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На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, објављује  

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 13 /17 

 

1. У Делу 1 Конкурсне документације на страни 24 од 33, у поглављу 5) ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, у наставку текста после „укупна цена обухвата збир цена 
обрачунских јединица и то:“ мења се део текста: 

 

Уместо : 

3. типски стан, тип ДВОСОБАН - ком.46, јединична цена____х 46=_________ 

Треба да стоји: 

3. типски стан, тип ДВОСОБАН- ком.50, јединична цена____х 50=_________ 

Уместо : 

6. типски стан, тип ДВОСОБАН 1 - ком.2, јединична цена____х 2=_________ 

Треба да стоји: 

6. типски стан, тип ДВОСОБАН 1 - ком.1, јединична цена____х 1=_________ 

Уместо : 

7. типски стан, тип ТРОСОБАН 1 - ком.2, јединична цена____х 2=_________ 

Треба да стоји: 

7. типски стан, тип ТРОСОБАН 1 - ком.4, јединична цена____х 4=_________ 

Уместо : 

8. типски стан, тип ТРОИПОСОБАН  - ком.2, јединична цена____х 2=_________ 

Треба да стоји: 

8. типски стан, тип ТРОИПОСОБАН  - ком.1, јединична цена____х 1=_________ 

 

2. У Делу 1 Конкурсне документације члан 6. ЦЕНА у наставку текста после „која 
обухвата:“ мења се део текста: 

 

Уместо : 

3. типски стан, тип ДВОСОБАН-ком.46, јединична цена____х 46=_________ 

Треба да стоји: 

3. типски стан, тип ДВОСОБАН - ком.50, јединична цена____х 50=_________ 

Уместо : 

6. типски стан, тип ДВОСОБАН 1 - ком.2, јединична цена____х 2=_________ 

Треба да стоји: 

6. типски стан, тип ДВОСОБАН 1 - ком.1, јединична цена____х 1=_________ 

 

 

Уместо : 
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7. типски стан, тип ТРОСОБАН 1 - ком.2, јединична цена____х 2=_________ 

Треба да стоји: 

7. типски стан, тип ТРОСОБАН 1 - ком.4, јединична цена____х 4=_________ 

Уместо : 

8. типски стан, тип ТРОИПОСОБАН  - ком.2, јединична цена____х 2=_________ 

Треба да стоји: 

8. типски стан, тип ТРОИПОСОБАН -ком.1, јединична цена____х 1=_________ 

 

3. У Делу 1 страна 10 од 33  2)4.3 ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА текст: 
 

„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“ 

 

се мења и допуњава следећим текстом: 

 

„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. Власништво над основним средством могуће је доказивати и 

факуром.  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“ 

 

4. У Делу 1 страна 10 од 33  2)4.4 ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА текст: 

 

„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.“ 

 
се допуњава следећим текстом: 

 

„За лица за која се тражи одређена врста и степен стручне спреме достављају се 

наведени докази о радном ангажовању и докази о врсти и степену стручне спреме, а 

за 80 лица радно ангажованих на пословима монтаже намештаја пројекта, наведени 

уговори о радном ангажовању. Укупан број запослених доказује се изводом из 
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појединачне пореске пријаве за месец новембар 2017.године са прегледом свих 

запослених.“ 
 

1. У Делу 3 -Техничке спецификације Конкурсне документације страна 3 од 4 у поглављу 
1) ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, пасус 7, после реченице „ у 
објекту постоји 7 типова станова и то:“ мења се: 

 

Уместо: 

2. тип двособни...Ламела А-ком.12, Ламела Б-ком.34 

Треба да стоји: 

2. тип двособни...Ламела А-ком.17, Ламела Б-ком.33 

Уместо: 

5. тип двособни 1 ...Ламела А-ком.0, Ламела Б-ком.2 

Треба да стоји: 

5. тип двособни 1 ...Ламела А-ком.0, Ламела Б-ком.1 

Уместо: 

6. тип трособни 1 ...Ламела А-ком.0, Ламела Б-ком.2 

Треба да стоји: 

6. тип трособни 1 ...Ламела А-ком.2, Ламела Б-ком.2 

 

2. на страни 4 од 4 ОБРАЧУНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ после реченице „предмер и 
спецификација сачињени су по обрачунским јединицама и то:“ мења се: 

Уместо: 

