
 

Завод за васпитање деце и омладине Београд 

Булевар ослобођења 219 

Број: 2364 

Дана: 15.10.2018.год. 

 

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2013, 14/15 

и 68/15), Завод за васпитање деце и омладине Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 219 (у даљем 

тексту: Наручилац) дана 15.10.2018. године врши  

 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у  поступку јавне набавке 05-18 добра – Намештај за опремање објекта у улици Живка 

Давидовића бр. 64, за потребе Прихватилишта са прихватном станицом  

 

 

 

I Мења се конкурсна документација, и то:  

 

1. На страни 4, у делу III ВРСТА, ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),  

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

1. мења се тачка 1. Спецификација намештаја, додаје се редни број 

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 и 31 и сада гласи овако: 

РБ Назив артикла Јед.мере количина 

1. Радни сто са фиокма 

Kонструкција и плоча стола од универа 

дебљине 25mm. Дуж задње стране стола 

постављена универ плоча висине 30cm, 

дебљине 18mm ради ојачања, увучена 15cm од 

ивице стола. Све видне ивице кантовати АБС 

траком дебљине 2mm. Универ пресвучен 

меламинском фолијом, боја и дезен - светли 

багрем. Сто је са 4 фиокe од којих се прва фиока 

закључава, са стандардним клизачима и мат 

хромираним заобљеним ручицама дужине мин. 

12cm, позицију фиока (с леве или десне стране 

стола) одређује инвеститор у зависности од 

функционалности просторије. На површини се 

налази отвор са ПВЦ розетном за провлачење 

рачунарских и других каблова. Обрачун по 

комаду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дим. 170х60х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) Ком 1 

дим. 150х60х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) ком 2 

 



дим. 150х70х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) ком 12 

дим. 170х80х74 cm  са угаоним додатком дим. 

150х50х72 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) 

ком 1 

2. Радни сто без фиока 

Kонструкција и плоча стола од универа 

дебљине 25mm. Дуж задње стране стола 

постављена универ плоча висине 30cm, 

дебљине 18mm ради ојачања, увучена 15cm од 

ивице стола. Све видне ивице кантовати АБС 

траком дебљине 2mm. Универ пресвучен 

меламинском фолијом, боја и дезен - светли 

багрем. На површини се налази отвор са ПВЦ 

розетном за провлачење рачунарских и других 

каблова. Обрачун по комаду. 

дим. 120х60х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

Ком 3 

3. Конференцијски сто 

Kонстукција стола од металних хромираних 

кутијастих профила дебљине 1,8mm, ноге 

пресека 40х40mm, рам пресека 40х20mm, са 

могућношћу нивелације до 1cm, ноге 

позициониране уз ивицу. Плоча стола је од 

универа дебљине 28mm пресвучена 

меламинском фолијом, боја и дезен - светли 

багрем. Све видне ивице кантовати АБС траком 

дебљине 2mm. Обрачун по комаду. 

  

дим. 120х50х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 5%) ком 20 

дим. 130х70х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) ком 2 

дим. 140х70х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) ком 7 

дим. 150х50х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) ком 2 

дим. 150х70х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) ком 1 

дим. 150х100х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 

2%) 

ком 5 

дим. 160х80х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) ком 3 

дим. 180х80х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) ком 3 

дим. 180х100х74 cm (ДхШхВ) (одступање ± 

2%) 

ком 1 

4. Канцеларијска столица 

Радна столица са пластичним руконаслоном, 

наслоном у мрежи, седиште пластично 

тапацитрано сунђером дебљине мин. 4cm, 

пресвучено у штофу црне боје, гасним 

механизмом за подешавање висине седишта и 

металном хромираном базом са 5 точкића. 

Обрачун по комаду. 

дим. 45х60х95 cm (ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 20 



5. Конференцијска столица – сложива 

Металне правоугаоне заобљење хромиране 

констукције дебљине 1,5mm, седиште и наслон 

пластични тапацирани сунђером дебљине мин. 

4cm, пресвучени у штофу. Обрачун по комаду. 

дим. 43х53х83cm (ДхШхВ), висина седишта 

47cm (одступање ± 5%) 

  

штоф бордо боје ком 30 

штоф црне боје ком 35 

6. Канцеларијска столица – фотеља 

Руконаслон, наслон и седиште пластични 

тапацирани сунђером дебљине мин. 4cm, 

пресвучени еко кожом, са гасним механизмом 

за подешавање висине седишта, метална 

хромирана база са 5 точкића. Носивости мин. 

120kg. Обрачун по комаду. 

дим. 43х53х90 cm (ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 1 

7. Орман за документа 

Двокрилни, израђен од универ плоче дебљине 

18mm пресвучене меланинском фолијом. Све 

видне ивице кантовати АБС траком дебљине 

2mm. Боја и дезен - светли багрем. Полеђина је 

израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 

3mm. Са 5 универ полица деблине 18mm, са 

могућношћу постављања полица на различитом 

размаку. Врата ормана снабдевена са две мат 

хромиране заобљене ручице дужине мин. 12 cm, 

бравицом за закључавањe и два кључа. Обрачун 

по комаду. 

