Javna rasvjeta
Elektro projekt javne rasvjete obuhvaća klasifikaciju

Izrada elaborata energetskog pregleda postojećeg

svake ulice i to na temelju opterećenosti motornim i pje-

stanja sustava rasvjete za potrebe projekta za primje-

šačkim, prometom (Classification of the lighting situati-

nu mjera energetske učinkovitosti na sustavima javne

on HRN EN 13201), prijedlog mjera sa ciljem ostvarenja

rasvjete podrazumjeva izradu elektroenergetske bilan-

energetske učinkovitosti, izrada svjetlotehničkih prora-

ce postojećeg stanja, izradu svjetlotehničkih proračuna

čuna za zamjenske svjetiljke u tehnologiji LED-a, rješe-

postojećeg stanja i zamjenskih svjetiljka u tehnologiji

nje i specifikaciju kabelske kanalizacije za elektroener-

LE-dioda, ekološki prihvaltljivim svjetiljkamau skladu

getsku mrežu napajanja javne rasvjete, rješenje stupova

sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN

javne rasvjete, rješenje i odabir kabela za napajenje, rje-

114/11). Ineligentna optimizacija svjetlosnog toka.

šenje i odabir rasvjetnih tijela (LED tehnologija).

Ivanić-Grad
• rekonstrukcija gradskih ulica Krešimira
IV; Pokupska; Maznica
• UPU-3, zona gospodarske namjene na
području Ivanić-Grada
• UPU-6, zona gospodarske namjene na
području Ivanić-Grada i Caginca
• Kolodvorska ulica

Velika Gorica
• izmještanja javne rasvjete

Općina Križ
• pomoćna prometnica s ostalom
komunalnom infrastrukturom

Ploče
• ulazni terminal luke Ploče

BC Vrbovec – Bjelovar
• od km 6+250,00 do km 27+530,00
(etapa 2, 3 i 4)

ČCP Ivanja Reka
• projekt javne rasvjete

AC A3 Bregana – Zagreb – Lipovac
• čvorište Novska
• racionalizacija sustava javne rasvjete
čvorište Popovača

AC A1 Zagreb – Split – Dubrovnik

NP Lučko i ČCP Lučko
AC Kosovo: dionice 1, 2, 3 i 9
• dionica: Morine – Merdare 89 km

Općina Bistra
• cestovna rasvjeta Omladinske ulice

Hrvatske ceste D205
• cestovna rasvjeta rotora Mokrice
• cestovna rasvjeta križanja Kupljenovo

Općina Velika Ludina
• javna rasvjeta na cijelom području
općine

HŽ Infrastruktura
• javna rasvjeta kolodvora Mala Subotica

L 209 Vinkovci-Gaboš-Osijek
• stajalište Gaboš

Kolodvor Cerje Tužno
Kolodvor Lepoglava
Grad Zagreb
• javna rasvjeta produžene ulice F. K.
Frankopana
• javna rasvjeta savskog nasipa od
Jadranskog mosta do Mosta Mladosti

• rekonstrukcija prilaza naplatnoj postaji
Lučko iz smjera Karlovca

AC A13 Vrbovec – Bjelovar
• čvor Frakaševac, čvor Kapela, čvor
Gudovac
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