3. типски стан, тип-ДВОСОБАН – ком. 46 

Треба да стоји: 

3. типски стан, тип-ДВОСОБАН – ком. 50 

Уместо: 

6. типски стан, тип-ДВОСОБАН 1 – ком. 2 

Треба да стоји: 

6. типски стан, тип-ДВОСОБАН 1 – ком. 1 

Уместо: 

7. типски стан, тип-ТРОСОБАН 1 – ком. 2 

Треба да стоји: 

7. типски стан, тип-ТРОСОБАН 1 – ком. 4 

Уместо: 

8. типски стан, тип-ТРОИПОСОБАН – ком. 2 

Треба да стоји: 

8. типски стан, тип-ТРОИПОСОБАН  – ком. 1 

 

5. ТАБЕЛЕ –ПРЕДМЕР- НАМЕШТАЈ, ОПРЕМА 

 

страна 32/75 

Уместо: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 

ЛАМЕЛА А ...ком.12  ЛАМЕЛА Б ком.34 
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УКУПНО   .....ком.46 

Треба да стоји: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 

ЛАМЕЛА А ...ком.17  ЛАМЕЛА Б ком.33 

УКУПНО   .....ком.50 

 

страна 51/75 

Уместо: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 1 

ЛАМЕЛА А ...ком.0  ЛАМЕЛА Б ком.2 

УКУПНО   .....ком.2 

Треба да стоји: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 1 

ЛАМЕЛА А ...ком.0  ЛАМЕЛА Б ком.1 

УКУПНО   .....ком.1 

 

страна 59/75 

Уместо: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОСОБАН 1 

ЛАМЕЛА А ...ком.0  ЛАМЕЛА Б ком.2 

УКУПНО   .....ком.2 

Треба да стоји: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОСОБАН 1 

ЛАМЕЛА А ...ком.2  ЛАМЕЛА Б ком.2 

УКУПНО   .....ком.4 

 

ТАБЕЛА НАМЕШТАЈ И ОПРЕМА  

 

Студио-страна 43/75 

Спаваћа соба 

Уместо: 

Француски кревет са могућношћу раздвајанја кревета и узглавља на два сингл кревета 

Треба да стоји: 

Француски кревет  

Уместо:  

Дим. 90/200 

Треба да стоји: 

Дим. 180/200 

Уместо: 

Бр. комада 2 

Треба да стоји: 

Бр. комада 1 

 

Трособни - страна 38/75 
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Спаваћа соба 1, 2 особе 

Уместо: 

Остава/чистачице 

Треба да стоји: 

столица 

Двособни - страна 31/75 

кухиња 

Уместо: 

Остава/чистачице 

Треба да стоји: 

фрижидер 

Двособан 1 - страна 50/75 

тераса 

Уместо: 

Остава/чистачице 

Треба да стоји: 

сто 

трособан 1 - страна 57/75 

спаваћа соба 1, 2 особе 

Уместо: 

Остава/чистачице 

Треба да стоји: 

завеса 

троипособан  - страна 65/75 

спаваћа соба 1, 2 особе 

Уместо: 

Остава/чистачице 

Треба да стоји: 

столица 

обрачунска јединица 9 playroom повучени спрат – страна 72/75 

поред позиције судопера - додаје се ком.1 

 

ТАБЕЛЕ СИТАН МОБИЛИЈАР 

 

страна 4/14 

Уместо: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 

ЛАМЕЛА А ...ком.12  ЛАМЕЛА Б ком.34 

УКУПНО   .....ком.46 

Треба да стоји: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 

ЛАМЕЛА А ...ком.17  ЛАМЕЛА Б ком.33 

УКУПНО   .....ком.50 
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страна 10/14 

Уместо: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 1 

ЛАМЕЛА А ...ком.0  ЛАМЕЛА Б ком.2 

УКУПНО   .....ком.2 

Треба да стоји: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 1 

ЛАМЕЛА А ...ком.0  ЛАМЕЛА Б ком.1 

УКУПНО   .....ком.1 

 

страна 12/14 

Уместо: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОСОБАН 1 

ЛАМЕЛА А ...ком.0  ЛАМЕЛА Б ком.2 

УКУПНО   .....ком.2 

Треба да стоји: 

БРОЈ ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОСОБАН 1 

ЛАМЕЛА А ...ком.2  ЛАМЕЛА Б ком.2 

УКУПНО   .....ком.4 

 