дим. 90х50х190 cm (ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 19 

8. Архивски орман 

Двокрилни, чврсте металне конструкције, 

пластифициране у боји RAL 7035, са 4 полице 

за регистраторе и бравицом са кључем, 

носивост полице мин. 40 кг. Приликом монтаже 

извршити анкерисање за зид или под. Обрачун 

по комаду. 

дим. 950х400х1950 mm (ДхШхВ) (одступање ± 

5%) 

ком 5 

9. Полица за архиву 

Отворена, израђена од металне конструкција са 

могућношћу позицирања полице по потреби, на 

ногама постављене ПВЦ подлошке, са 6 

металних полица, боја светло сива, носивост 

мин. 500kg. Приликом монтаже извршити 

анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. 

дим. 1000х400х2400 mm (ДхШхВ) (одступање 

± 5%) 

ком 20 



10. СЕФ – ватроотпоран 

Двокрилни метални ормар са отварањем врата 

под углом од 180 степени преко спољашњих 

шарки, тространо закључавање, зидови од два 

слоја челика са изолационим материјалом, 

степен заштите од ватре: 30мин, опремљен 

механичком сигурносном бравом са 2 кључа и 

ручком, унутрашњост подељена са 4 полице 

подесиве по висини, где размак између полица 

износи 340мм. Приликом монтаже извршити 

анкерисање за зид или под. Обрачун по комаду. 

дим. 930х520х1950 mm (ДхШхВ) (одступање ± 

5%) 

ком 1 

11. Метални гардеробни орман 

Троделни, намењен за одлагање обуће и одеће 

чистачица. Врата ормана поседују отворе за 

вентилацију у горњој и доњој зони. Могућност 

закључавања. У унутрашњости кабина налази 1 

полица у горњој зони и носач вешалице за 

вешање гардеробе. Боја светло сива. Приликом 

монтаже извршити анкерисање за зид или под. 

Обрачун по комаду. 

дим. 900х500х1900 mm (ДхШхВ) (одступање ± 

5%) 

ком 2 

12. Метални орман за чистила и хемију 

Двокрилни, намењен за чување средстава за 

чишћење. Могућност закључавања и отварања 

врата за 180 степени. У унутрашњости ормана 

са једне стране се налази 1 полица у горњој 

зони, а са друге стране 5 полица подесивих по 

висини носивости мах 35kg. Боја светло сива. 

Приликом монтаже извршити анкерисање за 

зид или под. Обрачун по комаду. 

дим. 920х420х1900 mm (ДхШхВ) (одступање ± 

5%) 

ком 2 

13. Угаона гарнитура 

На хромираним ногицама, дрвене конструкције 

од чамове грађе обложене сунђером густине 30-

35kg/m3, пресвучен у штофу. Тапацирунг 

седишта и наслона са могућност скидања и 

прања (односно лаког одржавања). Боја штофа 

по избору Корисника. Димензија угаоне 

гарнитуре је 190x190x85 (висина дела за седење 

43-45, ширина 80) cm. Обрачун по комаду. 

дим. 190х190х85 cm (ДхШхВ) (одступање ± 

5%) 

ком 8 



14. Фотеља 

На хромираним ногицама, дрвене конструкције 

од чамове грађе обложене сунђером густине 30-

35kg/m3, пресвучена у штофу. Тапацирунг 

седишта и наслона са могућност скидања и 

прања (односно лаког одржавања). Боја штофа 

по избору Корисника. Обрачун по комаду. 

дим. 70х70х85 cm (ДхШхВ) (висина дела за 

седење 43-45) (одступање ± 5%) 

ком 6 

15. Клуб сто са полицом 

Конструкција стола и полице од универа 

дебљине 18mm. Плоча стола од универа 

дебљине 28mm, сто пресвучен меламинском 

фолијом. Све видне ивице кантовати АБС 

траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли 

багрем. Обрачун по комаду. 

  

дим. 50х50х45 cm (ДхШхВ) (одступање ± 5%) ком 1 

дим. 80х80х45 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) ком 9 

16. Метални подни чивилук 

- самостојећи подни, метална хромирана констр. 

- интегрисан носач за кишобране 

- држачи за капуте 

Висина: ~ 170 

ком 15 

17. Кревет  

димензије 190/90 

Кревет је израђен од пуног дрвета (парена 

буква) од квалитетне дрвене граде, сушенe на 6 

- 9% влажности. Све  хоризонталне  и 

вертикалне ивице заобљене 3-5 мм. Странице 

кревета дебљине мин. 4cm,  заобљење - 

полупречник мин. 18cm. Висина узглавља 85cm, 

висина узножја 60cm. База кревета од пуног 

дрвета на коју се шрафе подужни челични "L" 

носачи који носе попречне кутијасте профиле 

дебљине 1,8mm - 6ком. пресека 40х20mm 

заварени на једнаком размаку. Преко челичних 

профила поставља се челична пластифицирана 

мрежа мин. f3mm отвор окаца 50х50mm, 

заварена за базу. Завршна боја металних делова 

кревета сива. Кревет мора бити квалитетан, 

функционала и трајн, са квалитетном 

површинском обрадом бојањем и лакирањем. 

