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Осветљење у функцији повећања безбедности  пешака у 
саобраћају 
 
 
Кратак садржај 
 
Бројне студије рађене широм света су показале да се велики проценат саобраћајних несрећа у којима 
страдају  пешаци  догађа  ноћу  при  лошим  видним  условима,  као  и  да  адекватно  осветљење 
несумњиво повећава безбедност учесника у саобраћају. Студија рађена 2010. године у Европској унији 
показује да сваки четврти настрадали пешак страда на пешачком прелазу. 
На основу наведених података, јасно је да треба предузети додатне мере за повећање безбедности. 
Једна од веома ефикасних мера је и додатно осветљење пешачких прелаза. 
Нажалост,  не  постоји  ниједан  међународни  стандард  или  препорука  који  даје  јасне  смернице  за 
додатно осветљење пешачких прелаза. 
У овом раду дати су основни принципи осветљења пешачких прелаза до којих се дошло дугогодишњим 
искуством у осветљењу, бројним мерењима и истраживањима. 
 

Увод 

Пешаци су најнезаштићенији учесници у саобраћају, и потребно је предузети све мере како би 
се  њихова  безбедност  повећала.  Пешачки  прелази  би  требало  да  буду  места  на  којима  је 
безбедно  прећи  улицу.  Међутим,  истраживања  спроведена  2010.  године,  у  којима  је 
посматрано  270  пешачких  прелаза  у  13  европских  земаља,  показују  да  сваки  пети  пешачки 
прелаз  не  задовољава  захтеве  Евро  теста  за  оцену  пешачких  прелаза  (EPCA  –  Еuro  Test 
pedestrian  crossing  assessment),  како  у  погледу  прилагођености  прелаза  потребама  пешака, 
тако ни у погледу уочљивости прелаза.  У  Европи,  према  подацима  Евро  теста,  око  25% 
погинулих пешака настрада на пешачком прелазу. 
Према подацима NHTSA  (National Center  for Statistics and Analysis),  у Сједињеним Америчким 
Државама  у  2011.  години  око  30%  од  укупног  броја  настрадалих  пешака  је  настрадало  на 
пешачком  прелазу  или  у  његовој  близини,  а  70%  настрадалих  пешака  је  настрадало  у  току 
ноћи. Наведени статистички подаци недвосмислено показују да питању безбедности пешака у 
саобраћају  треба посветити посебну пажњу, и да треба предузети додатне мере како би бар 
пешачки прелази постали безбеднија места за пешаке.  

Пешачки  прелаз  треба  да  буде  јасно  уочљив  возачима  који  се  приближавају  прелазу  и  у 
дневним  и  у  ноћним  условима.  Возачи  морају  благовремено  да  уоче  пешаке,  са  довољно 
велике  удаљености,  како  би  имали  времена  да  адекватно  одреагују.  Бројне  студије  рађене 
широм  света  недвосмислено  показују  да  адекватно  осветљење  у  току  ноћи  значајно 
побољшава видне услове и повећава безбедност учесника у саобраћају. 

Додатно  осветљење  пешачког  прелаза  треба  да  омогући  боље  уочавање  самог  пешачког 
прелаза, прилаза пешачком прелазу и пешака у овој области. Посебним осветљењем пешачког 
прелаза скреће се додатна пажња возачу на његово присуство, а пешаци у зонама прелаза и на 
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делу тротоара испред прелаза постају видљивији, осветљени адекватним нивоом вертикалне 
осветљености.  

Фотометријски захтеви 

Да би предмет могао да се распозна у видном пољу, мора да постоји разлика између његове 
сјајности  и  сјајности  његовог  непосредног  окружења.  Што  је  ова  разлика  већа,  лакше  је 
распознавање  предмета.  Дакле,  потребно  је  постићи  одређену  разлику  сјајности,  односно 
одређен контраст између предмета и његове непосредне околине. 

Контраст се дефинише помоћу следеће релације 

, [1] 

Где је Lp сјајност предмета, а Lo сјајност околине. 

Према препоруци CIE 19/2.1, најмања вредност контраста  (тзв. праг контраста), неопходна да 
би  објекат  могао  да  се  уочи  на  осветљеној  подлози,  може  да  се  израчуна  према  следећој 
формули 

  [2] 

Када  су  у  питању  саобраћајнице,  уобичајене  вредности  сјајности  околине  (пута)  износе  0‐
3cd/m2. Израчунате вредности прага контраста за овај опсег сјајности околине приказане су у 
табели 1. 

Табела 1 Минималне вредности контраста 

Lo [cd/m2]  Cmin 
0  ‐ 
0,5  0,65 
1,0  0,43 
1,5  0,35 
2,0  0,30 
2,5  0,27 
3,0  0,25 

 

Сјајност објекта може да се израчуна помоћу релације 

, [3] 

где  је Ev  вертикална осветљеност предмета  (пешака),  а ρр  коефицијент рефлексије предмета 
(пешака). 

На основу једначина 1 и 3, следи 
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. [4] 

Узимајући у обзир минималне вредности контраста дате у  табели 1,  за различите вредности 
сјајности  околине  (пута)  и  најнеповољнији  случај,  када  је  пешак  обучен  у  црно,  када 
коефицијент  рефлексије  износи  ,  на  основу  последње  релације  израчунате  су 

минималне  вредности  вертикалне  осветљености  које  је  потребно  обезбедити  како  би  се 
обезбедило уочавање пешака. Ове вредности су приказане у табели 2. 

Табела 2 Минималне вредности вертикалне осветљености 

Lo[cd/m2]  Ev[lx] 
0,0  52 
0,5  52 
1,0  90 
1,5  127 
2,0  163 
2,5  199 
3,0  235 

 

Осветљење пешачких прелаза 

Код стандардног осветљења путева за моторни саобраћај, возач види пешака (или неку другу 
препреку) у негативном контрасту, као тамну силуету на осветљеној подлози. Код осветљења 
пешачког прелаза препоручује се да се осветљењем пешака одозго и бочно креира позитивни 
контраст који омогућава сагледавање лица и одеће пешака, што додатно повећава безбедност, 
јер  возач  види  пешака  као  особу,  а  не  само  као  силуету.  Посебно  дизајниране  светиљке  са 
асиметричном светлосном расподелом омогућавају постизање високих вредности вертикалне 
осветљености  у  смеру  возача  који  се  приближава  пешачком  прелазу,  а  истовремено,  и 
постизање високих вредности хоризонталне осветљености на самом пешачком прелазу, чиме 
се  обезбеђује  јасно истицање пешачког  прелаза  које  омогућава  возачу  уочавање прелаза  са 
велике даљине. 

При прорачуну осветљености пешачких прелаза, потребно је размотрити три зоне: 

Зона  1  –  пешачки  прелаз  –  правоугаоно  поље  чија  је  ширина  једнака  ширини  пешачког 
прелаза, а дужина једнака ширини коловоза. 

Зона 2 –  тротоари –  два  правоугаона  поља  (са  обе  стране  коловоза),  чија  је  дужина  једнака 
ширини пешачког прелаза, а ширина износи 1m. 

Зона 3 – прилаз пешачком прелазу (део коловоза непосредно испред и иза пешачког прелаза) 
– правоугаоно поље, чија ширина износи 6m, а дужина је једнака ширини коловоза. 
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Приликом  пројектовања  осветљења  пешачких  прелаза,  потребно  је  урадити  следеће 
прорачуне: 

Прорачун вертикалне осветљености 

Возачу треба да се обезбеди да јасно види пешаке, и то како пешаке који прелазе улицу, тако и 
оне који се приближавају пешачком прелазу. 

Вертикална осветљеност (у смеру возача) рачуна се у линији која пролази кроз средину зона 1 
и 2, нормално на осу пута, и на висини од 1,5m изнад равни коловоза. Потребно је урадити три 
прорачуна  (на пешачком прелазу,  и на оба  тротоара). При овим прорачунима,  хоризонтално 
растојање између прорачунских тачака не сме да буде веће од 0,5m. У зони 1 минимални број 
прорачунских тачака износи 15, а у свакој зони 2 по 3 прорачунске тачке (укључујући и тачке на 
ивицама  зоне).  Вредност  вертикалне  осветљености  би  требало  да  буде  значајно  већа  од 
вредности  хоризонталне  осветљености  на  саобраћајници  (која  потиче  од  светиљки  за 
осветљење саобраћајнице). 

Прорачун хоризонталне осветљености 

Прорачуне  хоризонталне  осветљености  треба  урадити  за  сваку  зону  посебно  (укупно  5 
прорачуна). Максимално растојање између прорачунских тачака износи 0,5m, и у подужном и 
у  попречном  смеру.  Прорачуни  се  раде  на  нивоу  тла.  Општа  равномерност  осветљености  у 
сваком  прорачунском  пољу  треба  да  буде  већа  од  40%.  У  зонама  1  и  2  вредност  средње 
хоризонталне осветљености треба да буде значајно већа од вредности средње хоризонталне 
осветљености на саобраћајници. 

С обзиром да је потребно обезбедити јасно истицање пешачког прелаза, потребно је да ниво 
хоризонталне  осветљености  у  зонама  3  буде  значајно  мањи  од  вредности  у  зонама  1  и  2. 
Вредности хоризонталне осветљености у зони 3 морају да опадају са удаљењем од прелаза. 

Светиљке које служе за осветљење саобраћајнице не треба да буду близу пешачког прелаза, 
како  се  не  би  умањила  разлика  у  нивоу  осветљености  пешачког  прелаза  и  делова  коловоза 
непосредно поред прелаза. 

Бљештање 

Светиљке које се користе за осветљавање пешачких прелаза морају да буду дизајниране тако 
да  не  заслепе  возача.  У  том  смислу,  најкритичније  су  вредности  светлосног  интензитета  при 
угловима  γ  од 65°  до 80°  (у  односу  на  вертикалу  окренуту  наниже)  и  у  смеру  супротном  од 
смера вожње (С равни између 160 и 200°). Светлосни интензитети у овом опсегу морају да буду 
строго ограничени. 

Боја светлосних извора 

У  циљу  додатног  скретања  пажње  возача  препоручује  се  да  светиљке  које  се  користе  за 
осветљење  пешачких  прелаза  буду  опремљене  светлосним  изворима  који  имају  различиту 
боју  свeтлости  од  боје  светлосних  извора  светиљки  које  се  користе  за  осветљење 
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саобраћајнице.  На  тај  начин  се  постиже  и  контраст  боја  који  додатно  упозорава  и  скреће 
пажњу возача. 

Типичне инсталације 

Број светиљки потребан за осветљење пешачког прелаза зависи од геометрије саобраћајнице 
и самог пешачког прелаза, као и од нивоа сјајности на саобраћајници. На слици 1 приказани су 
типови инсталација који се користе за осветљење пешачких прелаза на најчешћим профилима 
саобраћајница. 

Тип  А:  Једносмерна  саобраћајница  са  две  возне  траке,  у  случају  нижих  вредности  сјајности 
окружења 

 

 

 

 

Тип  Б:  Једносмерна  саобраћајница  са  две  возне  траке,  у  случају  виших  вредности  сјајности 
окружења 

 

 
 
 
 
 
Тип  В:  Двосмерна  саобраћајница  са  две  возне  траке  са  нижим  вредностима  сјајности  на 
коловозу 
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Тип  Г:  Двосмерна  саобраћајница  са  две  возне  траке  са  вишим  вредностима  сјајности  на 
коловозу 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип  Д:  Једносмерна  саобраћајница  са  три  возне  траке,  у  случају  нижих  вредности  сјајности 
окружења 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тип Ђ: Двосмерна саобраћајница са три возне траке,  у случају нижих вредности сјајности 
 
 

 

 

 

 

 
Тип Е: Двосмерна саобраћајница са три возне траке, у случају виших вредности сјајности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика  1.  Најчешћи  типови  инсталација  светиљки  за  осветљење  пешачких  прелаза
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Светиљке за осветљавање пешачких прелаза 

За осветљење пешачких прелаза користе се посебно дизајниране светиљке са асиметричним 
расподелама  светлосног  интензитета  у  равнима  нормалним  на  попречну  и  подужну  осу 
коловоза. Ове светиљке омогућавају постизање високих вредности вертикалне осветљености у 
смеру  возача  који  се  приближава  пешачком  прелазу,  а  истовремено,  и  постизање  високих 
вредности хоризонталне осветљености на самом пешачком прелазу, чиме се обезбеђује јасно 
истицање пешачког прелаза које омогућава возачу да уочи прелаз са велике даљине. 

Компанија  Schréder  је  развила  светиљку  NEOS  ZEBRA,  која  се  производи  у  варијанти  за 
конвенционалне  и  ЛЕД  изворе.  Степен  заптивености  IP66  омогућава  минимално  опадање 
светлосног флукса. Кућиште је стандардно обојено у карактеристичну жуту боју која се користи 
у  саобраћајној  сигнализацији,  како  би  се  и  у  току  дана  додатно  скренула  пажња  возача. 
Оптички  блок  за  конвенционалне  изворе  може  да  буде  опремљен  метал‐халогеним  или 
натријумовим сијалицама снаге до 400W. LED оптички блок се састоји од 48 диода хладно беле 
боје које су опремљене специјалним сочивима. 

 

 

Слика 2. Поларни дијаграми светиљке NEOS ZEBRA а)  са метал‐халогеним изворима, б)са LED 
изворима 

а)                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Слика 3. Светиљка NEOS ZEBRA а) са конвенционалним HID изворима, б) са LED са изворима  

б)
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Слика 4. Примери добро осветљених пешачких прелаза 

Закључак 

Статистички  подаци  недвосмислено  показују  да  је  број  саобраћајних  несрећа  на  пешачким 
прелазима  недопустиво  велики,  и  да  треба  предузети  додатне  мере  како  би  се  број 
настрадалих и повређених пешака  смањио на најмању могућу меру.  Велики број несрећа  се 
догађа  ноћу,  при  смањеним  видним  условима.  Посебним  осветљавањем  пешачких  прелаза 
скреће  се  додатна  пажња  возача  на  постојање  пешачког  прелаза,  као  и  лакше  уочавање 
пешака  у  зони  пешачког  прелаза,  чиме  се  повећава  безбедност  пешака.  Специјално 
дизајниране  светиљке  које  се  постављају  на  малом  растојању  од  прелаза  омогућавају 
максимално  осветљење  у  вертикалној  равни,  чиме  се  креира  позитивни  контраст,  који 
омогућава возачу да пешака види као особу, а не као силуету. Истовремено, овакве светиљке 
омогућавају  и  постизање  довољно  великих  вредности  хоризонталне  осветљености,  које 
обезбеђују јасно уочавање пешачког прелаза.  
Осветљење  пешачких  прелаза  је  веома  ефикасна мера  повећања  безбедности  на  пешачким 
прелазима током ноћи.  
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Fotobiološka bezbednost je termin, koji je široj javnosti poznat u kontekstu zdravog sunčanja i rizika koji ono povlači 

sa sobom. Poslednjih godina su sprovođena mnoga istraživanja bezbednosti proizvoda sa aspekta uticaja zračenja. 

Ovim radom su definisani osnovni pojmovi fotobiološke bezbednosti, izvršena je klasifikacija izvora svetlosti i 

predstavljeni su rezultati pojedinih istraživanja. 

Fotobiološki efekti zračenja. Infracrveno vidljivo i ultravioletno elektromagnetno zračenje, pod određenim 

okolnostima, mogu da ostave posledice po zdravlje. Do danas nije utvrđeno da LED diode kao izvori svetlosti mogu 

da izazovu oštećenja ljudskog oka. Međutim, sa povećanjem efikasnosti LED izvora, od posebne je važnosti 

razumevanje efakata ovakvog izlaganja. Takođe, nameće se neophodnost poznavanja dozvoljenih granica izlaganja 

definisanih usvojenim standardima.  

 

Slika br.1- Oko 

Ljudsko oko može da podnese samo određenu količinu zračenja, pa veće vrednosti mogu prouzrokovati nepovratna 

oštećenja. Slika br.1 predstavlja morfološki prikaz ljudskog oka. Oko sadrži dva elementa: rožnjaču i sočivo. 

Rožnjača obezbeđuje sposobnost fokusiranja, dok sočivo omogućava prilagođavanje. Zajedničkim radom, ova dva 

elementa omogućavaju konvertovanje svetlosne energije u elektro-biološke nadražaje koji se obrađuju u mozgu.  
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Opšta bezbednost proizvoda. Bezbednost proizvoda  na tržistu Evropske unije se potvrđuje CE obeležavanjem, 

koje je usklađeno sa direktivama koje primenjuje unija (Direktiva niskog napona, Direktiva o opštoj bezbednosti 

proizvoda, ...). Da bi se olakšalo tumačenje tih uslova, CEN (Comite Europeen de Normalisation) ili CENELEC 

(Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) izdaju (ili usvajaju) relevantne bezbednosne standarde, često 

zasnovane na onima koje izdaje IEC (International Electrotechnical Comittee).  

