

сушењем до 10% влаге и плочом од фурнираног медијапана. 

пресвучен чојом.

80x80x75.5цм

2        

Чивилук стојећи  Материјал конструкције метал 46x46x170 5        

пулт зидни

плоча пулта конзолно окачена на зид, бојени медијапан са 

масивном дрвеном профилисаном завршном лајсном. Тон и 

дезен по избору Наручиоца

300х40цм 1        

200х40цм 1        

бар пулт

бојени медијапан са масивном дрвеном профилисаном 

завршном лајсном. Тон и дезен по избору Наручиоца 213х30цм 1        

доњи кухињски елемент са горњом 

плочом

Материјал корпуса: универ 18мм, окантован са 0.4мм кант траке. 

Материјал фронта универ: 18мм, окантован са ABS кант траком 

1мм. Ручица је алуминијумска од добављача "Rujz design", 

ногари нивелациони, шарке од добављача "Incoll group", или 

сличног квалитета 213х60цм 1        

судопера

Уградна судопера, инокс, отвор сифона ф60, дубина корита 

15.5цм. 46.5х43.5цм

72 / 75



Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена

ниски елемент - комода са вратима, 

четворокрилним и две полице

Корпус и фронт комоде су од 18мм универа, дезен по избору 

Инвеститора, врата двокрилна, са две полице унутра.

Фронтови и горња плоча кантовани АБС кант траком дебљине 

2мм

213х30цм 2        

високи ормани отворене полице у 

остави

Корпус елемента је универ 18мм кантован АБС траком 2мм, 4 

полице. Леђа елемента ХДФ 3мм.

141х40цм 1        

137х40цм 1        

Сто за терасу

Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума. 60x60x69 цм 4        

Столице за терасу

Конструкција израђена од алуминијума са дуплим ногарима 

(дупле цеви). Боја алуминијума.
56x59x81 цм 8        

Тепих

тепих израђен од полипропилен који је УВ стабилан, основа 

тепиха полипропиленска трака.

Ткање: 72.800 пт/м², густина: 2.280 гр/м². тепих једнобојан, боја 

по избору наручиоца (окер жути/сиво или слично) 3        

плафоњера

* Димензија: 22,5x22,5x3,5 * Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K Боја: Бела 10     

плафоњера сала за пројекције и за 

игре

Плафоњера савременог једноставног дизајна, квадратног 

облика, следећих техничких карактеристика:

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: по избору Наручиоца 40х40цм 9        
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Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена

лустер

лустер савременог једноставног дизајна, следећих техничких 

карактеристика:

* Грло Е27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал aбажур полиестер, конструкција челик

* Боја по избору наручиоца (Црна /златна или слично) пречник око 30цм 12     

лустер изнад стола за билијар

лустер са 3 грла постављена подужно на металној конструкцији  

* Грло Е27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал aбажур стакло, конструкција челик 1        

висећа расвета изнад пулта остава/   чистачице 10     

линијска расвета испод пулта линијска лед светиљка са маском дуж.60цм 3        

плафоњера

* Димензија: 22,5x22,5x3,5

* Јачина: 16W

* Лед замењив

* Фокус: 1700IM

* Боја светлости: 3000K

Боја: Бела 8

светиљка изнад лавабоа декоративна ИП43 2

надградна светиљка, лед, снаге 32W, са двоструко 

параболичним високорефлектујућим алуминијумским растером 

‘dark light’  Anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom visokog 

sjaja, oblikovan da obezbedi efikasno osvetljenje са ограничењем 

бљештања сагласно  EN 12464 - UGR<19, L≤ 1.000 cd/m2.

30х60цм 18

ФИТНЕС
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Студио Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединична 

цена

Укупно  

цена

1. Уметак за заштиту од мадраца *Димензија:90x200              *Пуњене: силиконизираним 

шупљим полиестерским влакном  *Лице навлаке штеп 

деке изграђено је од  100% памука са густо тканим 

преплетањем и високо квалитетним концем.