Површинска обрада изведена је нитро 

темељним бојама за дрво, док је лакирање 

изведено ПУ темељним и завршним лаком. 

Завршна обрада је у тону по избору Корисника. 

Димензија кревета је 190х90х85 (висина ламеле 

35-40, висина са душеком 50-60cm). Обрачун по 

ком 52 



комаду. 

дим. 190х90х85 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) 

18. Душек за кревет 

Средње тврди са жичаним језгром, дебљине 

мин. 25 cm, са слојем меморијске пене, 

антиалергијски. Обрачун по комаду. 

дим. 190х90 cm (ДхШ) (одступање ± 5%) 

ком 52 

19. Гардеробер 

Једноделни, конструкција и полице израђени од 

универ плоче дебљине 18mm пресвучене 

меламинском фолијом. Све видне ивице 

кантовати АБС траком дебљине 2mm. Боја и 

дезен конструкције - светли багрем. Врата 

ормана израђена од медијапан плоче дебљине 

18 mm, снабдевена са мат хромираном 

заобљеном ручицом дужине мин. 12cm. 

Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче 

дебљине мин. 3mm. Са 1 полицом и 

гардероберном шипком у горњој зони и 2 

полице у доњој зони, са могућношћу 

постављања полица на различитом размаку. 

Приликом монтаже извршити анкерисање за 

зид или под. Обрачун по комаду. 

дим. 60х55х200 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) 

  

врата ормана медијапан - мат боја светло 

зелена 

ком 24 

врата ормана медијапан - мат боја тамнија 

розе 

ком 24 

20. Гардеробер 

Двокрилни, конструкција и полице израђени од 

универ плоче дебљине 18mm, пресвучена 

меламинском фолијом. Полеђина је израђена од 

беле ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. Са 5 

подесивих полица у средини дебљине универа 

18mm, са могућношћу распоређивања полица 

по висини. Све видне ивице кантовати АБС 

траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли 

багрем. Врата ормана израђена од медијапан 

плоче дебљине 18 mm, мат боје светло зелене, 

снабдевена са мат хромираном заобљеном 

ручицом дужине мин. 12cm, бравицом за 

закључавањe и два кључа. Приликом монтаже 

извршити анкерисање за зид или под. Обрачун 

по комаду. 

дим. 100х50х220 cm (ДхШхВ) (одступање ± 

2%) 

ком 3 



21. Ноћни ормарић 

Са две фиоке, израђен од универ плоче дебљине 

18mm. Све видне ивице кантовати АБС траком 

дебљине 2mm, постављен на 4 АBS ногице дим. 

75х75х30mm у сивој боји. Боја и дезен 

конструкције - светли багрем. Фиоке 

снабдевене са мат хромираним заобљеним 

ручицама дужине мин. 12cm. Полеђина је 

израђена од беле ХДФ плоче дебљине мин. 

3mm. Обрачун по комаду. 

дим. 40х35х45 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%) 

  

Фронт фиоке светло зелене боје ком 28 

Фронт фиоке тамније розе боје ком 24 

22. ТВ комода 

Конструкција комоде од универа дебљине 

36mm, пресвучена меламинском фолијом. 

Полеђина је израђена од ХДФ плоче дебљине 

мин. 3mm. Све видне ивице кантовати АБС 

траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли 

багрем/бели фонтови. Комода са двоја врата са 

леве и десне стране (са по једном полицим 

дебљине 18mm у унутрашњости) и једне полице 

и фиоке у средини комоде. Обрачун по комаду. 

дим. 150х44х42 cm (ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 4 

23. Отворене полице 

Конструкција полице од универа дебљине 

25mm, пресвучена меламинском фолијом. 

Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче 

дебљине мин. 3mm. Са подесивим полицама у 

средини дебљине универа 18mm, са 

могућношћу распоређивања полица по висини. 

Све видне ивице кантовати АБС траком 

дебљине 2mm. Боја и дезен - светли багрем. 

Приликом монтаже извршити анкерисање за 

зид или под. Обрачун по комаду. 

  

5 полица, дим. 60х35х190 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 6 

5 полица, дим. 90х35х200 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 16 

6 полица, дим. 120х55х240 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 1 

5 полица, дим. 130х55х240 cm (Ш,Д,В) 

(одступање ± 2%) 

ком 1 

24. Комода - за дидактички материјал 

Конструкција израђена од универа дебљине 

18mm са ПВЦ подлошком, плоча од универа 

дебљине 25mm, пресвучена меламинском 

фолијом. Све видне ивице кантовати АБС 

ком 1 



траком дебљине 2mm. Боја и дезен - светли 

багрем. Комода је са једне стране са 4 фиокe 

(метални стандардни клизачи), други део са 

затвореним полицама. Мат хромиране заобљене 

ручице дужине мин. 12cm. Обрачун по комаду. 