 

Slika br.2 Oznaka CE proizvoda 

Ovi evropski standrardi (sa oznakom EN) su usklađeni sa jednom ili više direktiva, i objavljuju ih pojedinačno zemlje 

članice EU (ponekad sa odstupanjima). Nacionalni standardi pored prefiksa „EN“ imaju i oznaku zemlje koja ih 

objavljuje. Poštovanje standarda nije obavezujuće. 

Na osnovu člana 16(1) Direktive 89/391/EEC, iz 1989, uvedene su mere za podsticanje poboljšanja bezbednosti i 

zdravlja radnika na radu. Među njima su mere zaštite od buke, vibracija, elektromagnetnog, veštačkog optičkog 

zračenja,... 

Mere zaštite od veštačkog optičkog zračenja su predstavljene Direktivom 2006/25/EC, objavljene u zvaničnom 

Glasniku EU 27. aprila 2006, a u primeni su od 27. aprila 2010. Ove mere su uvedene u cilju prevencije narušavanja 

zdravlja radnika koji su izloženi veštačkim izvorima svetlosti na radnom mestu. Solarno zračenje nije obuhvaćeno 

ovom direktivom. 

 

 

Bezbednost LED proizvoda. U prošlosti, LED izvori svetlosti su klasifikovani kao uređaji tipa laser, definisani 

standardom EN 60825:2001. Publikovanjem standarda IEC 60825:2007, i harmonizovanjem u EN 60825:2007, 

izričito je postalo jasno da LED izvori više nisu obuhvaćeni pomenutim standardom, izuzev onih koji se primenjuju u 

komunikacijama. 

Trenutno, standard EN 62471:2008 (“Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems“), dokument zasnovan na 

CIE S009:2002 i IEC 62471:2006, uređuje oblast bezbednosti primene LED dioda. EN 62471-1:2008 daje smernice 

za procenu fotobiološke bezbednosti izvora i sistema izvora svetlosti koji emituju optičko zračenje iz opsega 200-

3000nm i definiše granične vrednosti izloženosti.  

Neke zemlje, među kojima su Australija i Novi Zeland, pokrenule su proceduru za usvajanje standarda IEC 62471. 

Hong Kong i Republika Korea standard fakultativno primeljuju.  

Institut za standardizaciju Srbije je izdao standard SRPS EN 62471:2010, pod nazivom „Fotobiološka bezbednost 

sijalica i sistema sijalica“, koji je identičan sa EN 62471:2008 i objavljen je na engleskom jeziku . 
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Definicije osnovnih pojmova.  

Optičko zračenje:  

Vidljivi deo spektra elektromagnetnog zračenja, u opsegu 390-760nm. 

 

Slika br.3 Spektar elektromagnetnog zračenja 

Vidno polje: 

Prostorni ugao koji kojim se „prima“ zračenje. Jedinica : srad. 

 

Slika br.4 Vidno polje 

Najmanja slika koju može da percipira mrežnjača oka, je sa prostornim uglom od 1,7mrad. Sa povećanjem dužine 

ekspozicije, pokretanjem oka, vrednost vidnog polja može biti do 100mrad. 

Rizično plava svetlost (BLH): 

Potencijal fotohemijskih povreda mrežnjače oka izazvanih zračenjem, iz opsega 400-500nm. Ovo oštećenje je 

dominantnije od termičkog oštećenja. 

Ultravioletno zračenje (UV): 

Optičko zračenje iz opsega talasne dužine manje od vidljivog zračenja,tj.100-400nm. 
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Infracrveno zračenje (IR): 

Optičko zračenje iz opsega talasne dužine veće od vidljivog zračenja, tj.780-106nm. 

Iradiansa: 

Količnik elementarnog fluksa (snage zračenja) dФ tačke i elementarne površine dA koja sadrži tu tačku izvora 

zračenja,tj. 

� �
�Ф

��
	[Wm-2] 

Spektralna iradiansa: 

Odnos iradianse i diskretne talasne dužine u intervalu dl,tj. 

�� �
�Ф

��∗	dl		
		[Wm-2nm-1] 

Radiansa: 

� �
�Ф

��∗���∗�Ω
		[Wm-2sr-1] 

Spektarlna radiansa: 

Odnos radianse i diskretne talasne dužine u intervalu dl,tj. 

�� �
�Ф

��∗���∗�Ω∗��
		[Wm-2sr-1nm-1] 

 

 

Slika br.5 Tačkasti izvor zračenja 
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Granica izloženosti (Exposure limit-EL). Granice izloženosti predstavljaju uslove pod kojima većina populacije 

može biti izložena zračenju više puta bez negativnih efekata po zdravlje. Međutim, ove vrednosti nisu primenljive na 

izuzetno foto-osetljivim pojedincima. Granica izloženosti, definisana standardom EN 62471, primenljiva na izvorima 

kod kojih dužina trajanja ekspozicije nije manja od 0,01ms, a nije veća od 8 časovnog perioda, koristi se kao 

smernica u kontroli izlaganja zračenju. 

Specifični faktori koji ograničavaju granice izloženosti mrežnjače oka. Za zračenje iz talasnog opsega 380-1400nm, 

za određivanje granica izloženosti, treba uvažiti rizično plavu svetlost, kao i rizik termičkog oštećenja mrežnjače. 

Merenja emitovanog zračenja iz svetlosnog izvora, za najmanju vrednost prostornog ugla koji oko može da percipira 

u iznosu od 1.7mrad, za treptaj oka prilikom izračunavanja granica izloženosti je 0.25s. 

Granična rizična izlaganja. 

1. Aktiniumska UV granična izloženost za kožu i oko, ES 

Ograničenje prilikom izlaganja ultravioletnog zračenja nezaštićene kože ili oka je 8 sati. U cilju sprečavanja 

oštećenja oka ili kože od dejstva ultravioletnog zračenja, karaktersitika svetlosnog izvora ne sme premašiti 

vrednost: 

ES * t � ∑ ∑ ��
���
��� ��, �� ∗ ������ ∗ �� ∗ �� ≤ 30			  Jm

-2 

              gde je: 

              El(l,t) spektralna iradiansa (W m-2nm-1) 

              SUV(l) aktiniumski rizik ultravioletnog zračenja u funkciji talasne dužine 

              ∆l priraštaj talasne dužine (nm) 

              t vreme trajanja izloženosti (s). 

              Maksimalno trajno dozvoljeno vreme izloženosti UV zračenju nezaštićenog oka ili kože je: 

tmax=
"�

#$
 

  

2. Granična vrednost neposrednog UV zračenja za oko, EUVA 
Za zračenje iz opsega 315-400nm najveća vrednost izlaganja oka zračenju ne ni trebalo da premaši 10000 

J*m-2 , za period manji od 1000s. Spektralna iradiansa za izlaganje zračenju veće od 1000s ne bi trebala da 

bude veća od 10 Wm-2. 

 

EUVA * t � ∑ ∑ ��
���
"%& ��, �� ∗ �� ∗ �� ≤ 1000			  Jm

-2
, (t<1000s) 

EUVA≤10  Wm
-2   

(t≥1000s) 

              gde je: 

              El(l,t) spektralna iradiansa (W m-2nm-1) 

              ∆l priraštaj talasne dužine (nm) 

              t vreme trajanja izloženosti(s). 
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3. Granična vrednost izlaganja mrežnjače plavoj svetlosti LB 

U cilju zaštite mrežnjače oka od izlaganja plavoj svetlosti, spektralna radiansa izvora svetlosti ne bi trebalo 

da bude veća od vrednosti definisane formulom: 

 

 

LB * t � ∑ ∑ ��
(��
"�� ��, �� ∗ )��� ∗ �� ∗ �� � 10 

6
   Jm

-2
sr

-1
   (t≤10

4
s) 

LB=∑ � ∗ )��� ∗ ��(��
"��  ≤ 100  Wm

-2
sr

-1      
(t>10

4
) 

 

               gde je: 

              Ll(l,t) spektralna radiansa (W m-2 sr -1nm-1) 

              B(l) funkcija rizika izloženosti plavoj svetlosti 

              ∆l priraštaj talasne dužine (nm) 

              t vreme trajanja izloženosti(s). 

       Funkcija spektralne raspodele plave svetlosti B(l) i termičkog izlaganja mrežnjače R(λ) je data u prilogu. 

 

Slika br.6 Funkcije B(l) i R(λ) 

 

4. Granična vrednost izlaganja mrežnjače toploti, LR 

Za zaštitu mrežnjače od izlaganja toploti, definisana je granična vrednost koja je ograničena na: 

LIR=∑ � ∗ *��� ∗ �� �
+���

,

%���
(-�    Wm-2sr-1   (t>10s) 

 

              gde je: 

              Ll(l,t) spektralna radiansa (W m-2 sr -1nm-1) 

              R(l) funkcija rizika izloženosti toploti 
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              ∆l priraštaj talasne dužine (nm) 

              t vreme trajanja izloženosti(s). 

 

5. Granična vrednost izlaganja oka infracrvenom zračenju, EIR 

Da bi se izbegle toplotne povrede rožnjače oka prilikom izlaganja infracrvenom zračenju iz opsega 780-

3000nm, za period veći od 1000s, spektralna iradiansa ne bi trebala da bude veća od: 

EIR=∑ � ∗ ��"���
(-�  ≤ 18000*t

-0.75
    Wm

-2
  (t≤ 1000s) 

EIR=∑ � ∗ ��"���
(-�  ≤100  Wm

-2
  (t> 1000s) 

 

              gde je: 

              El(l,t) spektralna iradiansa (W m-2nm-1) 

              ∆l priraštaj talasne dužine (nm) 

              t vreme trajanja izloženosti (s). 

 

 
Slika br.7 Granice UV i plavog zračenja 
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Merenje optičkog zračenja izvora svetlosti.  Merenje optičkog zračenja u cilju izračunavanja fotobiološke radijacije 

predstavlja veliki izazov za radiometiju. Spektralna raspodela  aktinijumskog rizika ultravioletnog zračenja, SUV(l)  

ima velike promene vrednosti u širem opsegu.  

 

Dok je merenje iradianse rutinski izvodljivo, merenje radianse je često vrlo teško, posebno fotobiološkog rizika, jer 

uključuje vidno polje, koje je promenljivo. Zbog toga, neophodno je uvažiti uslove merenja koji će uticati na 

definisanje rizične grupe klasifikacije izvora svetlosti sa aspekta fotobiološke bezbednosti. 

 

1. Starost izvora svetlosti 

2. Uslovi sredine 

3. Uticaj zračenja nekog drugog izvora 

4. Standardno funkcionisanje izvora 

 

 
 
Merenje udaljenosti. Udaljenost sa koje treba vršiti evaluaciju izvora zavisi od njegove primene, tj.da li je izvor za 

opštu (GLS) ili specijalne namene (non-GLS). Vrednovanje se vrši na udaljenosti na kojoj je moguće izmeriti 500lux.  

Ova udaljenost je primenljiva kod merenja izvora za opštu namenu, i može varirati od jednog do nekoliko metara. 

Za izvore svetlosti koji ne pripadaju grupi opštih (npr.LED), koristi se udaljenost od 200mm, koja predstavlja najgori 

mogući scenario po mrežnjaču oka.  

 
 

 
 
 

Slika br.8 Merenje udaljenosti 
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Klasifikacija izvora svetlosti. Klasifikovanje izvora svetlosti je izvršeno prema kriterijumu dužine vremenskog 

intervala izloženosti (niža klasa izvora iziskuje duži period izlaganja zračenju). 

 

                        Rizična grupa                                                      Uticaj na zdravlje 
                        Izuzetak (RG0)                                                       Bez fotobiološkog rizika 

                        Grupa 1 (RG1)                            Bez fotobiološkog rizika u normalnim zdravstvenim granicama 

                        Grupa 2 (RG2)                Ne predstavlja opasnost za slučaj izlaganju pojedinim vrstama zračenja 

                        Grupa 3 (RG3)                                               Rizično već i trenutno izlaganje                        
 

 

 

Determinišuće numeričke vrednosti su date u narednoj tabeli: 

Rizična grupa Aktiniumska UV 
granična 

izloženost za 
kožu i oko, ES 

 

Granična 
vrednost 

neposrednog UV 
zračenja za oko, 

EUVA 

Granična 
vrednost 
izlaganja 

mrežnjače plavoj 
svetlosti LB 

Granična 
vrednost 
izlaganja 
mrežnjače 
toploti, LR 

Granična 
vrednost 

izlaganja oka 
infracrvenom 
zračenju, EIR 

Izuzetak (RG0) 8h 1.000s 10.000s 10s 1.000s 

Grupa 1 (RG1) 10.000s 300s 100s 10s 100s 

Grupa 2 (RG2) 1.000s 100s 0.25s 0.25s 10s 

  

 

 

 

Objašnjenje klasifikacije i preventivne metode: 

Zračenje iz opsega Izuzetak (RG0) Grupa 1 (RG1) Grupa 2 (RG2) Grupa 3 (RG3) 
200-400nm - Smanjiti izlaganje 

očiju i kože.Koristiti 
adekvatnu zaštitu 

Koristiti adekvatnu 
zaštitu 

Izbegavati izlaganje 
očiju i kože 

300-400nm - - Ne zuriti u izvor Ne gledati u izvor 

400-780nm - - Ne zuriti u izvor Ne gledati u izvor 

780-3000nm - Koristiti adekvatnu 
zaštitu 

Izbegavati izlaganje 
očiju 

Izbegavati izlaganje 
očiju 

780-1400nm - Ne zuriti u izvor Ne zuriti u izvor Ne gledati u izvor 

 

 

 

 

 



 

 

Fotobiološka bezbednost izvora svetlosti 

 

 

 

Rezultati istraživanja. Svetska organizacija LIGHTING EUROPE, objavila je u svom izdanju „LIGHTING EUROPE 

GUIDE ON PHOTOBIOLOGICAL SAFETY IN GENERAL LIGHTING PRODUCTS FOR USE IN WORKING 

PLACES“ iz februara 2013, rezultate ispitivanja pojedinih izvora svetlosti sa aspekta fotobiološke bezbednosti.  

 

Bezbednim se smatra izvor, ukoliko je zračenje u granicama: 

• 2 mW/klm, za UV zračenje; 

• 1 W/m2, za plavu svetlost; 

• 100 W/ m2, za IR zračenje. 

Treba naglasiti da je standardom IEC 60598-1 predviđeno da izvor svetlosti emituje UV zračenje veće od 2 mW/klm. 

U tom slučaju, izvori se obeležavaju sa: 

 

Slika br.9 Simbol izvora svetlosti koji mora biti zaštićen 

Ovaj simbol je indikator da se izvor ne može korisiti u otvorenim svetiljkama, tj. bez protektora. 

 

Sa aspekta fotobiološke bezbednosti, ispitivanja na UV, IR zračenje i plavu svetlost, zadovoljavajuće rezultate su 

dala ispitivane: 

� Inkadescentne sijalice 

� Halogene sijalice primenjene u domaćinstvu 

� Fluorescentne sijalice 

 

Projektorske, sijalice za primenu u fotografiji i scensko osvetljenje, označavaju se simbolima: 

 
Slika br.10 Simboli izvora svetlosti koje ne treba direktno gledati i emituju povišeno IR zračenje  

 

Izvori svetlosti sa pražnjenjem (natrijum niskog pritiska, natrijum visokog pritiska, živa visokog pritiska i metal-

halogeni) se smatraju bezbednim sa aspekta emisije IR i UV zračenja. Riziku izlaganja plave svetlosti mogu biti 

podložni natrijum niskog i visokog pritiska (RG1). 

Kod LED izvora svetlosti je zabeležena manja vrednost emisije IR i UV zračenja od dozvoljenih. Posebnu pažnju 

treba posvetiti merenjima koja se odnose na emisiju plave svetlosti. 

 

 

 

 



 

 

Fotobiološka bezbednost izvora svetlosti 

 

 

Renomirani proizvođač LED dioda, kompanija CREE, angažovala je nezavisnu laboratoriju u cilju fotobioloških 

testiranja svojih proizvoda, koja se prevashodno odnose na istraživanja plave svetlosti. Rezultati ispitivanja ukazuju 

da postoji rizik po zdravlje, ukoliko se LED komponente posmatraju bez difuzora ili druge opreme.  

