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УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE

У пројекту означавања је на свим позицијама дат само шематски приказ положаја државног грба кроз приказ 
малог грба РС. 
Пре извођења тражити одобрење и проверити са инвеститором врсту и употребу државних симбола (мали грб, 
велики грб, застава,..) Републике Србије за све потребене позиције! 
In Signage project position of state coat of arms is given schematic by showing small coat of arms of Republic of Serbia.
Before production and materialisation of signs, it is obligatory to ask for approval  and to check with Investor a type and 
usage of state symbols (small coat of arms, big coat of arms, flag...) of Republic of Serbia for all needed positions!

У пројекту се налазе неколико позиција - посебан знак означене жутом бојом. То су позиције општих инфо табли, 
као и позиције налепница знакова забране на улазима у објекат, налепница у шалтер сали. Такође су ознаке на 
вратима притворских јединица. Ове позиције су дате апроксимативно у табелама, што је довољно за израду 
предрачуна од стране извођача. Прецизн опис материјализације и садржаја исписа биће утврђен у договору и у 
складу са потребама корисника простора. 
In Signage project a few positions are given which are marked with yellow colour. Those are positions of general information 
boards, self-adhesive foils for signs of interdiction /prohibition on entrance door, self-adhesive foils in Counter hall. Also, in 
this group are signs on the doors of detention units. These positions are given approximately in the tables, which is enough 
for Bill of Quantities to be made and price to be given by contractor. Precise description of materialisation and printing are 
to be determined in coordination with user of the premises.

• Припрема за штампу је обавеза извођача и одбрава је инвеститор.
• Качење ознака прилагодити уграђеним материјалима завршне обраде зидова.
• Пре израде, проверити и ускладити називе просторија и тип ознака са изведеним стањем.
• Узорке материјала, радионичке цртеже и исписе припремљене за штампу одобрава инвеститор.

• The preparation for the press is the obligation of the contractor and the investor is deferred
• When securing signs in place, please consider the wall’s final finish.
•  Before any manufacturing, recheck and correct room labels and sign types to match the constructed state.
•  Material samples, construction drawings and text prepared for print, must be approved by investor.

Користити искључиво материјале који испуњавају дефинисане гаранте рокове:

Акрили - мин. 9 година

Фолија - 9 година

Винил - 3 године 

Боја - мин. 3 годин

Use only materials that are certified to following warranty periods:

Acrylics - min. 9 years

Foil - 9 years

Vinyl - 3 years

Paint - min. 3 years

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
GENERAL NOTES

ПОСЕБНИ ЗНАK / SPECIAL SIGN

Специјални знаци у јавним деловима објекта, притвору...
Special signs in public parts of the building, holding-cells 
block...

опис



УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE
ТИПОВИ ОЗНАКА / SIGN TYPES

УСТАНОВЕ ПРАВОСУЂА 2 | Пројекат означавања | Signage Project | 5

СИСТЕМ ШИФРИРАЊА ОЗНАКА
SIGN CODING SYSTEM

ОЗНАКА / ПОСТАВЉАЊЕ
SIGN / PLACEMENT

ЗНАК ИНФОРМАЦИЈЕ / INFORMATION SIGN

Распоред просторија по спратовима објекта
Facilities listed by levels of building

ПОДTИП ОЗНАКЕ
SIGN SUBTYPE

РЕДНИ БРОЈ ОЗНАКЕ ЗА ПОДТИП (ПО СПРАТУ)
SIGN COUNT NUMBER FOR SUBTYPE (BY FLOOR)

ТИП/КОМБИНАЦИЈА ПИКТОГРАМА
TYPE/COMBINATION OF PICTOGRAM(S)

ЗНАК СМЕРА / DIRECTION SIGN

Усмеравање ка просторијама на спрату
Directions towards the current level facilities

ЗНАК ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ / IDENTIFICATION SIGN

Именовање просторија
Room naming

PИКТОГРАМ / PICTOGRAM

Графичка ознака садржаја просторије
Graphical sign for the facility

1 Мушки тоалет
 Men’s toilet
2 Женски тоалет
 Women’s toilet
3 Тоалет за лица са посебним потребама
 Accessibility
4 Кафетерија / Чајна кухиња
 Cafe / Mini kitchen
5 Техничка просторија
 Technical room
6 Служба одржавања
 Cleaning / Maintenance room
7 Лифт
 Elevator
8 Степениште
 Stairs
9 Гардероба
 Wardrobe
10 Пошта
 Post office
11 Амбуланта
 Infirmary

ПОСЕБНИ ЗНАK / SPECIAL SIGN

Специјални знаци у јавним деловима објекта, притвору...
Special signs in public parts of the building, holding-cells block...

Поред врата, са стране кваке
горњом ивицом на висини од 1.65м од коте готовог пода
Besides the door, on the knob side
upper edge on 1.65m measured from the floor

На вратима, централно хоризонтално равнање
горњом ивицом на висини од 1.65м од коте готовог пода
On the doors, central justification
upper edge on 1.65m measured from the floor

Пре постављања ознаке тачну позицију одредити у складу са
визелно-доминантним елементима ентеријера.
Consider visualy dominant surrounding interior elements
before mounting the sign.

 1

 8
опис
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ТИПОВИ ПРОФИЛА / PROFILE TYPES

СКЛАПАЊЕ / ASSEMBLY

горњи/доњи ивични профил
top bottom edge profile

стандардни профил
standard profile

профил са уметком
profile with inlay

носећи профил
side-track profile

пластични прихватни део
plastic carying part

носећи профил са сеченим крајем
ради уклапања са ивичним профилом

cut-end of side-track profile 
enables seamles fit with edge profile

рупе за монтажу
mounting holes

e

s

f

0

КОЛОР СИСТЕМ / COLOR SYSTEM

ФОНТ / FONT

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001

ПЛАСТИФИКАЦИЈА ПРОФИЛА / PROFILES COATING
ОСНОВНА БОЈА / BASIC COLOR
РАЛ/RAL 7016
МАТ / MATTE

ОСНОВНА БОЈА ИСПИСА
BASIC INSCRIPTION COLOR
БЕЛА/WHITE

ROBOTO FONT FAMILY
REGULAR
BOLD
BOLD CONDENSED

01

04

03

02

АБВ

АБВ
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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

00

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

0

2
3

130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки 
криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481

1a
1 НАПОМЕНЕ

NOTES
ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС

CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

2x
487/1279

481 15.5 1 .1 e

.2 e

130 156 2 s B СПРАТ
FLOOR

350 156 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION
Именовање
Naming

са пиктограмима
with pictograms

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme

01

04

03

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака информације

Ознака димензија 2X487/1279мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифотва и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (горњом ивицом 2.2 м од коте 
готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата.

TECHNICAL DESCRIPTION

Information sign

Modular aluminum panel sign (dimensions 2X487/1279mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between  on + 2.2m, measured from the floor. Determine 
the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution)..

Base module (M) composed of panels 2, 3,  appoints services of one floor.
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ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

130 350

05
156

15.5

15.5

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

130 350

06
156

15.5

15.5
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки 
криминал

130 350

07
156

15.5

15.5
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

130 350

09
156

15.5

15.5

130 350

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије 156

15.5

15.5
-1

130 350

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

156

15.5

15.5
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

01

130 350

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

156

15.5

15.5
02

130 350

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х 156

15.5

15.5
03

130 350

156

156

15.5

15.5
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

08

130 350

156

156

15.5

15.5
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Писарница

04

1.-1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

487/187

481 15.5 1 .1 e

.2 e

130 156 2 s B СПРАТ
FLOOR

350 156 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION
Именовање
Naming

са пиктограмима
with pictograms

1.4, 1.8 НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

487/343

481 15.5 1 .1 e

.2 e

130 156 2 s B СПРАТ
FLOOR

350 156 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION
Именовање
Naming

са пиктограмима
with pictograms

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Ознака информације
Ознака димензија 487X187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) 
на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку 
извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифотва и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву 
висину (горњом ивицом 2.2 м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са 
елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат 
фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата.
TECHNICAL DESCRIPTION
Information sign
Modular aluminum panel sign (dimensions 487X187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 
3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between  on + 2.2m, 
measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by 
schematic (one color per Institution)..
Base module (M) composed of panels 2, 3,  appoints services of one floor.

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Ознака информације
Ознака димензија 487X343мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) 
на које се постављају модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку 
извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифотва и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву 
висину (горњом ивицом 2.2 м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са 
елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат 
фолије, сечене по облику, у складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата.
TECHNICAL DESCRIPTION
Information sign
Modular aluminum panel sign (dimensions 487X343mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 
3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between  on + 2.2m, 
measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by 
schematic (one color per Institution)..
Base module (M) composed of panels 2, 3,  appoints services of one floor.
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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme
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2 НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

487/1591

481 15.5 1 .1 e

.2 e

130 156 2 s B СПРАТ
FLOOR

350 156 3 s BC
r

ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

r Именовање
Naming

са пиктограмима
with pictograms

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака информације

Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифотва и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог 
пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата.

TECHNICAL DESCRIPTION

Information sign

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Deter-
mine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution)..

Base module (M) composed of panels 2, 3,  appoints services of one floor.

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme
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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001
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130 350

03

02

01

-1

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско одељење / 
Кабинет
Председника одељења
/ Кабинети судија 0х

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење
ПОсебно одељење за сузбијање корупције
Другостепено кривично одељење
Кривично ванпретресно веће
КОЦ

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

00
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3 НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

487/408

481 15.5 1 .1 e

.2 e

130 93 2 s B СПРАТ
FLOOR

350 93 3 s b Именовање
Naming

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака информације

Ознака димензија 487/408мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифотва и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог 
пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2 и 3; означава садржаје једног спрата.

TECHNICAL DESCRIPTION

Information sign

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/408mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Deter-
mine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution)..

Base module (M) composed of panels 2 and 3; appoints services of one floor.
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ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme

01

04

03

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001
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1 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

487мм
ширина
width

481 15.5 1 .1 e

.2 e

130 93 2 s B СПРАТ
FLOOR

350 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

204 46.5 4 .1 s r Именовање
Naming

са пиктограмима: стрелице и др.
with pictograms: arrows etc..2

.3

n

481 300 5 s мапа спрата
floorplan

са уцртаном позицијом сагледавача, тоалета, степеништа и лифтова
with marked positions of viewer, toilets, stairs and elevators

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака усмеравања са мапом спрата

Ознака ширине 487мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). 
Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

TECHNICAL DESCRIPTION

Direction sign with floorplan

Modular aluminum panel sign (width 487mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All vis-
ible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
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ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme

ПРВИ OСНОВНИ СУД
У БЕОГРАДУ

01

04

03

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001
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2 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

487
ширина
width

481 15.5 1 .1 e

.2 e

130 93 2 s B СПРАТ
FLOOR

350 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

204 46.5 4 .1 s r Именовање
Naming

са пиктограмима: стрелице и др.
with pictograms: arrows etc..2

.3

n

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака усмеравања без мапе спрата

Ознака ширине 487мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). 
Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

TECHNICAL DESCRIPTION

Direction sign without floorplan

Modular aluminum panel sign (width 487mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All vis-
ible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
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130 350

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme

ПРВИ OСНОВНИ СУД
У БЕОГРАДУ

ПРВИ OСНОВНИ СУД
У БЕОГРАДУ

01

04

03

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001
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3 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

487
ширина
width

481 15.5 1 .1 e

.2 e

481 46.5 4 .1 s r Именовање
Naming

са пиктограмима: стрелице и др.
with pictograms: arrows etc..2

.3

n

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака усмеравања без мапе спрата

Ознака ширине 487мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... n). 
Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

ППрофиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

TECHNICAL DESCRIPTION

Direction sign without floorplan

Modular aluminum panel sign (width 487mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All vis-
ible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 
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ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme
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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001
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1 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

320/680

314 15.5 1 .1 e

.2 s

.3 e

93 93 2 s в/м државни грб
l/s coat of arms

 штампан на фолији, у пуном колору

220 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

314 4 s b Број суднице
Courtroom number

93 46.5 5 .1 s b

.2

.3

220 6 .1 f са испуном од Јувидур фолије (220/42.5мм, д<1.2мм)
промењиви исписи иду између фолије и профила
with Juvidur foil inlay (220/42.5mm, d<1.2mm)
changable inscriptions in-between foil and profile

.2

.3

320 300 7 s B са додатним профилом
за качење дневног распореда суђења (А4 формат)
with additional profile that holds
the daily courtroom schedule (A4 size)

320/55 8 b посебан елемент / активност у судници
испис активности са позадинским осветљењем,
контролисан прекидачем из суднице
special element / courtroom activity
backlit activity warning, controled with switch inside the courtroom

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Суднице

Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.

Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Courtrooms

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.

Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.
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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001

ПРВИ OСНОВНИ СУД
У БЕОГРАДУ
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Кабинети / канцеларијe

Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Offices

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

210/220

204 15.5 1 .1 e

.2 e

61 61 2 s в/м државни грб
l/s coat of arms

 штампан на фолији, у пуном колору

142 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

204 4 s b Именовање
Naming

са/без броја просторије
with/without room number

61 31 5 .1 s b Разно
Misc

2_1.хх 
тип ознаке са два места за 
променљиве исписе

.2 Звање
Title

.3 Звање
Title

2._2.хх
тип ознаке са четири места за 
променљиве исписе.4

142 6 .1 f 2_1.хх 
тип ознаке са два места за 
променљиве исписе

са испуном од Јувидур фолије 
(142/27мм, д<1мм) промењиви 
исписи иду између фолије и 
профила
with Juvidur foil inlay 142/27mm, 
d<1mm) changable inscriptions in-
between foil and profile

.2

.3 f 2._2.хх
тип ознаке са четири места за 
променљиве исписе.4
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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001

ВИШЕ ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Кабинети / канцеларијe

Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Offices

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

210/220

204 15.5 1 .1 e

.2 e

61 61 2 s в/м државни грб
l/s coat of arms

 штампан на фолији, у пуном колору

142 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

204 4 s b Именовање
Naming

са/без броја просторије
with/without room number

61 31 5 .1 s b Разно
Misc

2_1.хх 
тип ознаке са два места за 
променљиве исписе

.2 Звање
Title

.3 Звање
Title

2._2.хх
тип ознаке са четири места за 
променљиве исписе.4

142 6 .1 f 2_1.хх 
тип ознаке са два места за 
променљиве исписе

са испуном од Јувидур фолије 
(142/27мм, д<1мм) промењиви 
исписи иду између фолије и 
профила
with Juvidur foil inlay 142/27mm, 
d<1mm) changable inscriptions in-
between foil and profile

.2

.3 f 2._2.хх
тип ознаке са четири места за 
променљиве исписе.4
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15.5

61

61

31

31

31
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14261

2_2.х
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02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001

ВИШЕ ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Сале за састанке

Ознака димензија 210/188мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профил активности просторије (6) обезбедити клизни алу фронт, дебљине према величини профила, ширине према шеми.

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Meeting rooms

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/188mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution)..

Panels with room activity info (6) fronted with sliding al inlay, thickness defined by the panel size, width shown in schematic.

3 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

210/188

204 15.5 1 .1 e

.2 e

61 61 2 s в/м државни грб
l/s coat of arms

 штампан на фолији, у пуном колору

142 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

204 4 s b

61 31 5 s b

142 6 f црвена и зелена 
тачка Р>15мм
red and green spot
R>15mm

са клизном алу испуном (105/27мм, д<1мм)
у крајњем левом/десном положају
with sliding al inlay (105/27mm, d<1mm)
aligned to the left/right with the panel
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15.5

15.5

61
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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001

ПРВИ ОСНОВНИ СУД
У БЕОГРАДУ

ПРВИ ОСНОВНИ СУД
У БЕОГРАДУ

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби

Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Other judicial services

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

4 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

210/156

204 15.5 1 .1 e

.2 e

61 61 2 s в/м државни грб
l/s coat of arms

 штампан на фолији, у пуном колору

142 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

204 4 s b Именовање
Naming

1a

0

2

4

3

15.5

15.5

61

61

14261

01

04

03

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001

ВИШЕ ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Више просторија којима се приступа преко затворених претпростора

Ознака димензија 210/x мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Multiple rooms accessable through encloased lobbies

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/x mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). 
All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

5 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

210/x

204 15.5 1 .1 e

.2 e

61 61 2 s в/м државни грб
l/s coat of arms

 штампан на фолији, у пуном колору

142 3 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

204 46.5 4 .1 s b Именовање
Naming.2

.3

1a

0

2

4.1...