дим. 140х40х72 cm (ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

25. Клуб фотеља потковица 

Дрвене конструкције. Седиште, руконаслон и 

наслон тапацирани у штофу од квалитетног 

материјала у боји по избору Корисника. 

Димензија клуб фотеље је 45x45x85 (висина 

дела за седење 43-45) cm (одступање ± 5%). 

Обрачун по комаду. 

ком 2 

26. Доњи кухињски елемент 

Израђен од универ плоче дебљине 18mm 

пресвучене меланинском фолијом. Све видне 

ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. 

Боја и дезен светли багрем, са мат хромираном 

заобљеном ручицом дужине мин. 12cm. Радна 

кухињска плоча дебљине 38mm, димензија 

90х65 и 120х60 постављена изнад доњих 

елемената. Полеђина је израђена од беле ХДФ 

плоче дебљине мин. 3mm. Са 1 полицом и 

могућност постављања полица на различитом 

размаку. Обрачун по комаду. 

  

- једнокрилни дим. 45х60х85 cm (ДхШхВ)  

(одступање ± 2%) 

Са 1 полицом и могућност постављања полица 

на различитом размаку. 

ком 2 

- двокрилни дим.60х60х85 cm (ДхШхВ)   

(одступање ± 2%) 

Са 1 полицом и могућност постављања полица 

на различитом размаку. 

ком 1 

- са 4 фиоке дим.45х60х85 cm (ДхШхВ)   

(одступање ± 2%) 

ком 3 

- угаони слепи елемент (слепи елем. 60) са 

уграђеном кружном судепером и мешућом 

једноручном батеријом за топлу и хладну воду  

дим. 120х60х85 cm (ДхШхВ) (одступање ± 2%)  

Са 1 полицом и могућност постављања полица 

на различитом размаку. 

ком 3 



27. Горњи кухињски елемент 

Израђен од универ плоче дебљине 18mm 

пресвучене меланинском фолијом. Све видне 

ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. 

Боја и дезен светли багрем, са мат хромираном 

заобљеном ручицом дужине мин. 12cm. 

Полеђина је израђена од беле ХДФ плоче 

дебљине мин. 3mm. Са 2 полице и могућност 

постављања полица на различитом размаку. 

Обрачун по комаду. 

  

двокрилни дим. 90х30х80 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 2 

двокрилни дим. 60х30х80 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

 

ком 2 

28. Пулт-шанк за обедовање 

Конструкција шанка од универа дебљине 28mm, 

пресвучена меламинском фолијом. Све видне 

ивице кантовати АБС траком дебљине 2mm. 

Боја и дезен по избору Корисника. Приликом 

монтаже извршити анкерисање за зид или под. 

Обрачун по комаду. 

  

пулт дим. 120х30х120 cm (ДхШхВ)  

(одступање ± 5%) 

ком 1 

пулт дим. 230х40х120 cm (ДхШхВ) (одступање 

± 5%) 

* кухињски елементи се постављају унутар 

шанк пулта. 

ком 1 

29. Шанк столица 

Конструкција израђена од металних цевастих 

хромираних профила, седиште кружног облика 

од иверице тапацирано сунђером мин. 3cm и 

пресвучено еко-кожом, ПУ пеном и ретекс 

планом. Висина столице 80cm. Обрачун по 

комаду. 

 

ком 2 



30. Трпезарисјки сто 

Kонстукција стола од металних хромираних 

кутијастих профила дебљине 1,8mm, ноге 

пресека 40х40mm, рам пресека 40х20mm, са 

могућношћу нивелације до 1cm, ноге 

позициониране уз ивицу. Плоча стола је од 

оплемењене иверице дебљине 25mm, обложене 

ултапасом  (HPL) дебљине 0.8 mm, препуштена 

у односу на конструкцију за 10cm са сваке 

стране. Боја и дезен по избору Корисника. 

Плоча стола мора да буде отпорна на гребање, 

високе температуре и хемијска дејства. Обрачун 

по комаду. 

  

сто  дим. 120х80х72 cm (ДхШхВ) (одступање ± 

5%) 

ком 8 

сто  дим. 80х80х72 cm (ДхШхВ) (одступање ± 

5%) 

ком 2 

31. Трпезарисјка столица – сложива 

Металне правоугаоне заобљење хромиране 

констукције дебљине 1,5mm, седиште и наслон 

егрономско, израђено од ПВЦ-а (пуна пластика) 

светло зелене боје.  Обрачун по комаду. 

дим. 43х53х83 cm (ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 147 

 

 

2. На страни 14. у делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, мења се 

тачка 5.2., став 5, и гласи:  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до петка, 

09.11.2018.год. до 12,00 часова.  

 

3. На страни 26. у делу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се тачка 5. Структура понуђене цене, и сада 

гласи овако: 

5.  Структура понуђене цене 

 

 

За понуду бр._____________ од______________2018 год. 