димензија за сингл кревет 3

2. Јастук *Димензија:60x80                          *Врста језгра: ПУ Пена 

*Материјал испуне: Memory пена *Материјал навлаке: 

Платно памук 100%                      *Скидање навлаке: Не   

*Тврдоћа: меки

5

3. Прекривач ( Јорган ) зимски *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет  ( зимски ) 3

4. Прекривач ( Јорган ) летњи *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет ( летњи ) 3

5. Електрични апарат за грејање воде *1 литар                                                    *2200 W                                          

*Скривени грејач од нерђајућег челика                                                  

*обострани приказ нивоа воде, скидајући филтер 

*аутоматско/ручно искључивање                               

*заштита од рада без воде

1

6. Тостер *700 W                                         *Aутоматски термостатt, 2 u 

1 демонтажне нелепљиве грејне плоче  (grill и 

сендвичи) за лако одржавање                             *топлотно 

изоловане дршке *систем за закључавање *2 сигналне 

лампице: укључено / загревање

1

7. Шерпа ( две величине ) *Димензије: 20/10                            *Запремина 2л                                           

*Материјалl: Челик                                   *Димензије: 24/12                             

*Запремина 4л                                

1

8. Тигањ ( две величине ) *Димензија: 24x5 i 28x6 цм

*Минерални премаз                       *Ефектом врућег 

премаза које омогућава природан начин припреме 

хране.                                     

1

Опрема за 

спавање

Кухиња

1 / 14



9. Комплет тањира ( плитки, дубоки ) *Димензије (дубоки): 21.5 цм  *Материјал: Акропал  

*Димензије (плитки ): 25 цм  *Комплет: 6 ком

1

10. Сет прибора за јело ( кашика, виљушка, нож, мала кашика ) *Класични метални прибор   *Сет за 6 особа 1

11. Сет прибора за кување ( варјача, кутлача, велика кашика, нож 

за хлеб )

*Класични метални прибор   

12. Сет чаша за воду ( 6 ком ) *Стаклене чаше                      *Сет: 6 ком                     

*Запремина 330 мл

1

13. Сет шоља за чај ( 6 ком ) *Материјал: керамика                   *Сет: 6 ком 1

14. Хигијенска посуда за отпатке *Канта са педалом и улошком *Округла                          

*Запремина: 15л                     *Материјал: Пластика

2

15. Стољњак *Димензија: 140x180                      *Материјал: Дамаст 2

16. Појединачни подметач *Димензија: 40x60            *Материјал: Памук 4

17. Простирка за ноге *Димензија: 50x70                             *Материјал: Памук 2

18. Козметичко огледало *Пречник: 17cm 1

19. Адаптер за струју Адаптер EU/USA 1

20. Четка за шољу 1

21. Полица за пешкире 1

22. Офингер дрвени 10

23. Декорација за зид урамљени принт 3

24. Декоративна посуда за трпезаријски сто 1

25.

Огледало у декоративном раму *Рам: МДФ пресвучен ПВЦ фолијом                                               

*Материјал корпуса: МДФ 18мм 2

26. Украсна ваза 1

27. Украсна биљка 1

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 12

ЛАМЕЛА Б 15

УКУПНО 27

Кухиња

Купатило

Остало

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН СТУДИО 

ЈЕДИНИЦА ТИПА СТУДИО

2 / 14



Двособан Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединичн

а цена

Укупно  

цена

1. Уметак за заштиту од мадраца *Димензија:90x200              *Пуњене: силиконизираним 

шупљим полиестерским влакном  *Лице навлаке штеп 

деке изграђено је од  100% памука са густо тканим 

преплетањем и високо квалитетним концем.