ТАБЕЛА СИТАН МОБИЛИЈАР 

 

Страна 1/14 

Јединица типа Студио 

Уместо: 

1. Уметак за заштиту од мадраца –дим.90х200...-дим.за сингл кревет 

Треба да стоји: 

1. Уметак за заштиту од мадраца –дим.180х200...-дим.за француски кревет 

Уместо: 

2. Прекривач (јорган)зимски.... – дим.за сингл кревет 

Треба да стоји: 

2. Прекривач (јорган)зимски...-дим.за француски кревет 

 Уместо: 

4. Прекривач (јорган) летњи .... – дим.за сингл кревет 

Треба да стоји: 

4. Прекривач (јорган) летњи...-дим.за француски кревет 

Страна 2/14 

Јединица типа Студио 

Додаје се: 

28. расклопиви носач за пртљаг - конструкција метал, хромирано, носећи део еко 

кожа -             дим. 40x52x54 - ком.1 
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Страна 4/14 

Јединица типа двособан 

Додаје се: 

28. расклопиви носач за пртљаг - конструкција метал, хромирано, носећи део еко 

кожа -             дим. 40x52x54 - ком.1 

Страна 10/14 

Јединица типа двособан 1 

Додаје се: 

30. расклопиви носач за пртљаг - конструкција метал, хромирано, носећи део еко 

кожа -             дим. 40x52x54 - ком.1 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОБРАЧУНСКИХ ЈЕДИНИЦА 

СТРАНА 1/1 

Уместо: 

3. ДВОСОБАН (3.1+3.2)         БРОЈ КОМАДА 46 

Треба да стоји: 

3. ДВОСОБАН (3.1+3.2)         БРОЈ КОМАДА 50 

Уместо: 

6. ДВОСОБАН 1 (6.1+6.2)         БРОЈ КОМАДА 2 

Треба да стоји: 

6. ДВОСОБАН 1 (6.1+6.2)         БРОЈ КОМАДА 1 

Уместо: 

7. ТРОСОБАН 1(7.1+7.2)         БРОЈ КОМАДА 2 

Треба да стоји: 

7. ТРОСОБАН 1 (7.1+7.2)         БРОЈ КОМАДА 4 

 

НАПОМЕНА: 

У складу са наведеним изменама у делу 3 Конкурсне документације ВЈН 13/17, 

измењене су и одговарајуће табеле 

 

Важнa напоменa: 

Понуђач треба да обавезно овери и потпише ову измену и приложи је уз понуду.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 13/17 

МП. 

 



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

ВЈН  13/17 - ИЗМЕНА И ДОПУНА бр.1

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 од 61



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

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

хол

тоалети за 

посетиоце

стан А2.0 / 

једнособан

рецепција 

канцеларија

37,75м2 3

2 од 61



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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

стан А2.0 / 

једнособан

рецепција 

канцеларија

37,75м2 3

3 од 61



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

70/40/200цм 1

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

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

стан А2.0 / 

једнособан

рецепција 

канцеларија

37,75м2 3

кухиња

4 од 61



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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

37,75м2 3

кухиња

-

остава/   

чистачице

31,54м2

2

5 од 61



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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

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

остава/   

чистачице

31,54м2

2

6 од 61



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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

2

повучени спрат, 

додатна опрема 

за складиштење 

стан бр.57

сервер соба

5,2м2

остава

7 од 61



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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

барске столице

Висока барска столица, са ногарима 

од пуног дрвета. Седални део 

дрвени отпресак, тапациран 

полиуретанском пеном и штофом.

46.6x51x101 цм. 4

канцеларијски 

простор

33,63м2X2=6

7,26m2 
8

8 од 61



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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

канцеларијски 

простор

33,63м2X2=6

7,26m2 
8

кухиња

9 од 61



Број непок. Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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

10 од 61



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

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

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

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

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

41,45м2 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТУДИО

НАСЕЉЕ ДР. ИВАНА РИБАРА, ОБЈЕКАТ 3, ЛАМЕЛА А и Б, АДРЕСА: МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈШТАЈН 100 и 102, НОВИ БЕОГРАД

ВЈН  13/17 - ИЗМЕНА И ДОПУНА бр.1

Предсобље

17 од 61



Tип/Структура Просторија Опрема
опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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 

