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Предмет:  Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-
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ПИТАЊЕ 1.     

     
 У конкурсној документацији је наведено: 

R.b 
Predmet JN-opis pozicije radova 

jedinica 
mere količine 

5. Svetiljka označena sa S1     

  Nadgradna  LED svetiljka za montažu na plafona . Svetiljka je u 

zaštiti IP43, sa prizmatičnim difuzorom.   

   Svetiljka je slična tipu:   

   DEMI C HMP 6000 lm 55W 840 FO 250x1200mm    

   Plaća se po komadu. kom 18,00 

 

На сајту произвођача стоји да су наведене светиљке у степену заштите IP20 (са Al 

растером). 

Да ли светиљка може да буде и у степену заштите IP20 (са Al растером) ? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 

 
Након провере доступности предвиђених светиљки на тржишту, и консултација са 

пројектантом  предметног пројекта, мења се позиција: Електрична инсталација расвете- 
тачка 5., и гласи: 

 

R.b 

Predmet JN-opis pozicije radova 

jedinica 

mere količine 

5. Svetiljka označena sa S1     

  Nadgradna  LED svetiljka za montažu na plafona . Svetiljka je u 

zaštiti IP20, sa Аl rasterom.   
   Svetiljka je slična tipu:   

   DEMI C HMP 6000 lm 55W 840 FO 250x1200mm    
   Plaća se po komadu. kom 18,00 

 
  



 

ПИТАЊЕ 2.      
    

 У конкурсној документацији је наведено: 

6. Svetiljka označena sa S2      

  Nadgradna  LED  svetiljka  za montažu u sanitarne čvorove i 
hodnik. Svetiljka je u zaštiti IP65.   

   Svetiljka je slična tipu:   
   216 PR 3260 lm 31W 840 FO 200x1200mm IP43 white   kom 64,00 

  
На сајту произвођача стоји да су наведене светиљке у степену заштите IP43. 

Да ли светиљка може да буде и у степену заштите IP20 IP43? 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 

 
Након провере доступности предвиђених светиљки на тржишту, и консултација са 

пројектантом  предметног пројекта, мења се позиција: Електрична инсталација расвете- 
тачка 6., и гласи: 

6. Svetiljka označena sa S2      
  Nadgradna  LED  svetiljka  za montažu u sanitarne čvorove i 

hodnik. Svetiljka je u zaštiti IP43.   
   Svetiljka je slična tipu:   

   216 PR 3260 lm 31W 840 FO 200x1200mm IP43 white   kom 64,00 
 

Напред наведене измене биће унете у изменама и допунама конкурсне документације. 
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