димензија за сингл кревет 4

2. Јастук *Димензија:60x80                          *Врста језгра: ПУ Пена 

*Материјал испуне: Memory пена *Материјал навлаке: 

Платно памук 100%                      *Скидање навлаке: Не   

*Тврдоћа: меки

8

3. Прекривач ( Јорган ) зимски *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет  ( зимски ) 4

4. Прекривач ( Јорган ) летњи *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет ( летњи ) 4

5. Електрични апарат за грејање воде *1 литар                                                    *2200 W                                          

*Скривени грејач од нерђајућег челика                                                  

*обострани приказ нивоа воде, скидајући филтер 

*аутоматско/ручно искључивање                               

*заштита од рада без воде

1

6. Тостер *700 W                                         *Aутоматски термостатt, 2 u 

1 демонтажне нелепљиве грејне плоче  (grill и 

сендвичи) за лако одржавање                             *топлотно 

изоловане дршке *систем за закључавање *2 сигналне 

лампице: укључено / загревање

1

7. Шерпа ( две величине ) *Димензије: 20/10                            *Запремина 2л                                           

*Материјалl: Челик                                   *Димензије: 24/12                             

*Запремина 4л                                

2

8. Тигањ ( две величине ) *Димензија: 24x5 i 28x6 цм

*Минерални премаз                       *Ефектом врућег 

премаза које омогућава природан начин припреме 

хране.                                     

1

Опрема за 

спавање

Кухиња

3 / 14



9. Комплет тањира ( плитки, дубоки ) *Димензије (дубоки): 21.5 цм  *Материјал: Акропал  

*Димензије (плитки ): 25 цм  *Комплет: 6 ком

1

10. Сет прибора за јело ( кашика, виљушка, нож, мала кашика ) *Класични метални прибор   *Сет за 6 особа 1

11. Сет прибора за кување ( варјача, кутлача, велика кашика, нож 

за хлеб )

*Класични метални прибор

12. Сет чаша за воду ( 6 ком ) *Стаклене чаше                      *Сет: 6 ком                     

*Запремина 330 мл

2

13. Сет шоља за чај ( 6 ком ) *Материјал: керамика                   *Сет: 6 ком 2

14. Хигијенска посуда за отпатке *Канта са педалом и улошком *Округла                          

*Запремина: 15л                     *Материјал: Пластика

2

15. Стољњак *Димензија: 140x180                      *Материјал: 

Дамаст

2

16. Појединачни подметач *Димензија: 40x60            *Материјал: Памук 6

17. Простирка за ноге *Димензија: 50x70                             *Материјал: Памук 2

18. Козметичко огледало *Пречник: 17cm 1

19. Адаптер за струју Адаптер EU/USA 2

20. Четка за шољу 2

21. Полица за пешкире 1

22. Офингер дрвени 12

23. Декорација за зид урамљени принт 3

24. Декоративна посуда за трпезаријски сто 1

25.

Огледало у декоративном раму *Рам: МДФ пресвучен ПВЦ фолијом                                               

*Материјал корпуса: МДФ 18мм 2

26. Украсна ваза 1

27. Украсна биљка 1

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 12

ЛАМЕЛА Б 34

УКУПНО 46

Кухиња

Купатило

Остало

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ДВОСОБАН

ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН

4 / 14



Трособан Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединичн

а цена

Укупно  

цена

1. Уметак за заштиту од мадраца *Димензија:90x200              *Пуњене: силиконизираним 

шупљим полиестерским влакном  *Лице навлаке штеп 

деке изграђено је од  100% памука са густо тканим 

преплетањем и високо квалитетним концем.

