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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
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Количина 
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(динара) 

 
Укупна цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1. ПУЛТ 
Димензије: 5525мм Х 1135мм Х 
350мм.  
Материјал: оплемењена иверица 
дебљине d=18мм и d=36мм, у 
комбинацији црне и беле боје, са 
ивицама обложеним ABS-ом 
дебљине d=2мм и ширине од 18мм и 
36мм. 
Цокла пулта је од алуминијума 
дебљине d=2мм. 
Угао пулта је у полукружном облику 
и обложен је испуном од медијапана 
у дезену букве дебљине d=3мм.  
На пулт од оплемењене иверице 
надограђује се алуминијумска 
конструкција димензија  5525мм 
Х1280мм, са шалтерским прозорима, 
која се израђује од алуминијума и 
вакуум стакла. Изнад алуминијумске 
конструкције налази се висећи 
елемент у белој боји, димензија 
820мм Х 5525мм Х 350мм, са 
расветом. 
Расвета је урађена по систему 
уградне розетне. 
Димензија розетне: R=22,8 цм 
Димензија за бушење: R=20,7цм 
Минимална дубина: d=14 цм 
Тип сијалице: 2*26W PLC 
Са унутрашње стране пулта уграђен 
је радни сто са страницама у белој 
боји, димензија 3045мм Х 660мм Х 
750мм. Саставни део радног стола су 
2 фиокаша беле боје са 4 фиоке чије 
су предње стране дезена буква, а 
бочне беле боје, димензија 400мм Х 
750мм Х 650мм и 2 компјутерска 
кућишта димензија 200мм Х 750мм 
Х 650мм.  
Сви наведени елементи израђују се 
од оплемењене иверице дебљине 
d=18мм и d=36мм и медијапана 
дебљине d=3мм, са ивицама од 
оплемењене иверице обложеним 
ABS-ом дебљине d=2мм и ПВЦ 
траком. 
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2. 

 
 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ ОРМАН 
Димензије: 2205мм Х 1450мм Х 
500мм, са 4 клизна врата. 
Материјал: Орман се израђује од 
оплемењене иверице дебљине 
d=18мм, беле боје, осим врата која 
су: двоја у белој боји а двоја у дезену 
букве. 
Димензије једних врата су 1100мм Х 
725мм. Клизна врата су опшивена 
алуминијумом и имају 
алуминијумски механизам за 
клизање. 
Ормар има 10 полица димензија 
430мм Х 700мм које су кантоване 
ПВЦ траком. Са задње стране орман 
се облаже медијапаном дебљине 
d=3мм и димензија 1450мм Х 
2205мм.  
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3. 

 
 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ ОРМАН 
Димензије: 3250мм Х 2600мм Х 
500мм, са 4 клизна врата. 
Материјал: Орман се израђује од 
оплемењене иверице дебљине 
d=18мм, у белој боји, осим врата која 
су: двоја у белој боји, а двоја у дезену 
букве. Иверица је кантована ABS-ом 
и ПВЦ траком. 
Димензије једних врата су 1300мм Х 
1600мм. Клизна врата су опшивена 
алуминијумом и имају 
алуминијумски механизам за 
клизање. 
Ормар има 20 полица димензија 
430мм Х 600мм које су кантоване 
ПВЦ траком. Са задње стране орман 
се облаже медијапаном дебљине 
d=3мм и димензија 2600мм Х 
3250мм. 
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4. 

 
 
КОМОДА  
Димензије: 1200мм Х 800мм Х 
600мм. 
Материјал: Комода се израђује од 
оплемењене иверице дебљине 
d=18мм, у белој боји осим 2 крила 
која су у дезену букве. Иверица је 
кантована ABS-ом и ПВЦ траком, 
Комода има 2 крила чије су 
димензије 300мм Х 700мм. 
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Комода је постављена на 
алуминијумске ногице дужине 
100мм. 
Комода има 4 полице димензија 
560мм Х 580мм. 
 

Укупна вредност добара без ПДВ-а    динара 
Укупна вредност ПДВ-а                     динара       
Укупна вредност добара са ПДВ-ом                     динара       

            
 
 
 
                   П О Н У Ђ А Ч 

   М. П.  
        (потпис овлашћеног лица) 

 


