
 
 

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 
Кнегиње Љубице број 10 
 

 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

за набавку услуге израде намештаја за потребе Библиотеке 

Факултета уметности у Нишу 

 

 

Двокрилна витрина од оплемењене иверице  

са полицама и стакленим вратима 

 
Опис:  

На основу техничких цртежа, који чине саставни део техничке документације, 

израдити две двокрилне витрине од оплемењене иверице са полицама и стакленим 

вратима. 

Спољашни корпус израдити од оплемењене иверице у белој боји (сјај) д=18мм и 

кантовати АБС траком у белој боји.  

Хоризонталне полице као и вертикални елемент који дели витрину на два дела 

израдити од оплемењене иверице у белој боји (сјај) д=18мм и кантовати АБС 

траком у белој боји. 

Врата витрине израдити од стакла д=6мм. Врата треба да се закључавају. 

Врата монтирати на корпус са 3 шарке по крилу. 

Ручице за отварање су у белој боји. 

Монтирати 4 пвц ногице у белој боји. 

Број хоризонталних полица распоредити према техничком цртежу. 

Леђа витрине израдити од лесонита у белој боји. 

 

 

Полице од оплемењене иверице на металној потконструкцији 

 

Опис:  

На основу техничких цртежа, који чине саставни део документације, израдити две 

полице од оплемењене иверице на металној потконструкцији. 

Корпус израдити од оплемењене иверице у белој боји д= 18мм 

Вертикалне и хоризонталне преграде израдити од оплемењене иверице у белој боји 

д=18мм 

Кантовање извршити ABS траком у белој боји. 

Леђа ормана израдити од лесонита у белој боји. 

Металну потконструкцију израдити од кутијастих профила 40/40/2 (дебелозидних 

2мм). 

Кутијасте профиле сећи под углом од 45 степени и изварити и избрусити по 

стандардима пре фарбања уљаном фарбом у црној боји. 

 

 

 



 

 

 

Напомена: 

 
Две витрине се спајају и чине целину. 

 

Полице су окренуте „леђима“ једна другој и причвршћене за металну 

потконструкцију и на тај начин имају функцију преграде у већ постојећој ниши. 

 

Мере пре израде узети на лицу места. 

 

Све столарске, браварске, стаклорезачке и остале радове урадити по стандардима. 

 

 

Понуђач је дужан да потписану Техничку спецификацију достави заједно са 

Обрасцем понуде. 

 

У прилогу Техничке спецификације дати су технички цртежи са детаљима 

конструкције за витрине и полице. 

 

 

 

 
         Датум            Понуђач 

 

  2022. године                     

           (потпис овлашћеног лица) 