димензија за сингл кревет 4

димензија за продужени сингл 

кревет

1

2. Јастук *Димензија:60x80                          *Врста језгра: ПУ Пена 

*Материјал испуне: Memory пена *Материјал навлаке: 

Платно памук 100%                      *Скидање навлаке: Не   

*Тврдоћа: меки

10

3. Прекривач ( Јорган ) зимски *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет  ( зимски ) 4

димензија за продужени сингл 

кревет

1

4. Прекривач ( Јорган ) летњи *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет ( летњи ) 4

димензија за продужени сингл 

кревет

1

5. Електрични апарат за грејање воде *1 литар                                                    *2200 W                                          

*Скривени грејач од нерђајућег челика                                                  

*обострани приказ нивоа воде, скидајући филтер 

*аутоматско/ручно искључивање                               

*заштита од рада без воде

1

6. Тостер *700 W                                         *Aутоматски термостатt, 2 u 

1 демонтажне нелепљиве грејне плоче  (grill и 

сендвичи) за лако одржавање                             *топлотно 

изоловане дршке *систем за закључавање *2 сигналне 

лампице: укључено / загревање

1

7. Шерпа ( две величине ) *Димензије: 20/10                            *Запремина 2л                                           

*Материјалl: Челик                                   *Димензије: 24/12                             

*Запремина 4л                                

2

Опрема за 

спавање

Кухиња

5 / 14



8. Тигањ ( две величине ) *Димензија: 24x5 i 28x6 цм

*Минерални премаз                       *Ефектом врућег 

премаза које омогућава природан начин припреме 

хране.                                     

2

9. Комплет тањира ( плитки, дубоки ) *Димензије (дубоки): 21.5 цм  *Материјал: Акропал  

*Димензије (плитки ): 25 цм  *Комплет: 6 ком

2

10. Сет прибора за јело ( кашика, виљушка, нож, мала кашика ) *Класични метални прибор   *Сет за 6 особа 2

11. Сет прибора за кување ( варјача, кутлача, велика кашика, нож 

за хлеб )

*Класични метални прибор 1

12. Сет чаша за воду ( 6 ком ) *Стаклене чаше                      *Сет: 6 ком                     

*Запремина 330 мл

2

13. Сет шоља за чај ( 6 ком ) *Материјал: керамика                   *Сет: 6 ком 2

14. Хигијенска посуда за отпатке *Канта са педалом и улошком *Округла                          

*Запремина: 15л                     *Материјал: Пластика

2

15. Стољњак *Димензија: 140x180                      *Материјал: 

Дамаст

2

16. Појединачни подметач *Димензија: 40x60            *Материјал: Памук 8

17. Простирка за ноге *Димензија: 50x70                             *Материјал: Памук 2

18. Козметичко огледало *Пречник: 17cm 1

19. Адаптер за струју Адаптер EU/USA 3

20. Четка за шољу 2

21. Полица за пешкире 1

22. Офингер дрвени 15

23. Декорација за зид урамљени принт 4

24. Декоративна посуда за трпезаријски сто 1

25.

Огледало у декоративном раму *Рам: МДФ пресвучен ПВЦ фолијом                                               

*Материјал корпуса: МДФ 18мм 3

26. Украсна ваза 1

27. Украсна биљка 1

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 12

ЛАМЕЛА Б 12

УКУПНО 24

Кухиња

Купатило

Остало

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ТРОСОБАН

ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОСОБАН

6 / 14



Студио 1 Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединична 

цена

Укупно  

цена

1. Уметак за заштиту од мадраца *Димензија:90x200              *Пуњене: силиконизираним 

шупљим полиестерским влакном  *Лице навлаке штеп 

деке изграђено је од  100% памука са густо тканим 

преплетањем и високо квалитетним концем.

димензија за сингл кревет 3

2. Јастук *Димензија:60x80                          *Врста језгра: ПУ Пена 

*Материјал испуне: Memory пена *Материјал навлаке: 

Платно памук 100%                      *Скидање навлаке: Не   

*Тврдоћа: меки

5

3. Прекривач ( Јорган ) зимски *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет  ( зимски ) 3

4. Прекривач ( Јорган ) летњи *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет ( летњи ) 3

5. Електрични апарат за грејање воде *1 литар                                                    *2200 W                                          