  

 

РБ Назив артикла Јед.

мере 

кол

ичи

на 

Цена по 

јед.мере 

без пдв-а 

Цена по 

јед. мере 

са пдв-ом 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

Укупна цена 

са пдв-ом 

1. Радни сто са фиокма 

Kонструкција и плоча стола од 

универа дебљине 25mm. Дуж 

задње стране стола постављена 

универ плоча висине 30cm, 

дебљине 18mm ради ојачања, 

увучена 15cm од ивице стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Све видне ивице кантовати 

АБС траком дебљине 2mm. 

Универ пресвучен 

меламинском фолијом, боја и 

дезен - светли багрем. Сто је са 

4 фиокe од којих се прва фиока 

закључава, са стандардним 

клизачима и мат хромираним 

заобљеним ручицама дужине 

мин. 12cm, позицију фиока (с 

леве или десне стране стола) 

одређује инвеститор у 

зависности од 

функционалности просторије. 

На површини се налази отвор 

са ПВЦ розетном за 

провлачење рачунарских и 

других каблова. Обрачун по 

комаду. 

      

дим. 170х60х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 1     

дим. 150х60х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 2     

дим. 150х70х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 12     

дим. 170х80х74 cm  са 

угаиним додатком дим. 

150х50х72 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 1     

2. Радни сто без фиока 

Kонструкција и плоча стола од 

универа дебљине 25mm. Дуж 

задње стране стола постављена 

универ плоча висине 30cm, 

дебљине 18mm ради ојачања, 

увучена 15cm од ивице стола. 

Све видне ивице кантовати 

АБС траком дебљине 2mm. 

Универ пресвучен 

меламинском фолијом, боја и 

дезен - светли багрем. На 

површини се налази отвор са 

ПВЦ розетном за провлачење 

рачунарских и других каблова. 

Обрачун по комаду. 

дим. 120х60х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

 

Ком 3     



3. Конференцијски сто 

Kонстукција стола од 

металних хромираних 

кутијастих профила дебљине 

1,8mm, ноге пресека 40х40mm, 

рам пресека 40х20mm, са 

могућношћу нивелације до 

1cm, ноге позициониране уз 

ивицу. Плоча стола је од 

универа дебљине 28mm 

пресвучена меламинском 

фолијом, боја и дезен - светли 

багрем. Све видне ивице 

кантовати АБС траком 

дебљине 2mm. Обрачун по 

комаду. 

      

дим. 120х50х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 20     

дим. 130х70х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 2     

дим. 140х70х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 7     

дим. 150х50х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 2     

дим. 150х70х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 1     

дим. 150х100х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 5     

дим. 160х80х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 3     

дим. 180х80х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 3     

дим. 180х100х74 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 1     

4. Канцеларијска столица 

Радна столица са пластичним 

руконаслоном, наслоном у 

мрежи, седиште пластично 

тапацитрано сунђером 

дебљине мин. 4cm, пресвучено 

у штофу црне боје, гасним 

механизмом за подешавање 

висине седишта и металном 

хромираном базом са 5 

точкића. Обрачун по комаду. 

дим. 45х60х95 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 20     



5. Конференцијска столица – 

сложива 

Металне правоугаоне 

заобљење хромиране 

констукције дебљине 1,5mm, 

седиште и наслон пластични 

тапацирани сунђером дебљине 

мин. 4cm, пресвучени у штофу. 

Обрачун по комаду. 

дим. 43х53х83cm (ДхШхВ), 

висина седишта 47cm 

(одступање ± 5%) 

      

штоф бордо боје ком 30     

штоф црне боје ком 35     

6. Канцеларијска столица – 

фотеља 

Руконаслон, наслон и седиште 

пластични тапацирани 

сунђером дебљине мин. 4cm, 

пресвучени еко кожом, са 

гасним механизмом за 

подешавање висине седишта, 

метална хромирана база са 5 

точкића. Носивости мин. 

120kg. Обрачун по комаду. 

дим. 43х53х90 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 1     

7. Орман за документа 

Двокрилни, израђен од универ 

плоче дебљине 18mm 

пресвучене меланинском 

фолијом. Све видне ивице 

кантовати АБС траком 

дебљине 2mm. Боја и дезен - 

светли багрем. Полеђина је 

израђена од беле ХДФ плоче 

дебљине мин. 3mm. Са 5 

универ полица деблине 18mm, 

са могућношћу постављања 

полица на различитом размаку. 

Врата ормана снабдевена са 

две мат хромиране заобљене 

ручице дужине мин. 12 cm, 

бравицом за закључавањe и 

два кључа. Обрачун по комаду. 

дим. 90х50х190 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

 

ком 19     



8. Архивски орман 

Двокрилни, чврсте металне 

конструкције, пластифициране 

у боји RAL 7035, са 4 полице 

за регистраторе и бравицом са 

кључем, носивост полице мин. 