Bez obzira na boju diode, CREE preporučuje korisnicima da ne posmatraju direktno LED diode, dok je instalacija pod 

naponom. 

Dalje, CREE savetuje proizvođačima svetiljki koji inkorporiraju njihove LED diode u svoje proizvode da naprave 

procenu rizika izloženosti zračenja zaposlenih u toku procesa proizvodnje. Opasnost se smanjuje korišćenjem 

ekrana sa filterima ili opreme za ličnu bezbednost.  

U prilogu je klasifikacija CREE LED dioda. 

 
Slika br.11 Klasifikacija CREE LED dioda 



 

 

Fotobiološka bezbednost izvora svetlosti 

 

 

Još jedan proizvođač LED dioda, kompanija OSRAM, sugeriše oprez po pitanju emisije plave svetlosti. Klasične bele 

diode takođe pripadaju ovoj rizičnoj grupi, što je direktna posledica načina izrade belih LED dioda: poluprovodnička 

dioda koja emituje plavu svetlost se prevlači jednim ili više slojeva fosfora. Fosfor apsorbuje i konvertuje deo plave 

svetlosti, pa se svetlost dobijena na taj način doživljava kao bela. 

 

 

 
Slika br.12 Bela dioda i princip konverzije 

 

 

 

Generalno, trenutno raspoložive visoko efikasne LED OSRAM zelene, žute, narandžaste, crvene diode uvek su 

klasifikovane kao RG 0. Nasuprot njima, izvestan broj plavih i zelenih mogu da prouzrokuju oštećenja mrežnjaće, pa 

su tipa RG 2.  

Takođe, u izveštaju OSRAM-a se navodi da primenjujući trenutnu tehnologiju poluprovodnika, ne postoji bojazan da 

LED diode mogu biti označene kao RG 3. 

 

Istraživanje koje je sprovela CELMA-ELC i objavila rezultate u „Position paper optical safety LED lighting final“  iz 

oblasti emisije plave svetlosti, ukazuje na količinu pomenute svetlosti različitih tipova izvora svetlosti. Rezultati su dati 

u prilogu. 

 

 
 
 
 
Rizična plava svetlost. Obzirom da je povećana emisija plave svetlosti okarakterisana kao „rizična“, važno je 

naglasiti neophodnost  njenog učešća u životu. Plava svetlost je zadužena za regulaciju biološkog sata, budnosti i 

metaboličkih procesa. U prirodnim uslovima, na otvorenom, sunčeva svetlost reguliše regularnu absorbciju plave 

svetlosti. Ipak, najveći deo obdanice ljudi provode u zatvorenim uslovima, bez dotoka prirodne, pa samim tim i plave 

svetlosti. Plavi i hladno beli izvori mogu da simuliraju uslove slične prirodnoj svetlosti (tokom zime), čime se 

psihološki održava ritam smene dana i noći. 



 

 

Fotobiološka bezbednost izvora svetlosti 

 

 
Slika br.13 Količina rizične plave svetlosti emitovane iz izvora svetlosti 

 

 

 

Očigledno je da još uvek postoji izvesna anksioznost, ili bar skepticizam kada je u pitanju potencijal 

opasnosti nastale elsploatacijom LED dioda i proizvoda koji ih sadrže. Uzrok prisutne nesigurnosti među korisnicima 

je svakako nedovoljna informisanost  i poznavanje LED tehnologije. Uz to, od velikog značaја su smernice i uputstva 

proizvođača opreme.  Pravovremenom edukacijom i podizanjem svesti na viši nivo, stvoriće se uslovi za nastanak 

bezbednog okruženja za pravilan izbor proizvoda, njihovu namenu i način upotrebe. 

 

 

 

 

Literatura: 

� EN 62471:2008 (“Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems“), 

� „Details on Photobiological Safety of LED light sources“- OSRAM 

� „LIGHTING EUROPE GUIDE ON PHOTOBIOLOGICAL SAFETY IN GENERAL LIGHTING PRODUCTS 

FOR USE IN WORKING PLACES“- LIGHTING EUROPE 

� „Eye Safety with LED Components“-CREE 
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LED I KONVENCIONALNA ENERGETSKI EFIKASNA RE�ENJA 
ZA OSVETLJENJE GRUNDFOS FABRIKE U INÐIJI 

 
 
Energetska efikasnost u osvetljenju 
Osvetljenje objekata znaèajno uèestvuje u ukupnoj potro�nji elektriène energije. Energetski efikasno 
osvetljenje mo�e primetno da smanji potro�nju elektriène energije, a samim tim i emisiju �tetnih 
gasova koji izazivaju efekat staklene ba�te. 
 
Svetiljke sa LED izvorima, pored inovativnog dizajna, danas imaju i druge karakterisitike koje ih èine 
ekonomski ekvivalentnim, a èesto i dugoroèno isplativijim re�enjem u odnosu na komparativne 
konvencionalne svetiljke. Napredak u LED tehnologiji u poslednje vreme doveo je do toga da su 
svetiljke sa LED izvorima bele boje svetlosti privlaènije, i u sve veãem broju situacija, bolje re�enje za 
svakodnevno osvetljenje javnih i privatnih prostora. 
 
Energetska efikasnost svetiljki sa LED izvorima bele boje svetlosti u velikom broju sluèajeva 
prevazilazi onu koja se posti�e sa konvencionalnim, pa i fluorescentnim izvorima. Svetlosna 
iskoristivost i kvalitet svetlosti koje daju LED svetiljke èesto je iznad onoga koji se ima sa 
konvencionalnim. Dalji napredak u energetskoj efikasnosti, kao i kvalitetu LED izvora koji se oèekuje, 
uèiniãe LED svetiljke jo� tra�enijim u buduãnosti. 
 
Kompanija Grundfos posluje na odgovoran i odr�iv naèin. Oni prave proizvode i re�enja koja njihovim 
klijentima poma�u da saèuvaju prirodne resurse i smanje uticaj na klimatske promene. Dizajn 
osvetljenja za novu fabriku kompanije Grundfos bio je veliki izazov. To je objekat izuzetne velike 
povr�ine (25.000 m2). Prioritetan zahtev bio je energetski efikasno osvetljenje. Kompletan sistem 
osvetljenja u svim zonama fabrike morao je imati moguãnost kontrole. Primenjen je Philips Dynalite 
sistem upravljanja osvetljenjem. 
 

Grundfos fabrika u Inðiji 
 

Kroz ovaj rad  su analizarana i uporeðena primenjena i druga moguãa re�enja za osvetljenje 
proizvodne hale, kancelarija i koridora. 
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Osvetljenje proizvodne hale 
 
Proizvodna hala je prostor povr�ine 14.322 m2. Veliki broj svetiljki bio je potreban da bi se postigao 
zahtevani nivo osvetljenosti od 300lx. Takoðe, bilo je neophodno ispuniti i ostale zahteve kao �to su 
ravnomernost osvetljenosti, adekvatna reprodukcija boja svetlosti, kao i nivo blje�tanja. Izabran je 
�inski sitem sa svetiljkama sa fluorescentnim izvorima kao najbolje re�enje, ali je i LED re�enje bilo 
moguãe. 
 

 

Proizvodna hala osvetljena Philips TTX400 �inskim sistemom 

 
U proizvodnoj hali je instalirano ukpno 396 svetiljki tipa Philips TMX400 2xTL5-80W HFD. Postignut je 
proraèunati nivo osvetljenosti od 326lx, a ukupna instalisana snaga sistema osvetljenja iznosi 
68,112kW. Energetska efikasnost instalacije mo�e se proceniti preko odnosa W/m2/100 lx i iznosi 
1,46. 
 
Moguãe je bilo i LED re�enje sa svetiljkama Philips GentleSpace snage 267W. U tom sluèaju bilo bi 
potrebno ukupno 195 svetiljki da bi se ostvario gotovo identièan nivo osvetljenosti (323lx). Ukupna 
instalisana snaga LED sistema osvetljenja iznosila bi 52,065kW, odnosno 1,13 W/m2/100 lx.  
 
Iako je re�enje sa LED svetiljkama bilo energetski efikasnije, a zadovoljilo je i druge fotometrijske 
zahteve, kao �to su ravnomernost osvetljenosti, reprodukcija boja i temperatura boje svetlosti, u 
ovom sluèaju je �inski sistem sa svetiljkama sa fluorescentnim cevima bio povoljniji izbor za 
investitora. Dali predspojne sprave omoguãile su jednostavno upravljanje sistemom osvetljenja 
pomoãu Philips Dynalite sistema. 
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Svetiljka TTX400     Fotometrijski proraèun za proizvodnu halu sa fluo linijskim sistemom

 

Svetiljka GentleSpace    Fotometrijski proraèun za proizvodnu halu sa LED svetiljkama 
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Osvetljenje kancelarija 

Kancelarijski prostori osvetljeni su na razlièite naèine. U nekim kancelarijama LED svetiljke su 

izabrane kao idealno re�enje, dok su u pojedinim kancelarijama svetiljke sa fluorescentnim izvorima 

dobile prednost, ali uglavnom u kombinaciji sa LED svetiljkama. 

  
Kombinacija LED i fluo svetiljki za osvetljenje kancelarija-fotometrijski proraèun 

Kombinacija LED i fluo svetiljki za osvetljenje kancelarija 

Zanimljivo je bilo porediti rezultate koje su dale svetiljke iz iste familije, Philips SmartForm. 
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Svetiljka SmartForm sa fluorescentnim cevima   Svetiljka SmartForm sa LED izvorima 

Sa svetiljkom SmartForm LED postignuta je specifièna efikasnost od 1.44 W/m²/100lx, dok je ovaj 
odnos sa SmartForm svetiljkom sa fluo izvorima u istom prostoru iznosio 1.98 W/m²/100lx. Veoma je 
bitno i da LED izvori imaju adekvatan indeks reprodukcije boje (Ra>80), kao i �eljenu temperaturu 
boje svetlosti (u ovom sluèaju 4000K). Takoðe, primenjene LED svetiljke zadovoljavaju zahteve 
evropske norme u pogledu razreda blje�tanja. 
 
I u ovom sluèaju, svetiljke sa LED izvorima bile su energetski efikasnije re�enje. 
 
Osvetljenje koridora 
 
Osvetljenje koridora izvedeno je iskljuèivo LED svetiljkama. Svetiljka LuxSpace je bila idealan izbor 
zbog svojih izuzetnih svetlotehnièkih karakteristika..Postignuta je specifièna efikasnost od 1.32 
W/m²/100lx �to je bilo nemoguãe ostvariti sa svetiljkama sa kompakt fluorescentnim izvorima. 
 

  

Svetiljka LuxSpace    Osvetljenje koridora 
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Spoljno osvetljenje 
 
Za osvetljenje prilaznih puteva, parking prostora, fontane i fasade kori�ãene su iskljuèivo svetiljke sa 
LED izvorima i re�enja sa konvencionalnim svetiljkama nisu razmatrana. 
 
Zakljuèak 
 
Ovaj projekat je pokazao da su veã danas, svetiljke sa LED izvorima namenjene unutra�njem 
osvetljenju,energetski efikasnije u odnosu na komparativne konvencionalne svetiljke. LED svetiljke 
pri tome u potpunosti zadovoljavaju sve zahteve va�eãih normi i sa njima se mogu kvalitetno i 
prijatno osvetliti razlièiti prostori. Fleksibilnost je velika prednost LED sistema, a u ovom sluèaju 
moguãnost jednostavne kontrole je bila dragocena. Takoðe, i dalje je ekonomski opravdano koristiti 
konvencionalne svetiljke kada je LED re�enje znaèajno skuplje. 
 
Literatura 
 
1. www.lighting.philips.com, oktobar 2013. 
2. �Primena savremenih tehnologija u upravljanju osvetljenjem u objektu Grundfos, Inðija�, 

Branimir Kalanj, Veljko Mrdak, 2013 
3. EN 12464 �Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work Places�, 2002 

http://www.lighting.philips.com,
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Goniofotometrija 

Merenje  raspodele intenziteta svetlosti ispitivanog 

izvora svetlosti ili svetiljke 

▪ Tipovi prema polju merenja 

▫ Blisko polje: osvetljenost Ev (lx; lm/m2) 

▫ Daleko polje: jačina svetlosti Iv (cd; lm/sr) 

 



Goniofotometrija 

Tipovi prema fotometrijskom koordinatnom sistemu 

(IESNA LM-75-01) 

▫ Tip A 

▫ Tip B 

▫ Tip C 

 
Tip C 

Tip B Tip A 



Goniofotometrija 

Tipovi prema poziciji detektora 

 Nepokretni detektor (Tip A, Tip B, Tip C) 

 Nepokretni detektor sa ogledalom (Tip C) 

 Pokretni detektor (Tip C) 

 



Oprema 

Goniofotometar Tip C 

 

 

maksimalna masa 

svetiljke: 30 kg 

 

maksimalni prečnik  

svetiljke: 1500 mm 

 

fotometar:  

Konica Minolta CL 200-A     

 



Oprema 

Goniofotometar Tip C 

 

 

Fotometrijska laboratorija 

Meteor Beograd 

 



Instalacija 

Posebno projektovana mračna komora  

• dužina optičkog puta 10 m (uslov L => 10 x D) 

• zidovi obloženi specijalnim nereflektujućim materijalom 
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Upravljanje 



Merenje 

Konfiguracija 
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Izveštaji 

3D dijagram 

 

 

 



Izveštaji 

Polarni  

dijagram 

 

 

 



Izveštaji 

Izoluks  

dijagram 

 

 

 



Izveštaji 

Hromatska  

aberacija 

 

 

 



Izveštaji 

Jačina svetlosti 

u funkciji ugla 

 

 

 



Izveštaji 

Jačina svetlosti 

u funkciji ugla 

 

 

 



Izveštaji 

Standardne fotometrijske datoteke (.ies i .ldt) 

 

 

 



 

 

hvala na pažnji 

osvetlite svoj put 
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СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА У САОБРАЋАЈУ

УВОД

Свакодневно, као учесници у саобраћају, сусрећемо се са семафорима и семафорском 
сигнализацијом. Све то данас делује тако обично и мало ко се пита како то функционише и 
шта стоји иза свега тога. Не приметимо када неко од ревносних сервисера постави нове 
светлосне изворе или промени пластике које све то окружују и носе. 

У овом  раду  ћемо  у  кратким  цртама  заједно  проћи  кроз  историју  саобраћајне 
светлосне сигнализације, њену промену кроз време, постојеће трендове и могуће будуће 
смерове кретања на овом пољу технике.

ПОЧЕЦИ

С појавом саобраћаја, настала је потреба и за управљањем над њим. У почетку су то 
били  полицајци  који  су  својим  гестикулацијама  одређивали  право  приоритета.  Прво 
забележено управљање саобраћајем било је 1722. године на Лондонском мосту. У дневним 
условима ова опција је била прихватљива, али проблем је настајао у условима смањене 
видљивости када се команде саобраћајца нису виделе. Већ крајем 19. века, тачније 1868, 
појавила  се  прва  светлосна  сигнализација  испред  зграде  Британског  парламента  у 
Лондону. То је био 6,5 метара висок стуб (слика 1) који је имао гасну лампу и померајуће  
краке које је полицајац постављао у хоризонталан или подигнут положај и тиме одређивао 
права пролаза. Исти уређај је у ноћним сатима зеленом светлошћу давао право пролаза, а 
црвена светлост је значила забрану. Несрећним случајем, овај први семафор је већ након 
месец дана употребе експлодирао, али то није зауставило историју па су овакви и слични 
уређаји у наредних четрдесетак година коришћени широм Америке, с тим да су државе 
имале свој  сопствени дизајн семафора који су користиле. Амерички дизајн је углавном 
имао текст STOP и GO постављен под углом од 90 степени а на врху је била гасна лампа 
која је оветљавала знакове и повећавала ноћну видљивост (слика 2). 



              

Слика 1. Први семафор Слика 2. Примери америчког семафора

Двадесетих година 20. века, појавили су се семафори у облику торњева, с различитим 
дизајном осветљења на делу куле предвиђеном за то.  Неки примери кула се налазе на 
слици 3.

        



Слика 3. Примери семафора у облику торња

Почетком  следеће  фазе  у  развоју  светлосне  сигнализације  у  саобраћају,  можемо 
сматрати  1914.  годину  када  је  у  Кливленду  (Охајо,  САД),  први  пут  инсталирана 
електрична  сијалица.  Затим  је  1920.  године  у  Детроиту  у  САД  први  пут  инсталиран 
четворосмерни семафорски торањ с три боје (слика 4). Следећа новина је био тајмер за 
аутоматску промену сигнала и први пут је употребљен 1922. године у Хјустону, САД. 