*Скривени грејач од нерђајућег челика                                                  

*обострани приказ нивоа воде, скидајући филтер 

*аутоматско/ручно искључивање                               

*заштита од рада без воде

1

6. Тостер *700 W                                         *Aутоматски термостатt, 2 u 

1 демонтажне нелепљиве грејне плоче  (grill и 

сендвичи) за лако одржавање                             *топлотно 

изоловане дршке *систем за закључавање *2 сигналне 

лампице: укључено / загревање

1

7. Шерпа ( две величине ) *Димензије: 20/10                            *Запремина 2л                                           

*Материјалl: Челик                                   *Димензије: 24/12                             

*Запремина 4л                                

1

8. Тигањ ( две величине ) *Димензија: 24x5 i 28x6 цм

*Минерални премаз                       *Ефектом врућег 

премаза које омогућава природан начин припреме 

хране.                                     

1

9. Комплет тањира ( плитки, дубоки ) *Димензије (дубоки): 21.5 цм  *Материјал: Акропал  

*Димензије (плитки ): 25 цм  *Комплет: 6 ком

1

Опрема за 

спавање

Кухиња

7 / 14



10. Сет прибора за јело ( кашика, виљушка, нож, мала кашика ) *Класични метални прибор   *Сет за 6 особа 1

11. Сет прибора за кување ( варјача, кутлача, велика кашика, нож 

за хлеб )

*Класични метални прибор   

12. Сет чаша за воду ( 6 ком ) *Стаклене чаше                      *Сет: 6 ком                     

*Запремина 330 мл

1

13. Сет шоља за чај ( 6 ком ) *Материјал: керамика                   *Сет: 6 ком 1

14. Хигијенска посуда за отпатке *Канта са педалом и улошком *Округла                          

*Запремина: 15л                     *Материјал: Пластика

2

15. Стољњак *Димензија: 140x180                      *Материјал: Дамаст 2

16. Појединачни подметач *Димензија: 40x60            *Материјал: Памук 4

17. Простирка за ноге *Димензија: 50x70                             *Материјал: Памук 2

18. Козметичко огледало *Пречник: 17cm 1

19. Адаптер за струју Адаптер EU/USA 1

20. Четка за шољу 1

21. Полица за пешкире 1

22. Офингер дрвени 10

23. Декорација за зид урамљени принт 2

24. Декоративна посуда за трпезаријски сто 1

25.

Огледало у декоративном раму *Рам: МДФ пресвучен ПВЦ фолијом                                               

*Материјал корпуса: МДФ 18мм 2

26. Украсна ваза 1

27. Украсна биљка 1

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 0

ЛАМЕЛА Б 1

УКУПНО 1

Кухиња

Купатило

Остало

УКУПНО

ЈЕДИНИЦА ТИПА СТУДИО 1

ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН СТУДИО 1
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Двособан 1 Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединична 

цена

Укупно  

цена

1. Уметак за заштиту од мадраца *Димензија:90x200              *Пуњене: силиконизираним 

шупљим полиестерским влакном  *Лице навлаке штеп 

деке изграђено је од  100% памука са густо тканим 

преплетањем и високо квалитетним концем.

димензија за сингл кревет 2

димензија за продужени сингл кревет 1

2. Јастук *Димензија:60x80                          *Врста језгра: ПУ Пена 

*Материјал испуне: Memory пена *Материјал навлаке: 

Платно памук 100%                      *Скидање навлаке: Не   

*Тврдоћа: меки

5

3. Прекривач ( Јорган ) зимски *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет  ( зимски ) 2

димензија за продужени сингл кревет 1

4. Прекривач ( Јорган ) летњи *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет ( летњи ) 2

димензија за продужени сингл кревет 1

5. креветац за бебе *димензије: 124,5 x 67x98cm са душеком, чарафом са 

ластишом, јастук, прекривач летњи и зимски                          

*могућност нивелације пода креветца      

1

6. Електрични апарат за грејање воде *1 литар                                                    *2200 W                                          