3

15.5

15.5

61

46.5

46.5

14261

01

04

03

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001

ПРВИ ОСНОВНИ СУД
У БЕОГРАДУ

ПРВИ ОСНОВНИ СУД
У БЕОГРАДУ

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Помоћне просторије

Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Auxilliary rooms

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

170/95

142 15.5 1 .1 e

.2 e

61 61 2 s Пиктограм
Pictogram

112 61 3 s b Именовање
Naming

1 Мушки тоалет
 Men’s toilet
2 Женски тоалет
 Women’s toilet
3 Тоалет за лица са посебним потребама
 Accessibility
4 Кафетерија / Чајна кухиња
 Cafe / Mini kitchen
5 Техничка просторија
 Technical room
6 Служба одржавања
 Cleaning / Maintenance room
7 Лифт
 Elevator
8 Степениште
 Stairs
9 Гардероба
 Wardrobe
10 Пошта
 Post office
11 Амбуланта
 Infirmary

1a

0

2

3

15.5

61

15.5

11261
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби

Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Other judicial services

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

7 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

210/92

204 15.5 1а .1 e

.2 e

204 61 1 s b Именовање
Naming

1a
15.5

15.5

61

204

Радионичари и возачи
0

1
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе

Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Other judicial services used by two services

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

8 .01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P F

210/156

204 15.5 1 .1 e

.2 e

61 61 2 s в/м државни грб
l/s coat of arms

 штампан на фолији, у пуном колору

142 30 3а .1 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

142 30 3а .2 s BC ИНСТИТУЦИЈА
INSTITUTION

204 4 s b Именовање
Naming

01

04

03

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 1026

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001

0

4

30

30

15.5

15.5

61

204

Преглед списа

ВИШИ СУД  У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

1a

2

3а

3а

14261

ПОЈАШЊЕЊЕ ТАБЕЛЕ - фонт исписа
TABLE DETAILS - inscription font
R regular СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
r Прво слово / First cap
B bold СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
b Прво слово / First cap
BC bold condensed СВЕ ВЕЛИКИМ / ALL CAPS
bc Прво слово / First cap

равнање исписа према шеми
inscription justification according to scheme

Преглед списа

ВИШИ СУД  У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака идентификације: Пиктограми

Ознака димензија 126/126мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

ППрофиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

TECHNICAL DESCRIPTION

Identification sign: Pictograms

Modular aluminum panel sign (dimensions 126/126mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

.01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm) ТИП / TYPE ИСПИС
CONTENTознака | sign профили | profiles No P

126/126

118 15.5 1 .1 e

.2 e

118 93 2 s пиктограм
pictogram

1 Мушки тоалет
 Men’s toilet
2 Женски тоалет
 Women’s toilet
3 Тоалет за лица са посебним потребама
 Accessibility
4 Кафетерија / Чајна кухиња
 Cafe / Mini kitchen
5 Техничка просторија
 Technical room
6 Служба одржавања
 Cleaning / Maintenance room
7 Лифт
 Elevator
8 Степениште
 Stairs
9 Гардероба
 Wardrobe
10 Пошта
 Post office
11 Амбуланта
 Infirmary

1a

2

15.5

93

15.5

118
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака усмеравања: Путоказна Ознака

Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

TECHNICAL DESCRIPTION

Direction sign: Navigation sign

Аluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, without 
corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after review-
ing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Ознака ИНФОРМИСАЊА: Именовање
Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

TECHNICAL DESCRIPTION
INFORMATION sign: Naming
Аluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, without 
corner plastic elements.
Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after review-
ing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

01... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm)

ознака | sign

1500/300мм

02... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm)

ознака | sign

1500/300мм

ШАЛТЕР САЛА

ПРИЈАВНИЦА
ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

ШАЛТЕР САЛА 
ПРЕГЛЕД СПИСА СУДНИЦЕ

СУДНИЦЕ

СУДНИЦЕ 
ПРАВОСУДНА СТРАЖА

ШАЛТЕР САЛА
ПРЕГЛЕД СПИСА

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15

ПРИЗЕМЉЕ / ОБОСТРАНЕ

1.3

1.1
1.2

СПРАТОВИ / ОБОСТРАНЕ / ТИПСКО РЕШАВАЊЕ ИСПИСА 

ПРИЗЕМЉЕ / ЈЕДНОСТРАНА /
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака информација: ТАБЛА

Ознака димензија 500 / 300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске 
табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1.65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

TECHNICAL DESCRIPTION

Information sign: BOARD

Аluminum panel sign (dimensions 2400/1500mm). Sign consists of side tracks and  front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, without 
corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

П... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm)

ознака | sign

500/300мм

ПРИЈАВНИЦА
ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

500

30
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Ознака информација: МАПА

Ознака димензија 1800 / 1400мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од 
алуминијумске табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.

Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 210м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну 
позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.

Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016.

Мапа са легендом површине1800 х1100мм штампана на ПВЦ фолији у пуном колору, према припреми за штампу.

TECHNICAL DESCRIPTION

Information sign: MAP

Аluminum panel sign (dimensions 1800/1400mm). Sign consists of side tracks and  front elements.  All visible parts of the sign made of alu-
minum, without corner plastic elements.

Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 2.10m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Map and the legend, dimension 1800 х1100mm ,printed on PVC foil in full color, according to the preparation 
for printing. 

М... НАПОМЕНЕ
NOTES

ДИМЕНЗИЈЕ  | DIMENSIONS (mm)

ознака | sign

1800/1400мм

1800

14
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 
Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (кругови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла.  Дужина исписа  
(од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту . Фолију поставитигорњом ивицом патерна баријере на 1.50 м од пода, 
испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.

TECHNICAL DESCRIPTION

Patternl in cutout foil ORACAL INT 401. ( circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of film 
to be adjusted to glass door hight. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font.

to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt.  Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.

ОЗНАКЕ НА СТАКЛУ ОД ПВЦ ФОЛИЈЕ / БАРИЈЕРА И ИСПИС
SIGNS ON THE glass door

 СФ  1...

патерн из таке 
10цм ширине /
испис из траке 
ширине 30цм

МАТЕРИЈАЛИ
MATERIALS

ДИМЕНЗИЈЕ
DIMENSIONS

ISPIS / TEXT

садржај / 
content позиције / position

Пескирна фолија
ORACAL INT 401  500/2200mm

испис
text

ПАТЕРН 
БАРИЈЕРЕ / 
patern 

стаклени зид / врата
on glass  / door

САЛА 01
ИСПИС

ВИЗУЕЛНА БАРИЈЕРА 

СФ 1

200

200

30
140

30
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СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR
ДЕО 1 / PART 1
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

01 ВС Пријавница Правосудне страже

23 ВС Правосудна стража

24 ВС Приручна радна просторија

48 Машинска просторија

76 Степениште за споља
78 Гаража
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

4.1 23 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Ппавосудна стража

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.2 24 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Приручна радна просторија 

1

6.1 48 Машинска просторија Р5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

П.1 25 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
ПРИЈАВНИЦА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

01  1 Ознака информација: ТАБЛА
Ознака димензија 500 / 300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске 
табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1.65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Information sign: BOARD
Аluminum panel sign (dimensions 2400/1500mm). Sign consists of side tracks and  front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, without 
corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

ПРИЈАВНИЦА
ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

500

30
0
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02

6.1

8

6.1 8

СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR
ДЕО 2 / PART 2

49 Машинска просторија

71 Претпростор степеништа

72 Степениште УС5Б

78 Гаража
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6.1 49 Машинска просторија Р5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

8 71
72

P8 1 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1,
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије.

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil.
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7.3 3.1
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6.5
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4.
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8.1

4.12

4.13

4.14

68 Ходник

69 Ходник

70 Ходник

79 Канцеларија КОЦ и УИКСА
80 Просторија за поверљив разговор
81 - 94 Притворска јединица

95 Гардероба УИКС-а

96 Тоалет мушки
97 Тоалет женски
98 Тоалет мушки
99 Тоалет женски

101 Унутрашње двориште
102 Пешачки пропусник
103 Улаз

104 Ходник

105 Ходник

106 Ходник

107 Степениште С4Б

108 Лифт Л4

СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR
ДЕО 3 / PART 3
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ / ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ / ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

06 - 08 ВЈТ Истражни кабинет
09 ВЈТ Дежурана Посебног одељења за 

високотехнолошки криминал
10 ВЈТ Дежурана Посебног одељења за 

сузбијање корупције
11 ВЈТ Дежурана Одељења за 

малолетнички криминал
12 ВЈТ Дежурана
13 ВЈТ Просторија за салушање
14 ВЈТ Просторија за салушање
15 - 18 ПОЈТ Кабинет истрага
19 ВС Архивар

ПОС

25 ВС Сеф
26 ВЈТ Депозит 
27 ПОЈТ Депозит 

50 Просторија расхладне централе
51 Електро просторија
52 Електро просторија
53 Прост. спринклер станице/пумпе и 

алармни вентили

66 Ходник
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3.1 70 Притворске јединице / 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Сеф (ВС)

Архива (ВЈТ, ПОЈТ)

Архива (ВС, ПОС)

Депозит (ВЈТ, ПОЈТ)

Депозит (ВС, ПОС)

Економат (ВС, ПОС)

Економат (ВЈТ, ПОЈТ)

3.2 69 Просторије за салушање (ЈТ) / 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Кабинет истрага (ПОЈТ)

Притворске јединице

4.4 06-08 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Истражни кабинет

02 3 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.5 09 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУДежурана Посебног одељења за 
високотехнолошки криминал

02 1

4.6 10 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Дежурана Посебног одељења за сузбијање 
корупције

02 1

4.7 11 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Дежурана Одељења за малолетнички 
криминал

02 1

4.8 12 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Дежурана 

02 1

4.9 13 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за салушање

02 1

4.10 14 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за салушање

02 1

4.11 15-18 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Кабиинет истрага

04 4

4.12 25 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Сеф

01  1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.13 26 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Депозит

02 1

4.14 27 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Депозит

04 1
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P колор
color
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технички опис
technical description

1a
15.5

15.5

61

204

Радионичари и возачи
0

1

притвор 81-94 / ознаке притворских јединица
holding cells signs

мax. 14 Ознака димензија максимум 10/5цм, од алуминијумских профила у складу са осталим ознакама. Прецизaн опис материјализације и садржаја 
исписа биће утврђен  у договору и у складу са потребама корисника простора.
 
Sign, maximum dimensions 10/5cm, made of aluminium profiles in accordance with other signs. Precise description of materialisation and printing are to 
be determined in coordination with user of the premises.

6.2 50 Техничка просторија /Просторија 
расхладне централе

Р5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.3 51, 52 Техничка просторија / Електро 
просторија

Р5 2

6.4 53 Прост. спринклер станице/пумпе и 
алармни вентили

Р5 1
6.5 95 Гардероба УИКС-а Р9 1
7.1 79 Канцеларија КОЦ и УИКСА / 1 Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби

Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Identification sign: Other judicial services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

7.2 80 Просторија за поверљив разговор / 1

7.3 103 Притвор / 1

1 P1 / 2 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

2 P2 / 2

8 P8 / 1

0

4

30

30

15.5

15.5

61

204

Преглед списа

ВИШИ СУД  У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

1a

2

3а

3а

14261

8.1 19 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Архивар

01

03

1 Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе
Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Identification sign: Other judicial services used by two services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
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7.4
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4.15

4.15

7.4

7.5

7.6
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6.7

6.8

2

6.9

6.10

6.6

6.
7

6.8

6.9

6.
10

6.9

6.9

6.
9

2

6.11

6.11

6,9

8

3.
3

3.3

2

1

П.2

П.2

1

03 ВС Пријавница правосудне страже
04 ВС Радионичари и возачи

ВЈТ
ПОЈТ
ПОС

05 ПОЈТ Дежурана

20 ВС Канцеларија економа
ПОС
ВЈТ
ПОЈТ

21 ВС Доставна служба
22 ВЈТ Доставна служба

ПОЈТ

38 ВС Гардероба правосудне страже

39 ВС Гардероба правосудне страже
40 ВС Гардероба спремачица

41 Тоалет мушки / женски

42 Тоалет мушки / женски

43 Тоалет мушки / женски

44 Трокадеро

45 Тоалет женски

46 Тоалет мушки

54 Електро просторија

62 Улаз

65 Ходник

73 Степениште УС3Б

76 Лифт Л3

100 Коловозни пропусник

101 Унутрашње двориште

СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR
ДЕО 4 / PART 4
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ / ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ / ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

6,
9
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2 76 -1 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

/ маркиран први спрат (1)
marked first floor (1)

1 Ознака информације
Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифотва и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог 
пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата

Information sign
Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Deter-
mine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion)..
Base module (M) composed of panels 2, 3,  appoints services of one floor.

00 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа 
Просторије за саслушање P 1, 2, 3, 4, 

10, 11,

01

03

02

04

01 
Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење 
ПОсебно одељење за сузбијање корупције 
Другостепено кривично одељење 
Кривично ванпретресно веће 
КОЦ P 1, 2, 

01

02 
Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско одељење / Кабинет 
Председника одељења / Кабинети судија  0х

P 1, 2, 

01

 
03 

Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

P 1, 2,

01

03

02

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

1a

0

2
3

130 350

03

02

01

-1

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско 
одељење / Кабинет
Председника одељења
/ Кабинети судија 0х

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење
ПОсебно одељење за сузбијање корупције
Другостепено кривично одељење
Кривично ванпретресно веће
КОЦ

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00
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1a
15.5

15.5

61

204

Радионичари и возачи
0

1

7.4 04 Радионичари и возачи / 1 Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби
Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Identification sign: Other judicial services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

7.5 20 Канцеларија Економа / 1

7.6 21 Доставна служба (ВС) / 1

7.7 22 Доставна служба (ВЈТ и ПОЈТ) / 1

1
2
6,9
8

45
46
65
73

P1
P2
P6
P9
P8

/ 1
1
1,1
1

Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

4.15 05 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Дежурана

04 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

6.6 38 Гардероба правосудне страже P9 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.7 39 Гардероба правосудне страже P9 / 1
6.8 40 Гардероба спремачица P9 / 1
6.9 41,42,43 Тоалет мушки / женски P1, 2 / 3
6.10 44 Служба одржавања P6 / 1
6.11 54 Електро просторија P5 / 1

3.3 65 Истражни Кабинети (ВЈТ) / 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Дежурана Посебног одељења за 
високотехнолошки криминал (ВЈТ)

Дежурана Посебног одељења за 
сузбијање корупције (ВЈТ)

Дежурана Одељења за 
малолетнички криминал (ВЈТ)

Дежурана (ВЈТ)

Притворске јединице

П.2 25 Мали грб
ПРИЈАВНИЦА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

01  1 Ознака информација: ТАБЛА
Ознака димензија 500 / 300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске 
табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1.65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Information sign: BOARD
Аluminum panel sign (dimensions 2400/1500mm). Sign consists of side tracks and  front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, without 
corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

ПРИЈАВНИЦА
ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

500

30
0
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05

4.16

4.
17

8

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.16

8

6.12

418

4.
19 4.20 4.21

4.22
6.12

4.23

СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR
ДЕО 5 / PART 5
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

28 ВС Архива
29 ПОЈТ Архива
30 ПОС Архива
31 ВЈТ Архива
32 ВС Депозит оружја
33 ВС Депозит муниције
34 ВС Депозит
37 ПОС Депозит

61 Инсталација за гашење пожара гасом

68 Ходник

75 Степениште УС1Ц
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4.16 28 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Архива

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.17 29 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Архива

04 1

4.18 30 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Архива

03 1

4.19 31 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Архива

02 1

4.21 32 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Депозит оружја

01 1

4.21 33 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Депозит муниције

01 1

4.22 34 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Депозит

01 1

4.23 37 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Депозит

03 1

6.12 61 Инсталација за гашење пожара 
гасом

P5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

8 75 P8 / 1 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 
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06