40 кг. Приликом монтаже 

извршити анкерисање за зид 

или под. Обрачун по комаду. 

дим. 950х400х1950 mm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 5     

9. Полица за архиву 

Отворена, израђена од металне 

конструкција са могућношћу 

позицирања полице по 

потреби, на ногама постављене 

ПВЦ подлошке, са 6 металних 

полица, боја светло сива, 

носивост мин. 500kg. 

Приликом монтаже извршити 

анкерисање за зид или под. 

Обрачун по комаду. 

дим. 1000х400х2400 mm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 20     

10. СЕФ – ватроотпоран 

Двокрилни метални ормар са 

отварањем врата под углом од 

180 степени преко спољашњих 

шарки, тространо 

закључавање, зидови од два 

слоја челика са изолационим 

материјалом, степен заштите 

од ватре: 30мин, опремљен 

механичком сигурносном 

бравом са 2 кључа и ручком, 

унутрашњост подељена са 4 

полице подесиве по висини, 

где размак између полица 

износи 340мм. Приликом 

монтаже извршити анкерисање 

за зид или под. Обрачун по 

комаду. 

дим. 930х520х1950 mm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 1     

11. Метални гардеробни орман 

Троделни, намењен за 

одлагање обуће и одеће 

чистачица. Врата ормана 

ком 2     



поседују отворе за вентилацију 

у горњој и доњој зони. 

Могућност закључавања. У 

унутрашњости кабина налази 1 

полица у горњој зони и носач 

вешалице за вешање 

гардеробе. Боја светло сива. 

Приликом монтаже извршити 

анкерисање за зид или под. 

Обрачун по комаду. 

дим. 900х500х1900 mm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

12. Метални орман за чистила и 

хемију 

Двокрилни, намењен за чување 

средстава за чишћење. 

Могућност закључавања и 

отварања врата за 180 степени. 

У унутрашњости ормана са 

једне стране се налази 1 

полица у горњој зони, а са 

друге стране 5 полица 

подесивих по висини 

носивости мах 35kg. Боја 

светло сива. Приликом 

монтаже извршити анкерисање 

за зид или под. Обрачун по 

комаду. 

дим. 920х420х1900 mm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 2     

13. Угаона гарнитура 

На хромираним ногицама, 

дрвене конструкције од чамове 

грађе обложене сунђером 

густине 30-35kg/m3, пресвучен 

у штофу. Тапацирунг седишта 

и наслона са могућност 

скидања и прања (односно 

лаког одржавања). Боја штофа 

по избору Корисника. 

Димензија угаоне гарнитуре је 

190x190x85 (висина дела за 

седење 43-45, ширина 80) cm. 

Обрачун по комаду. 

дим. 190х190х85 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 8     



14. Фотеља 

На хромираним ногицама, 

дрвене конструкције од чамове 

грађе обложене сунђером 

густине 30-35kg/m3, 

пресвучена у штофу. 

Тапацирунг седишта и наслона 

са могућност скидања и прања 

(односно лаког одржавања). 

Боја штофа по избору 

Корисника. Обрачун по 

комаду. 

дим. 70х70х85 cm (ДхШхВ) 

(висина дела за седење 43-45) 

(одступање ± 5%) 

ком 6     

15. Клуб сто са полицом 

Конструкција стола и полице 

од универа дебљине 18mm. 

Плоча стола од универа 

дебљине 28mm, сто пресвучен 

меламинском фолијом. Све 

видне ивице кантовати АБС 

траком дебљине 2mm. Боја и 

дезен - светли багрем. Обрачун 

по комаду. 

      

дим. 50х50х45 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 1     

дим. 80х80х45 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

ком 9     

16. Метални подни чивилук 

- самостојећи подни, метална 

хромирана констр. 

- интегрисан носач за 

кишобране 

- држачи за капуте 

Висина: ~ 170 

ком 15     

17. Кревет  

димензије 190/90 

Кревет је израђен од пуног 

дрвета (парена буква) од 

квалитетне дрвене граде, 

сушенe на 6 - 9% влажности. 

Све  хоризонталне  и 

вертикалне ивице заобљене 3-5 

мм. Странице кревета дебљине 

мин. 4cm,  заобљење - 

полупречник мин. 18cm. 

Висина узглавља 85cm, висина 

ком 52     



узножја 60cm. База кревета од 

пуног дрвета на коју се шрафе 

подужни челични "L" носачи 

који носе попречне кутијасте 

профиле дебљине 1,8mm - 

6ком. пресека 40х20mm 

заварени на једнаком размаку. 

Преко челичних профила 

поставља се челична 

пластифицирана мрежа мин. 

f3mm отвор окаца 50х50mm, 

заварена за базу. Завршна боја 

металних делова кревета сива. 

Кревет мора бити квалитетан, 

функционала и трајн, са 

квалитетном површинском 

обрадом бојањем и лакирањем. 

Површинска обрада изведена 

је нитро темељним бојама за 

дрво, док је лакирање изведено 

ПУ темељним и завршним 

лаком. Завршна обрада је у 

тону по избору Корисника. 