*Скривени грејач од нерђајућег челика                                                  

*обострани приказ нивоа воде, скидајући филтер 

*аутоматско/ручно искључивање                               

*заштита од рада без воде

1

7. Тостер *700 W                                         *Aутоматски термостатt, 2 u 

1 демонтажне нелепљиве грејне плоче  (grill и 

сендвичи) за лако одржавање                             *топлотно 

изоловане дршке *систем за закључавање *2 сигналне 

лампице: укључено / загревање

1

8. Шерпа ( две величине ) *Димензије: 20/10                            *Запремина 2л                                           

*Материјалl: Челик                                   *Димензије: 24/12                             

*Запремина 4л                                

1

Опрема за 

спавање

Кухиња
9 / 14



9. Тигањ ( две величине ) *Димензија: 24x5 i 28x6 цм

*Минерални премаз                       *Ефектом врућег 

премаза које омогућава природан начин припреме 

хране.                                     

1

10. Комплет тањира ( плитки, дубоки ) *Димензије (дубоки): 21.5 цм  *Материјал: Акропал  

*Димензије (плитки ): 25 цм  *Комплет: 6 ком

1

11. Сет прибора за јело ( кашика, виљушка, нож, мала кашика ) *Класични метални прибор   *Сет за 6 особа 1

12. Сет прибора за кување ( варјача, кутлача, велика кашика, нож 

за хлеб )

*Класични метални прибор   

13. Сет чаша за воду ( 6 ком ) *Стаклене чаше                      *Сет: 6 ком                     

*Запремина 330 мл

1

14. Сет шоља за чај ( 6 ком ) *Материјал: керамика                   *Сет: 6 ком 1

15. Хигијенска посуда за отпатке *Канта са педалом и улошком *Округла                          

*Запремина: 15л                     *Материјал: Пластика

2

16. Стољњак *Димензија: 140x180                      *Материјал: Дамаст 2

17. Појединачни подметач *Димензија: 40x60            *Материјал: Памук 4

18. Простирка за ноге *Димензија: 50x70                             *Материјал: Памук 2

19. Козметичко огледало *Пречник: 17cm 1

20. Адаптер за струју Адаптер EU/USA 1

21. Четка за шољу 1

22. Полица за пешкире 1

23. ноша 1

24. Офингер дрвени 10

25. Декорација за зид урамљени принт 3

26. Декоративна посуда за трпезаријски сто 1

27.

Огледало у декоративном раму *Рам: МДФ пресвучен ПВЦ фолијом                                               

*Материјал корпуса: МДФ 18мм 2

28. Украсна ваза 1

29. Украсна биљка 1

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 0

ЛАМЕЛА Б 2

УКУПНО 2

Кухиња

Купатило

Остало

УКУПНО

ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 1

ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ДВОСОБАН 1
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Трособан 1 Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединичн

а цена

Укупно  

цена

1. Уметак за заштиту од мадраца *Димензија:90x200              *Пуњене: силиконизираним 

шупљим полиестерским влакном  *Лице навлаке штеп 

деке изграђено је од  100% памука са густо тканим 

преплетањем и високо квалитетним концем.

димензија за сингл кревет 4

димензије за продужени сингл кревет 1

2. Јастук *Димензија:60x80                          *Врста језгра: ПУ Пена 

*Материјал испуне: Memory пена *Материјал навлаке: 

Платно памук 100%                      *Скидање навлаке: Не   

*Тврдоћа: меки

10

3. Прекривач ( Јорган ) зимски *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет  ( зимски ) 4

димензије за продужени сингл кревет 1

4. Прекривач ( Јорган ) летњи *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет ( летњи ) 4

димензије за продужени сингл кревет 1

5. креветац за бебе *димензије: 124,5 x 67x98cm са душеком, чарафом са 

ластишом, јастук, прекривач летњи и зимски                          

*могућност нивелације пода креветца      

1

6. Електрични апарат за грејање воде *1 литар                                                    *2200 W                                          