7.10

6.9

8

3.4

1.-1

7.11

7.117.10

6.13

6.14

6.15

7.8

7.9

6.16

6.96.13 6.14 6.15

6.16

7.8

7.9

8

8

1.-1

3.4

П.3

П 302 ВС Пријавница 
правосудне 
страже

35 ВЈТ Економат (ВЈТ, ПОЈТ)

ПОЈТ

36 ВС Економат (ВС, ПОС)

ПОС

47 Тоалет мушки /
женски

55 Клима комора
56 Електро 

просторија
57 Расхладна 

централа
58 Клима комора

59 Подстаница и 
бојлер

60 Уређај за 
повишење 
притиска 
санитарне воде и 
хидрантске мреже

63 Улаз
64 Улаз

67 Ходник
68 Ходник

69 Ходник

74 Степениште УС2А
77 Лифт Л2

78 Гаража

СУТЕРЕН / UNDERGROUND FLOOR
ДЕО 6 / PART 6
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ / ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ 
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.-1 32 (37, 39) -1 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)
СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

/ маркиран сутерен спрат(-1)
marked floor (-1)

1 Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, 
тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3, ; означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Base module (M) composed of panels 2, 3,; appoints services of one floor.ww

3.4 65 Архива (ВС) / 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Архива (ПОЈТ)

Архива (ПОС)

Архива (ВЈТ)

Депозит оружја (ВС)

Депозит муниције (ВС)

Депозит (ВС)

Депозит (ПОС)

Доставна служба (ВС; ВЈТ, ПОЈТ)

Канцеларија економа

Архивар (ВС, ПОС)

Кабинети истрага (ПОЈТ)

Просторије за салушање (ВЈТ)

Притворске јединице

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

-1

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

6.9 47 Тоалет мушки / женски P1, 2 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.13 55 Клима комора P5 / 1
6.14 56 Електро просторија P5 / 1
6.15 57 Расхладна централа P5 / 1
6.16 60 Уређај за повишење притиска 

санитарне воде и хидрантске мреже
P5 / 1

8 74 P8 / 2 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

1a
15.5

15.5

61

204

Радионичари и возачи
0

1

7.8 58 Клима комора / 1 Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби
Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Identification sign: Other judicial services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

7.9 59 Подстаница и бојлер / 1

7.10 35 Економат (ВЈТ, ПОЈТ) 1

7.11 36 Економат (ВС, ПОС) 1

0

4

30

30

15.5

15.5

61

204

Преглед списа

ВИШИ СУД  У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

1a

2

3а

3а

14261

8.2 35 ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ

Економат

02  04

  

1 Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе
Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Identification sign: Other judicial services used by two services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

8.3 36 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Економат

01 03

  

1

П.3 25 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
ПРИЈАВНИЦА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

01  1 Ознака информација: ТАБЛА
Ознака димензија 500 / 300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске 
табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 1.65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Information sign: BOARD
Аluminum panel sign (dimensions 500/300mm). Sign consists of side tracks and  front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, without 
corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

ПРИЈАВНИЦА
ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

500

30
0
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TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 4 5 6 01 02 03 04 

1.-1 1 1
2 1 1
3
1
2
3 2 1 1 8,3,6,14 4
1
2
3
4 2 16 1 8 2,1,4 10,1 1 5,1,1 27
5
6 1 1 5 8 1 5 21
7 3 4 4 11
8 1 2 1 1 3
P 1 1 5 5 1 2 15
1
П 1 1 1 1,1,1 3
М

14 притвор 14

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar
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6.1

6.2

4.1

2.1

М 0

М 0

2,.1

3.1

3.1

4.4

1.21.1

1.3

1.
1

1.2

1.3

6.
1

6.
2

4.2

ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR
ДЕО 1 / PART 1
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО

01 вс Пријавница правосудне страже
03 вс Судница
04 Судница
19 вс Просторија за претрес

28 Тоалет мушки
29 Тоалет женски

51 Улаз целина Б

54 Улазни хол
55 Ходник

62 Степениште УС1Б
66 Степениште УС5Б
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P колор
color
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3.1 54 Пријавница правосудне страже / 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Судница хх

Судница хх

Судница хх

Р1, Р2

Излаз

1.1 03 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

01 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.2 03 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.3 04 Суђење у току
Мали грб

Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

4.1 04 Мали грб

Судница
Службени улаз

2 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.2 03 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница
Службени улаз

01 2

6.1 28 Тоалет мушки Р1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

6.2 29 Тоалет женски Р2 1

М.0 54 Мапа са информацијама, према 
техничкој документацијји

/ 1 Ознака информација: МАПА
Ознака димензија 2400 / 1500мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске 
табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 2,20м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 
Information sign: MAP
Аluminum panel sign (dimensions 2400/1500mm). Sign consists of side tracks and  front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, without 
corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 2.20m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 
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ПРИЈАВНИЦА
ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

2.1 54 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

ПРИЈАВНИЦА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

/ Једнострана 1 Ознака усмеравања: Путоказна Ознака
Ознака димензија 1200/400мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Direction sign: Navigation sign
Аluminum panel sign (dimensions 1200/400mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, 
without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

54 мах.10 Стубићи за усмеравање кретања
Markers for path directioning 

стубићи
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3.2

4.4

1.
2

4.3

6.5

02

3.2

1.4

1.4

4.3

4.3

4.4
6.5

6.3

6.4

6.3 64

2

2

1.2

1.1

А1.1А

ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR
ДЕО 2 / PART 2
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО

02 Судница
06 ВС Правосудна стража

21 Амбуланта
22 Пошта

26 Тоалет мушки
27 Тоалет женски

54 Улазни хол
57 Улазни хол

63 Степениште УС2Б
64 Степениште УС3Б
70 Лифт Л3
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2 76 -1 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

/ маркиран први спрат (1)
marked first floor (1)

1 Ознака информације
Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифотва и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог 
пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата

Information sign
Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Deter-
mine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion)..
Base module (M) composed of panels 2, 3,  appoints services of one floor.

00 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа 
Просторије за саслушање P 1, 2, 3, 4, 

10, 11,

01

03

02

04

01 
Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење 
ПОсебно одељење за сузбијање корупције 
Другостепено кривично одељење 
Кривично ванпретресно веће 
КОЦ P 1, 2, 

01

02 
Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско одељење / Кабинет 
Председника одељења / Кабинети судија  0х

P 1, 2, 

01

 
03 

Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

P 1, 2,

01

03

02

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

1a

0

2
3

130 350

03

02

01

-1

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско 
одељење / Кабинет
Председника одељења
/ Кабинети судија 0х

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење
ПОсебно одељење за сузбијање корупције
Другостепено кривично одељење
Кривично ванпретресно веће
КОЦ

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00
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4.3 02 Мали грб

Судница 0Х
Службени улаз

2 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.4 06 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Правосудна стража

01 1

6.3 26 Тоалет мушки Р1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

6.4 27 Тоалет женски Р2 1

6.5 21 Амбуланта Р11 1

3.2 54 Пријавница правосудне страже / 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Судница хх

Судница хх

Судница хх

Тоалети

лифт Л3 P 7, P 8, P 11

1.4 02 Суђење у току
Мали грб

Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.1 54 Шалтер сала 
Преглед списа
Пошта

Р10, 
Р7,8

/ двострана ознака - А страна 1 Ознака усмеравања: Путоказна Ознака
Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Direction sign: Navigation sign
Аluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, 
without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Суднице 
Правосудна стража

двострана ознака - Б страна

1.2 57 Пошта
Суднице

Р10,
Р7,8

двострана ознака - А страна 1

Шалтер сала
Преглед списа

двострана ознака - Б страна

ШАЛТЕР САЛА 
ПРЕГЛЕД СПИСА

СУДНИЦЕ

СУДНИЦЕ 
ПРАВОСУДНА СТРАЖА

ШАЛТЕР САЛА
ПРЕГЛЕД СПИСА
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4.6

4.5 1.5

6.6

6.7

1.5

6.8

6.8

1.6
1.6

4.6
4.6

4.6
4.6

4.6
4.6

4.
5

4.5

6.6

6.7

6.8

6.8

ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR
ДЕО 3 / PART 3
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

05 ВС Судница
07-12 ПОЈТ Просторија за 

саслушање

30 Тоалет мушки / 
женски

31 Трокадеро

36 Електро просторија
37 Електро просторија

56 Ходник
60 Ходник
61 Ходник

65 Степениште УС5Б

71 Лифт Л4
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
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P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.5 05 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

01 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.6 05 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

4.5 07-12 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНОТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Просторија за саслушања

04 6 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.6 05 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

01 2

6.6 30 Тоалет мушки / женски P1, 2 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.7 31 Служба одржавања P6 1

6.8 36, 37 Електро просторија P5 2
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6.9

6.96.10

6.10

6.11

6.11

6.12

6.12

6.13

6.13

6.14

6.14

ог
ла

с

оглас

8.1

8.1

шалтершалтер

шалтершалтер

шалтершалтер

шалтершалтер

шалтершалтер

шалтершалтер

шалтершалтер

шалтер

8.2

8.2

оглас

1.3

1.3
А

ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR
ДЕО 4 / PART 4
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

14 ВС Шалтер сала

23 ВС Преглед списа
ПОС

24 ВЈТ Преглед списа
ПОЈТ

40 Клима комора
41 Сервер сала
42
43 Електро просторија
44 Дизел агрегат
45 Трансформаторска станица
46 Трансформаторска станица

59 Ходник
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6.9 40 Клима комора P5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.10 41 Сервер сала P5 1
42

6.11 43 Електро просторија P5 1
6.12 44 Дизел агрегат P5 1
6.13 45 Трансформаторска станица P5 1
6.14 46 Трансформаторска станица P5 1

оглас 14 / огласна табла
bulletin board

1 Ознака димензија максимум 120/120цм., од алуминијумских профила у складу са осталим ознакама. Прецизaн опис материјализације и 
садржаја исписа биће утврђен у договору и у складу са потребама корисника простора.

Sign, maximum dimensions 120/120cm, made of aluminium profiles in accordance with other signs. Precise description of materialisation and printing are 
to be determined in coordination with user of the premises. 

шалтер 14 / ознака информације
information sign

1 max. 6m2 Ознаке од самолепиве штампане фолије за стакло, до максимум  укупне површине 6м2.Прецизaн опис материјализације и садржаја исписа биће 
утврђен у договору и у складу са потребама корисника простора.

Signs of self-adhesive printed foil for glass, up to max area 2 m2. Precise description of materialisation and printing are to be determined in coordination 
with user of the premises. 

8.1 23 Преглед списа 01

03

1 Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе
Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Identification sign: Other judicial services used by two services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

8.2 24 Преглед списа 02

04

1

1.3 14 Шалтер сала 1 Ознака усмеравања: Путоказна Ознака
Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Direction sign: Navigation sign

Аluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, 
without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Пошта
Суднице
Излаз 

Р10, Р7,8

ШАЛТЕР САЛА

СУДНИЦЕ

Преглед списа

ВИШИ СУД  У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
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2_1.1

2_1.1

2_1.2

2_1.2

2_1.3

2_1.3

6.16

6.16

6.15

6.15

8.3

8.3

8.3

8.3

ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR
ДЕО 5 / PART 5
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО

15 ВС Судска писарница
ПОС

16 ВЈТ Истрага корупција

17 ВС ЦСНУ
18 ВЈТ Истрага корупција

34 Тоалет мушки
35 Тоалет женски

53 Улаз целина Ц

58 Ходник

69 Степениште УС1Ц
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6.15 34 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.16 35 Тоалет женски P2 1

8.3 23 Судска писарница 01

03

3 Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе
Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Identification sign: Other judicial services used by two services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

2_1.1 16 Мали грб
ВУШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Истрага корупција

02 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_1.2 17 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ЦСНУ

01 1

2_1.3 18 Мали грб
ВУШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Истрага корупција

02 1

Преглед списа

ВИШИ СУД  У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
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06

1,2

1,2

1

1

4.7

4.7

3.3

3.3

6.18

6.17

6.19

6.
17

6.
19

6.18

2.2

2.2

ПРИЗЕМЉЕ / GROUND FLOOR
ДЕО 6 / PART 6
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

13 ВС Пријавница правосудне страже

20 ВС Просторија за претрес

25 ВС Кафетерија

32 Тоалет правосудне страже

33 Тоалет за инвалиде

38 Електро просторија

39 Електро просторија

52 Улаз целина А

57 Улазни хол

67 Степениште УС1А

68 Степениште УС2А

72 Лифт Л1

73 Лифт Л2

74 Лифт Л5
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1 32 (37, 39) -1 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)
СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

/ маркирано приземље(00)
marked groundfloor (00)

1 Ознака димензија 2x487/1279 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају 
модули (1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (горњом ивицом на  2.2м од коте готовог пода). Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3,  означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 2x487/1279mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut 
ends (2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement on +2.2m, measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Base module (M) composed of panels 2, 3; appoints services of one floor.

00 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа 
Просторије за саслушање

P 1, 2, 3, 4, 
10, 11,

01

03

02

04

01
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак 
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције 
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана P 1, 2, 3,

01

02
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО 
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница 

P 1, 2, 3,

03

03 
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Грађанско одељење
Кривично одељење 
Посебно одељење за сузбијање корупције 
Одељење за малолетнике 
Другостепено грађанско одељење 
Одељење за јавне набавке

01

04
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Писарница 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ
Писарница

P 1, 2, 3,

04

02

05
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа P 1, 2, 3,

04

06
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције 
Кабинет финансијских форензичара

02

07
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење 
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал 

02

08 
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Библиотека

02  04

  
09 (P7 лифт 1)
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кафетерија

01

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

0

2
3

130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481

1a
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6.18 32 Тоалет за инвалиде P3 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.17 38 Електро просторија P2 2

6.19 39 Електро просторија P2 1

4.7 13 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1, 2 32 P1, P2 / 1 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

2.2 54 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

ПРИЈАВНИЦА ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

01 Једнострана 1 Ознака усмеравања: Путоказна Ознака
Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Direction sign: Navigation sign
Аluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, 
without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

ПРИЈАВНИЦА
ПРАВОСУДНЕ СТРАЖЕ

3.3 65 Писарница (ВС, ПОС) / 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Истрага корупција (ВЈТ)

ЦСНУ  (ВС)

Правосудна стража (ВС)

Излаз

P 3, P 4, P 10, P 11
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TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 4 5 6 01 02 03 04 

1 1 1
2 1 1
3
1
2
3 1 1 1 6, 6, 6 3
1 3 1 2 2, 1, 2 6
2 3 1 2 3
3
4 4 3 8 1 4,1,2,1 2 6 16
5
6 2 3 4 6 2 3 20
7
8 2 3 1, 1 1, 1 1 1 5
P 1 1
1 2 двостр. 1 двостр. 3
2 1 једностр. 1 једностр. 2
П
М0 1 1

стубић 
10ком

оглас
шалтери

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar



УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE
ОСНОВЕ / LEVELS

УСТАНОВЕ ПРАВОСУЂА 2 | Пројекат означавања | Signage Project | 24

01 02

03

1.СПРАТ ОБЈЕКАТ_А

УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE
1. СПРАТ _А ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_A PART

УСТАНОВЕ ПРАВОСУЂА 2 | Пројекат означавања | Signage Project | 64



УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE
1. СПРАТ _А ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_A PART

УСТАНОВЕ ПРАВОСУЂА 2 | Пројекат означавања | Signage Project | 65

4.1

4.1

4.2

4.2

4.3

4.
3

4.4

4.
4

01

2_2.1

2_2.1

2_2.2

2_2.2

2_2.3

2_2.4

2_2.42_2.4

2_2.5

2_2.5

2_1.1

2_
1.