Слика 4 

Из изложеног се може видети да су скоро 50 година као светлосни извори коришћене 
гасне лампе и да се за то време начин њиховог контролисања знатно унапредио од ручног 
до аутоматског. 

Ни са електричним сијалицама неће бити ништа боља слика историјског прегледа. Од 
прве сијалице са жарном нити до данас, прошло је скоро 80 година а оне су и данас, бар 
код нас, и даље најмасовнији светлосни извор у саобраћајној сигнализацији.

КАСНИЈИ РАЗВОЈ

Током 80 година експлоатације сијалица са жарном нити,  промењене су генерације 
контролера. Кренуло се с простим релејним уређајима у аналогној техници, преко 
кола у дискретној полупроводничкој електроници и дигиталних електричних кола, да 
би се данас дошло до моћних микропроцесорских уређаја. 

С појавом електричних контролера, појавиле су се и нове могућности. С растом броја 
семафоризованих  раскрсница  и  густине  саобраћаја,  појавила  се  потреба  међусобне 
синхронизације  контролера  па  су  се  тако  појавили  и  први  „зелени  таласи”.  Велика 
процесорска  снага  омогућила  је  поред  умрежавања  међу  контролерима  и  додатне 



могућности. 
Први детектори возила који су мерили тежину и на основу тога давали контролеру 

информацију о возилу које чека на сигналу, појавили су се када и електрични семафорски 
контролери почетком 50-их година 20. века. У међувремену, детектори су се усавршили 
преко индуктивних петљи, доплер детектора и других облика детектора возила и разних 
облика детектора пешака, а процесорска снага уређаја за контролу је знатно повећана па 
смо тако добили интелигентне контролере који су у стању да, у зависности од саобраћајне 
потребе у датом тренутку и искуства из ранијих периода, врше аутоматско продужавање 
или скраћивање појединих фаза унутар циклуса. Могућност умрежавања кроз различите 
медијуме отворила је  пут ка даљинским управљањима над контролерима и даљинским 
надзором ради откривања потенцијалних извора загушења. Најновији трендови у развоју 
контролера  крећу  се  у  смеру  подизања  интелигенције  контролера  подизањем  броја 
детектора  уз  могућност  комплетне  промене  начина  рада  групе  контролера  у  циљу 
отклањања  саобраћајних  загушења,  а  све  то  без  ремећења  координације  са  осталим 
уређајима ван групе. Овако сложене уређаје има само неколико фирми у свету од којих 
неке  ту  интелигенцију  не  држе  у  контролеру  него  у  патентираним  софтверима  за 
управљање који се налази у неком центру одакле се врши управљање над свим повезаним 
раскрсницама.

За  све  ово  време  „напредовања“  контролера,  светлосни  извори  су  се  развили  од 
обичних  сијалица  са  жарном нити  до  оних  с  повећаним  бројем  носача  жарне  нити  и 
променом њиховог имена у „семафорска сијалица” с вишеструким провећањем цене. 

Из свега изложеног,  може се закључити о минорности развоја светлосних извора у 
односу на набројане новине у контролеру.

Оно што је са становишта возача,  за то време, урађено на светлосном извору јесте 
дефинисање спољних димензија светлосног извора и то у две димензије 210 мм (8”) и 300 
мм (12”), где су сходно величини видљивог дела сочива у боји дефинисане и различите 
снаге сијалица те су тако коришћени извори снаге од 60 до 100 вати.

РАЗВОЈ СВЕТЛОСНИХ ИЗВОРА

У горепоменутом делу текста речено је да су у почетку коришћене гасне лампе. Након 
њих су у употребу дошле сијалице са жарном нити. Због карактеристичне неусмерености 
светлосних извора са жарном нити насупрот потреби за великом уочљивошћу, за израду 
светлосне лантерне било је неопходно конструисати рефлектор који ће усмерити светлост 
и повећати спољну видљивост светлосног извора. Рефлектори су израђивани од материјала 
који има рефлекторске карактеристике, а најчешће је то алуминијум с посебно технолошки 
обрађеном рефлектујућом страном (слика 5).



Слика 5 
Након неколико генерација контролера, појавиле су се и новине на пољу светлосних 

извора.
Прва новина су халогени извори светлости. Због карактеристика светлости овог типа 

извора, повећана је уочљивост извора с тим да је поново дошло до промене конструкције 
рефлекторског дела лантерни маскирањем лампе због велике уочљивости жарне нити и 
потенцирањем коришћења рефлектованог снопа који је ка гледаоцу био усмераван посебно 
дизајнираним рефлекторима и преламајућим сочивима као и у случају обичне сијалице 
(слика 6). 



Слика 6

Појефтињењем технологије израде LED светлосних извора и повећањем снаге LED 
извора, 90-их година 20. века, стекли су се услови за њихово коришћење као светлосних 
извора  у  саобраћајној  светлосној  сигнализацији.  Стицање  услова  није  значило  и 
аутоматско  коришћење.  И  овде  је  требало  направити  квалитетна  усмерења  светлосног 
снопа као и код сијалица са жарном нити, али оно што је био додатни захтев у прелазу на 
ову технологију светлосних извора била је неопходност пројектовања претварача напона 
који ће заштитити LED изворе од флуктуације спољног напона, а с друге стране да буде 
довољно робусно да може да истрпи континуална укључења и искључења која захтева 
семафорски режим рада.

Забележено  је  да  се  користе  напонски  стабилисани  извори  с  линеарним 
трансформаторима,  али  је  много  масовнија  употреба  прекидачких  извора  напајања  с 
константном струјом и улазним делом тако дизајнираним (избачене компоненте из улазног 
дела претварача осетљиве на честа укључења) да буде робусно према спољном свету са 
становишта флуктуације радног напона и честим укључењима и искључењима,  што се 
показало као добар избор са становишта експлоатације.

Употреба LED извора се показала као добар избор и са становишта одржавања јер је с 
наведеним дизајном век коришћења светлосног извора продужен на више година па чак и 
деценију, за разлику од сијалица са жарном нити где је период замене улавном два или 
више пута на годишњем нивоу.

Поред  почетног  проблема  цене  LED-а,  проблема  с  конструкцијом  напајања,  пре 
масовне употребе овог светлосног извора требало је решити и проблем усмерења ка возачу 
што такође није био једноставан проблем због цене и ограничености простора где се све 
уграђује.

ТЕХНИКЕ УСМЕРАВАЊА СВЕТЛОСНОГ СНОПА КОД ЛЕД ИЗВОРА

Код  сијалица  са  жарном  нити  поред  гореприказаних  рефлектора  за  додатно 
усмеравање  и  хомогенизацију  осветљености  спољњег  сочива,  коришћена  је  техника 
„храпавости“ сочива са унутрашње стране, чиме се светлосни сноп расипао равномерније 
на  спољну површину сочива  и  тако  избегавао  видљив  ефекат  ужарене  нити  код  ових 
извора светлости (слика 7).

Наведена техника није се могла искористити код LED извора из више разлога.
LED извори  су  по  својој  природи  већ  делимично  усмерени  самим  дизајном  кућишта 
извора тако да у старту више нису потребни рефлектори које смо имали у претходном 
случају. Због наведене усмерености, храпавост сочива не би дала ефекат који смо имали 
код обичне сијалице, него би се у том случају искоришћавао само део светлости која је 
усмерена  из  LED  наниже  ка  возачу  а  остатак  би  просијавао  и  не  би  имао  визуелну 
искористивост са становишта возача.

Да би се тај проблем решио, прибегло се коришћењу сочива које је цео сноп светлости 
које емитује LED сакупљало и усмеравало ка возачу. Међутим, ту се појавио нови проблем 
а то су димензије сочива. Коначно решење је нађено у коришћењу посебног типа сочива 
које је по свом конструктору Августину Фреснелу названо Фреснелово сочиво. 



Карактеристика овог сочива је што је равно а даје ефекат сабирања светлости као и 
обично сочиво.

Тајна је у специјалном дизајну концентричних удубљења које је математичким путем 
доказао његов творац (слика 7).

Слика 7
Коришћење Фреснеловог  сочива омогућило је  да  се  цео светлосни извор заједно с 

напајањем и оптиком смести у херметички затворено кућиште које се уграђује на место где 
се некад налазио рефлектор и обична сијалица.

Међутим,  поред  тога  што  је  сочиво  искоришћено  за  постизање  униформности 
осветљења,  отворила  се  и  нова  могућност  да  се  цео  светлосни  сноп  усмерава  према 
доласку возача и тако с мањом снагом извора постигну бољи светлосни ефекти.

Да би се постигла униформисаност на глобалном нивоу, дефинисан је и међународни 
стандард са ознаком EN-12368 који формулише све карактеристике семафорске опреме па 
и употребљеног светлосног извора.

КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ДЕФИНИШЕ СТАНДАРД

У  овом  стандарду  дефинисане  су  све  механичке,  електричне  и  светлосне 
карактеристике  LED  модула,  који  се  користе  као  светлосни  извори  у  саобраћајној 
светлосној сигнализацији.

Дефинишу се:
1. механичка отпорност на удар;
2. температурна стабилност;
3. класе „фантомског светла” и
4. усмереност светлосног снопа.



Механичка отпорност на удар у пракси дефинише отпорност спољњег сочива на ударе 
прштећег камења испод точкова аутомобила и класификује се ознакама IR1, IR2 и IR3, где 
већи број дефинише већу отпорност.

Температурна стабилност оптичких извора дефинише опсег температура у којима је 
предвиђено  да  LED  модул  ради.  Дефинисана  температура  се  односи  на  стабилност 
електронског и механичког дела LED модула. Ова карактеристика се класификује словима 
A (-15 ─ +60), B (-25 ─ +55) и C (-40 ─ +40).

Класа фантомског светла у пракси представља могућност разликовања извора који је 
укључен од извора који услед сунчевих зрака делује као да је укључен. Класификација се 
ради у опсегу 1–5, а већи број представља бољу карактеристику.

Усмереност  светлосног  снопа  је  најкомпликованија  категорија  за  класификацију.  У 
комбинацији ознака које дефинишу неки извор, налази се информација да ли је светлосни 
сноп узак или широк као и однос вертикалне и хоризонталне усмерености.

Стандардом дефинисане карактеристике налазе се у наредним табелама.
У табели 1 су дате минималне и максималне вредности јачине светлости за оба типа 

лантерни.

Ниво перформансе 1 2 3
Imin 100 cd 200 cd 400 cd
Imax    klasa 1 400 cd 800 cd 1000 cd
Imax    klasa 2 1100 cd 2000 cd 2500 cd
Табела 1 ─ Јачине светлости (I) за црвене, жуте и зелене светлосне сигнале на референтним осама

Поред дефиниције јачине светлости у оси светлосног извора, стандард дефинише и 
различите  ширине  светлосног  снопа  које  излазе  из  модула.  Тако  су  дефинисане  4 
различите  ширине  снопа  које  су  одређене  словима  Е  (врло  широк),  W  (широк),  М 
(средњеширок) и N (уски сноп).

Словима А и B се дефинише референца на основу које се рачуна расподела и то:
А –  као проценат измерених вредности под углом од 0° на  хоризонталној  и 0° на 

вертикалној оси (референтна оса);
B – као проценат најмањих вредности, онако како је то дефинисано у табели 1, које су 

потребне на 0° хоризонталне и 0° вертикалне осе (референтне осе).

αхориз 0° ±2,5° ±5° ±10° ±15° ±20° ±30°
αверт

0° 100 - 85 80 - 60 40
-1,5° - - - - - - -
-3° 80 - 75 - - - -
-5° 60 - - 45 - - -
-10° 50 - - - - 20 -
-20° 20 - - - - - 10
- означава да нису потребне никакве посебне вредности.
Табела 2 – Екстрашироки сноп сигнала (тип Е), могуће комбинације B 1/1, B 2/2

αхориз 0° ±2,5° ±5° ±10° ±15° ±20° ±30°
αверт

0° 100 - 85 55 - 3 1



-1,5° - - - - - - -
-3° 80 - 75 - - - -
-5° 60 - - 35 - - -
-10° 50 - - - - 8 -
-20° 2 - - - - - 2
- означава да нису потребне никакве посебне вредности.
Табела 3 ─ Широки сноп сигнала (тип W), могуће комбинације 
A 1/1; A 2/1; A 3/1; B 1/2; B 2/1; B 2/2; B 3/2

αхориз 0° ±2,5° ±5° ±10° ±15° ±20° ±30°
αверт

0° 100 - 75 40 10 1 *
-1,5° - - - - - - *
-3° 75 - 60 - - - *
-5° 50 - - 20 - - *
-10° 12,5 - - - - 6 *
-20° 1,5 - - - - - 1
- означава да нису потребне никакве посебне вредности.
* означава да нема захтева.
Табела 4 – Средњешироки сноп сигнала (тип М), могуће комбинације А 2/1; А 3/1 А 2/2; А 3/2

αхориз 0° ±2,5° ±5° ±10° ±15° ±20° ±30°
αверт

0° 100 75 65 15 1,5 * *
-1,5° 95 90 - - - * *
-3° 70 - 45 - - * *
-5° 40 - - 10 - * *
-10° 6 - - - 5 * *
-20° * * * * * * *
- означава да нису потребне никакве посебне вредности.
* означава да нема захтева.
Табела 5 ─ Уски сноп сигнала (тип N), могуће комбинације A 2/1; A 3/1 B 2/2; B 3/2

Снага  светлосног  извора  није  дефинисана  посебно  и  одређује  се  индиректно  из 
светлосних захтева и конструкције, тако да се снаге LED извора за модуле 210 мм крећу 
између 6 и 9 вати док се за модуле 300 мм крећу у опсегу 9 и 13 вати.

ЗАКЉУЧАК

Цео  рад  није  писан  на  основу  истраживања  него  као  један  историјски  преглед 
употребе светлости у једном битном сегменту наших живота. Из свега изложеног може се 
закључити да су трендови различитих извора светлости који су нас пратили кроз време 
били примењени и у овој за све нас битној области. 

Из последњег поднаслова, где су детаљно дате класификација и карактеристике LED 
модула, може се закључити да нам је LED технологија у симбиози са оптиком омогућила 
да  LED  модуле  прилагођавамо  различитим  условим  експлоатације.  Тако  се  добрим 
избором модула и његових карактеристика простирања светлости може додатно порадити 
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Апстракт:

Нови Закони   и  Правилници  за  одржавање  безбедности  и  заштите  тржишта,  односно  крајњег 
корисника, доприносе  дефинисању предходних поступака и тиме управљају  лакшем одржавању 
квалитета  осветљења  ,   опреме  за   осветљење  односно  електричних  инсталација  осветљења  у 
пракси.
Ревизија стандарда из области електричних инсталација осветљења,  SRPS N...,  је скоро завршена. 
Од  1993  године  у  области  електротехнике  “  усвајани  су   „методом  корице“   многи  европски 
стандарди EN(регионални) и други ISO, IEC међународни стандарди ( па чак и грански стандади 
CIE,  UIC,  и  тд  у  недостатку  међународних).  ISO и IEC  покушавају   да  обједине  интересе  на 
међународном  плану  и  доносе  заједничке ISO/IEC/EN/CIE  стандарде  за  све  географске 
целине:државе,  регије,  контиенте  са  задржавањем  права   да  свака  држава  истакне   своје 
националне  разлика и одустајање од међународног документа. То нас опомиње да при увозу, па и  
кад  имамо нашу производњу, водимо рачуна о компатибилности многобројне, понуђене опреме на 
овом нашем малом простору.
Како пројектанти  да  прокјектују?  Да ли су елаборати  и  идејни пројекти   решења за  извођење 
електричних инсталација осветљења? Шта после завршетка објекта и  како одржавати инсталацију 
уколико нема ни пројекат изведеног стања за исти.

