
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

Назив наручиоца:  Републички хидрометеоролошки завод 

Aдреса наручиоца: Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд 

Интернет страница наручиоца: www.hidmet.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета: добра 

Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Набавка 5 мотоних возила. 
  ОРН: 34100000-8 – Моторна возила 

 
Минималне карактеристике : 

Теренско 
возило 

категорија 
N1 

Комада : 3 

Гориво: Еуро дизел 
Норма о заштити околине: 
минимално 

Еуро 6 

Запремина цилиндра ( cm³): 
максимално 

max 2200 cm3 

Највећа снага ( kW ) : минимално 120-140 kw 
Погон:  4x4 са редуктором 
Тип мењача: минимално Мануелни,  6 брзина 
Управљачки механизам - тип: 
минимално 

Серво, подесив по висини 

Koчење: минимално - ABS, систем против проклизавања  
- Помоћ при наглом кочењу 
- Систем за контролу стабилности 

возила Esц 
- Помоћ при кретању на узбрдици, 

као и систем контроле спуштања 
на низбрдици 

Растојање од тла (клиренс) min. 200 mm 
Број седишта: минимално 4 
Тип каросерије Кабина са физички одвојеним 

товарним простором 
Товарни простор Затворен и oд тврдог материјала са 

закључавањем 
Димензије товарног простора Минимална корисна дужина 1550 mm 

или минимална запремина товарног 
простора 2 m3 

Возило мора да садржи следећу 
опрему минималних карактеристика:  

- Минимум  ваздуздушни јастуци за 
возача и сувозача, бочни и кровни 

- Заштита картера 
- Резервни точак стандардне 

величине 
- Електрично подизање предњих 

стакала 
- Сигурносни појасеви 
- Мануелна клима - путнички 

простор климатизован 
- Путни рачунар 
- Возило мора да буде 
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припремљено по АДР-у, 
регулатива 105 и исто мора бити 
документовано 

Минималне карактеристике : 

Теренско 
возило 
ТИП А 

Комада : 1 

Гориво: бензин 
Норма о заштити околине: 
минимално 

Еуро 6 

Запремина цилиндра ( cm³): 
максимално 

1350 cm³ 

Највећа снага ( kW ) : минимално 90 kW 
Погон:  4x4 
Тип мењача: минимално Ручни 6 брзина 
Управљачки механизам - тип: 
минимално 

Серво (електрични)  

Koчење: минимално - ABS+AFU 
- Помоћ при наглом кочењу 
- Систем за контролу стабилности 

возила ESP 
Број седишта: минимално 5 
Број врата:минимално 4 
Возило мора да садржи следећу 
опрему минималних карактеристика:  

- Преклопива задња клупа 
- Предњи ваздушни јастук за возача 
- Предњи ваздушни јастук за 

сувозача  
- Предњи бочни ваздушни јастуци 

напред за заштиту главе и грудног 
коша 

- Резервни точак стандардне 
величине 

- Електрично подизање предњих 
стакала 

- Сигурносни појасеви 
- Ручни клима уређај – путнички 

простор климатизован 
- Путни рачунар 
- Управљач подесив по висини 
- Уздужни кровни носачи 
- Товарни простор затворен 

Минималне карактеристике : 

  
ТИП Б 

Комада: 1 

Гориво: бензин 
Норма о заштити околине: 
минимално 

Еуро 5 

Запремина цилиндра ( cm³): 
максимално 

1000 cm³ 

Највећа снага ( kW ): минимално 65 kW 
Тип мењача: минимално Ручни 5 брзина 
Управљачки механизам - тип: 
минимално 

Серво (хидраулички)  

Koчење: минимално ABS+AFU 
Број седишта: минимално 4 
Број врата: минимално 4 
Возило мора да садржи следећу  
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опрему минималних карактеристика:  - Предњи ваздушни јастук за возача 
- Предњи ваздушни јастук за 

сувозача  
- Предњи бочни ваздушни јастуци 
- Резервни точак нормалне 

величине 
- Електрично подизање предњих 

стакала 
- Сигурносни појасеви 
- Повишена шасија 
- Путни рачунар 
- Ручни клима уређај- путнички 

простор климатизован 
 

Возила морају да поседују гаранцију минимум 3 године или 100.000 пређених км.  
 

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:  
 
Објављивање огласа око 01. 04. 2020. године, а закључење уговора око 20. 05. 2020. године. 
 
Број уговора које наручилац намерава закључити:  1 
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