1
2_

1.
2

СФ 1 СФ 1

СФ 1

1. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_A PART
ДЕО 1 / PART 1
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

01 ВС Дежурана
02 ВС Председник одељења ОПП

Кабинет Судије OПП
03 ВС Кабинет Судије ОПП
04 ВС Кабинет Судије ОПП
05 ВС Кабинет Судије ПОСК
06 ВС Кабинет Судије ПОСК
21 ВС Статистичари
22 ВС Управитељ Писарнице
23 ВС Одељење за информатику 

и аналитику
24 ВС Управитељ Суда
25 ВС Судсака управа Референти

28 Вишенаменска сала

32 Хол ходник
34 Ходник
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2_1.1 22 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Управитељ суда

01 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.1 02 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Одељење за претходни поступак
Председник одељења
Судија
Судија

1

2_2.2 03 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Одељење за претходни поступак
Судија
Судија

1

2_2.3 04 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Одељење за претходни поступак
Судија
Судија

1

2_2.4 05 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Посебно одељење за сузбијање корупције
Судија
Судија

1

2_2.5 06 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Посебно одељење за сузбијање корупције
Судија
Судија

1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

4.1 01 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Дежурана

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.2 21 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Управитељ писарнице

1

4.3 23 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Одељење за информатику и аналитику

1

4.4 25 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судска управа
Референти

1

СФ.1 28 САЛА 01 /  патерн70мх0,1м 
+ 
испис 2х1х0,3м 

Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (кругови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла.  Дужина 
исписа  (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту . Фолију поставитигорњом ивицом патерна баријере на 1.50 м 

од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.

Patternl in cutout foil ORACAL INT 401. ( circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of 
film to be adjusted to glass door hight. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font.
to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt.  Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.

САЛА 01
ИСПИС

ВИЗУЕЛНА БАРИЈЕРА 

СФ 1

200

200

30
140

30



4.10

4.10
4.10
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02

4.5

4.5

4.6

4.6

4.7

4.7

4.8

4.8

4.9

4.9

4.10

4.10
4.10

2_2.6

2_2.6

2_2.7

2_2.7

6.1

6.1

6.2

6.2

6.3

6.3

1,1

1.1

32

8

8

2.1

2.1

1. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_A PART
ДЕО 2 / PART 2
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО

07 ВС Судијски помоћници ОПП

08 ВС Кабинет Судије ОМ

09 ВС Кабинет Судије ОМ

10 ВС Служба за пороту

11 ВС Просторија за оштећене и 
сведоке

12 ВС Служба за малолетничку 
деликвенцију

13 ВС Кадровска служба

14 ВС Дактилобиро

29 Тоалет женски

30 Тоалет мушки

31 Електро просторија

32 . Хол ходник

35 Степениште УС1А

36 Степениште УС2А

37 Лифт Л1

38 Лифт Л2
39 Лифт Л5
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.1 32 (39,37) 01
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак 
Посебно одељење за сузбијање корупције 
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

P 7

01 маркиран први спрат(1)
marked floor (1)

Ознака димензија 481/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (, 
2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, 
тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3,. означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 481/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Base module (M) composed of panels 2, 3; appoints services of one floor.ww

2.1 32 (36) 01
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

01 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

Одељење за малолетнике
Кабинети судија

Одељење за претходни поступак
Судијски помоћници

Служба за пороту

Просторија за оштећене и сведоке

Служба за малолетничку 
деликвенцију

Кадровска служба

Председник Вишег суда

Заменик Председника Вишег суда

Секретар

Админ. тех. секретар

Координатор за медије

Судска управа
Судијски помоћници

Сала за састанке

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

01

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

0

2
3

130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481

1a
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6.1 29 Тоалет женски P2 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.2 30 Тоалет мушки P1 1

6.3 31 Електро просторија P5 1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

8 P8 / 1 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

2_2.6 08 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Одељење за малолетнике
Судија
Судија

01 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.7 09 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Одељење за малолетнике
Судија
Судија

1

4.5 07 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Одељење за прњтходни поступак
Судијски помоћници

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.6 10 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Служба за пороту

1

4.7 11 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Просторија за оштећене и сведоке

1

4.8 12 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Служба за малолетничку деликвенцију

1

4.9 13 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кадровска служба

1

4.10 14 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Дактилобиро

2
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2_1.4

2_1.4

2_1.3

2_1.3

4.13

4.13

4.14

4.14

4.12

4.12

4.11

4.11

5.1

5.1

5.1

3.1

3.1

СФ 2 СФ 2

СФ 2

1. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_A PART
ДЕО 3 / PART 3
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

15 ВС Координатор за медије
16 ВС Судска управа

Судијски помоћници
17 ВС Заменик Председника Вишег Суда

18 ВС Секретар

19 ВС АдминистративноТехнички Секретар

20 ВС Председник  Вишег Суда

26 ВС Сала за састанке

27 Канцеларија

32 Ходник
33 Ходник
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технички опис
technical description

2_1.3 20 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет Председника Вишег Суда

01 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_1.4 17 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет Заменика Председника Суда

1

4.11 15 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Координатор за медије

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.12 16 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судска управа
Судијски помоћници

1

4.13 18 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Секретар

1

4.14 19 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Административно технички секретар

1

3.1 26 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Сала за састанке

01 1 Ознака димензија 210/188мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профил активности просторије (6) обезбедити клизни алу фронт, дебљине према величини профила, ширине према шеми.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/188mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with room activity info (6) fronted with sliding al inlay, thickness defined by the panel size, width shown in schematic.

5.1 32 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика  Председника Суда
Координатор за медије
Секретар 
Административно технички секретар 
Судска управа-Судијски помоћници
Сала за састанке

01 2 Ознака димензија 210/x мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/x mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

СФ.2 27 САЛА 02 / патерн 30мх0,1м 
+ 
испис 2х1х0,3м 

Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (кругови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла.  Дужина 
исписа  (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту . Фолију поставитигорњом ивицом патерна баријере на 1.50 м 

од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.

Patternl in cutout foil ORACAL INT 401. ( circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of 
film to be adjusted to glass door hight. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font.
to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt.  Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.САЛА 01

ИСПИС

ВИЗУЕЛНА БАРИЈЕРА 

СФ 1

200

200

30
140

30
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TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 01 02 03 04 

1 1 1 1
2
3
1
2 1 1 13 1
3
1
2 6 2 2 6,2,2 10
3 1 1 1
4 4 7 4 4,7,4 15
5 2 2 2
6 3 3
7
8
P 1 1
1
П
М1
СФ патерн70мх0,1м 

+ 
испис 2х1х0,3м

патерн 30мх0,1м 
+ 
испис 2х1х0,3м

100х0,1м + 
4х1х0,3м 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar
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1. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_B PART
ДЕО 1 / PART 1
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

14 ВС Судница
15 ВС Судница
16 ВС Судница
17 ВС Судница
18 ВС Судница
19 ВС Судница
23 ВС Судница
24 ВС Судница

25 ВС Кабинет Судије
26 ВС Кабинет Судије

50 Тоалет мушки
51 Тоалет Женски

53 Хол

55 Степениште УС1Б53
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.1 14 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

01 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.2 15 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.3 16 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.4 17 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.5 18 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.6 19 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.7 23 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.8 24 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

2_2.1 25 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Првостепено кривично одељење
Судија
Судија

01 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.2 26 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Првостепено кривично одељење
Судија
Судија

1

6.1 50 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.2 51 Тоалет женски P2 1

4.1 23 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.2 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

1

4.3 24 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

1

4.4 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

1

1.1 53 МАЛИ ГРБ
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату

А страна 1 Ознака усмеравања: Путоказна Ознака
Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Direction sign: Navigation sign
Аluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, 
without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

МАЛИ ГРБ 
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату

Б страна

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15
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2_2.9

2_2.10

2_2.3 2_2.4 2_2.5 2_2.6 2_2.7 2_2.8 2_2.9

2_2.10

2_2.11

2_2.11

2_2.12

2_2.12

2_2.13

2_2.13

2_2.14

2_2.14

2_2.15

2_2.15

2_2.16

2_2.3 - 2_28

4.6
4.6

4.7

4.8

4.9

4.74.8

4.8
4.9

6.3

6.3

2_2.16

1. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_B PART
ДЕО 2 / PART 2
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

27 -32 ВС Кабинети Судија ПКО
33 Председник одељења ПКО

Кабинети Судија ПКО
34 ВС Кабинет  Судије ПОСК
35 ВС Кабинет  Судије ПОСК
36 ВС Председник одељења ПОСК

Кабинет  Судије ПОСК
37 ВС Кабинет  Судије ДКО
38 ВС Кабинет  Судије ДКО
39 ВС Председник одељења ДКО

Кабинет  Судије ДКО
40 ВС Председник ВећаКВВ

Судија КВВ
41 ВС Судијски помоћници КВВ
45 ВС КОЦ
46 ВС Режија

47 ВС Одељење за информатику и 
аналитику

52 Тоалет мушки / женски

54 Ходник

58 Степениште УС4Б
60 Лифт Л4



УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE
1. СПРАТ _Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_B PART

УСТАНОВЕ ПРАВОСУЂА 2 | Пројекат означавања | Signage Project | 78

2_2.3 27 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Првостепено кривично одељење
Судија
Судија

01 Дефинисати исписе у пољу 5
Panel 5 inscription to be defined

1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.4 28 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Првостепено кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.5 29 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Првостепено кривично одељење
Судија
Судија*

1

2_2.6 30 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Првостепено кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.7 31 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Првостепено кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.8 32 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Првостепено кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.9 33 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Првостепено кривично одељење
Председник одељења
Судија
Судија

1

2_2.10 34 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељењеза сузбијање корупције
Судија
Судија

1

2_2.11 35 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељењеза сузбијање корупције
Судија
Судија

1

2_2.12 36 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељењеза сузбијање корупције
Председник одељења
Судија
Судија

1

2_2.13 37 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.14 38 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.15 39 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено кривично одељење
Председник одељења
Судија
Судија

1

2_2.16 40 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Председник већа
Судија

1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description
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4.6 41 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Судијски помоћници

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.7 45 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
КОЦ

1

4.8 46 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Режија

2

4.9 47 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Одељење за информатику и аналитику

1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

6.3 Тоалет мушки / женски P1, 2 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 
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1.19

1.9

1.9

1.10

1.10

1.11

1.11

1.12

1.12

1.
13

1.13

1.
14

1.14

1.
15

1.15

1.
16

1.16

1.
17

1.18

1.19

1.17

1.18

4.11

4.11

4.10

4.
10

М 1

М 1

1. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_B PART
ДЕО 3 / PART 3
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

05 ВС Судница

06 ВС Судница

07 ВС Судница

08 ВС Судница

09 ВС Судница

10 ВС Судница

11 ВС Судница

12 ВС Судница

13 ВС Судница

22 ВС Судница

53 Хол
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placement

испис
inscription

P колор
color
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количина
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технички опис
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1.9 05 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

01 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.10 06 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.11 07 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.12 08 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.13 09 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.14 10 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.15 11 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊ

1

1.16 12 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊ

1

1.17 13 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.18 22 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.19 22 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1
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4.10 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.11 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

1

шема
schematic

шифра
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placement

испис
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P колор
color
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М.1 53 Мапа са информацијама, према 
техничкој документацијји

/ 1 Ознака информација: МАПА
Ознака димензија 1800 / 1400мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске 
табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 210м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016.
Мапа са легендом површине1800 х1100мм штампана на ПВЦ фолији у пуном колору, према припреми за штампу.
Information sign: MAP
Аluminum panel sign (dimensions 1800/1400mm). Sign consists of side tracks and  front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, without 
corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 2.10m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Map and the legend, dimension 1800 х1100mm ,printed on PVC foil in full color, according to the preparation for print-
ing. 

1800

14
00
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1.25

1.20

1.20

1.21

1.211.22
1.22

1.23

1.23

1.24

1.24

1.25

4.12

4.12

4.12
4.12

4.13

4.14

4.14

4.15

4.15

4.16

4.16

4.17

4.17

4.13
6.4

6.4

6.5

6.5

2

2

1.2

1.2

А
1. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_B PART
ДЕО 4 / PART 4
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

01 ВС Судница

02 ВС Судница

03 ВС Судница

04 ВС Судница

20 ВС Судница

21 ВС Судница

42 ВС Судијски помоћници КВВ

43 ВС Судијски помоћници КВВ

44 ВС Референти КВВ

48 Тоалет мушки

49 Тоалет женски

56 Степениште УС2Б

57 Степениште УС3Б

59 Лифт Л3
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2 76 -1 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

/ маркиран први спрат (1)
marked first floor (1)

1 Ознака информације
Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифотва и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог 
пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата

Information sign
Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Deter-
mine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion)..
Base module (M) composed of panels 2, 3,  appoints services of one floor.

00 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа 
Просторије за саслушање P 1, 2, 3, 4, 

10, 11,

01

03

02

04

01 
Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење 
ПОсебно одељење за сузбијање корупције 
Другостепено кривично одељење 
Кривично ванпретресно веће 
КОЦ P 1, 2, 

01

02 
Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско одељење / Кабинет 
Председника одељења / Кабинети судија  0х

P 1, 2, 

01

 
03 

Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

P 1, 2,

01

03

02

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

1a

0

2
3

130 350

03

02

01

-1

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско 
одељење / Кабинет
Председника одељења
/ Кабинети судија 0х

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење
ПОсебно одељење за сузбијање корупције
Другостепено кривично одељење
Кривично ванпретресно веће
КОЦ

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00
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1.20 01 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

01 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.21 02 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.22 03 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.23 04 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.24 20 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.25 21 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

4.12 42, 43 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Судијски помоћници

01 2 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.13 44 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Судијски помоћници

1

4.14 20 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

1

4.15 20 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

1

4.16 21 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

1

4.17 21 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0Х
Службени улаз

1
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6.4 50 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.5 51 Тоалет женски P2 1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.2 56 МАЛИ ГРБ
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату

А страна 1 Ознака усмеравања: Путоказна Ознака
Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Direction sign: Navigation sign
Аluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, 
without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

МАЛИ ГРБ 
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15



УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE
1. СПРАТ _Б ЦЕЛИНА / 1st FLOOR_B PART

УСТАНОВЕ ПРАВОСУЂА 2 | Пројекат означавања | Signage Project | 87

TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 4 01 02 03 04 

1
2 1 1
3
1
2
3
1 8 11 6 8,11,6 25
2 2 14 2,14 16
3
4 4 5 2 7 4,5,2,7 18
5
6 2 1 2 5
7
8
P
1 1 двостр. 1 двостр.

2
П
М1 1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar
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2. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR_A PART
ДЕО 1 / PART 1
ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, КО

01 ПОС Кабинет Судије
02 ПОС Кабинет Судије
03 ПОС Кабинет Судије
04 ПОС Кабинет Судије

20 ПОС Одељење судске праксе 
Одељење за извршење НОВИ

21 ПОС Кабинет Судије
22 ПОС Кабинет Судије
23 ПОС ИКТ и техничка служба

25 Вишенаменска сала

31 Ходник
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01

2_2.1

2_2.1

2_2.2

2_2.2

2_2.3

2_2.32_2.3

2_2.4

2_2.52_2.5
2_

2.
5

2_2.6

2_
2.

6

4.1

4.
1

4.2

4.
2

СФ2 СФ 2

СФ 2
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2_2.1 01 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

03 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.2 02 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.3 03 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.4 04 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.5 21 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.6 22 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

4.1 20 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Одељење судске праксе 
Одељење за извршење НОВИ

03 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.2 23 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
ИКТ и техничка служба

1

СФ.3 25 САЛА 03 /  патерн70мх0,1м 
+ 
испис 2х1х0,3м 

Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (кругови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла.  Дужина 
исписа  (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту . Фолију поставитигорњом ивицом патерна баријере на 1.50 м 

од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.