У Београду 07. јуни 2013  



ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ВЕРИФИКАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ  ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У 
ПРАКСИ

1 УВОД
Корисници и организације су зависни све више од  комплексних система. Из разлога безбедности инсталације или система,  
појачано је питање олакшавања руковања и одржавања.То се одразило, на пример на стандарде за квалитет, као што су 
ИСО 9000 и правила у вези са особинама производа. У овом смислу структура информација, документација и начини и 
облици графичког приказивања имају значајну улогу. Технологије се  брзо развијају у односу на традиционалне “основне 
поставке” документације у простору информационе технологије у којој се користе други медији и основни рачунарски алати. 
Комплексни системи често обухватају разне технологије, а једна од њих је електротехника. Позив за координацију метода и 
правила  као  императив  прелази  границе  технологије.  Све  моћнији  раћунари  са  мултимедијалним  могућностима, 
аутоматизовани  процеси  производње,  успостављање  рачунарских  мрежа  различитог  нивоа  захтевају   интезивно 
удруживање група које се ангажују на том развоју. 
Документација и информациона технологија су тесно повезани. Ови разлози  мењају правила традиција преузмајући при 
томе  послове  стандардизације  од  произвођача  и  припремајући  их  за   кориснике.  Раније  је  то  била  производна 
документација толико неопходна за разумевање, објашњавана помоћу стандарда и потребна за сопствени рад уређаја. 
Данас, намена је упућена  корисницима помоћних алатки за рачунаре за конструисање и израду документације уз помоћ 
рачунара.  Стандарди  су  незаобилазни  као  захтеване  спецификације  за  конструисање.  Овим  је  успостављен  пут  за 
постављање  различитих и виших захтева за стандарде него раније. 
Стандарди  за  документа  и  документацију  морају  бити  засновани  на  добро  дефинисаним  структурама  и  садржају 
информација ради израде информација  о процесима и могућностима за комуникације између система. Током последњих 10 
година  развојем  метадокумената,  доста  је  учињено  на  хармонизацији   у  области   структурирања  информација  и 
документације  уопште,  па  и  у  области  електотехнике,  односно  у  подручју  које  се  односи  на  припрему  техничке 
документације и графичких симбола. Из наведених  разлога значај  нових међународних стандарда за документацију и 
графичке симболе игра животну улогу у производњи према  заједнички прихваћеним стандардима, јер стандарди имају 
одлучујућу улогу у протоку информација, уклањању препрека трговини и међусобном споразумевању. Веома значајну 
улогу имају речници за електронско пословање у којима се дефинишу основни производи.
Сваки  производ  у  трговини  прати  потребна  документација,  ради  његове  идентификације. На  садржај  и   количину 
докумената који прате производ у трговини упућује стандард EN 62079:2001-
Ради бржег протока  информација  сценарио за  будућност је  уврстио електронско  пословање као најефективнији   и 
најефикаснији систем комуницирања. Као средства комуникације,  користе се текстови,  речи, знаци, симболи, шеме, 
илустрације и звучна или видљива информација, посебно или у комбинацији.

База података  графичких  симбола за шеме састоји  неколико хилјада   примера симбола датих у  у бази података 
следећих делова серије стандарда IEC 60617-Графичких симбола за шеме:

— Део 1: Опште информације, општи индекс — Табеле прегледа
— Део 2: Елементи симбола, квалификујући симболи и други симболи за општу примену
— Део 3: Проводници и урђаји за повезивање
— Део 4: Основни саставни делови, пасивни
— Део 5: Полупроводници и електронске цеви
— Део 6: Производња и пренос електричне енергије
— Део 7: Расклопне апаратуре и заштитни уређаји
— Део 8: Мерни инструменти, сијалице и сигнални уређаји
— Део 9: Телекомуникације — Склопке и периферна опрема
— Део 10: Телекомуникације — Пренос
— Део 11: Инсталације у архитектонским и топографским плановима и шемама
— Део 12: Бинарна логичка кола
— Део 13: Аналогни елементи
Поред наведених делова серије стандарда постоји и Технички извештај који упућује на примену дела 12 и 13 поменуте 
серије стандарда:
— ТР 61734:Примена стандарда ИЕЦ 60617-12 и ИЕЦ 60617-13
Напомена:
Симболи ове серије стандарда се конструишу у складу са захтевима датим у стандарду ISO 81714-1. 



2  НЕКА РАЗМАТРАЊА И КОНСТАТАЦИЈЕ

Активности  у вези са радом на стандардизацији су признале и највеће међнародне владине организације - Светска 
трговинска   организација  и  ослониле  се  и  подржале  рад  међународних  односно  регионалних  организација  за 
стандардизацију. Свет је сведок непрекидног повећња међународне трговине.  Неминовни пратилац размене су биле 
препреке  трговини  произашле  из  нетранспарентности:  стандарда,  техничких  прописа,  процедура  утврђивања 
усаглашености за конкретне производе, идентификације и обележавања.
Из тог разлога стандарди уопште, а посебно стандарди подршке за електронско пословање, што су и стандарди које 
доносии Комисија  за  структуру  информација,  документацију  и комуникација  човек-човек,  човек  машина и  машина-
машина,  путем  информација  чији  су  носиоци  графички  симболи,  имају  одлучујућу  улогу  у  протоку  информација, 
уклањању  препрека  трговини  и  међусобном  споразумевању.  Веома  значајну  улогу  имају  речници  за  електронско 
пословање,  у којима се дефинишу основни производи.
Сваки  производ  у  трговини  прати  потребна  документација,  ради  идентификације  производа.  Обележавање, 
идентификација, информације и њихова могућност размене су пратећи елементи једног производа
Познато  је  да  обим  и  садржај  информација  у  документацији  зависи  од  производа,   али  мало  је  познато  да  су 
стандардом  који  је  припремила  Комисија  КСН3/СЗС  у  нацрту  стандарда  ЈУС  IEC  62079  –  Припрема  инструкција. 
Структуирање, садржај и предсављање, наведени разни аспекти који упућују на могућ  садржај документа и структуру 
информациј који прате призвод у трговини.
Зависно од карактеристика производа, сложености,  ризика и законских захтева,  информација за кориснике може да 
буде на самом производу или на његовом паковању или у пратећим материјалима; на пример проспекти, упутства,  
аудио и видео траке и претстављање на бази рачунара, посебно или у комбинацији
Поред знака квалитета према ISO/IEC TS 17031 – Знак производа и критерији коришћени са декларацијом испоручиоца 
о усаглашености, и гесла сценарија за будућност које захтева инструкцију као информацију за кориснике "Прво читај,  
онда ради” “корак по корак”, употпуњава захтеве транспарентности, препознатљивог елемента неопходног за трговину. 
У  том стандарду је  дата  упућујућа  чињеница  да  ниједан  општи  стандард  не  може  да  предвиди  свеобухватну 
информацију која покрива сваки специјалан случај. Због тога, треба да се користи стандард за припрему инструкција 
заједно  са  захтевима  стандарда  специфичног  производа  или,  где  такви  стандарди  не  постоје,  са  одговарају}им 
захтевима стандарда за сличне производе. Корисницима се напомиње да су неки производи и пратеће инструкције за 
њихову примену предмет законских  регулатива које могу да садрже специјалне захтеве за  безбедност  и одређене 
техничке захтеве,  као оквирна референца за стандарде специфичног  производа на пример за системе осветљења: 
очекувана  потпуна   заштита  ока   испитивањем   према   захтевима  стандарда  ЕН 62471 (уколико   је  резултат 
испитивања  "Пассе")   
.
Инструкције i informacije које морају да буду испоручене уз производ у многим случајевима произилазе из преговора 
између произвођача-испоручиоца и купца. За такве преговоре,  стандард EN62079:2001 идт. са IEC 62079: -Припрема 
инструкција .Структуирање,  садржај  и  представљање може  да  послужи  као  скелет  који  наводи  све  могуће  врсте 
инструкција.
Такође  треба  напоменути  да  у  многим  земљама  количина  инструкција  која  мора  да  буде  испоручена  зависи  од 
националних законских регулатива, на пример директиве Европске Уније.

Табела 1 : Директиве базиране на принципима Новог Приступа и  Глобалног Приступа чији део текста се односи и на 
опрему за осветљење:

Директива Број директиве Датум примјене Крај  прелазног 
периода

1. Електрична  опрема  пројектована   за 
употребу  у  одређеним  напонским 
границама (“ниско напонска опрема”)

73/23/ЕЕЦ
93/68/ЕЕЦ

19/8/74
1/1/95

1/1/97
1/1/97

2. Електромагнетна компатибилност 89/336/ЕЕЦ
92/31/ЕЕЦ
93/68/ЕЕЦ
98/13/ЕЦ

1/192
28/10/92
1/1/95
6/11/92

31/12/95

1/1/97

3. Захтеви  за  енергетску  ефикасност 
кућних  електричних  уређаја  нпр. 
фрижидера,  замрзивача  и 
комбинованих  расладних  апарата 
(“расхладни апарати” )

96/57/ЕЦ 8/10/96 3/9/99



4. Паковање и остаци од паковања 94/62/ЕЦ 30/6/96 31/12/97

Захтеви за израду и формулацију свих типова инструкција неопходних или корисних за производе свих врста , па и за 
осветљење, полазећи од малих, једноставних ствари, као што је танки премаз, до великих или врло сложених ствари,  
као што је велика индустријска инсталација  осветљења, постоје у виду стандарда.Такав документ могу да примењују 
произвођачи  производа  - опреме  за  осветљење,  система  за   освељење,  технчки  конструктори,  технички  цртачи, 
конструктори софтвера, преводиоци или остали људи укључени у посао стварања и састављања таквих инструкција;  
овлашћени представници произвођача производа. 

Slika 1- EN 61000-4-2: Electrostatic dischange immunity test (ESD)

Пројектант мора да је упознат са општим принципима и детаљима инсталисања и/или коришћења производа. Такође је 
од користи у преговорима уговарања између испоручиоца производа и купца. 

Slika 2.  EN 55015: RF Emission in the frequency range 30 MHz – 300MHz

Процену квалитета инструкција треба да прати заједнички критеријум.



Slika 3. EN 61000-4-4: Electrical fast transients / Burst immunity test

 Због тога,  информативни прилози који садрже неке практичне препоруке и  предложену методологију  за  процену- 
Прилози А, Б и Ц стандарда SRPSENC62079,  се односе примарно на експерте укључене у такав посао процене, али 
они могу да буду од користи и за поменуте главне циљне групе стандарда.
Циљ овог  рада  је  промоција  коришћења  стандарда  из  област  структуре  информација,  документације  и  графичког 
представљања графичким симболима , као битног алата у пројектаовању  и развоју тржишта. Пословима по питањима 
улоге  стандарда  у   трговини,  баве  се  многи,  нарочито  представници  предузећа,  организације  за  стандардизацију, 
Светска трговинска оргасниyација -WТО.
Утврђивањем   листе  пројеката  приоритета  на  изради  стандарда  свака,  па  и  наша  земља,   доприноси   развоју 
националне стандардизације и њеном бржем оспособљавању да се припреми за период после 2013 и прилагоди на 
захтеве Светске трговинске организације.
Технички комитет IEC/TC3 са својим подкомитетима  доноси документа на основу којих свака производња заиста може 
да документује свој производ од пројекта, преко конструкције и организовања производње, до корисника. 

3 ВЕРИФИКАЦИЈА

Тачно одређени   стандарди  се користе за верификацију одређених производа, нпр.:
-за осветљење  

СРПС EN 13201-4 :2003-Осветљење путева-Део 4: Методе за мерење карактеристика  осветљења
СРПС EN 13201-3 :2003-Осветљење путева-Део 3:Прорачун карактеристика
EN 13032 (series) Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of
lamps and luminaires
EN 60598-2-22:1998 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency
lighting (IEC 60598-2-22:1997, modified)

EN 1838:1999 Lighting applications - Emergency lighting

- за преглед електричних инсталација:



СРПС IEC 60364:2012 Елрктричне инсталације у зградама 

Овај стандард, као и међународни, има неколико делова:

• Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions
• Part 4: Protection for safety 

o Section 41: Protection against electric shock
o Section 42: Protection against thermal effects
o Section 43: Protection against overcurrent
o Section 44: Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

• Part 5: Selection and erection of electrical equipment 
o Section 51: Common rules
o Section 52: Wiring systems
o Section 53: Isolation, switching and control
o Section 54: Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding 

conductors
o Section 55: Other equipment
o Section 56: Safety services

• Part 6: Verification
• Part 7: Requirements for special installations or locations 

o Section 701: Electrical installations in bathrooms
o Section 702: Swimming pools and other basins
o Section 703: Rooms and cabins containing sauna heaters
o Section 704: Construction and demolition site installations
o Section 705: Electrical installations of agricultural and horticultural premises
o Section 706: Restrictive conductive locations
o Section 708: Electrical installations in caravan parks and caravans
o Section 709: Marinas and pleasure craft
o Section 710: Medical locations
o Section 712: Solar photovoltaic (PV) power supply systems
o Section 713: Furniture
o Section 714: External lighting
o Section 715: Extra-low-voltage lighting installations
o Section 717: Mobile or transportable units
o Section 740: Temporary electrical installations for structures, amusement devices and 

booths at fairgrounds, amusement parks and circuses

-за напајање

EN 60038:2011-CENELEC standard voltages
EN 50171    Central power supply systems
EN 50272-2 Safety requirements for secondary batteries and battery installations
Part 2: Stationary batteries
EN 62034 1) Automatic test system for battery powered emergency escape lighting
HD 384/HD 60364 series Electrical installations of buildings (IEC 60364 series, modified)
ISO 8528-12 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating 
sets - Part 12: Emergency power supply to safety devices

4 Поступак и начин верификације својстава, карактеристика и квалитета електричних инсталација

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_safety
http://en.wikipedia.org/wiki/Extra-low_voltage
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_arrangements
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference
http://en.wikipedia.org/wiki/Overcurrent
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_shock


Национална правила и смернице  дата су за лица која инсталирају и прегледају  електричне 
системе.

За сваку електричну инсталацију ниског напона морају се извршити почетна верификација  или 
периодична верификација.

Елементи електричне инсталације  која се проверава су:

• кабловске прикључне кутије,
• разводни ормани за електричне инсталације,
• проводници (каблови) за развод електричне инсталације,
• заштитне, прекидачке, управљачке, мерне и надзорне електричне компоненте и уређаји,
• електроинсталациони  прибор  (утичнице,  утикачи,  продужни  каблови,  разводне  кутије,  сијалична  грла, 

сабирнице, клеме, уводнице, регали, обујмице, итд.), и
• остало обухваћено општим појмом електрична опрема.

 
Извештавање приликом почетне верификације

Лицима која изводе почетну верификацију морају да се ставе на располагање расположива техничка документација и 
остале неопходне информације за почетну верификацију.

Почетна  верификација  се  изводи  након  комплетирања  нове или  постојеће  електричне инсталације,  и  представља 
предуслов за добијање употребне дозволе објекта Свака електрична  инсталација  се мора верификовати  за  време 
постављања, онолико колико је то изводљиво, а свакако после комплетирања. Почетна верификација се мора извршити 
пре пуштања у рад електричне инсталације од стране корисника.
Након завршетка верификације нове електричне инсталације, односно верификације проширења или реконструкције 
постојеће  електричне  инсталације,  мора  се  израдити  стручни  налаз.  Он мора  да укључи детаље о  верификованој 
електричној  инсталацији,  односно  објекту  (делу  објекта)  на  који  се  односи,  заједно  са  записима  о  прегледу  и 
резултатима испитивања. Записима о прегледу и резултатима испитивања мора да се идентификује свако струјно коло 
(напојни вод), укључујући идентификацију његове заштитне компоненте или уређаја, и морају се записати резултати 
одговарајућих испитивања (електричних мерења)

Извештавање приликом периодична верификација

Периодична  верификација  се  врши  да  би  се  утврдила  усаглашеност  електричне  инсталације  са  расположивом 
техничком документацијом објекта,  као  и са захтевима овог Правилника и осталих релевантних прописа,  а у  циљу 
обезбеђења:

• безбедности особа и животиња од ефеката електричног удара,
• заштите корисника објекта и ствари од ватре и/или експлозије које могу настати услед квара на електричној 

инсталацији,
• идентификације  кварова  на  електричној  инсталацији  и  одступања  од  захтева  Правилника  и  осталих 

релевантних прописа (који могу повећати наведене опасности по особе, животиње и ствари), и 
• преузимања електричне енергије снагом не већом од дозвољене.

Преглед електричне инсталације



У објектима у којима нису вршене периодичне верификације електричних инсталација, прва периодична верификација 
треба  да се  изврши  у  зависности  од  старости  објекта  и  напред  наведених  рокова.  Дозвољава  се  одлагање прве 
периодичне верификације  до 01.01.2014.  године (за стамбене објекте,  односно делове објеката који имају функцију 
становања, до 01.01.2016. године).

5  Пружање услуга на националном нивоу

Развој инфраструктуре квалитета потребне за постизање компетентног система за оцењивање усаглашености, која ће 
задовољити и захтеве споразума TBT и SPS, веома је скуп подухват за земљу у развоју. Оваква инфраструктура треба 
да обезбеди приступ комплетном сету стандарда и одговарајућим капацитетима за испитивања, еталонирање, законску 
метрологију, сертификацију, акредитацију, контролисање и следљивост).