француски кревет 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) 

180x200цм 1

ноћни сточић
Конструкција ноћног ормарића од универа 18мм, кантовано, 

кант трака 0.4мм , ручкица метална. Боја бела.
40х40х50 цм 2
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Tип/Структура Просторија Опрема
опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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
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Tип/Структура Просторија Опрема
опис 

Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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

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

НАСЕЉЕ ДР. ИВАНА РИБАРА, ОБЈЕКАТ 3, ЛАМЕЛА А и Б, АДРЕСА: МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈШТАЈН 100 и 102, НОВИ БЕОГРАД

ВЈН  13/17 - ИЗМЕНА И ДОПУНА бр.1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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

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
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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 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
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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

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

131/60цмгорња 

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

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

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. 46.5x43.5цм 1

уградна плоча 2 рингле  Две зоне кувања, сензорске контроле, child lock, струјни кабл. 30х50цм 1
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура Број људи

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 17

ЛАМЕЛА Б 33

УКУПНО 50

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

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

НАСЕЉЕ ДР. ИВАНА РИБАРА, ОБЈЕКАТ 3, ЛАМЕЛА А и Б, АДРЕСА: МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈШТАЈН 100 и 102, НОВИ БЕОГРАД

ВЈН  13/17 - ИЗМЕНА И ДОПУНА бр.1
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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, 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

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
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

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

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
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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.).

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

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
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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

197х60цм 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

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
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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

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

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
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Квадратура

Број 

људи

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

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
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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

НАСЕЉЕ ДР. ИВАНА РИБАРА, ОБЈЕКАТ 3, ЛАМЕЛА А и Б, АДРЕСА: МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈШТАЈН 100 и 102, НОВИ БЕОГРАД

ВЈН  13/17 - ИЗМЕНА И ДОПУНА бр.1
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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
120х2,5/260цм, 

и 80х2,5/260цм
2
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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

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
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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

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

Тераса
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БРОЈ

ЛАМЕЛА А 0

ЛАМЕЛА Б 1

УКУПНО 1

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН СТУДИО 1

ЈЕДИНИЦА ТИПА СТУДИО 1

приземље
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
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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

НАСЕЉЕ ДР. ИВАНА РИБАРА, ОБЈЕКАТ 3, ЛАМЕЛА А и Б, АДРЕСА: МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈШТАЈН 100 и 102, НОВИ БЕОГРАД

ВЈН  13/17 - ИЗМЕНА И ДОПУНА бр.1
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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

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

39 од 61



Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

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

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
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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
120х2,5/200 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

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
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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 ДВОСОБАН 1

ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 1

ПОТКРОВЉЕ
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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

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

НАСЕЉЕ ДР. ИВАНА РИБАРА, ОБЈЕКАТ 3, ЛАМЕЛА А и Б, АДРЕСА: МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈШТАЈН 100 и 102, НОВИ БЕОГРАД

ВЈН  13/17 - ИЗМЕНА И ДОПУНА бр.1
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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 (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

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
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

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

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
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

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

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
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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   

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

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

Завесе
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

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
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Tип/Структура Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена
Квадратура

Број 

људи

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

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 2

ЛАМЕЛА Б 2

УКУПНО 4

Тераса

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

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

Предсобље

НАСЕЉЕ ДР. ИВАНА РИБАРА, ОБЈЕКАТ 3, ЛАМЕЛА А и Б, АДРЕСА: МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈШТАЈН 100 и 102, НОВИ БЕОГРАД

ВЈН  13/17 - ИЗМЕНА И ДОПУНА бр.1
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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, 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

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
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Димензије Ком Јед.цена
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цена
Квадратура

Број 

људи

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

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
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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

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
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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

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

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
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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.)