Patternl in cutout foil ORACAL INT 401. ( circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of 
film to be adjusted to glass door hight. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font.
to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt.  Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.САЛА 01

ИСПИС

ВИЗУЕЛНА БАРИЈЕРА 

СФ 1

200

30
140

30
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02

2_2.7

2_2.82_2.8

2_2.8

2_2.9

2_2.9

2_2.10

2_2.10

2_2.11

2_2.11

4.3

4.3

2_2.12

2_2.12

2_2.13

2_2.13

2_2.7

6.1

6.1

1.2

1.2

8

8

2.1

2.1

2. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR_A PART
ДЕО 2 / PART 2
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

05 ПОС Кабинет Судије
06 ПОС Кабинет Судије
07 ПОС Кабинет Судије
08 ПОС Кабинет Судије
09 ПОС Кабинет Судије
10 ПОС Референт за персоналне 

послове и админ. тех. послове 
са поротом

11 ПОС Кабинет судије
12 ПОС Кабинет судије

28 Електро просторија

29 Хол ходник

32 Степениште С1А
33 Степениште С2А
34 Лифт Л1
35 Лифт Л2
36 Лифт Л5
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.2 29(36,34) 02
А целина
(P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и 
портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. 
верод. исправе
Управитељ судских писарница

P1,2,3

03 маркиран други спрат(2)
marked floor (2)

Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (, 
2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, 
тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3,. означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Base module (M) composed of panels 2, 3,; appoints services of one floor.ww

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

02

2.1 29 (35) 01
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

03 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

Кривично одељење 
Кабинети судија 0х-0х

Кривично одељење 
Кабинети судија 0х-0х

Служба за пороту

Просторија за оштећене и сведоке

Служба за малолетничку 
деликвенцију

Кадровска служба

Председник Вишег суда

Заменик Председника Вишег суда

Секретар

Админ. тех. секретар

Координатор за медије

Судска управа
Судијски помоћници

Сала за састанке
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02
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-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481

1a
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6.1 28 Електро просторија P5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

8 32 P8 / 1 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

2_2.7 05 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

03 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.8 06 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.9 07 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.10 08 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.11 09 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.12 11 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

2_2.13 12 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судија
Судија

1

4.3 10 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Референт за персоналне послове и 
административно техничке послове са 
поротом

03 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
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2. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR_A PART
ДЕО 3 / PART 3
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

13 ПОС Кабинет Судијских 
помоћника
Записничара КВВ

14 ПОС Кабинет Судијских 
помоћника
Записничара КВВ

15 ПОС Кабинет Судијских 
помоћника за 
замолнице и притужбе

16 ПОС Кабинет Секретара Суда и
Портпарола Суда

17 ПОС Кабинет Административно 
техничког секретара

18 ПОС Кабинет Председника Суда
19 ПОС Управитељ Судских 

Писарница 
Статистичар

24 Сала за Састанке

26 Тоалет мушки 
27 Тоалет женски

29 Ходник
30 Ходник
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2_2.15 18 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет Председника суда

03 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

5.1 29 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара суда
Кабинет Портпарола
Кабинет админ. техничког секретара 
Сала за састанке

03 2 Ознака димензија 210/x мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/x mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

6.2 26 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.3 27 Тоалет женски P2 1

4.4 13 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично ванпретресно веће
Судијски помоћници
Записничари

03 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.5 14 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично ванпретресно веће
Судијски помоћници
Записничари

1

4.6 15 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Судијски помоћници
Замолнице и притужбе

1

4.7 16 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет Секретара суда
Кабинет Портпарола

1

4.8 17 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет административно техничког 
секретара

1

4.9 19 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Управитељ судских писарница
Статистичар

1

3.1 24 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Сала за састанке

03 1 Ознака димензија 210/188мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профил активности просторије (6) обезбедити клизни алу фронт, дебљине према величини профила, ширине према шеми.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/188mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with room activity info (6) fronted with sliding al inlay, thickness defined by the panel size, width shown in schematic.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar

TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 01 02 03 04 

1 1 1 1
2
3
1
2 1 1 13 1
3
1
2 6 7 1 6,7,1 14
3 1 1 1
4 2 1 6 2,1,6 9
5 2 2
6 1 2 3
7
8
P 1 1
1
П
М2
СФ патерн70мх0,1м 

+ 
испис 2х1х0,3м

патерн70мх0,1м + 
испис 2х1х0,3м
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2. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR_B PART
ДЕО 1 / PART 1
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

14 ВС Судница

15 ВС Судница

16 ВС Судница

17 ВС Судница

18 ВС Судница

19 ВС Судница

20 ВС Кабинет судије ДГО

21 ВС Кабинет судије ДГО

22 ВС Кабинет судијеДГО

42 Тоалет мушки

43 Тоалет женски

47 Степениште

01
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1.1 14 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

01 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.2 15 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.3 16 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.4 17 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.5 18 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.6 19 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

2_1.1 20 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Другостепено грађанско одељење
Судија

01 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_1.2 21 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.3 22 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

6.1 42 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.2 43 Тоалет женски P2 1

ШАЛТЕР САЛА 
ПРЕГЛЕД СПИСА

1.1 47 Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату
Р1, Р2,
ЛИФТ Л3

А страна 1 Ознака усмеравања: Путоказна Ознака
Ознака димензија 1200/400мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Direction sign: Navigation sign
Аluminum panel sign (dimensions 1200/400mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, 
without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату
Р1, Р2
ЛИФТ Л3
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2_1.10

2_1.4 2_15 2_1.6 2_1.7 2_1.8 2_1.9

2_1.11
2_1.12

2_1.13
2_1.14

2_1.15
2_1.16

6.3

6.3

2_1.4

2_1.5

2_1.6

2_1.7

2_1.8

2_1.9

2_1.10

2_1.11

2_1.12

2_1.13

2_1.14
2_1.15

2_1.16

2. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR_B PART
ДЕО 2 / PART 2
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

23 ВС Кабинет Судије
24 ВС Кабинет Судије
25 ВС Кабинет Судије
26 ВС Кабинет Судије
27 ВС Кабинет Судије
28 ВС Кабинет Судије
29 ВС Кабинет Судије
30 ВС Кабинет Судије
31 ВС Кабинет Судије
32 ВС Кабинет Судије

33 ВС Кабинет Судије
34 ВС Кабинет Судије
35 ВС Кабинет Судије

44 Тоалет мушки / женски

46 Ходник

50 Степениште УС4Б
52 Лифт Л4

2. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR_B PART
ДЕО 2 / PART 2
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

23 ВС Кабинет Судије
24 ВС Кабинет Судије
25 ВС Кабинет Судије
26 ВС Кабинет Судије
27 ВС Кабинет Судије
28 ВС Кабинет Судије
29 ВС Кабинет Судије
30 ВС Кабинет Судије
31 ВС Кабинет Судије
32 ВС Кабинет Судије

33 ВС Кабинет Судије
34 ВС Кабинет Судије
35 ВС Кабинет Судије

44 Тоалет мушки / женски

46 Ходник

50 Степениште УС4Б
52 Лифт Л4
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2_1.4 23 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

01 Дефинисати исписе у пољу 5
Panel 5 inscription to be defined

1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_1.5 24 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.6 25 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија*

1

2_1.7 26 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.8 27 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.9 28 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.10 29 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.11 30 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.12 31 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.13 32 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.14 33 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.15 34 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.16 35 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

6.3 Тоалет мушки / женски P1, 2 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 
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М 2

М 2

2. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR_B PART
ДЕО 3 / PART 3
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

05 ВС Судница
06 ВС Судница
07 ВС Судница
08 ВС Судница
09 ВС Судница
10 ВС Судница
11 ВС Судница
12 ВС Судница
13 ВС Судница

45 Хол
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1.7 05 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

01 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.8 06 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.9 07 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.10 08 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.11 09 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.12 10 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.13 11 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊ

1

1.14 12 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊ

1

1.15 13 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

М.2 45 Мапа са информацијама, према 
техничкој документацијји

/ 1 Ознака информација: МАПА
Ознака димензија 1800 / 1400мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске 
табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 210м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016.
Мапа са легендом површине1800 х1100мм штампана на ПВЦ фолији у пуном колору, према припреми за штампу.
Information sign: MAP
Аluminum panel sign (dimensions 1800/1400mm). Sign consists of side tracks and  front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, without 
corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 2.10m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Map and the legend, dimension 1800 х1100mm ,printed on PVC foil in full color, according to the preparation for print-
ing. 
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1.16

1.17
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1.18

1.18
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6.5
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2

2

2_1.172_1.17

2_1.17

2_1.18

2_1.18

2_1.19

2_1.19

2_2.1

2_2.1

45

1.2

1.2

А

2. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 2nd FLOOR_B PART
ДЕО 4 / PART 4
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

01 ВС Судница

02 ВС Судница
03 ВС Судница
04 ВС Судница
36 ВС Кабинет судије ДГО
37 ВС Кабинет судије ДГО
38 ВС Кабинет судије ДГО
39 ВС Председник одељења ДГО

Кабинет судије ДГО

40 Тоалет мушки
41 Тоалет женски

45 Хол

48 Степениште УС2Б
49 Степениште УС3Б
51 Лифт Л3
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2 76 -1 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

/ маркиран први спрат (1)
marked first floor (1)

1 Ознака информације
Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифотва и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог 
пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата

Information sign
Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Deter-
mine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion)..
Base module (M) composed of panels 2, 3,  appoints services of one floor.

00 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа 
Просторије за саслушање P 1, 2, 3, 4, 

10, 11,

01

03

02

04

01 
Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење 
ПОсебно одељење за сузбијање корупције 
Другостепено кривично одељење 
Кривично ванпретресно веће 
КОЦ P 1, 2, 

01

02 
Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско одељење / Кабинет 
Председника одељења / Кабинети судија  0х

P 1, 2, 

01

 
03 

Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

P 1, 2,

01

03

02

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

1a

0

2
3

130 350

03

02

01

-1

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско 
одељење / Кабинет
Председника одељења
/ Кабинети судија 0х

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење
ПОсебно одељење за сузбијање корупције
Другостепено кривично одељење
Кривично ванпретресно веће
КОЦ

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00
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1.16 05 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

01 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.17 06 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.18 07 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.19 08 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

2_1.17 36 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

01 Дефинисати исписе у пољу 5
Panel 5 inscription to be defined

1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_1.18 37 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

2_1.19 38 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Судија*

1

2_2.1 39 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Другостепено грађанско одељење
Председник одељења
Судија

1

6.4 40 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.5 41 Тоалет женски P2 1

1.2 56 мали грб
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату

А страна 1 Ознака усмеравања: Путоказна Ознака
Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Direction sign: Navigation sign
Аluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, 
without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

мали грб
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15
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TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 4 01 02 03 04 

1
2 1 1
3
1
2
3
1 6 9 4 6,9,4 19
2 3 13 4 3,13,4 20
3
4
5
6 2 1 2 5
7
8
P
1 1 двостр. 1 двостр. 1
2
П
М2 1 1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar
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3. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR_A PART
ДЕО 1 / PART 1
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

01 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

02 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

03 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

04 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

05 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

28 ВС Рачуноводство
29 ВС Руководилац одељења за 

јавне набавке
30 ВС Одељење за јавне набавке
31 ВС Судијски приправници
32 ВС Сарадници Правосудне 

академије

37 Ходник
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2_1.1 29 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Руководилац одељења за јавне набавке

01 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

4.1 01 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.2 02 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

1

4.3 03 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

1

4.4 04 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

1

4.5 05 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

1

4.6 28 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Рачуноводство

1

4.7 30 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Одељење за јавне набавке

1

4.8 31 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Судијски приправници

1

СФ.4 32 САЛА 04 /  патерн70мх0,1м 
+ 
испис 2х1х0,3м 

Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (кругови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла.  Дужина 
исписа  (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту . Фолију поставитигорњом ивицом патерна баријере на 1.50 м 

од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.

Patternl in cutout foil ORACAL INT 401. ( circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of 
film to be adjusted to glass door hight. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font.
to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt.  Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.САЛА 01

ИСПИС

ВИЗУЕЛНА БАРИЈЕРА 

СФ 1

200

30
140

30
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02

6.1

4.10

4.10

4.11

4.11

4.12

4.12

4.13

4.13

4.14

4.14

4.15

4.15

4.16

4.16

4.17

4.17

4.18

4.18

1.3

1.3

8

8

2.1

2.1

3. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR_A PART
ДЕО 2 / PART 2
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

06 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

07 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

08 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

09 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

10 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

11 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

12 ВС Грађанско одељење
Судијски помоћници

13 ВС Кривично одељење
Судијски помоћници

14 ВС Кривично одељење
Судијски помоћници

35 Електро просторија

36 Хол ходник

38 Степениште С1А
39 Степениште С2А
40 Лифт Л1
41 Лифт Л2
42 Лифт Л5



УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE
3. СПРАТ _А ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR_A PART

УСТАНОВЕ ПРАВОСУЂА 2 | Пројекат означавања | Signage Project | 113

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.3 36 (40, 42) 01
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак 
Посебно одељење за сузбијање корупције 
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

P1,2,3

01 маркиран трећи спрат(3)
marked third floor (3)

Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (, 
2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, 
тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3,. означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Base module (M) composed of panels 2, 3,; appoints services of one floor.ww

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

03

2.1 29 (35) 03
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

01 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

Грађанско одељење
Судијски помоћници

Кривично одељење 
Судијски помоћници

Руководилац одељења за јавне 
набавке

Одељење за јавне набавке

Судијски приправници

Сарадници Правосудне академије

Другостепено грађанско одељење
Судије

Посебно одељ. за сузб. корупције 
Судска пракса 
Судијски помоћници

Кривично одељење 
Судијски помоћници

Одељење за малолетнике 
Судијски помоћници

Кривично одељење 
Судска пракса

Грађанско одељење
Судска пракса

Судска управа
Судијски помоћници

Руководилац рачуноводства

Рачуноводство

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

0

2
3

130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481

1a
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4.10 06 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.11 07 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

1

4.12 08 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

4.13 09 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

4.14 10 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

4.15 11 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

4.16 12 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење 
Судијски помоћници

4.17 13 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење 
Судијски помоћници

4.18 14 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење 
Судијски помоћници

6.1 35 Електро просторија P5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

8 38 P8 / 1 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 
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schematic
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03

2_1.2

2_1.2

2_1.3

2_1.3

6.2 6.3

6.2

6.3

4.19

4.
19

4.20

4.20

4.21

4.21

4.22

4.22

4.23

4.23

4.24

4.24

4.25

4.25
4.26

4.26

4.27

4.274.274.29

4.28

4.29

4.28

3. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR_A PART
ДЕО 3 / PART 3
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

15 ВС Судска пракса ПОСК
Судијски помоћници ПОСК

16 ВС Судијски помоћници ПОСК
17 ВС Судијски помоћници КО
18 ВС Судијски помоћници КО
19 ВС Судијски помоћници ОМ
20 ВС Кабинет Судије ДГО
21 ВС Кабинет Судије ДГО
22 ВС Судска пракса КО
23 ВС Судска пракса ГО
24 ВС Судска управа

Судијски помоћници
25 ВС Судска управа

Судијски помоћници
26 ВС Руководилац 

рачуноводства
27 ВС Рачуноводство

33 Тоалет мушки 
34 Тоалет женски

36 Ходник
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2_1.2 20 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Другостепено грађанско одељење
Судија

01 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_1.3 21 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Другостепено грађанско одељење
Судија

1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

4.19 15 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Посебно одељење за сузбијање корупције
Судска пракса 
Судијски помоћници

01 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.20 16 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Посебно одељење за сузбијање корупције
Судијски помоћници

1

4.21 17 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење 
Судијски помоћници

1

4.22 18 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење  
Судијски помоћници

1

4.23 19 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Одељење за малолетнике
Судијски помоћници

1

4.24 22 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Кривично одељење
Судска пракса

1

4.25 23 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Грађанско одељење
Судска пракса

1

4.26 24 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Судска управа
Судијски помоћници

1

4.27 25 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Судска управа
Судијски помоћници

1

4.28 27 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Рачуноводство

1

4.29 26 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Руководилац рачуноводства

1

6.2 33 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.3 34 Тоалет женски P2 1
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar

TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 01 02 03 04 

1 1 1

2
3
1
2 1 1 15 1
3
1
2 1 2 1,2 3
3
4 8 9 11 8,9,11 28
5
6 1 2 3
7
8
P 1 1
1
П
М3
СФ патерн70мх0,1м 

+ 
испис 2х1х0,3м

патерн70мх0,1м + 
испис 2х1х0,3м
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01

3. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR_B PART
ДЕО 1 / PART 1
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

14 ПОС Судница KO

15 ПОС Одељење за извршење 
кривичних санкција

16 ВС Кабинет руководиоца за 
јавне набавке

17 ВС Волонтери
Приправници
Правосудна академија

18 ВЈТ Кабинет Истрага 1. степен

19 ВЈТ Кабинет Истрага 1. степен

20 ВС Судница

21 ВС Судница

41 Хол

42 Тоалет мушки

43 Тоалет женски

47 Степениште

41
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1.1 14 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