 

У  нашој  инфраструктури  квалитета  највећи  удео  има  улога  стандардизације  у  сарадњи  са  међународним 
организацијама за стандардизацију ИСС ради по Закону о стандардизацији („Службени гласник РС“, број 36/09)

Институт за стандардизацију Србије је члан:

http://www.tehnis.mfp.gov.rs/sw4i/download/files/article/Zakonostandardizaciji.pdf?id=2


• Међународне организације за стандардизацију (Интернатионал
Организатион фор Стандардизатион - ISO) од 1950.године;
• Међународне електротехничке комисије (Интернатионал
Елецтротецхницал Цоммиссион - IEC) од 1953.године;
• Европског комитета за стандардизацију (CEN) од 1998. године
(дописни), са којим је у статусу придруженог члана од јануара
2008. године;
• Европског електротехничког комитета за стандардизацију
(CENELEC) од 1.10.2005. године са статусом придруженог
члана;
• Европског института за стандарде из области
телекомуникација (ETSI), у којем има статус националне
организације за стандардизацију (НСО) од јуна 2011. године.

• ИСС је придружени члан CEN/CENELEC
• ИСС комисије – имају статус посматрача /observer members
• СРПС EN се објављују као идентични EN стандардима 
 (обавеза повлачења конфликтних стандарда)
• Изворни натионални стандарди – подлежу процедурама
   мировања (standstill) и нотифицације

Значај сарадње са међународним и европским организацијама

•  Циљ  националне  стандардизације  –  пуноправно  чланство у  европским  организацијама  за  стандардизацију  CEN, 
CENELEC, ETSI
• Основа за остваривање циљева наше земље :
- приступање Светској трговинској организацији , и
- придруживање EU. 

 Да би се постигао циљ ИСС ради по Закону о стандардизацији („Службени гласник РС“, број 36/09)

6 Шта је "електрична опрема за осветљење " и  пројектовање

Ступањем а снагу и почетком пуне примене од 20. мара 2010 године Правилника о  електричној опреми намењеној за  
употребу у оквиру     одређених граница напона  (Сл.гласник РС број 13/10) каже се" да се исти примењује на сву  
електричну опрему пројектовану и намењену за употребу у границама напона 50V и 1000V за наизменичну струју и  
између 75V и 1500V за једносмерну струју". 
 Границе напона  упућују  на напоне електричног улаза или излаза, а не на напоне који се могу јавити унутар опреме.
"Европска  комисија  је   по  овом  питању  заузела  став  да ће  се  појам   ""  пројектовано   за  употребу  у  одређеним 
границама напона" тумачи  да опрема има  или улазни напон или излазни напон, унутар тог напонског опсега. Унутар  
саме опреме могу постојати и виши напони" [6].  Према   Електротехничком речнику за осветљење ( IECIEV-80050 
дефиниција електричне опреме гласи:"артикл  који  користи за сврхе као што је   производња,  претварање,   пренос,  
дистрибуцију  или  употребу  електричне  енергије  ,  као  што  су   машине,  трансформатори,  разводни  уређаји,  мерни 
инструменти,  заштитни уређаји и контролни уређаји, инсталациони материјал,  опрема за електричну струју".  Ако се 
производ испоручује упакован са пуњачем (напајачем AC/DC  и сл. ) онда се на такав производ у целини односе сви 
релевантни захтеви Правилника.  Добар пример је декоративна светиљка са "адаптерима".Правилник се такође односи 
и на опрему (система) за  осветљење: сијалице и  светиљке, предспојне уређаје, упревлјачке уређаје и контролере  као 
елементе система осветљења електричне инсталације. 
Због здравствених и безбедносних захтева  уводе се у процес  пројектовања процене ризика  као јединог  могућег 
начина  да  се  идентификују  опасности  од  примене  одређене  електричне  опреме:  разматрају  се   аспекти 
електромагнетске компатибилности, утицаја електромагнетскох поља  (изузев јонизујућег зрачења које је обухваћено 
посебним правилником.). 

http://www.tehnis.mfp.gov.rs/sw4i/download/files/article/Zakonostandardizaciji.pdf?id=2


 
.
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Zoran Ledinski 
DOS BEOGRAD 
 

„PAMETNE“ PREDNJE SVETILJKE ZA MOTORNA VOZILA 
 
1. UVOD 
 

Razvoj sijalica dovodi do novih rešenja automobilskog osvetljenja. Do pedesetih 
godina  dvadesetog veka, a nakon napuštanja acetilenskih („karbidnih“) gorionika,  jedini 
izbor bile su sijalice sa usijanim vlaknom u raznim varijantama. Razvoj običnih 
inkandescentnih sijalica za automobile završio se pojavom asimetričnih dvonitnih sijalica 
tipa R2, koje su se ugrađivale u novoproizvedena vozila do početka osamdesetih godina 
dvadesetog veka. Sredinom pedesetih godina pojavljuju se halogene inkandescentne 
sijalice koje su prvi put serijski ugrađivane u Sitroenov model DS 19. Može se reći da su 
halogene sijalice danas još uvek standard za motorna vozila, mada se lagano povlače 
pred izvorima novih generacija, koji se za sada serijski ugrađuju u vozila više klase. 
Sijalice sa pražnjnjem u gasu („ksenonke“) za glavna prednja svetla predstavljene 1989. 
godine na jednom BMW-u, postale su standardom u višoj i visokoj automobilskoj klasi. 
Dvehiljadete godine obeležio je prodor svetlećih dioda (LED) u automobile, naravno opet 
prvo u višim klasama vozila. Nove generacije sijalica teže postaju standardom u 
automobilima zbog visokih cena, dok se u kamione i autobuse serijski ugrađuju čim se 
tehnički dokažu, jer cene tih vozila trpe i visoke cene izvora svetlosti novih generacija. 

Unapređenje računarskih i informatičkih tehnologija, koje se poklapa sa pojavom 
diodnih sijalica dovelo je do razvoja tzv. pametnih svetiljki, odnosno sistema za detekciju, 
osvetljavanje i viđenje vozila, drugih učesnika u saobraćaju, puta i signalizacije. 

Novo unapređenje su laserske diode i od njih se mnogo očekuje. 
Neke primene i očekivanja u razvoju „pametnih“ svetala biće prikazane u nastavku 

ovog teksta. 
 
               

2. NEKE KONCEPCIJE „PAMETNIH“ SISTEMA 
 
2.1. PREPOZNAVANJE VOZILA 
 

Dugo je nerešiv problem bio zaslepljivanje učesnika u saobraćaju dugim svetlima 
sa u susret dolazećeg vozila, ili sustizanjem sporijeg vozila koga vozilo od pozadi 
zaslepljuje preko retrovizora. Zakonska regulativa u svim državama propisuje na kom 
odstojanju od dolazećeg ili sustignutog učesnika u saobraćaju (npr. vozila ili organizovane 
grupe pešaka) vozač mora svetlo sa dugog prebaciti na kratko – „oboriti svetlo“. Zbog 
nesavesnosti ili zaboravnosti vozača često se dešava da vozač ne obori svetlo, što je za 
dolazećeg ili sustignutog učesnika u saobraćaju uvek neprijatno, a ponekad, ne i retko, 
krajnji rezultat je saobraćajni udes sa lakšim, težim ili fatalnim posledicama. Na narednim 
dvema slikama prikazano je kako treba vozač da postupi pri susretu sa drugim učesnicima 
u saobraćaju.    
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U većini država je rastojanje ili odstojanje od 200 metara granica kada se mora oboriti 
svetlo, što baš i nije lako uvek proceniti. Mikrotalasni ili IC senzori nisu se pokazali 
doraslim zadatku automatizacije obaranja svetla, jer nisu bili dovoljno precizni. Često se 
dšavalo da se svetla obore kad senzor registruje neku prepreku koja nije učesnik u 
saobraćaju i koju vozač treba da vidi. Tako da takvi sistemi nisu otišli dalje od 
eksperimenta. Ugradnjom snažnih i brzih procesora u automobile i razvojem kamera ovaj 
problem postaje rešiv. U skupljim vozilima radari i kamere koje detektuju optičke talase i 
mikrotalase postali su standardni deo opreme. Radar i kamera spregnuti sa snažnim 
procesorom i uz sve to podržani jakim softverom, omoguđavaju redovno obaranje svetla 
na zakonom propisanom rastojanju i odstojanju kad je to potrebno, a zadržava se dugo 
svetlo kad je detektovana nepokretna prepreka koja treba da bude vidljiva u dugom svetlu. 
 
2.2. DNEVNA SVETLA 
 

U mnogim državama postala je zakonska obaveza vožnje sa upaljenim svetlima i 
danju, kako bi samo vozilo bilo što vidljivije drugim ušesnicima u saobraćaju. U nekim 
državama je ta obaveza celogodišnja, a u nekim je ograničena na zimsku sezonu. Prva 
automatizacija je bila da se svetla upale nakon što se pokrene motor, tako se izbegava 
zaboravljanje paljenje svetla, a izbegava se i opterećivanje akumulatorima dodatnim 
potrošačima pri startovanju motora. Na prvi pogled tu i nema mnogo pameti. Ali problem je 
nastao razvojem novih sijalica u LED tehnologiji. Sada su mnoga vozila opremljena LED 
dnevnim svetlima, a koja ne spadaju ni u kratka ni u duga ni u poziciona svetla. 
Zakonodvstvo nekih država zahteva da danju moraju biti uključena kratka svetla i ne 
poznaje dnevna svetla, iako ih ne zabranjuje, tako da dnevna svetla moraju biti uključena 
zajedno sa kratkim svetlima. Prema tome, softver mora voditi automatiku rada dnevnih 
svetala prema zahtevima pojedinih država, da li je celogodišnji režim ili sezonski, da li 
mogu dnevna svetla biti samostalna ili moraju raditi spregnuto sa kratkom svetlima, itd. 
Softver nije ni tako komplikovano napraviti, ali vozač koji putuje kroz više država mora 
poznavati njihove norme, pa i softver prilagođavati zahtevima svake države po na osob. 
Pravo rešenje je ipak u međunarodnoj harmonizaciji zakona koji se odnose na vožnju sa 
dnevnim svetlima. 

Poseban problem je oblik dnevnih svetala u LED tehnologiji, gde su dizajneri uzeli 
maha u originalnosti oblika dnevnih svetala, kako je prikazano na narednoj slici. 
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Neke države zahtevaju da svetiljke moraju stati u određenu konturu, a prikazana rešenja 
sigurno ne zadovoljavaju takve zahteve, pa se ili proizvođači moraju prilagoditi, ili države 
trebaju da menjaju regulativu.  
 Dnevna svetla namenjena su pasivnoj vidljivosti vozila, te vozaču ne omogućavaju 
bolje viđenje. Kako se danas izrađuju u LED tehnici, glavna im je osobina trajnost, koja 
prevazilazi i vek vozila. Ako vozilo nije opremljeno dnevnim svetlima, moraće se stalno 
koristiti kratko svetlo, a to je obično far sa halogenim izvorom, ređe ksenonski sa 
pražnjenjem, što znači češću zamenu sijalica tokom eksploatacionog perioda vozila.  
 
2.3. SVETLA ZA MAGLU 
 

Pri uslovima smanjene vidljivosti danju (magla, sneg, jaka kiša), obavezna je 
upotreba kratkih svetala, dnevna svetla u tim slučajevima nisu dovoljna i nije dozvoljeno 
voziti samo sa dnevnim svetlima. U tim uslovima dozvoljena je i upotreba svetala za 
maglu. Svetla za maglu ne smeju se koristiti pri normalnoj vidljivosti, jer mogu imati efekat 
dugog svetla na ostale učesnike u saobraćaju. Svetla za maglu se koriste u kombinaciji sa 
kratkim svetlima, sa ili bez dnevnih svetala. Na tom polju biće puno mogućnosti za 
konstrukciju pametnih svetala. Ideja o sistemu sa radarom i IC senzorima koji bi 
projektovali sliku situacije na putu ispred vozila, inače nevidljivu oku vozača pod običnim 
svetlima, na ekran ili vetrobran nije se pokazala najboljom, jer to su vidni zadaci za 
profesionalne pilote, a ne za prosečne vozače. 

Intel Labs u saradnji sa Carnegie Mellon University razvija pametni sistem kojim 
deo svetlosti prodire kroz sneg ili kišu, tako što deo emitovane svetlosti iz izvora 
preusmerava ili seče, tako da ne dolazi do refleksije od kapi kiše ili pahuljica snega. Kako 
to izgleda prikazano je na sledećoj fotografiji.  
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Neki poseban komentar ovde nije potreban. Kapi vode su na desnoj slici skoro nevidljive, 
a objekat iza kišne zavese se jasno vidi. Šema sistema prikazana je na sledećoj slici. 
 
 

 
 

Sistem „pametnog“ svetla funkcioniše tako deo emitovane svetlosti iza projektora koristi za 
pozicioniranje kapi, analizira kroz kameru i pomoću odgovarajućeg softvera predviđa 
položaj kapi kad se nađe u vidnom polju vozača i istim softverom programira se sečenje ili 
preusmeravanje dela snopa svetlosti. Sistem radi slično laserskom kompjuterskom mišu. 
Rezultat je da kapi postanu gotovo potpuno prozirne. Zelenim tačkama su prikazane 
„nevidljive“ kapi. Izgled sistema prikazan je narednom fotografijom. 
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Sistem je još uvek laboratorijski. Upotrebljiv je sa ksenonskim lučnim sijalicama i još 
efikasniji je sa diodnim sijalicama. Delotvoran je u slučaju krupnog sporopadajućeg snega i 
krupnih aerisanih kišnih kapi koje sporo padaju, tako da sistem može predvideti položaj 
pahulje ili kapi. Manje je delotvoran kod sitne kiše i magle, jer su u tim slučajevima 
promene položaja kapi prebrze da bi ih sistem sve obradio. Sistem pametnih svetiljki bi bio 
upotrebljiv do brzina kretanja vozila od 30 km/h, što je brzina kojom se vozila kreću po 
magli. 
 Očekivanim razvojem bržih procesora i softvera, uz primenu novih laserskih dioda 
umesto LED sijalica „pametne“ svetiljke bi bile upotrebljive u svim uslovima smanjene 
vidljivosti. Emiter laserske diode je oko 100 puta manji od LED-ovog emitera, to znači reda 
veličine kapi ili pahuljice, pa bi prosto gašenje nekih dioda u svetiljci sa nekoliko stotina  
dioda sprečilo refleksiju svetlosti od kapi ili pahulje. Naravno, gašenje ne bi bilo prosto, 
nego pametno kontrolisano procesorom i softverom. 
 Ovakav pametni sistem bi sveo kratko svetlo, dugo svetlo, dnevno svetlo i svetlo za 
maglu u jednu svetiljku – far. Far za maglu ne bi više morao da se ugrađuje nisko na 
vozilu, ispod branika, gde je najizloženiji mehaničkim oštećenjima, vlazi i soli, nego bi bio 
na mnogo po far bezbednijem mestu, iznad branika gde su sad i sve ostale svetiljke. 
Običan far za maglu nisko postavljen na vozilo osvetljava u širokom snopu u ravni 
paralelnoj putu, a veoma usko u ravni normalnoj naput. Na taj način smanjena je refleksija 
od kapi, ali osvetljava se samo površina puta na malom rastojanju ispred vozila. 
„Pametan“ far osvetljava situaciju na putu mnogo prihvatljivije po vozača. Iako laserski far 
možda deluje kao neodređena budućnost, on je već ugrađen na BMW i8.         
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U ova dva segmenta prednje svetiljke su migavac, poziciono svetlo, dnevno svetlo, kratko 
svetlo, dugo svetlo i svetlo za maglu. Umesto pet ili šest svetiljki na ovom BMW-u su samo 
dve elegantno postavljene i jako dobro zaštićene od udara. 
 
3. ZAKLJU ČAK 
 

„Pametna“ prednja svetla za vozila nisu stvar daleke budućnosti, ona već postoje. U 
vreme pisanja ovog članka (septembar 2013.), verovatno su ti sistemi već realizovani. 
Pitanje roka primene će kao i uvek odrediti cena takvih sistema. 