Димензија кревета је 

190х90х85 (висина ламеле 35-

40, висина са душеком 50-

60cm). Обрачун по комаду. 

дим. 190х90х85 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

18. Душек за кревет 

Средње тврди са жичаним 

језгром, дебљине мин. 25 cm, са 

слојем меморијске пене, 

антиалергијски. Обрачун по 

комаду. 

дим. 190х90 cm (ДхШ) 

(одступање ± 5%) 

ком 52     



19. Гардеробер 

Једноделни, конструкција и 

полице израђени од универ 

плоче дебљине 18mm 

пресвучене меламинском 

фолијом. Све видне ивице 

кантовати АБС траком дебљине 

2mm. Боја и дезен конструкције 

- светли багрем. Врата ормана 

израђена од медијапан плоче 

дебљине 18 mm, снабдевена са 

мат хромираном заобљеном 

ручицом дужине мин. 12cm. 

Полеђина је израђена од беле 

ХДФ плоче дебљине мин. 3mm. 

Са 1 полицом и гардероберном 

шипком у горњој зони и 2 

полице у доњој зони, са 

могућношћу постављања 

полица на различитом размаку. 

Приликом монтаже извршити 

анкерисање за зид или под. 

Обрачун по комаду. 

дим. 60х55х200 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

      

врата ормана медијапан - 

мат боја светло зелена 

ком 24     

врата ормана медијапан - 

мат боја тамнија розе 

ком 24     

20. Гардеробер 

Двокрилни, конструкција и 

полице израђени од универ 

плоче дебљине 18mm, 

пресвучена меламинском 

фолијом. Полеђина је израђена 

од беле ХДФ плоче дебљине 

мин. 3mm. Са 5 подесивих 

полица у средини дебљине 

универа 18mm, са могућношћу 

распоређивања полица по 

висини. Све видне ивице 

кантовати АБС траком дебљине 

2mm. Боја и дезен - светли 

багрем. Врата ормана израђена 

од медијапан плоче дебљине 18 

mm, мат боје светло зелене, 

снабдевена са мат хромираном 

заобљеном ручицом дужине 

ком 3     



мин. 12cm, бравицом за 

закључавањe и два кључа. 

Приликом монтаже извршити 

анкерисање за зид или под. 

Обрачун по комаду. 

дим. 100х50х220 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

21. Ноћни ормарић 

Са две фиоке, израђен од 

универ плоче дебљине 18mm. 

Све видне ивице кантовати 

АБС траком дебљине 2mm, 

постављен на 4 АBS ногице 

дим. 75х75х30mm у сивој боји. 

Боја и дезен конструкције - 

светли багрем. Фиоке 

снабдевене са мат хромираним 

заобљеним ручицама дужине 

мин. 12cm. Полеђина је 

израђена од беле ХДФ плоче 

дебљине мин. 3mm. Обрачун 

по комаду. 

дим. 40х35х45 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%) 

      

Фронт фиоке светло зелене 

боје 

ком 28     

Фронт фиоке тамније розе 

боје 

ком 24     

22. ТВ комода 

Конструкција комоде од 

универа дебљине 36mm, 

пресвучена меламинском 

фолијом. Полеђина је израђена 

од ХДФ плоче дебљине мин. 

3mm. Све видне ивице 

кантовати АБС траком 

дебљине 2mm. Боја и дезен - 

светли багрем/бели фонтови. 

Комода са двоја врата са леве и 

десне стране (са по једном 

полицим дебљине 18mm у 

унутрашњости) и једне полице 

и фиоке у средини комоде. 

Обрачун по комаду. 

дим. 150х44х42 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 4     



23. Отворене полице 

Конструкција полице од 

универа дебљине 25mm, 

пресвучена меламинском 

фолијом. Полеђина је израђена 

од беле ХДФ плоче дебљине 

мин. 3mm. Са подесивим 

полицама у средини дебљине 

универа 18mm, са могућношћу 

распоређивања полица по 

висини. Све видне ивице 

кантовати АБС траком 

дебљине 2mm. Боја и дезен - 

светли багрем. Приликом 

монтаже извршити анкерисање 

за зид или под. Обрачун по 

комаду. 

      

5 полица, дим. 60х35х190 cm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 6     

5 полица, дим. 90х35х200 cm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 16     

6 полица, дим. 120х55х240 cm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 1     

5 полица, дим. 130х55х240 cm 

(Ш,Д,В) (одступање ± 2%) 

ком 1     

24. Комода - за дидактички 

материјал 

Конструкција израђена од 

универа дебљине 18mm са ПВЦ 

подлошком, плоча од универа 

дебљине 25mm, пресвучена 

меламинском фолијом. Све 

видне ивице кантовати АБС 

траком дебљине 2mm. Боја и 

дезен - светли багрем. Комода 

је са једне стране са 4 фиокe 

(метални стандардни клизачи), 

други део са затвореним 

полицама. Мат хромиране 

заобљене ручице дужине мин. 