03 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.2 20 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

01 1

1.3 21 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

4.1 15 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Одељење за извршење кривичних санкција

03 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.2 16 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Руководилац одељења за јавне набавке

01 1

4.3 17 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
Волонтери
Приправници
Правосудна академија

1

4.4 18 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД
Истрага 1. степен

02 1

4.5 19 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД
Истрага 1. степен

1

6.1 42 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.2 43 Тоалет женски P2 1

1.1 41 мали грб
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату

А страна 1 Ознака усмеравања: Путоказна Ознака
Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Direction sign: Navigation sign
Аluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, 
without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

мали грб
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату

Б страна

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15
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1.4

1.4

1.5

1.5

2_1.6

2_1.7

2_1.7

2_1.1

2_1.1

2_1.6

2_1.2

2_1.2

2_13

2_1.3

2_1.4

2_1.4

2_1.5

2_1.5

2_1.6

2_1.6

6.3

6.3

6.4

6.4
3. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR_B PART
ДЕО 2 / PART 2
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

22 ВС Судница
23 ВС Судница
24 ВС

25 ВС

26 ВС

27 ВС

28 ВС
29 ПОС Кабинет Судије ПП
30 ПОС Кабинет Судије ПП
35 Кафе кухиња

40 Тоалет мушки / женски

42 Ходник

46 Степениште УС4Б
48 Лифт Л4
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.4 22 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

01 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.5 23 Суђење у току
Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

2_1.1 24 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД

01 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_1.2 25 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД 1

2_1.3 26 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД 1

2_1.4 27 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД 1

2_1.5 28 Мали грб
ВИШИ СУД У БЕОГРАД 1

2_1.6 29 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет судије за претходни поступак
Судија

03 1

2_1.7 30 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет судије за претходни поступак
Судија

1

6.3 40 Тоалет мушки /женски P1,2 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.4 35 Чајна кухиња P4 1
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1.8

1.6

1.9

1.7

1.10

1.8

1.11

1.9

1.12
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10

1.13

1.
11

1.14

1.6

1.
12

1.7

1.
13

1.
14

М 3

М 3

3. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR_B PART
ДЕО 3 / PART 3
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

05 ПОС Судница КО
06 ПОС Судница КО
07 ПОС Судница КО
08 ПОС Судница КО
09 ПОС Судница КО
10 ПОС Судница КО
11 ПОС Судница КО
12 ПОС Судница КО
13 ПОС Судница КО

41 Хол



УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE
3. СПРАТ _Б ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR_B PART

УСТАНОВЕ ПРАВОСУЂА 2 | Пројекат означавања | Signage Project | 124

1.6 05 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

03 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.7 06 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.8 07 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.9 08 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.10 09 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.11 10 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.12 11 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.13 12 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.14 13 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

М.3 41 Мапа са информацијама, према 
техничкој документацијји

/ 1 Ознака информација: МАПА
Ознака димензија 1800 / 1400мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се поставља лице од алуминијумске 
табле. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид. Горњу ивицу ознаке поставити на 210м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016.
Мапа са легендом површине1800 х1100мм штампана на ПВЦ фолији у пуном колору, према припреми за штампу.
Information sign: MAP
Аluminum panel sign (dimensions 1800/1400mm). Sign consists of side tracks and  front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, without 
corner plastic elements.Sign mounting with hidden elements, on the wall. Upper edge on 2.10m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.Coat all panels in RAL 7016 colour. Map and the legend, dimension 1800 х1100mm ,printed on 
PVC foil in full color, according to the preparation for printing. 
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04

6.6

6.6

6.5

6.5

2
2

1.15

1.15

4.6

4.6

1.16

116

1.17

1.17

2_1.8

2_1.8

2_1.9

2_1.9

2_1.10

2_1.10

2_1.11

2_1.11

1.2

1.2

А

3. СПРАТ_Б ЦЕЛИНА / 3rd FLOOR_B PART
ДЕО 4 / PART 4
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

01 ПОС Кривично ванпретресно веће

02 ПОС Судница КО
03 ПОС Судница КО
04 ПОС Судница КО
31 ПОС Кабинет судије ПП
32 ПОС Кабинет судије ПП
33 ПОС Кабинет судије ПП
34 ПОС Кабинет судије ПП

36 Тоалет мушки
37 Тоалет женски

41 Хол

44 Степениште УС2Б
45 Степениште УС3Б
47 Лифт Л3
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шема
schematic

шифра
code
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color
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2 76 -1 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

/ маркиран први спрат (1)
marked first floor (1)

1 Ознака информације
Ознака димензија 487/1591мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред лифотва и степеништа. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог 
пода). Пре постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3, означава садржаје једног спрата

Information sign
Modular aluminum panel sign (dimensions 487/1591mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by elevators and stairs. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Deter-
mine the exact position of the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion)..
Base module (M) composed of panels 2, 3,  appoints services of one floor.

00 (P7, лифт 2, лифт 3, лифт 4)

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа 
Просторије за саслушање P 1, 2, 3, 4, 

10, 11,

01

03

02

04

01 
Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење 
ПОсебно одељење за сузбијање корупције 
Другостепено кривично одељење 
Кривично ванпретресно веће 
КОЦ P 1, 2, 

01

02 
Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско одељење / Кабинет 
Председника одељења / Кабинети судија  0х

P 1, 2, 

01

 
03 

Б целина (P7, лифт 3, лифт 4, )
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

P 1, 2,

01

03

02

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

1a

0

2
3

130 350

03

02

01

-1

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кривично ванпретресно веће
Кабинети Судија ПП
Суднице КО 0х-0х
ИК Одељење

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Истрага 1. степен

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Другостепено грађанско 
одељење / Кабинет
Председника одељења
/ Кабинети судија 0х

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Првостепено кривично одељење
ПОсебно одељење за сузбијање корупције
Другостепено кривично одељење
Кривично ванпретресно веће
КОЦ

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00
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1.15 01 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

03 1 Ознака димензија 320/680мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.
Додатни профил за лако качење и промену дневног распореда суђења (папир A4) монтирати на профил 7.
Посебан елемент - позадински осветљен елемент са исписом “Суђење у току” опремити прекидачем, контролисаним из суднице.

Modular aluminum panel sign (dimensions 320/680mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.
Additional profile/holder for the daily courtroom schedule (А4 paper) mounted on the panel 7, easy schedule changing required.
Specific element - backlit courtroom activity sign. Backlight controled with switch inside the courtroom.

1.16 02 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

1.17 03 Суђење у току
Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Судница 0х
Судија
Судијски помоћник
Записничар
РАСПОРЕД СУЂЕЊА

1

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement
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P колор
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2_1.8 31 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет судије за претходни поступак
Судија

03 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_1.9 32 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет судије за претходни поступак
Судија

1

2_1.10 33 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет судије за претходни поступак
Судија

1

2_1.11 34 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кабинет судије за претходни поступак
Судија

1

6.5 36 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.6 37 Тоалет женски P2 1

4.6 01 Мали грб
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАД
Кривично ванпретресно веће

03 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули 
(1, 2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

1.2 41 мали грб
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату

А страна 1 Ознака усмеравања: Путоказна Ознака
Ознака димензија 1500/300мм од алуминијумског лима дебљине 2 мм. Систем чине бочни носачи на које се постављају лица ( два) од 
алуминијумских табли. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира качењем, на плафон, висилицама од челичних сајли 1,5мм. Доњу ивицу ознаке поставити на 2,2м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Direction sign: Navigation sign
Аluminum panel sign (dimensions 1500/300mm). Sign consists of side tracks and two front elements.  All visible parts of the sign made of aluminum, 
without corner plastic elements.

Sign mounting with steal hangers 1.5mm, on the ceeling. Bottomedge on 2.2m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after 
reviewing all surrounding interior elements.

Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

мали грб
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х
Суднице 0х - 0х на приземљу
Суднице 0х - 0х на 2.спрату
Суднице 0х - 0х на 3.спрату

Б страна

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15

СУДНИЦЕСУДНИЦЕ СПРАТСПРАТ

03

01 02

00

01-25
01-25

28-35
21-28
01-15
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar

TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 4 01 02 03 04 

1
2 1 1
3
1
2
3
1 3 2 9 3 2,2 1,9,3 17
2 7 4 5 2,4 11
3
4 5 1 2 2 1,1 6
5
6 2 2 2 6
7
8
P
1 1 двостр. 1 двостр. 2
2
П
М3 1 1
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4. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 4th FLOOR_A PART
ДЕО 1 / PART 1
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

01 ПОЈТ Кабинет Заменика ЈТ
02 ПОЈТ Кабинет Заменика ЈТ
03 ПОЈТ Кабинет Заменика ЈТ
04 ПОЈТ Кабинет Заменика ЈТ
05 ПОЈТ Кабинет Заменика ЈТ
14 ВЈТ Дактилобиро
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

2_2.1 01 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

04 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.2 02 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.3 03 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.4 04 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.5 05 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

7.1 01 Дактилобиро 02 1 Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби
Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Identification sign: Other judicial services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

Радионичари и возачи
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4. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 4th FLOOR_A PARTR
ДЕО 2 / PART 2
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

06 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца 
07 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца 
08 ПОЈТ Кабинет Заменика  Јавног Тужиоца
09 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца 
10 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца 
11 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца 

18 Електро просторија
19 Хол ходник

20 Степениште УС1А
21 Степениште УС2А
22 Лифт Л1
23 Лифт Л2
24 Лифт Л5
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.4 19 (22, 24) 04
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Писарница
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ
Писарница

P1,2,3

04

02

маркиран 4. спрат(4)
marked 4. floor (4)

Ознака димензија 487/343мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (, 
2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, 
тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3,. означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/343mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Base module (M) composed of panels 2, 3,; appoints services of one floor.ww

2.1 19 (23) 04
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ

04 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

Кабинети заменика ЈТ 0х-0х

Кабинети заменика ЈТ 0х-0х

Дактилобиро (ВЈТ)

Дактилобиро

Писарница

15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

0

2
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130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481

1a

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница

04
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
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2_2.6 06 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

04 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.7 07 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.8 08 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.9 09 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.10 10 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.11 11 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

6.1 18 Електро просторија P5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

8 20 P8 / 1 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 
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03

6.2

6.2

6.3

6.3

7.2

7.
2

8.1

8.18.1

8.
1

4. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 4th FLOOR_A PART
ДЕО 3 / PART 3
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

12 ПОЈТ Дактилобиро

13 ПОЈТ Писарница

ВЈТ

16 Тоалет мушки

17 Тоалет женски
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
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P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

6.2 16 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.3 17 Тоалет женски P2 1

8.1 13 ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ

Писарница

02  04

  

3 Ознака идентификације: Остале просторије правосудних служби које деле две службе
Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Identification sign: Other judicial services used by two services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

7.2 12 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАД
Дактилобиро

04 1 Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби
Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Identification sign: Other judicial services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 
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ВИШИ СУД  У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

1a

2

3а

3а

14261
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar

TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 01 02 03 04 

1 1 1 1 1

2
3
1
2 1 1 5 1
3
1
2 5 6 5,6 11
3
4
5
6 1 2 3
7 1 1 1 1 2
8 3 3 3 3
P 1 1
1
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01

2_2.1

2_2.1

2_2.2

2_2.2

2_2.4

2_2.4

2_2.3

2_2.3

2_2.5

2_
2.

5

2_2.6

2_
2.

6

2_2.72_
2.

7

4.1

4.1

4.2

4.
2

5. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 5th FLOOR_A PART
ДЕО 1 / PART 1
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

01 ПОЈТ Сарадници Јавног Тужиоца
02 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
03 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
04 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
05 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
28 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
29 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
30 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
31 ПОЈТ Сарадници Јавног Тужиоца
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

2_2.1 02 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

04 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.2 03 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.3 04 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.4 05 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.5 28 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.6 29 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.7 30 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

4.1 01 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД
Сарадници јавног тужиоца

04 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.2 31 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД
Сарадници јавног тужиоца

1
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02

2_2.8

2_2.8

2_2.9

2_2.9

2_2.10

2_2.10

2_2.11

2_2.11

2_2.12

2_2.12

2_2.13

2_2.13

2_2.14

2_2.14

2_2.15

2_2.15

2_2.16

2_2.16

6.1

6.1

1.5

1.
5

8

8

8

2.1

2.1

8
5. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 5th FLOOR_A PART
ДЕО 2 / PART 2
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

06 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
07 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
08 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
09 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
10 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
11 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца

12 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
13 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
14 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца

34 Електро просторија

35 Хол ходник

37 Степениште УС1А
38 Степениште УС2А
39 Лифт Л1
40 Лифт Л2
41 Лифт Л5
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.5 36 (40, 42) 05
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

P1,2,3

04 маркиран пети спрат(5)
marked floor (5)

Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (, 
2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, 
тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3,. означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Base module (M) composed of panels 2, 3,; appoints services of one floor.ww

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

05

0

2
3

1a
15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481

2.1 35 (38, 40) 05
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ

04 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

Кабинети заменика ЈТ 0х-0х

Кабинети заменика ЈТ 0х-0х
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2_2.8 06 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

04 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.9 07 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.10 08 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.11 09 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.12 10 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.13 11 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.14 12 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.15 13 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.16 14 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

6.1 34 Електро просторија P5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

8 37, 38 P8 / 2 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 
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2_2.172_2.17

2_2.17

2_2.18

2_2.18

2_2.19

2_2.19

2_2.20

2_2.20

2_1.1

2_1.1

2_1.2

2_1.2

2_2.21

2_2.21

4.3

4.4

4.4

4.5

4.5 4.64.6

4.7

4.7

4.8

4.8 4.3

6.2

6.2

6.3

6.3

5.1

5.15.1
35

5. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 5th FLOOR_A PART
ДЕО 3 / PART 3
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

15 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
16 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца
17 ПОЈТ Координација
18 ПОЈТ Координација
19 ПОЈТ Руководилац Ко
20 ПОЈТ Преглед списа
21 ПОЈТ Кабинет 1.Заменика ЈТ
22 ПОЈТ Секретар

Сарадник
23 ПОЈТ Секретарица
24 ПОЈТ Секретарица
25 ПОЈТ Кабинет Јавног Тужиоца
26 ПОЈТ Кабинет Јавног Тужиоца
27 ПОЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца

32 Тоалет мушки
33 Тоалет женски

35 Ходник
36 Ходник
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2_1.1 25 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужоца
Тужилац

04 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у складу 
са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_1.2 26 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужоца
Тужилац

1

2_2.17 15 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.18 16 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.19 19 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Руководиоца КО
Руководилац

1

2_2.20 21 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет  1. Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.21 27 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Кабинет Заменика Јавног Тужоца
Зам.Тужиоца

1

4.3 20 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Преглед списа

04 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.4 17 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Координација

1

4.5 18 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Координација

1

4.6 22 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Секретар
Сарадник

1

4.7 23 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Секретарице

1

4.8 24 Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  
БЕОГРАДУ
Секретарице

1

5.1 35 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД
Кабинети Јавног Тужиоца 0х-0х
Кабинети Заменика Јавног Тужиоца 0х-0х
Координација
Руководилац Ко
Преглед списа
Кабинет 1.Заменика ЈТ
Секретар , Сарадник
Секретарице

04 2 Ознака димензија 210/x мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/x mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).