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

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
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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

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

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
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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

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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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       

двосед

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       

НАСЕЉЕ ДР. ИВАНА РИБАРА, ОБЈЕКАТ 3, ЛАМЕЛА А и Б, АДРЕСА: МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈШТАЈН 100 и 102, НОВИ БЕОГРАД

ВЈН  13/17 - ИЗМЕНА И ДОПУНА бр.1
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Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена

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       

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       

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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Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена

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 1       

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       
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Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена

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       

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

* Димензије висилице: 1100x150x795 мм

* Грло Е 27

* Јачина 60w

* Енергетска ефиксаност А1

* Материјал челик, стакло

* Боја: сива, бела 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

ФИТНЕС
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Просторија Опрема Опис Димензије Ком Јед.цена
Укупно 

цена

надградна плафонска расвета

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

1УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЧУНСКУ ЈЕДИНИЦУ 9 - PLAYROOM ПОВУЧЕНИ СПРАТ
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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:180x200              *Пуњене: 

силиконизираним шупљим полиестерским влакном  

*Лице навлаке штеп деке изграђено је од  100% памука 

са густо тканим преплетањем и високо квалитетним 

концем.

димензија за француски 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 француски 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 француски 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
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Студио Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединична 

цена

Укупно  

цена

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

28. расклопиви носач за пртљаг конструкција метал, хромирано, носећи део еко кожа 40x52x54 1

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 12

ЛАМЕЛА Б 15

УКУПНО 27

Кухиња

Купатило

Остало

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН СТУДИО 

ЈЕДИНИЦА ТИПА СТУДИО
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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 од 17



Двособан Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединичн

а цена

Укупно  

цена

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

28. расклопиви носач за пртљаг конструкција метал, хромирано, носећи део еко кожа 40x52x54 1

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 17

ЛАМЕЛА Б 33

УКУПНО 50

Кухиња

Купатило

Остало

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ДВОСОБАН

ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН

4 од 17



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 од 17



Трособан Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединичн

а цена

Укупно  

цена

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

Кухиња

Купатило

6 од 17



Трособан Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединичн

а цена

Укупно  

цена

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

Остало

УКУПНО ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ТРОСОБАН

ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОСОБАН

7 од 17



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

Опрема за 

спавање

Кухиња

8 од 17



Студио 1 Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединична 

цена

Укупно  

цена

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 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

9 од 17



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
10 од 17



Двособан 1 Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединична 

цена

Укупно  

цена

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

Кухиња

Купатило

11 од 17



Двособан 1 Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединична 

цена

Укупно  

цена

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

30. расклопиви носач за пртљаг конструкција метал, хромирано, носећи део еко кожа 40x52x54 1

БРОЈ

ЛАМЕЛА А 0

ЛАМЕЛА Б 1

УКУПНО 1

Остало

УКУПНО

ЈЕДИНИЦА ТИПА ДВОСОБАН 1

ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ДВОСОБАН 1

12 од 17



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

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 од 17



Трособан 1 Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединичн

а цена

Укупно  

цена

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 2

ЛАМЕЛА Б 2

УКУПНО 4

Кухиња

Купатило

Остало

УКУПНО

ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОСОБАН 1

ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ТРОСОБАН 1

14 од 17



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

Опрема за 

спавање

Кухиња

15 од 17



Троипособан Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединичн

а цена

Укупно  

цена

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

Кухиња

Купатило

16 од 17



Троипособан Р.бр. Опрема Опис Напомене

Количина 

артикла по 

типу 

апартмана

Јединичн

а цена

Укупно  

цена

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

Остало

УКУПНО

ЈЕДИНИЦА ТИПА ТРОИПОСОБАН

ЦЕНА ОПРЕМЕ ЗА ЈЕДАН ТРОИПОСОБАН

17 од 17



БРОЈ 

КОМАДА

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА

УКУПНА 

ЦЕНА

1

27

50

24

1

1

4

1

1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОБРАЧУНСКИХ ЈЕДИНИЦА

УКУПНО

9. ПОВУЧЕНИ СПРАТ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР-PLAYROOM

НАМЕШТАЈ ОПРЕМА

6.1 НАМЕШТАЈ ОПРЕМА

6.2 СИТАН МОБИЛИЈАР

7. ТРОСОБАН 1 (7.1+7.2)

7.1 НАМЕШТАЈ ОПРЕМА

7.2 СИТАН МОБИЛИЈАР

8. ТРОИПОСОБАН (8.1+8.2)

8.1 НАМЕШТАЈ ОПРЕМА

8.2 СИТАН МОБИЛИЈАР

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)

4.1 НАМЕШТАЈ ОПРЕМА

4.2 СИТАН МОБИЛИЈАР

5. СТУДИО 1 (5.1+5.2)

5.1 НАМЕШТАЈ ОПРЕМА

5.2 СИТАН МОБИЛИЈАР
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