
 

 

 

 
 

 

  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК  

ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

 

Предмет јавне набавке је набавка једног новог путничког аутомобила за општину Мали Зворник. 

 Под термином “новог аутомобила” подразумева се некоришћено возило са уграђеним 

потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје. 

 Сви материјали од којих је возило израђено не смеју ни на који начин здравствено да 

штете свим лицима која су у контакту са возилом.  

 

ТАБЕЛА А 

Р.б. Опис Захтевано 

1 Путнички аутомобил Ново 

2 Тип возила Путничко 

3 Облик каросерије хеџбек 

4 Врста погонског горива бензин 

5 Генерација мотора ЕУРО 6 

6 Тип мењача мануелни, 6 брзина 

 

 

7 Тип погона Напред 

8 Број врата 5 

9 Број седишта 5 

10 Радна запремина мотора Од 990-1000cm³ 

11 Снага мотора минимално од 80кw-85 кw 

12 Запремина пртљажника максимално 465-470л 

13 Дужина возила Од 4.360- 4370mm 

14 Гаранција возила минимално 4 године или 120.000 км 

на мотор 

15 Година производње 2020 

16 Међуосовинско растојање 2649mm 

17 Запремина резервоара минимално 50л 

18 Боја сребрна металик 

 

 

Red.br. Опис карактеристике 

1. Челичне фелне 16“ 

2. Клима уређај 



 

 

3. Возачево и сувозачево седиште подесиво по висини са лумбалном подршком 

4. Мултифункционални кожни серво волан 

5. Задњи паркинг сензори  

6. Ваздушни јастук за возача и сувозача, сувозачев са деактивацијом 

7. Предњи бочни ваздушни јастук са ваздушним завесама 

8. ESC електронска стабилност система 

9. Електро подизачи предњих и задњих стакала 

10. Електро подесиви и грејани спољашњи ретровизори 

11. Централно закључавање са даљинском командом 

12. Радио уређај 

13. Кожна ручица мењача 

14. Три наслона за главу позади и три сигурносна појаса позади 

15. Контрола путовања – темпомат са speedлимитером 

16. Предњи наслон за руку 

17. Предња светла за маглу 

18. Комфорт телефонирање – bluetooth 

19. Задњи брисач 

20. Спољашњи ретровизори у боји возила 

21. Основни LED фарови 

 

 Уз возила обавезно доставити:  
 

 извршен технички преглед возила 

 потписани и оверени гарантни листови за возило 

 техничку документацију и упутство за употребу на српском језику.  

 

Начин и услови плаћања: у роковима у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама 45 дана, од дана пријема испостављеног рачуна за испоручено 

предметно добро. 

 

Место испоруке: Адреса Наручиоца - франко Општина Мали Зворник 

Рок испоруке: 10 дана по потписивању уговора. 