6.2 32 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.3 33 Тоалет женски P2 1
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar

TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 01 02 03 04 

1 1 1 1

2
3
1
2 1 1 2 1
3
1
2 7 9 7 7,9,7 23
3
4 2 6 2,6 8
5 2 2 2
6 1 2 3
7
8
P 2 2
1
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6. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 6th FLOOR_A PART
ДЕО 1 / PART 1
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

01 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
02 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
03 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
04 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
05 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
28 ВЈТ Група за кадровске и персоналне послове
29 ВЈТ Кабиинет финансијских форензичара
30 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
31 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
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2_2.1

2_2.1

2_2.2

2_2.2

2_2.4

2_2.4

2_2.3

2_2.3

2_2.5

2_2.5

4.1

4.1

2_26

2_2.6

2_2.7

2_2.7

2_2.8

2_2.8
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

2_2.1 01 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

02 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.2 02 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.3 03 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.4 04 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.5 05 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.6 29 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет финансијског форензичара
Форензичар

1

2_2.7 30 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.8 31 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

4.1 19 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Сала за сатанке

02 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
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2_2.10

2_2.10

2_2.11

2_2.11

2_2.12

2_2.12

2_2.13

2_2.13

2_2.14

2_2.14

2_2.15

2_2.15

2_2.16

2_2.16

2_2.17

2_2.17

2_2.18

2_2.18

6.1

6.1

1.6

1.
6

8

8

8

2.1

2.1

8

6. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 6th FLOOR_A PART
ДЕО 2 / PART 2
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

06 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
07 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
08 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
09 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
10 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
11 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК

12 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
13 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
14 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК

34 Електро просторија

35 Хол ходник

37 Степениште УС1А
38 Степениште УС2А
39 Лифт Л1
40 Лифт Л2
41 Лифт Л5
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2.1 35 (38, 40) 06
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

02 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

Посебно одељење за борбу против 
корупције
Кабинети заменика ЈТ 0х-0х

Посебно одељење за борбу против 
корупције 
Кабинети заменика ЈТ 0х-0х

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.6 35 (39, 41) 06
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

P1,2,3

02 маркиран шести спрат(6)
marked floor (6)

Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (, 
2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, 
тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3,. означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Base module (M) composed of panels 2, 3,; appoints services of one floor.ww

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

06

0

2
3

1a
15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

2_2.10 06 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

02 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.11 07 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.12 08 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.13 09 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.14 10 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.15 11 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.16 12 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.17 13 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.18 14 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

6.1 34 Електро просторија P5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

8 37, 38 P8 / 2 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 
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2_2.27 3.2 3.1

3.1

3.2

4.1
4.1

4.2

4.2

5.15.1

5.1

6. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 6th FLOOR_A PART
ДЕО 3 / PART 3
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

15 ВЈТ Кабинет Заменика Јавног Тужиоца ПОСК
16 ВЈТ Одељење за информатику и аналитику
17 ВЈТ Руководилац ПОСК
18 ВЈТ Руководилац ПОСК
19 ВЈТ Сала за састанке
20 ВЈТ Сала за састанке
21 ВЈТ Руководилац 1.степеног одељења
22 ВЈТ Кабинет 1.Заменика ЈТ
23 ВЈТ Кабинет 1.Заменика ЈТ
24 ВЈТ Административно технички секретар
25 ВЈТ Кабинет Јавног Тужиоца
26 ВЈТ Кабинет Јавног Тужиоца
27 ВЈТ Секретар

32 Тоалет мушки
33 Тоалет женски

35 Ходник
36 Ходник
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
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P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

2_2.19 15 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

02 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.20 16 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Одељење за информатику и аналитику

1

2_2.21 17 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Руководиоца одељења

1

2_2.22 18 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет Руководиоца одељења

1

2_2.23 21 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Првостепено одељење
Кабинет Руководиоца одељења

1

2_2.24 22 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет 1. Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.25 23 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет 1.Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.26 25 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет ЈавногТужиоца
Тужилац

1

2_2.27 26 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет ЈавногТужиоца
Тужилац

1

4.1 24 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Административно техничког 
секретара

02 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.2 27 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет секретара
Секретар

1

3.1 19 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Сала за сатанке

02 1 Ознака идентификације: Остале ( заједничке ) просторије правосудних служби
Ознака димензија 210/92 мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Identification sign: Other judicial services
Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

3.1 20 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Сала за сатанке

1
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5.1 35 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАД
Кабинети Јавног Тужиоца 0х-0х
Кабинети 1.Заменика ЈТ 0х-0х
Руководилац ПОСК 0х-0х
Кабинет Админ.тех.секретара
Руководилац 1. степеног одељења
Сале за састанке

02 2 Ознака димензија 210/x мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 
3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/x mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

6.2 32 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.3 33 Тоалет женски P2 1
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar

TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 01 02 03 04 

1 1 1 1

2
3
1
2 1 1 2 1
3
1
2 8 9 9 8,9,9 26
3 2 2 2
4 1 2 1,2 3
5 2 2 2
6 1 2 3
7
8
P 2 2
1
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7.СПРАТ ОБЈЕКАТ_А
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2_2.4

2_2.6

2_2.5

2_2.7

2_2.6

2_2.8

2_2.7
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7. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 7th FLOOR_A PART
ДЕО 1 / PART 1
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

01 ВЈТ Заменици JT за ВТК
02 ВЈТ Тужилачки помоћници за ВТК
03 ВЈТ Заменици ЈТ
04 ВЈТ Заменици ЈТ
05 ВЈТ Заменици ЈТ
28 ВЈТ Заменици ЈТ
29 ВЈТ Заменици ЈТ
30 ВЈТ Заменици ЈТ
31 ВЈТ Заменици ЈТ за ВТК
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

2_2.1 01 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за високотехнолошки 
криминал
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

02 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.2 03 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.3 04 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.4 05 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.5 28 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.6 29 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.7 30 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.8 31 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за високотехнолошки 
криминал
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

4.1 02 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Посебно одељење за високотехнолошки 
криминал
Кабинет Тужилачких помоћника

02 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
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7. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 7th FLOOR_A PART
ДЕО 2 / PART 2
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

06 ВЈТ Заменици ЈТ
07 ВЈТ Заменици ЈТ
08 ВЈТ Заменици ЈТ
09 ВЈТ Заменици ЈТ
10 ВЈТ Заменици  ЈТ за МК
11 ВЈТ Заменици ЈТ за МК

12 ВЈТ Тужилачки помоћници за МК
13 ВЈТ Заменици ЈТ
14 ВЈТ Заменици ЈТ

34 Електро просторија

35 Хол ходник

37 Степениште УС1А
38 Степениште УС2А
39 Лифт Л1
40 Лифт Л2
41 Лифт Л5
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.7 35 (40, 38) 07
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки 
криминал

P1,2,3

02 маркиран седми спрат(7)
marked floor (7)

Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (, 
2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, 
тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3,. означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Base module (M) composed of panels 2, 3,; appoints services of one floor.ww

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

0

2
3

1a
15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481

07

2.1 35 (38, 40) 07 
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

02 1 Ознака ширине 481мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 2, 3... 
n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре постављања, тачну позицију 
ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити од кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (width 481mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends (2mm). All 
visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign after reviewing all 
surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

Кабинети заменика ЈТ 0х-0х

Одељење за малолетнички 
криминал
Кабинети заменика ЈТ 0х-0х
Тужилачки помоћници

Посебно одељење за 
високотехнолошки криминал
Кабинети заменика ЈТ 0х-0х
Тужилачки помоћници

Кабинети заменика ЈТ 0х-0х

Другостепено одељење
Кабинети заменика ЈТ 0х-0х

Приправници

Референт за експедицију поште
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2_2.9 06 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

02 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.10 07 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.11 08 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.12 09 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.13 10 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Oдељење за малолетнички криминал
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.14 11 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Oдељење за малолетнички криминал
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.15 13 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.16 14 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

6.1 34 Електро просторија P5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

8 37, 38 P8 / 2 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

4.2 12 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Oдељење за малолетнички криминал
Кабинет Тужилачких помоћника

02 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
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6.2

6.2

6.3

6.3

2_2.17

2_2.17

2_2.18

2_2.18

2_2.19

2_2.19

2_2.20

2_2.20

2_2.21

2_2.21

2_2.22

2_2.22

2_2.23

2_2.23

2_2.24

2_2.24
2_2.25

2_2.25
2_2.26

2_2.26

2_2.27

2_2.27

4.4

4.3

4.4

4.3

7. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 7th FLOOR_A PART
ДЕО 3 / PART 3
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

15 ВЈТ Приправници
16 ВЈТ Заменици ЈТ
17 ВЈТ Заменици ЈТ
18 ВЈТ Заменици ЈТ
19 ВЈТ Заменици ЈТ
20 ВЈТ Заменици ЈТ
21 ВЈТ Заменици ЈТ
22 ВЈТ Заменици ЈТ
23 ВЈТ Заменици ЈТ
24 ВЈТ Заменици ЈТ
25 ВЈТ Заменици ЈТ за ДСО
26 ВЈТ Заменици ЈТ за ДСО
27 ВЈТ Референт за експедицију поште

32 Тоалет мушки
33 Тоалет женски

36 Ходник
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

2_2.17 16 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

02 1 Ознака димензија 210/220мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Уз профиле за уметање промењивих исписа (6) обезбедити фронт од Јувидур фолије, димензија и дебљине према величини профила.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/220mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Panels with changable inscriptions (6) fronted with Juvidur foil, dimensions and thickness defined by the panel size.

2_2.18 17 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.19 18 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.20 19 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.21 20 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.22 21 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.23 22 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.24 23 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.25 24 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.26 25 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Другостепено одељење
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

2_2.27 26 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Другостепено одељење
Кабинет Зам. ЈавногТужиоца
Зам.Тужиоца

1

6.2 32 Тоалет мушки P1 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.3 33 Тоалет женски P2 1

4.3 15 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Кабинет тужилачких приправника

02 1 Ознака димензија 210/156мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.

Modular aluminum panel sign (dimensions 210/156mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).

4.4 27 Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖОЛАШТВО У  БЕОГРАДУ
Референт за експедицију поште

1
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

* без “насловних” панела: спрат, институција, грб и сл.
* without “header”panels: floor, institution, coat of arms and similar

TИП
TYPE

ДЕО / PART АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

УКУПНО
TOTAL1 2 3 01 02 03 04 

1 1 1 1

2
3
1
2 1 1 7 1
3
1
2 8 8 11 8,8,11 27
3
4 1 1 2 1,1,2 4
5
6 1 2 3
7
8
P 2 2
1
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8.СПРАТ ОБЈЕКАТ_А
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8
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6.1 6.1

6.2

6.
2

СФ 8

СФ 8

СФ 8

8. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 8th FLOOR_A PART
АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

01 ПОЈТ Библиотека / Приправници
ВЈТ

02 Тоалет мушки / женски

03 Електро просторија

04 Хол Ходник

05 Степениште УС1А

06 Степениште УС2А

07 Лифт Л1

08 Лифт Л2

09 Лифт Л3



САЛА 01
ИСПИС

ВИЗУЕЛНА БАРИЈЕРА 

СФ 1

200

200

30
140

30
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.8 35 (40, 38) 08
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ БЕОГРАДУ
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
БЕОГРАДУ
Библиотека

P1,2,3

02

04

маркиран осми спрат(8)
marked floor (8)

Ознака димензија 487/343мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (, 
2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, 
тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3,. означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/343mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of 
the sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institu-
tion).
Base module (M) composed of panels 2, 3,; appoints services of one floor.ww

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Библиотека

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Библиотека

0

2
3

1a
15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481

08

6.1 03 Електро просторија P5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.2 02 Tоалет мушки / женски P1,2 1

8 5,6 P8 / 2 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

СФ.8 01 САЛА 08 /  патерн 90х0,1м + 
испис 2х1х0,3м 

Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (кругови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла.  Дужина 
исписа  (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту . Фолију поставитигорњом ивицом патерна баријере на 1.50 м 

од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.

Patternl in cutout foil ORACAL INT 401. ( circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of 
film to be adjusted to glass door hight. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font.
to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt.  Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

TИП
TYPE

ДЕО / 
PART

АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

1 01 02 03 04 
1 1 1 1

2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6 2
7
8 2
P 2
1
СФ патерн 90х0,1м + 

испис 2х1х0,3м
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6.1

6.
2

1.9

8

8

6.1

6.2

СФ9

СФ9

9. СПРАТ_А ЦЕЛИНА / 9th FLOOR_A PART
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

01 ВС Кафетерија

02 Тоалет мушки / женски

03 Електро просторија

04 Степениште УС1А
05 Степениште УС2А
06 Лифт Л1
07 Лифт Л2
08 Лифт Л3
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6.1 03 Електро просторија P5 / 1 Ознака димензија 170/95мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, директно на врата, по средини. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 170/95mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, directly on the door, centrally. Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the sign 
after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

6.2 02 Tоалет мушки / женски P1,2 1

6.3 01 Кафетерија P4 1

8 5,6 P8 / 2 Ознака димензија 128/128мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (1, 
2, 3... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира скривеним качењем, на зид поред врата, са стране кваке. Горњу ивицу ознаке поставити на 1,65м од коте готовог пода. Пре 
постављања, тачну позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. 

Modular aluminum panel sign (dimensions 128/128mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting with hidden elements, on the wall by the door (knob side). Upper edge on 1.65m measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. 

СФ.9 01 САЛА 08 /  патерн 90х0,1м Пескирана фолија ОРАЦАЛ ИНТ 401 сечена по облику (кругови пречника 3цм), из траке ширине 10 цм, дужине према ширини стакла.  Дужина 
исписа  (од сечених слова) и величина осталих слова одговара коришћеном фонту . Фолију поставитигорњом ивицом патерна баријере на 1.50 м 

од пода, испис на вратима на истој висини. Тачне димензије узети на постављеним вратима.

Patternl in cutout foil ORACAL INT 401. ( circles 3cm diam.) from strip 10cm high, length according glass dimensions. Letters are cutout. Dimensions of film 
to be adjusted to glass door hight. Length of text and size of other letters and numbers correspond to the used font.
to be position uper edge of linear patern at 1.50m, text on the door at same higt.  Precised dimension to be taken after the walls / door are placed.

шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription P колор

color
напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

1.9 01 08
А целина (P7, лифт 1, лифт 2 , лифт 5)
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кафетерија

P1,2,3

01 маркиран девети спрат(9)
marked floor (9)

Ознака димензија 487/187мм од алуминијумских профила у модуларном систему. Систем чине бочни носачи (0) на које се постављају модули (, 
2, 5... n). Бочним носачима скратити скривене крајеве страница за по 2мм. Ознаку извести без угаоних пластичних додатака.
Ознака се монтира на зид скривеним качењем. Ознаку поставити на сагледиву висину (1.2 до 2.1м од коте готовог пода). Пре постављања, тачну 
позицију ознаке ускладити са елементима ентеријера у непосредном окружењу.
Профиле пластифицирати у боју РАЛ 7016. Исписе израдити од беле кат фолије. Колорне акценте израдити кат фолије, сечене по облику, у 
складу са датом колор шемом.
Основни модул (М) чине профили 2, 3,. означава садржаје једног спрата.

Modular aluminum panel sign (dimensions 487/187mm). Sign consists of side tracks (0) and front/panel elements (1, 2, 3... n). Side tracks with cut ends 
(2mm). All visible parts of the sign made of aluminum, without corner plastic elements.
Sign mounting on wall with hidden elements. Sign vertical placement in-between 1.2 and 2.1m, measured from the floor. Determine the exact position of the 
sign after reviewing all surrounding interior elements.
Coat all panels in RAL 7016 colour. Inscriptions made of white cut foil. Color accents made of cut foil - color defined by schematic (one color per Institution).
Base module (M) composed of panels 2, 3,; appoints services of one floor.ww

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Библиотека

0

2
3

1a
15.5

156

156

156

156

156

156

156

156

15.5

130 350

03

02

01

-1

01

02

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Секретара Суда и портпарола
Кабинети Судија КО 0х-0х
Одељење судске праксе КО
Одељење за извршење на осн. верод. исправе
Управитељ судских писарница

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет Председника Суда
Кабинет Заменика Председника Суда
Кабинет Секретара Суда
Одељење за претходни поступак
Посебно одељење за сузбијање корупције
Одељење за малолетнике
Служба за пороту
Просторија за оштећене и сведоке
Служба за малолетничку деликвенцију
Дежурана

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Суднице 0х-1х
Судска писарница
Просторија за преглед списа
Шалтер сала

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Просторија за преглед списа
Просторије за саслушање

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Притворске јединице
Службене и техничке просторије

00

09

08

07

06

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Кабинет одељења за јавне набавке
Суднице 0х-0х

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
БИБЛИОТЕКА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинети заменика ЈТ
Другостепено одељење
Одељење за малолетнички криминал
Посебно одељење за високотехнолошки криминал

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВОУ 
БЕОГРАДУ
Кабинет Јавног Тужиоца
Кабинет 1.заменика ЈТ
Посебно одељење за сузбијање корупције
Кабинет финансијских форензичара

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Кабинети Јавних Тужилаца
Кабинет 1.Заменик Јавног Тужиоца
Кабинети Заменика ЈТ
Координација
Преглед списа

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Пиасрница
Просторија за преглед списа

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕОГРАДУ
Писарница

05

04

481

09

САЛА 01
ИСПИС

ВИЗУЕЛНА БАРИЈЕРА 

СФ 1

200

200

30
140

30
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

TИП
TYPE

ДЕО / 
PART

АКЦЕНТИ КОЛОРА / COLOR ACCENTS број панела*
no. of panels*

1 01 02 03 04 
1 1 1

2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6 3
7
8
P 2
1
СФ патерн 90х0,1м 



ЕВАКУАЦИОНИ ПЛАНОВИ
EVACUATION PLANS
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УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE
ЕВАКУАЦИОНИ ПЛАНОВИ / ЕVACUATION PLANS

ТИП ОЗНАКА / SIGN TYPE

EP  1...