*Скривени грејач од нерђајућег челика                                                  

*обострани приказ нивоа воде, скидајући филтер 

*аутоматско/ручно искључивање                               

*заштита од рада без воде

1

7. Тостер *700 W                                         *Aутоматски термостатt, 2 

u 1 демонтажне нелепљиве грејне плоче  (grill и 

сендвичи) за лако одржавање                             *топлотно 

изоловане дршке *систем за закључавање *2 сигналне 

лампице: укључено / загревање

1

8. Шерпа ( две величине ) *Димензије: 20/10                            *Запремина 2л                                           

*Материјалl: Челик                                   *Димензије: 

24/12                             *Запремина 4л                                

2

Опрема за 

спавање

Кухиња

11 / 14



9. Тигањ ( две величине ) *Димензија: 24x5 i 28x6 цм

*Минерални премаз                       *Ефектом врућег 

премаза које омогућава природан начин припреме 

хране.                                     

2

10. Комплет тањира ( плитки, дубоки ) *Димензије (дубоки): 21.5 цм  *Материјал: Акропал  

*Димензије (плитки ): 25 цм  *Комплет: 6 ком

2

11. Сет прибора за јело ( кашика, виљушка, нож, мала кашика ) *Класични метални прибор   *Сет за 6 особа 2

12. Сет прибора за кување ( варјача, кутлача, велика кашика, нож 

за хлеб )

*Класични метални прибор 1

13. Сет чаша за воду ( 6 ком ) *Стаклене чаше                      *Сет: 6 ком                     

*Запремина 330 мл

2

14. Сет шоља за чај ( 6 ком ) *Материјал: керамика                   *Сет: 6 ком 2

15. Хигијенска посуда за отпатке *Канта са педалом и улошком *Округла                          

*Запремина: 15л                     *Материјал: 

Пластика

2

16. Стољњак *Димензија: 140x180                      *Материјал: 

Дамаст

2

17. Појединачни подметач *Димензија: 40x60            *Материјал: Памук 8

18. Простирка за ноге *Димензија: 50x70                             *Материјал: Памук 2

19. Козметичко огледало *Пречник: 17cm 1

20. Адаптер за струју Адаптер EU/USA 3

21. Четка за шољу 2

22. Полица за пешкире 1

23. ноша 1

24. Офингер по комаду 15

25. Декорација за зид урамљени принт 4

26. Декоративна посуда за трпезаријски сто 1

27.

Огледало у декоративном раму *Рам: МДФ пресвучен ПВЦ фолијом                                               

*Материјал корпуса: МДФ 18мм 3

28. Украсна ваза 1

29. Украсна биљка 1

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 0

ЛАМЕЛА Б 2

УКУПНО 2

Кухиња

Купатило

Остало

УКУПНО

ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОСОБАН 1

ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ТРОСОБАН 1
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Троипособан Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединичн

а цена

Укупно  

цена

1. Уметак за заштиту од мадраца *Димензија:90x200              *Пуњене: силиконизираним 

шупљим полиестерским влакном  *Лице навлаке штеп 

деке изграђено је од  100% памука са густо тканим 

преплетањем и високо квалитетним концем.

димензија за сингл кревет 4

димензија за продужени сингл кревет 2

2. Јастук *Димензија:60x80                          *Врста језгра: ПУ Пена 

*Материјал испуне: Memory пена *Материјал навлаке: 

Платно памук 100%                      *Скидање навлаке: Не   

*Тврдоћа: меки

12

3. Прекривач ( Јорган ) зимски *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет  ( зимски ) 4

