
- Ширина товарног простора мин. 1700mm  

- Дужина товарног простора мин 2600mm  

- корисна носивост мин. 1350 kg  

- Мотор запремине od 2200ccm до 2300ccm  

- Снага мотора минимално 75 kW  

- Мотор да испуњава минимално Еуро 5 норму  

- Кочиони систем са: ABS (систем који спречава блокирање точкова при кочењу) ,ASR (систем који спречава 

проклизавање погонских точкова при убрзању), ESP систем (Електронски програм стабилности)  

- 6-то степени мењач + ход уназад  

- Серво волан подесив по висини на левој страни  

- Кодирани кључ за стартовање возила са даљинском командом за централно откључавање/закључавање возила  

- Алат, дизалица, клинасти подметачи за точкове  

- Електрично подешавање и грејање ретровизора  

- Рок испоруке до 90 дана  

- Резервни точак 225/65 r16 постављен испод возила  

- Клима уређај  

- Гарантни рок 2 године  

ПАРТИЈА 2: 2. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО (комада 1):  
1. тип возила: путничко  

2. облик каросерие: са косим задњим делом  

3. врста погонског горива: безоловни бензин  

4. број цилиндара 4  

5. генерација мотора: Еуро 6  

6. тип мењача: мануелни 5 + 1  

7. тип погона: напред  

8. број врата: 5 (пет)  

9. број седишта: 5 (пет)  

10. боја каросерије: бела  

11. радна запремина мотора: максимално 1200 ccm  

12. снага мотора: минимално 66 КW  

13. дужина возила: максимлно 4.000 mm  

14. ширина возила: максимално 1.750 mm  

15. међуосовиско растојање: минимално 2.465 mm  

16. запремина пртљажника (усправна седишта): минимално 300 lit.  

 

Захтевана опрема:  
Airbag за возача и сувозача  

Сувозачев airbag са деактивацијом  

ESC  

Индицатор притиска у пнеуматицима  

Дневна светла  

Серво волан подесив по висини И дубини  

Висински подесиво седиште за возача  
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ПАРТИЈА1:  

ВОЗИЛО БР. 1 - КОМБИ ВОЗИЛО (ком. 1) 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  ДА  НЕ 

Возило ново, некоришћено произведено 2016   

Укупна дозвољена маса 3500 kg   

Шасија „Ц“ профила   

Погон на задњој осовини са сингл точковима   

Кабина бела са 1+2 седишта   

Међуосовинско растојање до 3100mm   

Висина товарног простора мин. 1500mm    

Ширина товарног простора мин. 1700 mm   

Корисна носивост мин 1350 kg   

Мотор запремине од 2200 ccm3 до 2300 ccm3   

Мотор да испуњава минимално Еуро 5 норму   

Кочиони систем са: ABS (систем који спречава блокирање точкова при кочењу), ASR 

(систем који спречава проклизавање погонских точкова при убрзању), ESP систем 

(електронски програм стабилности) 

  

6-то степени мењач + ход уназад   

Серво волан подесив по висини на левој страни   

Кодирани кључ за стартовање возила са даљинском командом  за централно 

откључавање/закључавање возила 

  

Алат, дизалица, клинасти подметачи за точкове   

Електрично подешавање и грејање ретровизора   

Рок испоруке до 90 дана   

Резервни точак 225/65 r16 постављен испод возила   

Клима уређај   

Гарантни рок 2 године   

 

 

                                                                                     МП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А   

О ИСПУЊЕЊУ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА 

ПАРТИЈА 2 

Уписивањем да/не, штиклирањем или на други несумњив начин назначити да ли је испуњење 

сваког појединачног захтева омогућено или не. На основу наведеног, оцењиваће се да ли је понуда 

одговарајућа. 
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                                                                                                               Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                                                        _________________________                           

Датум:_________________ 