420/297

МАТЕРИЈАЛИ / MATERIALS DIMENZIJE ELEMENATA
DIMENSIONS OF ELEMENTS

ИСПИС / TEXT

САДРЖАЈ/ content ПОЗИЦИЈА / position

форекс 420/297mm Евакуациони план
Evacuation plan

штампа на форексу
printed forex

ШИФРИРАЊЕ/МАТЕРИЈАЛИ /ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ
CODE SYSTEM / MATERIALS / DIMENSIONS

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Ознака од форекса 420/297мм према шеми.
Штампани евакуациони планови, колор штампа у формату 420/297мм директно на форексу. 
Ознаку поставити деиректним лепљењем на зид горњом ивицом на 1,65м мерено од завршно обрађеног пода. 

TECHNICAL DESCRIPTION
Sign made of forex  3mm, 420 / 297mm, with direct printing  / color/ on the material.
Sign to be glued directly on the wall, top edge of the sign should be positioned 1.65m measured from the floor final finish. 

 

420
29

7

16
50

NAPOMENA / NOTE

•   У пројекту ППЗ је дата ТАЧНА ДИСПОЗИЦИЈА ЕВАКУАЦИОНИХ ПЛАНОВА НА СВИМ ЕТАЖАМА/ EP 1....EP 86 И ПРЕМА ЊЕМУ ПОСТАВЉАТИ 
ПЛАНОВЕ НА ОБЈЕКТУ .

•  Цртежи евакуационих планова се израђују на крају - по завршеном и усвојеном пројекту ППЗ.
•  Финални текст општих правила у случају евакуације биће дефинисан за конкретне позиције након усвојеног елабората о противпожарној 

заштити у складу са мерама заштите и законским одредбама. 
• ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ ЈЕ ОБАВЕЗА ИЗВОЂЕЧА РАДОВА, ПРЕМА ЕП ИЗ ПРОЈЕКТА ППЗ КОЈЕ ДОСТАВЉА ИНВЕСТИТОР!

• In the project FSP are given the exact disposition of evacuation plans at all levels / -1 EP .... EP 86 , to be used for placeing of signs!
• Drawings of evacuation plans are to be made at the end – after the project FSP is completed and approved.
•  The final text of General rules in case of evacuation shall be defined for exact positions after FIRE SAFETY PROJECT is approved, in accordance to 

legislation.
• PRINT PREPARATION FILES FOR EVACUATION PLANS ARE TO BE DONE BY CONTRACTOR ACCORDING EP FROM FSP, WHICH IS TO BE DELIVERED 
BY INVESTOR!

форекс бели (са директном колор штампом) 3мм
white forex ( with direct colour print) 3mm
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УНУТРАШЊЕ ОЗНАЧАВАЊЕ / INDOOR SIGNAGE
ТИПОВИ ОЗНАКА / SIGN TYPES

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
SUMMARY

шема
schematic

шифра
code

спрат
floor

испис
inscription

легенда/симболи
legend/symbols

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

ЕP Финални текст општих правила у случају 
евакуације биће дефинисан за конкретне 
позиције након усвојеног елабората о 
противпожарној заштити у складу са мерама 
заштите и законским одредбама. 

The final text of General rules in case of evacua-
tion shall be defined for exact positions after FIRE 
SAFETY PROJECT is approved, in accordance to 
legislation.

цртежи основа са маркираним 
евакуациони излазима 
floor blueprints & marked evacuation 
exits

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Ознака од форекса 420/297мм према шеми.
Штампани евакуациони планови, колор штампа у формату 420/297мм 
директно на форексу. 
Ознаку поставити деиректним лепљењем на зид горњом ивицом на 1,65м 
мерено од завршно обрађеног пода. 

TECHNICAL DESCRIPTION
Sign made of forex  3mm, 420 / 297mm, with direct printing  / color/ on the 
material.
Sign to be glued directly on the wall, top edge of the sign should be positioned 
1.65m measured from the floor final finish. 

подрум
basement ― || ― ― || ― ― || ―

приземље
grounflloor

― || ― ― || ― ― || ―

1 А+Б ― || ― ― || ― ― || ―

2 А+Б ― || ― ― || ― ― || ―

3 А+Б ― || ― ― || ― ― || ―

4 А ― || ― ― || ― ― || ―

5 А ― || ― ― || ― ― || ―

6 А ― || ― ― || ― ― || ―

7 А ― || ― ― || ― ― || ―

8 А ― || ― ― || ― ― || ―

9 А ― || ― ― || ― ― || ―

EP  УКУПНО/ТOTAL ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ!  за потребе понуде предвиђа се количина , стварне 
количине  биће познате на основу ППЗ!!!

~ 80 ком

420

29
7

Smer evakuacije unutar objekta
Evacuation route

Unutrašnji hidrant
Indoor hydrant
Ručni javljač požara
Manual fire alarm
Ručni aparat za gašenje
Fire extinguisher

Evakuacioni hodnik
Emergency evacuation corridor
Evakuaciono stepenište
Emergency evacuation staircase

LEGENDA / SYMBOLS
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СПОЉНО ОЗНАЧАВАЊЕ 
OUTDOOR SIGNAGE
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КОЛОР СИСТЕМ / COLOR SYSTEM

ФОНТ / FONT

ПЛАСТИФИКАЦИЈА ПРОФИЛА / PROFILES COATING
ОСНОВНА БОЈА / BASIC COLOR
РАЛ/RAL 7016
МАТ, ПЕСКИРАНА ОБРАДА / MATTE, POWDER COATED FINISH

ROBOTO FONT FAMILY
REGULAR
BOLD
BOLD CONDENSED

01

04

03

02

АБВ

• Обавеза је добављача да осигура правилно темељење ознака у складу са важећим прописима и стандардима. 
• Узорке материјала, радионичке цртеже и исписе припремљене за штампу одобрава инвеститор. 
• Добављачи су у обавези да доставе реалне приказе свих ознака у облику 3Д монтаже. 
• Котирана диспозиција ознака се дефинише према изведеном стању након уређења партера. 

• It is contractor’s obligation to provide adequate foundation for the signs in accordance with the national regulations. 
• Material samples, construction drawings and text prepared for print, must be approved by Investor. 
• Contractors are obliged to provide real-life photomontages of each sign. 
• Dimensioned disposition of signs is to be defined according to on site state after landscapeing works are finished. 

Користити искључиво материјале који испуњавају дефинисане гаранте рокове:

Акрили - мин. 9 година

Фолија - 9 година

Винил - 3 године 

Боја - мин. 3 годин

Use only materials that are certified to following warranty periods:

Acrylics - min. 9 years

Foil - 9 years

Vinyl - 3 years

Paint - min. 3 years

У пројекту означавања је на свим позицијама дат само шематски приказ положаја државног грба кроз приказ 
малог грба РС.
Пре извођења тражити одобрење и проверити са инвеститором врсту и употребу државних симбола (мали грб, 
велики грб, застава,..) Републике Србије за све потребене позиције! 
In Signage project position of state coat of arms is given schematic by showing small coat of arms of Republic of Serbia.
Before production and materialisation of signs, it is obligatory to ask for approval  and to check with Investor a type and 
usage of state symbols (small coat of arms, big coat of arms, flag...) of Republic of Serbia for all needed positions!

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
GENERAL NOTES

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 5015

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 6033

ПРВИ OСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 2001

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
РАЛ/RAL 3001
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ДИСПОЗИЦИЈА ОЗНАКА / SIGN DISPOSITION

 T- 01

T-02

T-02
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ТЕХНИЧКИ ОПИС
Слободностојећа  са двострано поствљеним грбом и једностраним исписом институција, идентификациона ознака (тотем) 
1500x3500x250mm у комбинацији материјала.
Конструкцију извести од алуминијума, са спољашњим површинама:
•   Горњи део алуминијум силвер, високи сјај, средњи и доњи део пластифицирати у боју РАЛ 7016. Знак осветлити лед расветом.
• Носећа конструкција скривена. 
• Мали грб колорни - штампа на пвц фолији, сечен по облику.
• Исписе Институција и звести од слова сечених по облику од пвц фолије у белој боји, рефлектујуће, а акценте колора од пвц фолије према 
колор шеми.
• Адреса: слова сечена по облику од беле пвц фолије, рефлектујуће.
• Темељ ознаке мора испуњавати све важеће стандарде и прописе, и обавеза је добављача да га постави пре уградње тотема.

TECHNICAL DESCRIPTION
Totem Pylon ID Signage / 1 side, 1500x3500x250mm, in combination of materials:
• Construction is made in aluminum with sign faces: upper panel made of aluminium in silver top burnish, middle and bottom coated in RAL 7016 
colour
• Hiden fixing construction, 
• Small coat of arms -color print on pvc foil, cut in shape and applied 
•  Text & printing of both naming of Institutions and adress: Letters cut on shape in pvc white reflecting foil.
• Signage foundation must meet all the necessary construction regulations, and it is on the contractor to provide it.

ВИШИ СУД 
У БЕОГРАДУ

Савска 17А •  Београд

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕOГРАДУ

ПРВИ ОСНОВНИ СУД 
У БЕOГРАДУ

Предњи и задњи изглед
Front and back view

Бочни изглед
Side view

 T- 01 ТОТЕМ 1 / TOTEM 1

НАПОМЕНА / NOTE

На врху тотема дат је мали грб Републике Србије, као симбол Републике и Министарства правде, а не појединачних институција. 
At the top of the Totem pylon a small coat of arm  is given as a symbol of Republic and Ministry of justice, not as a sign of  single 
institutions.

70
7035

0

150 ~25

70

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БЕOГРАДУ
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 T- 04 T- 02 ТAБЛЕ 02 / TABLE 02

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРВИ ОСНОВНИ СУД 
У БЕOГРАДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕOГРАДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕOГРАДУ

500

30
0

25 25

50 50

50

50

50

Layout principles ТЕХНИЧКИ ОПИС
Ознака за именовање институција на улазу у објекат, димензија 50/30цм. Ознаку извести од алуминијумског 
лима, дебљине 2мм. 
Испис угравиран на материјалу у црној боји. Испис је у верзалу. Висина почетног слова, износи ~8мм. Дужина 
исписа и величина осталих слова и бројева одговара коришћеном фонту Робото Болд. Испис је у централном 
поравнању, а текст блок се центрира према хоризонталној и вертикалној оси плочице, према шеми. 
Израдити четири ознака за сваки улаз са платоа /2 позиције/. Ознаке се разликују у испису . 
Ознаке се постављају на фиксни стаклени део улазног портала - лепљењем. Позиције за монтажу дефинисати 
према реално изведеном стању. Ознаке институција равнати по вертикалној оси са размаком од 10 мм. Врх 
прве ознаке , равнати са висином улазних врата. 

TECHNICAL DESCRIPTION

The sign for naming of an institution at the entrance to the building, dimensions 50 / 30cm. Signto be made of aluminum sheet, 
2mm thick.

Print engraved on the material in black color. Text to be in the Caps / verzal. Height of first letter is ~ 8mm. Print Length and 
size of other letters and numbers according to the font Roboto Bold. Print is centrally aligned and the text block is centered to 
the horizontal and vertical axes, according to the scheme.

Four signs to be made for each entrance - 2 positions. Signs differ in print.

Signs are placed by glu, on the glass, fixed part of portal.Positions of fixing to be defined according to the as/is state. Signs of 
institution to be aligned by the vertical axis, with a gap of 10mm. Top of the first sign , to be aligned to with top of the door.

Т-2a

Т-2b

Т-2c

Т-2d

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВИШИ СУД У БЕOГРАДУ
ПРВИ ОСНОВНИ СУД 

У БЕOГРАДУ
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шема
schematic

шифра
code

позиција
placement

испис
inscription

P колор
color

напомена
notes

количина
quantity

технички опис
technical description

Т-1 према шеми
according to 
sheme

Мали грб

ВИШИ СУД У БЕOГРАДУ

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕOГРАДУ

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕOГРАДУ

Савска 17А• Београд

01

02

03

04

једнострани испис 1 Слободностојећа једнострана идентификациона ознака (тотем) 1500x3500x250mm у комбинацији материјала.
Конструкцију извести од алуминијума, са спољашњим површинама:
•  Горњи део алуминијум силвер, високи сјај, средњи и доњи део пластифицирати у боју РАЛ 7016. Знак осветлити лед расветом.
• Носећа конструкција скривена. 
• Мали грб колорни - штампа на пвц фолији, сечен по облику.
• Исписе Институција и звести од слова сечених по облику од пвц фолије у белој боји, рефлектујуће, а акценте колора од пвц фолије према колор 
шеми.
• Адреса: слова сечена по облику од беле пвц фолије, рефлектујуће.
• Темељ ознаке мора испуњавати све важеће стандарде и прописе, и обавеза је добављача да га постави пре уградње тотема.

Totem Pylon ID Signage / 1 side, 1500x3500x250mm, in combination of materials:
• Construction is made in aluminum with sign faces: upper panel made of aluminium in silver top burnish, middle and bottom coated in RAL 7016 colour
• Hiden fixing construction, 
• Small coat of arms -color print on pvc foil, cut in shape and applied 
•  Text & printing of both naming of Institutions and adress: Letters cut on shape in pvc white reflecting foil.
• Signage foundation must meet all the necessary construction regulations, and it is on the contractor to provide it.

25 25

50 50

50

50

50

ПРВИ ОСНОВНИ СУД 
У БЕOГРАДУ

Т-2a према шеми
according to 
sheme

Мали грб 
 ВИШИ СУД У БЕOГРАДУ

/ 2 Ознака за именовање институција на улазу у објекат, димензија 50/30цм. Ознаку извести од алуминијумског лима, дебљине 2мм. 
Испис угравиран на материјалу у црној боји. Испис је у верзалу. Висина почетног слова, износи ~8мм. Дужина исписа и величина осталих 
слова и бројева одговара коришћеном фонту Робото Болд. Испис је у централном поравнању, а текст блок се центрира према хоризонталној и 
вертикалној оси плочице, према шеми. 
Израдити четири ознака за сваки улаз са платоа /2 позиције/. Ознаке се разликују у испису . 
Ознаке се постављају на фиксни стаклени део улазног портала - лепљењем. Позиције за монтажу дефинисати према реално изведеном стању. 
Ознаке институција равнати по вертикалној оси са размаком од 10 мм. Врх прве ознаке , равнати са висином улазних врата. 

The sign for naming of an institution at the entrance to the building, dimensions 50 / 30cm. Signto be made of aluminum sheet, 2mm thick.
Print engraved on the material in black color. Text to be in the Caps / verzal. Height of first letter is ~ 8mm. Print Length and size of other letters and num-
bers according to the font Roboto Bold. Print is centrally aligned and the text block is centered to the horizontal and vertical axes, according to the scheme.
Four signs to be made for each entrance - 2 positions. Signs differ in print.
Signs are placed by glu, on the glass, fixed part of portal.Positions of fixing to be defined according to the as/is state. Signs of institution to be aligned by 
the vertical axis, with a gap of 10mm. Top of the first sign , to be aligned to with top of the door.

Т-2b Мали грб 
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕOГРАДУ

/ 2

Т-2c Мали грб
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕOГРАДУ

/ 2

Т-2d Мали грб
ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

/ 2

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У 
БЕОГРАДУ

Катанићева 15 •  Београд

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕOГРАДУ

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕOГРАДУ

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕOГРАДУ

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
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