Pretpostavljene poteškoće u razvoju pametnih sistema za vožnju po magli, snegu i 
jakoj kiši verovatno se ne odnose na programsku šemu softvera, nego na brzinu procesora 
u manjij meri, a najverovatnije problemi nastaju u primeni odgovarajuđeg algoritma. 
Naime, magla, te sneg i kiša bez vetra ili uz slab vetar ne predstavljaju veliki problem, jer 
za takve slučajeve bi zadovoljavao i Stoksov zakon laminarnog opstrujavanja, što je na 
nivou srednjoškolske fizike. Problem predstavlja situacija sa vetrom većih brzina, kada su 
verovatne turbulencije, pa je veoma teško postaviti odgovarajući algoritam kojim se 
predviđa položaj kapi ili pahulja u vidnom polju vozača. Verovatno je to ipak sve rešivo. 
Ipak, ne treba zaboraviti da bi za proračunavanje po algoritmima za meteorološke 
padavine u realnom vremenu do pre desetak godina bio neophodan neki od tadašnjih 
superkompjutera; danas već i PC može da obavi deo tih operacija veoma brzo. 

Da bi pametna svetla našla širu primenu moraju pojeftiniti, jer sadašnja cena 
prikazanih sistema iznosi i nekoliko hiljada evra po vozilu.    

Na žalost, kako prednja svetla postaju sve „pametnija“, za zadnja se to ne može 
reći. U možda preteranom igranju sa RGB diodama na nekim modelima automobila 
izgleda da su se zadnja svetla vratila 50 godina u nazad, kao na primer na VW Passatu 
prikazanom na narednim slikama. U jednom krugu su žmigavac, stop svetlo i poziciono 
svetlo, što baš i nije najbolje rešenje, a u većini evropskih zemalja i nije u skladu sa 
propisima. 
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Na beogradskim ulicama mogu se videti autobusi Ikarbus i Solaris poslednje 
generacije, kao i tramvaji CAF. Vozila su prikazana na slikama na sledećoj strani. Nije 
jasno zašto se usprkos velikim raspoloživim površinama na pozadinama pomenutih vozila 
štedelo na prostoru, te su ugrađene male svetiljke u LED izvedbi, ali tako da kod sva tri 
tipa vozila iste grupe dioda služe i kao poziciono svetlo i kao stop – svetlo. Inače, ni na 
jednom vozilu nije ugrađeno „treće“ stop – svetlo. Jedino objašnjenje za takav postupak 
proizvođača je štednja, ali to nije opravdanje, jer radi se o skupim vozilima. Na „Ikarbusu“ 
je kombinovano poziciono i stop – svetlo na vrhu svetlosne grupe, na „Solarisu“ je to drugo 
od ivice, a na „CAF-u“ je na dnu.  
 

 
 
Tako, koliko god prednja svetla postajala „pametnija“, za zadnja se to ne može reći. Valjda 
će se nešto promeniti u budućnosti. 
  

ABSTRACTS 
 

The present situation and expectations in the near future of the smart headlights for 
road vehicles is shown. The development of the LED lamps and laser semiconductor 
diodes, together with the IT improvement, resulted with possibility of production very 
“smart” headlights intended to be used for road conditions of reduced visibility, i.e. fog, 
snow and rain.    
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ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉАВАЊЕ МОСТОВА 

Аутор: Ленка Петровић, ЈКП „Јавно осветљење“ Београд 

 

Апстракт 

Текст је посвећен примерима осветљених мостова, који описују праксу 

осветљавања мостова у свету и код нас. 

Пројектовање осветљења мостова 

� Смернице 

� Елементи конструкције које је потребно посебно третирати 

� Ефекти који изазивају лош утисак о осветљеном мосту 

Примери 

� Бранков мост, Београд 

� Мост Рио-Антарио, Коринтски залив 

� Viaduc de Barbin, Француска 

� Acosta Bridge, Флорида 

� Стари мост, Мостар 

� примери осветљених челичних мостова 

� Ересундски мост, Данска-Шведска 

� Akashi Kaykio, Јапан 

� Мост на Ади, Београд 

Рад 

Мостови су конструкције које се не могу игнорисати у видном пољу. Њиховом 

урбаном значају веома доприноси одраз у води, као и чињеница да се у њиховом 

окружењу не налазе објекти који би им конкурисали приликом нашег запажања. Када 

је реч о осветљењу мостова, велики је утицај њихове архитектуре, структуре, облика и 

примењених материјала. Приликом пројектовања осветљења, требало би посебно 

третирати поједине елементе конструкције: 

• бочне стране 

• носеће стубове 

• површине наспрам воде 

• пилоне 

• челичне каблове 

• ограду 

• орнаменте. 
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Бочне стране моста обично су осветљене рефлекторима инсталираним на самој 

конструкцији моста или на носећим стубовима, а понекад и на обалама река. Што се 

тиче носећих стубова, њихово осветљавање неопходно је, пре свега, из безбедносних 

разлога, а свакако и из естетских. Површине наспрам воде значајно доприносе одразу 

моста у води, нарочито ако су осветљене. Пилони углавном представљају доминантне 

елементе конструкције, па их је потребно нагласити осветљењем. Челичне каблове 

није једноставно осветлити, али је понекад неопходно. Осветљена ограда може 

значајно допринети утиску осветљеног моста. Уколико мостови садрже орнаменте, 

требало би их адекватно осветлити. 

Применом разноврсних могућности вештачког осветљавања, обезбеђује се бољи, 

ефектнији и интересантнији изглед мостова, него у условима дневне светлости. 

Међутим, осветљени мостови понекад изазивају лош утисак, и то углавном због појаве 

неприродних сенки, превише јаких контраста, неадекватне расподеле светлости и 

бљештања. Евентуална примена динамичког осветљења, која је карактеристична за 

мостове, не би требало да омета непосредно окружење. 

� Бранков мост, Београд 

           

Слике 1 и 2. Бранков мост 

Бранков мост нема велики архитектонски значај, али током ноћи постаје значајан 

градски оријентир. Карактерише га линеарна форма. 

 

Слика 3. Бранков мост, детаљ 
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Светлосни ритам постигнут је комбинацијом натријумових извора светлости, који 

осветљавају бочна поља, и метал-халогених извора чији вертикални снопови беле 

светлости пресецају та поља. Ритмично осветљење разбило је монотонију 

једнообразно осветљене површине и допринело изражајности коју мост не поседује у 

условима дневне светлости. Мост се некада ослањао на пет камених стубова грађених 

у духу романтичарских српско-византијских стремљења. Преостала три камена стуба 

осветљена су натријумовим изворима светлости, а њихове нише и капители су 

наглашени метал-халогеним изворима. 

� Мост Рио-Антарио (Харилаос Трикупис), Коринтски залив 

Назив је добио по грчком премијеру који је први предложио да се повежу Рио и 

Антарио. Најдужи је висећи мост на свету. 

       

Слике 4 и 5. Мост Рио-Антарио 

Рио-Антарио у сваком погледу доминира Коринтским заливом у Грчкој. Носећи стубови 

нису јасно дефинисани у ноћном приказу, а слабо осветљени носећи каблови 

доприносе утиску изолованих пилона. Чињеница да каблови нису део ноћне слике 

компензована је атрактивном комбинацијом светлости у боји. 

� Viaduc de Barbin, Француска 

 

Слика 6. Viaduc de Barbin 
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На лучном каменом мосту наглашени су врхови стубова, лукови и ограда. Осећај 

дубине постигнут је осветљавањем лукова плавом бојом. Боја светлости омогућава 

препознавање камена као основног материјала. 

� Acosta Bridge, Флорида 

       

Слике 7 и 8. Acosta Bridge 

Пројектовано осветљење засновано је на наглашавању лукова и стубова. С обзиром да 

су површине бочних страна моста доста мале, ово решење је обогаћено дискретним 

осветљењем ограде и као такво је врло атрактивно и елегантно. 

� Стари мост, Мостар 

Овај мост део је старог и препознатљивог оријенталног амбијента. Осветљење моста 

усклађено је са окружењем, чиме је мост истакнут и када се посматра из даљине и из 

непосредног окружења. 

 

Слика 9. Стари мост 

Топла боја светлости прикладна је за мост и за околне објекте, с обзиром да су сви 

изграђени од истог материјала. Са обе стране моста налазе се куле, које имају 

историјски и архитектонски значај, па су наглашене осветљењем, сличним осветљењу 

самог моста. 
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� Примери осветљених челичних мостова 

Челичне решеткасте конструкције карактеристичне су за мостове. Униформна 

осветљеност челичних конструкција омогућава елегантно осветљење. На сликама се 

види колико је наглашавање челичне конструкције ефектно у ноћном приказу. 

 

Слика 10. Firth of Fourth, Енглеска 

      

       Слика 11. Мост преко реке Сене                       Слика 12. Strawberry Mansion Bridge, Филаделфија 

На слици моста у Филаделфији види се да су осветљени само лукови, не којима је 

присутна разноликост боја. Осветљењем нису повезани лукови са телом моста, јер је 

челична конструкција потпуно неосветљена. Функционално осветљење моста има 

велики утицај на одраз у води. Додатно осветљење читаве конструкције ниском 

осветљеношћу и адекватном униформношћу допринело би атрактивнијем изгледу. 

� Стари савски мост, Београд 

Челичном конструкцијом моста доминира лучни носач. Лук и хоризонтална линија 

моста наглашени су тачкастим осветљењем изведеним помоћу компактних 

флуоресцентних извора светлости. Због вибрација које се стварају на мосту, 

промењено је неколико решења: од првобитног са метал-халогеним изворима снаге 

70W прешло се на компактне флуо изворе снаге око 60W. Садашње решење омогућава 

једноставније и јефтиније одржавање, што је значајно, с обзиром на честе 
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интервенције које су неизбежне. Конструкција моста почива на шест бетонских 

стубова, који су такође осветљени. 

 

Слика 13. Стари савски мост 

� Ересундски мост, Данска-Шведска 

Ересундски мост повезује Копенхаген и Малме. С обзиром да пилони симболизују 

границу између Данске и Шведске, управо они су најзначајнији делови структуре, па су 

посебно наглашени, док је остатак објекта остао неосветљен. Функционално 

осветљење значајно доприноси представи о дужини моста. 

     

Слике 14 и 15. Ересундски мост 

 

Слика 16. Akashi Kaykio 
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� Akashi Kaykio, Јапан 

Као два доминантна елемента конструкције овог моста, наглашена су два пилона. 

Лучни каблови истакнути су тачкастим изворима светлости, чиме је јасно дефинисан 

њихов облик. Челични носачи тела моста осветљени су изнутра. Благи додир светлости 

дуж вертикалних затега доприноси ноћној слици моста. 

� Мост на Ади, Београд 

Због своје висине, структуре, форме и позиције, Мост на Ади је један од најзначајнијих 

градских репера. Декоративно осветљење моста изведено је помоћу светиљки са LED 

изворима светлости. На спољашњост пилона и челичне затеге усмерена је светлост 

беле боје, која адекватно истиче ове значајне елементе конструкције. Иако није лако 

осветлити челичне затеге, овде је то било неопходно. С обзиром на једноставан пилон, 

осветљене затеге значајно доприносе форми и утиску о стабилности моста. 

          

Слике 17 и 18. Мост на Ади 

У стандардном режиму унутрашњи део пилона осветљен је светлошћу тамно плаве 

боје, тако да контраст у боји између унутрашње и спољне стране пилона адекватно 

истиче његову форму. Визуелном утиску целине доприноси и чињеница да је врх 

пилона осветљен истом бојом као и унутрашњост. Хоризонтална линија коловозне 

конструкције наглашена је помоћу линијских светиљки, које такође емитују светлост 

тамно плаве боје у стандардном режиму. Плава светлост бочних страна доминантно се 

рефлектује у води, што квалитетно доприноси ефекту осветљеног моста. С обзиром да 

су примењене светиљке са LED изворима светлости, могућа је презентација различитих 

режима динамичког осветљења. За функционално осветљење употребљени су метал-

халогени извори светлости беле боје. 

Закључци 

Мостови су углавном доминантне структуре у свом окружењу. Погодни су за 

изражавање слободе пројектовања и креативности. Проучавање важности елемената 

мостова и значаја самих мостова у ужем или ширем окружењу, требало би да 

представља основу за концепт осветљења. 



ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА

„120“ ГОДИНА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА БЕОРАДА

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА КОМУНАЛНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ УПРВА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ ИЗДАЛИ 
СУ МОНОГРАФИЈУ 

„БЕОГРАД ОД ЛУЧНЕ ЛАМПЕ И ФЕЊЕРА 
ДО ЛЕД ОСВЕТЉЕЊА“

АУТОР ПРИКУПЉЕНЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И 
ПРИРЕЂИВАЧ ТЕКСТА 

ДРАГОСЛАВ АВРАМОВИЋ 

ПРЕДСТАВИЋЕ МОНОГРАФИЈУ ПРЕМА 
СЛЕДЕЋЕМ САДРЖАЈУ:



САДРЖАЈ  ;  

- Предговор

- Рецензенти

- Свето писмо - Библија- Старог и Новог Завета, превод 
Ђ.Даничић-Вук Стефановић Караџић- стварање света, 
Човек обличје Божје, и рече Бог: “Нека буде светлост, и би 
светлост“

- Београд кроз векове

- Српски великани у светском проналазаштву

- Никола Тесла (1856-1943)

- Посета Николе Тесле Београду (20-22.05. 1892 год.)

- О Тесли-Змај Јова Јовановић“Поздрав кроз песму“

- Великом Србину Николи Тесли „Јунаку нашег доба“-Јанко 
М.Веселиновић

- Ђорђе Ђока Станојевић (1858-1921)

- Михајло Пупин (1858-1935)

- Проналасци Едисона и Николе Тесле у електротехници и 
њихов значај

- Проналаском електричне сијалице начињен је епохални 
преорект у техници осветљења

- Београд од лучне лампе и фењера до прве електричне 
сијалице

- Идеја и „велика борба“ о начину осветљерња града

- Победа идеје о елерктрификацији Београда



- Београђанин – очевидац пуштања у погон прве електричне 
светиљке у Београду

- Подизање прве јавне електране и изградња електричне 
мреже у Београду

- Одлука о увођењу електричног осветљења у Београду

- Стечај за електрично осветљење Београда

- Одлука о давању концесија и уговор за електрично 
осветљење Београда

- Производња и развод електричне струје

- Реони и начин рада варошког осветљења

- Интензитет електричних лампи и уличног осветљења

- Цене осветљења и начин плаћања

- Разни прописи: лоше осветљење и казна

- Прве електричне инсталације у јавним зградама

- Кратак преглед развоја београдског осветљења, од појаве 
прве електричне сијалице у Београду до данас

- Период до краја Првог светског рата

- Период између два светска трата

- Послетратни период

- Организационо и технолошко издвајање јавног осветљења 
у саставу Електродистрибуције Београд 15.06.1973.

- Погон јавне расвете 1993-2003

- Управљање јавним осветљењем Београда (систем мрежа 
тонфреквентне команде)



ПРЕДГОВОР

За сто двадесето годишњицу осветљења града Београда 
(1893-2013) желео сам да кроз ову историјску монографију, 
између осталог, укажем на његову богату прошлост и историјску 
величину.

Ово је прва књига-монографија ове врсте где је 
сконцентрисан цео развој јавног осветљења Београда, и то 
онакав  каакв је био, без обзира о ком се периоду, његовог дугог 
века радило и под којим друштвеним системима-процесима и 
властима се техничко-технолошком развоју налазио.

Јасно је да све што је прво није и најсавршеније, иако сам 
настојао да из богате ризнице историјске грађе одаберем оно, 
чиме бих најпотпуније приказао, развој осветљења овога града и 
њихових грађана кроз временски период од сто-двадесет година, 
када је упаљена прва електрична сијалица у Београду за јавно 
осветљење што је у то време био прворазредни догађај.

Но ипак у погледу увођења јавног осветљења, Београд није 
много каснио за великим градовима далеко развијенијих земаља 
Европе и света. Известно да је при увођењу електричног 
осветљења , у првом разреду, радило о јавном осветњељу 
улица, затим о државним установама, и најзад о осветљењу 
домова и осталим потребама.

Од почетка електрификације Београда, пуних педесет 
година изградње електро енергетских објеката, за производњу и 
дистрибуцију електричне енергије, ишла је паралелно са 
изградњом објеката трамвајског саобраћаја.

Електрика и саобраћај представљали су целину, тако да је 
постојало заједничко предузеће које се звало: „трамвај и 
осветљење“ и старало се за осветљење  и  саобраћај.



1945. године долазили до раздвајања када се градски 
саобраћај издвојио у посебно предузеће, а брига о осветљењу 
припала је електричној централи, касније 
електродистрибутивним целинама које су доживеле више 
законских и организационих трансформација.