12cm. Обрачун по комаду. 

дим. 140х40х72 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 1     

25. Клуб фотеља потковица 

Дрвене конструкције. 

Седиште, руконаслон и наслон 

тапацирани у штофу од 

квалитетног материјала у боји 

ком 2     



по избору Корисника. 

Димензија клуб фотеље је 

45x45x85 (висина дела за 

седење 43-45) cm (одступање ± 

5%). Обрачун по комаду. 

26. Доњи кухињски елемент 

Израђен од универ плоче 

дебљине 18mm пресвучене 

меланинском фолијом. Све 

видне ивице кантовати АБС 

траком дебљине 2mm. Боја и 

дезен светли багрем, са мат 

хромираном заобљеном 

ручицом дужине мин. 12cm. 

Радна кухињска плоча 

дебљине 38mm, димензија 

90х65 и 120х60 постављена 

изнад доњих елемената. 

Полеђина је израђена од беле 

ХДФ плоче дебљине мин. 

3mm. Са 1 полицом и 

могућност постављања полица 

на различитом размаку. 

Обрачун по комаду. 

      

- једнокрилни дим. 45х60х85 

cm (ДхШхВ)  (одступање ± 

2%) 

Са 1 полицом и могућност 

постављања полица на 

различитом размаку. 

ком 2     

- двокрилни дим.60х60х85 cm 

(ДхШхВ)   (одступање ± 2%) 

Са 1 полицом и могућност 

постављања полица на 

различитом размаку. 

ком 1     

- са 4 фиоке дим.45х60х85 cm 

(ДхШхВ)   (одступање ± 2%) 

ком 3     

- угаони слепи елемент (слепи 

елем. 60) са уграђеном 

кружном судепером и мешућом 

једноручном батеријом за 

топлу и хладну воду  

дим. 120х60х85 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 2%)  

Са 1 полицом и могућност 

постављања полица на 

различитом размаку. 

ком 3     



27. Горњи кухињски елемент 

Израђен од универ плоче 

дебљине 18mm пресвучене 

меланинском фолијом. Све 

видне ивице кантовати АБС 

траком дебљине 2mm. Боја и 

дезен светли багрем, са мат 

хромираном заобљеном 

ручицом дужине мин. 12cm. 

Полеђина је израђена од беле 

ХДФ плоче дебљине мин. 

3mm. Са 2 полице и могућност 

постављања полица на 

различитом размаку. Обрачун 

по комаду. 

      

двокрилни дим. 90х30х80 cm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 2     

двокрилни дим. 60х30х80 cm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 2     

28. Пулт-шанк за обедовање 

Конструкција шанка од 

универа дебљине 28mm, 

пресвучена меламинском 

фолијом. Све видне ивице 

кантовати АБС траком 

дебљине 2mm. Боја и дезен по 

избору Корисника. Приликом 

монтаже извршити 

анкерисање за зид или под. 

Обрачун по комаду. 

      

пулт дим. 120х30х120 cm 

(ДхШхВ)  

(одступање ± 5%) 

ком 1     

пулт дим. 230х40х120 cm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

* кухињски елементи се 

постављају унутар шанк пулта. 

ком 1     

29. Шанк столица 

Конструкција израђена од 

металних цевастих 

хромираних профила, седиште 

кружног облика од иверице 

тапацирано сунђером мин. 

3cm и пресвучено еко-кожом, 

ПУ пеном и ретекс планом. 

Висина столице 80cm. 

Обрачун по комаду. 

ком 2     



30. Трпезарисјки сто 

Kонстукција стола од 

металних хромираних 

кутијастих профила дебљине 

1,8mm, ноге пресека 40х40mm, 

рам пресека 40х20mm, са 

могућношћу нивелације до 

1cm, ноге позициониране уз 

ивицу. Плоча стола је од 

оплемењене иверице дебљине 

25mm, обложене ултапасом  

(HPL) дебљине 0.8 mm, 

препуштена у односу на 

конструкцију за 10cm са сваке 

стране. Боја и дезен по избору 

Корисника. Плоча стола мора 

да буде отпорна на гребање, 

високе температуре и хемијска 

дејства. Обрачун по комаду. 

      

сто  дим. 120х80х72 cm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 8     

сто  дим. 80х80х72 cm 

(ДхШхВ) (одступање ± 5%) 

ком 2     

31. Трпезарисјка столица – 

сложива 

Металне правоугаоне заобљење 

хромиране констукције 

дебљине 1,5mm, седиште и 

наслон егрономско, израђено 

од ПВЦ-а (пуна пластика) 

светло зелене боје.  Обрачун по 

комаду. 

дим. 43х53х83 cm (ДхШхВ) 

(одступање ± 5%) 

ком 147     

 

 

 

 

II Сви остали услови из конкурсне документације остају непромењени 

III Контакт особа: zvdo@sbb.rs и pravnasluzba@zvdob.rs 

IV Ова измена чини саставни део конкурсне документације 
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