димензија за продужени сингл кревет 2

4. Прекривач ( Јорган ) летњи *Испуна: ваздушаста микровлакна Climafill                                        

*Покривач је испуњен напредним Climafill 

полиестерским влакнима која формирају стотине 

ваздушних преграда формирајући тако одличан 

волумен и раскошну мекоћу покривача 

димензија за сингл кревет ( летњи ) 4

димензија за продужени сингл кревет 2

5. креветац за бебе *димензије: 124,5 x 67x98cm са душеком, чарафом са 

ластишом, јастук, прекривач летњи и зимски                          

*могућност нивелације пода креветца      

1

6. Електрични апарат за грејање воде *1 литар                                                    *2200 W                                          

*Скривени грејач од нерђајућег челика                                                  

*обострани приказ нивоа воде, скидајући филтер 

*аутоматско/ручно искључивање                               

*заштита од рада без воде

1

7. Тостер *700 W                                         *Aутоматски термостатt, 2 

u 1 демонтажне нелепљиве грејне плоче  (grill и 

сендвичи) за лако одржавање                             *топлотно 

изоловане дршке *систем за закључавање *2 сигналне 

лампице: укључено / загревање

1

8. Шерпа ( две величине ) *Димензије: 20/10                            *Запремина 2л                                           

*Материјалl: Челик                                   *Димензије: 

24/12                             *Запремина 4л                                

2

9. Тигањ ( две величине ) *Димензија: 24x5 i 28x6 цм

*Минерални премаз                       *Ефектом врућег 

премаза које омогућава природан начин припреме 

хране.                                     

2

Опрема за 

спавање

Кухиња
13 / 14



10. Комплет тањира ( плитки, дубоки ) *Димензије (дубоки): 21.5 цм  *Материјал: Акропал  

*Димензије (плитки ): 25 цм  *Комплет: 6 ком

2

11. Сет прибора за јело ( кашика, виљушка, нож, мала кашика ) *Класични метални прибор   *Сет за 6 особа 2

12. Сет прибора за кување ( варјача, кутлача, велика кашика, нож 

за хлеб )

*Класични метални прибор 1

13. Сет чаша за воду ( 6 ком ) *Стаклене чаше                      *Сет: 6 ком                     

*Запремина 330 мл

2

14. Сет шоља за чај ( 6 ком ) *Материјал: керамика                   *Сет: 6 ком 2

15. Хигијенска посуда за отпатке *Канта са педалом и улошком *Округла                          

*Запремина: 15л                     *Материјал: 

Пластика

2

16. Стољњак *Димензија: 140x180                      *Материјал: 

Дамаст

2

17. Појединачни подметач *Димензија: 40x60            *Материјал: Памук 8

18. Простирка за ноге *Димензија: 50x70                             *Материјал: Памук 2

19. Козметичко огледало *Пречник: 17cm 1

20. Адаптер за струју Адаптер EU/USA 3

21. Четка за шољу 2

22. Полица за пешкире 1

23. ноша 1

24. Офингер дрвени 15

25. Декорација за зид урамљени принт 4

26. Декоративна посуда за трпезаријски сто 1

27.

Огледало у декоративном раму *Рам: МДФ пресвучен ПВЦ фолијом                                               

*Материјал корпуса: МДФ 18мм 3

28. Украсна ваза 1

29. Украсна биљка 1

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 0

ЛАМЕЛА Б 1

УКУПНО 1

Кухиња

Купатило

Остало

УКУПНО

ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОИПОСОБАН

ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ТРОИПОСОБАН

14 / 14



БРОЈ 

КОМАДА

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА

УКУПНА 

ЦЕНА

1

27

46

24

1

2

2

1

1

1. ПРИЗЕМЉЕ КАНЦЕЛАРИЈСКИ-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

НАМЕШТАЈ ОПРЕМА

2. СТУДИО (2.1+2.2)

6. ДВОСОБАН 1 (6.1+6.2)

2.1 НАМЕШТАЈ ОПРЕМА

2.2 СИТАН МОБИЛИЈАР

3. ДВОСОБАН (3.1+3.2)

3.1 НАМЕШТАЈ ОПРЕМА

3.2 СИТАН МОБИЛИЈАР

4. ТРОСОБАН (4.1+4.2)
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