Постоји једна изрека у народу, да се историја често 
понавља, тако и у овом случају, данас су градско-саобраћајном 
предузеће и предузеће ЈКП «јавно осветљење» Београд под 
ингеренцијом градске управе града Београда, послујући као јавна 
комунална предузећа.

Монографију као што је јубилеј „120-годишњице „ Јавног 
осветљења Београда није било могуће остварити без подршке 
низа људи који су ми свесрдно помогли.

Пријатна ми је дужност да истакнем предусретљивост 
редакије листа „Електродистрибуција-Београд“ која ми је ставила 
на располагање монографије ЕДБ, као и комплетне листове 
Електродистибуције Београда, Затим музеју града Београда- 
Педагошком и војном музеју у Београду.

Такође велику помоћ су ми пружили многи чланови који су 
радили у Јавном осветљењу града Београда, којом друштво 
располаже.

Захвалан сам и бројним појединцима, доајену развоја 
Јавног осветљења Београда, пројектанту Василију Благојевићу 
дипл.инж., Марку Станојевићу, дугогодишњем руководиоцу и 
директору јавног осветљења Београда, затим Ивану Кону ел.инж, 
Владимиру Заборјученку, Недељку Ранђићу,Ивану Хрехоровићу 
такође дугогодишњим руководиоцима јавног осветљења 
Београда.



Захвалан сам и цењеним универзитетским професорима 
електо- техничког факултета др. Миомиру Костићу и др. 
професорски Лидији Ђокић  са грађевинског-аритектонског 
факултета, који су уједно и рецизенти ове монографије.

Велику захвалност изражавам према дип.инг.мр. Небојши 
Радовановићу и дипл.инг. Павлу Божићу дугогодишњим 
председницима друштва за осветљење Србији, на чији сам 
предлог добио повељу-признање «заслуженог члана друштва за 
осветљење Србије».

Угодан је осећај да постоји већи број људи који су делили 
радост приређивању ове монографије.

Не могу да не изразим велику захвалност, градској управи 
града Београда, секретаријату за комуналне и грађевинске 
послове- управи за енергетику.

Који су безрезервно пружили подршку  у финансирању 
трошкова, штампања монографије, и уопште прослави јубилеја 
120- годишњице јавног осветљења Београда.

Такође сам захвалан свим члановима-комисије за Јавно 
осветљење Београда, као и цењеним установама заводу за 
Заштиту споменика културе града Београда као и ЈКП  «Јавном 
осветљењу» Београд.

Најзад захвалан сам свима који су ме бодрили и помагали у 
прикупљању, грађе , материјала за приређивање и штампање 
ове монографије.

С` поштовањем,  

Драгослав Аврамовић
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Ana Anakijev, dipl. istoričar umetnosti 

 

Festivali svetlosti:   

Manifestacije posvećene razvoju i promovisanju kulture svetlosti u gradovima 

 

 “Jedan industrijalac je pozvao na večeru izvestan broj dama i gospode. Zvanice su dočekali 

prijatni mirisi iz kuhinje i svi su se radovali djakonijama koje su ih čekale. I kada se srećno društvo okupilo 

oko stola, na kome su se nalazile sve same izvrsne stvari, domaćin je upalio crveno osvetljenje. Meso je 

izgledalo jarko crveno, ali je spanać pocrneo, a krompiri su ostali jarko crveni. Zbunjeni gosti jedva su se 

povratili od ovog iznenadjenja, a već se crvena svetlost promenila u plavu i pečenje je odjedom izgledalo 

ustajalo, a krompiri budjavi. Gosti su potpuno izgubili apetit. Zatim se upalila žuta svetlost, koja je crveno 

vino pretvorila u tamno ulje, a goste u žive leševe; neke osetljive dame ustale su i žurno napustile sobu. I 

nikome se više nije jelo, premda su svi znali da je posredi samo obična promena svetlosti, čija je boja 

uticala na njihova osećanja. Konačno je domaćin, smejući se, opet upalio belo osvetljenje, i okupljenom 

društvu se ubrzo povratilo veselo raspoloženje.“ 

                                                                             Johannes Itten,  „Umetnost boje“ 

Uvod: 

Kada bi smo govorili o fenomenologiji prirodne, dnevne svetlosti prevashodno bi smo 
rekli da je ona fizički fenomen, njen izvor je Sunce, a u svom materijalizovanom stanju ona je 
sunčev zrak. Takodje, rekli bi smo da je sunčeva svetlost i biološki fenomen, jer osim što je 
preduslov za život bilo kog živog organizma, kao pandan onoj drugoj životnoj energiji - toploti, 
ona za te žive organizme tumači sate, dane i godine njihovog životnog veka. Medjutim, 
najizraženiji aspekat fenomenologije svetlosti je onaj koji se vezuje za ljudsku percepciju, zbog 
koga se svetlost i tvorevine svetlosti doživljavaju ne samo kao fizički, već i kao psihološki 
fenomen. Upravo ovaj aspekat je doveo do postepenog oblikovanja simbolike i kulture svetlosti. 
I dok fizičari, tako reći, nisu utvrdili da živimo od „pozajmljene“ svetlosti, manifestacije svetlosti 
su krile tajne univerzuma i imale su, šta više i danas imaju, ulogu snažnog posrednika izmedju 
dva sveta, onog u kome se smatralo da ta svetlost obitava i onog koji je zahvaljujući njoj bio 
rodjen. 
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Kako su tvorevine svetlosti od najranijih vremena smatrane ekvivalentom demonstracije 
božanskog principa, prostori u kojima je proslavljana sakralna priroda svetlosti su prostori u 
kojima se i počela razvijati kultura svetlosti. U arhitektonskom smislu to su sakralni objekti, pa 
se može reći da su religijski hramovi prva arhitektonska zdanja u kojima je osvetljenje planski 
radjeno, od položaja hrama u odnosu na izvor sunčeve svetlosti, do upotrebe artificijalnih izvora 
osvetljenja. Kako je opšte poznato, do XIX veka izvore artificijalnog osvetljenja uglavnom su 
činile zapaljene baklje, uljane lampe i sveće.  U objektima religijske namene njihova uloga je 
nadilazila potrebu samo za osvetljavanjem prostora, već je prvenstveno imala duhovno i 
spiritualno značenje. To je razlog što plamen sveće i danas kada ga je moguće zameniti bilo 
kojim drugim, kvalitetnijim artificijalnim osvetljenjem ostaje nosilac dramaturgije verskih 
ceremonija.  

U zavisnosti od perioda do perioda, percepcije sveta i univerzuma, kako sakralnog, tako i 
svetovnog, ovozemaljskog života, odredjeni segmenti simbolike svetlosti su različito tretirani, a 
kroz simboliku svtelosti se mogao iščitati “duh vremena” jednog kulturno-istorijskog trenutka. 
Tako je na primer u periodu baroka, nakon kontrareformacije katoličke crkve dominirala 
atmosfera proslavljanja nebeskog života, monumentalnost i raskoš, a koncepcija osvetljenja u 
arhitektonskim prostorima palata i crkava izrazito dramatična i teatralna, ostavljala je utisak 
oštre igre svetlosti i senke. Taj chiaroscuro efekat, prisutan i u slikarstvu tog vremena, imao je 
ulogu da aludira na prolaznost ovozemaljskog života, smrt i greh sa jedne strane, dok je sa 
druge, snopom fokusirane transparentne svetlosti trebao da ukaže na vrlinu i ono što je 
nebesko i sveto. Nasuprot baroku, period rokokoa koji je usledio proslavljao je ovozemaljski 
život, aristokratiju, vedrinu, lascivnost, gracioznost, igru. Za razliku od baroknih dramatično 
osvetljenih grandioznih enterijera, u dosta intimnijoj atmosferi rokoko ambijenata osvetljenje je 
vedro I gotovo čulno. Koncept svetline u rokoko entrijerijerima polazio je od visoko izdignutih 
prozora usečenih u kose površine krovova, belih zidova i velikog broja ogledala koja su dodatno 
pojačavala refleksije svetlosti. U rokokou oštre i mračne ćoškove baroknih enterijera zamenjuju 
obli uglovi kako bi se izbeglo stvaranje senki koje bi moglo potsetiti na taštinu ili prolaznost 
života, pa čak i noću položaj svećnjaka je takodje planiran tako da se izbegne stvaranje senki na 
licima ljudi. 

Ako su religijski hramovi bili prvi prostori u kojima je osvetljenje planski radjeno, u 
profanoj arhitekturi to mesto zauzimaju teatri. Prvi primeri potiču iz vremena antike, a od 
vremena renesanse, kada se antički ideali vraćaju na velika vrata, svetlosni efekti počinju 
zauzimati važno mesto u vokabularu scenografskih teatarskih tehnika, jer pozornice teatara 
upravo u periodu renesanse bivaju prenete u ambijente zatvorenih prostora. Tokom renesanse i 
kasnije baroka, prevashodno u italijanskim teatrima bivaju uspostavljeni mnogi principi na 
kojima se kasnije zanivaju metode modernog scenskog dizajna osvetljenja. Principi na kojima se 
krajem XIX veka razvijao moderni scenski dizajn osvetljenja dali su veliki podstrek razvoju 
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filmskog dizajna osvetljenja, a potom od sredine XX veka razvijane su metodologija i tehnike 
modenog arhitektonskog dizajna osvetljenja. Preduslov ovom razvoju bila je prevashodno 
industrijska revolucija krajem XVIII i tokom XIX veka, a potom i patentiranje inkadescentnih 
izvora arificijalne svetlosti, odnosno električne energije, formiranje industrije 
elektroinženjerstva i sve brži razvoj tehnologije rasvetnih tela. 

Kako se kultura svetlosti uglavnom vezuje za prostorno-oblikovne, trodimenzionalne 
discipline, odraz razvoja kulture svetlosti u disciplinama lepih umetnosti se može pratiti u 
slikarstvu, ali pre svega kroz izučavanje perspektive i teorije boja. Tehnika vitraža je takodje od 
jedna od posebnih likovnih formi koja obojeno staklo koristi kao medijum za svetlosne 
senzacije. Kao disciplina lepih umetnosti, a opet i oblikovnih, u idejnim i formalnim zamislima 
skulpture svetlost postaje aktivni učesnik tek od modernih vremena. Medjutim, začetak danas 
već legitimno zasebne umetničke discipline, u savremenim umetničkim krugovima poznate kao 
umetnost svetlosti, ili ako zadržimo neologizam - Light Art, datira iz vremena koje je prethodilo 
razvoju moderne umetnosti. Aristotel je pradavno u svom traktatu De Sensu nagovestio da 
izmedju vibracija svetlosti i zvuka postoji izvesna fizička povezanost, a Isak Njutn je u XVII veku 
sedam spektralnih boja svetlosti povezao sa sedam nota u muzičkoj skali, da bi potom na 
osnovu Njutnovih studija jezuitski sveštenik Luis Bernard Kastel proučio i patentirao mehanizam 
takozvanih svetlosnih orgulja, koje bi u zavisnosti od odsvirane note ispuštale boju svetlosti 
odredjene nijanse. Tako su projektirani prvi oblici umetnosti svetlosti čiji je naziv umetnost boje 
ili luminizam zapravo kovanica XX veka. Može se reći da su oblici umetnosti svetlosti od samog 
početka bili vezani pre za relevantne naučne spoznaje o prirodi svetlosti i za razvoj tehnike, 
nego za religijsko tumačenje prirode svetlosti. Ova činjenica je utoliko bitnija jer su upravo 
naučno-tehnička dostignuća u velikoj meri podstakla razvoj moderne umetnosti od polovine XIX 
veka. Nakon buržoaske i industrijske revolucije, uspostavljanja novog društvenog poretka, 
gradjanskog društva, došlo je i do nove sistematizacije društvenih delatnosti. Tako je razvoj 
društvenog sloja - radničke klase rezuliralo i definisanjem nove struke delatnosti - dizajnerske 
struke, koja bi bila vezana za sektore industrijske proizvodnje. Iako oblast umetnosti tada stiče 
institucionalnu autonomnost, u procesu podele vremena na radno i slobodno, ona biva 
istrgnuta iz domena životne prakse i postaje rezervat prividno neutilitarnog stvaranja lepih 
predmeta u okvirima interesnog gradjanskog i potom kapitalističkog društva.  

Dostignuća nauke i tehnike su već sredinom XIX veka učinila da se okviri kulture svetlosti 
prošire i odraze na celokupno područje kulture i umetnosti u XX veku, prvo patentom tehničke 
slike, odnosno fotografije, a onda i produkcijom pokretnih slika i filmske industrije. Pokušaji 
umetnika da društvenom angažovanošću i konkretnim predlozima istaknu važnost uključivanja 
umetnika u procese industrijske proizvodnje, odnosno u proces dizajna industrijski 
proizvedenih, utilitarnih predmeta počeli su krajem XIX veka u evropskim pokretima Art 
Nouveau, Art Deco, Art and Craft. Taj tehnoestetički pristup se dalje mogao pratitii pojavom 
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apstraktne umetnosti u avangardnim pokretima u umetnosti prve dve decenije prošlog veka, 
konstruktivizmu, delovanju Bauhaus škole i De Stijla nakon Prvog svetskog rata. Sazrevanjem 
industrijskog dizajna sredinom prošlog veka iz njega se počinju izdvajati posebne discipline, dok 
umetničko delovanje u oblasti industrijske proizvodnje sa idejom da spoje lepo i korisno, 
odnosno idejom da umetnici budu kreatori forme prototipa industrijskih proizvoda za serijsku 
proizvodnju, nameće se kao jedan od glavnih izvora za razvoj teorije modernog i savremenog 
industrijskog dizajna. Tako je na primer krajem druge decenije XX veka u okvirima Bauhaus stila 
zabeležena produkcija funkcionalnih i izuzetno kreativnih rešenja za dizajn rasvetnih uredjaja 
dekorativne namene.  

Nakon umetnosti Luminizma, umetnost svetlosti se u pokretima umetnosti avangardi i 
konstruktivizmu razvija u oblik svetlosno-kinetičke skulpture. Posle Drugog svetskog rata kroz 
teorije spaciodinamizma, razvojem ambijentalne, minimalističke, konceptualne i tehnološke 
umetnosti krajem veka, forme umetnosti svetlosti evoluiralju u svetlosne ambijenate, svetlosne 
spektakale i instalacije pri čemu je umetnički pristup i projektovanje ovih dela mahom 
podrazumevelo primenu i adaptaciju već gotovih, industrijski proizvedenih rasvetnih tela, 
odnosno integraciju idejnog jezika umetnosti i naučnog jezika tehnologije. 

 

Festivali svetlosti: 

 Kako je cilj uvoda bio da obuhvati šta pojam kulture svetlosti podrazumeva, pričom o 
festivalima svetlosti biće istaknut njen značaj i mesto unutar celokupne vizuelne kulture 
društva. Svojim poreklom značenje pojma festival prevashodno se vezuje za svetkovine 
religijskog tipa. Tako su festivali svetlosti isprva, tradicionalno proslavljali simbolički i duhovni 
sadržaj, odnosno religijsko tumačenje svetlosti. Shodno tome datumi održavanja festivala 
svetlosti su usko povezni sa datumima proslavljanja religijskih praznika.  

U hrišćanstvu festivali svetlosti se najčešće održavaju u vreme Božića ili Uskrsa, a 
festivalski vid proslavljanja ovih praznika je više odlika katoličke nego pravoslavne tradicije. 
Odlika hrišćanskih festivala svetlosti je uglavnom paljenje sveća, premda poslednje decenije 
mnogi festivali ovog tipa su modernizovani, pa osim sveća, festivalskoj atmosferi doprinose i 
savremeni izvori artificijalnog (LED, laseri) osvetljenja.  
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                  Basilika Notre-Dame de Fuorvière, Festival svetlosti u Lionu,  2011. 

Jedan od najvećih tradicionalnih festivala svetlosti u svetu koji postoji od antičkih 
vremena, i danas oficijalni praznik u Indiji je festival svetlosti Divali. Festival se održava svake 
godine u periodu od sredine oktobra ili novembra i traje četiri dana. U zavisnosti od regije do 
regije u tom južno-azijskom pojasu, svaki od ta četiri dana je predodredjen za jednu priču, ali 
univerzalna simbolika festivala potiče od imena Divali, skraćeno od Deepavali, što bi u prevodu 
imalo značenje “put od sveća”. Spiritualno značenje ovog festivala u nekom opštem smislu ima 
za cilj da proslavlja pobedu dobra nad zlim, duhovnog nad materjalnim i pre svega da podseti na 
unutrašnji mir - unutrašnje svetlo, kao aure svakog bića. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hram Baps Shri Swaminarayan Mandir, Diwali, London 2012. 
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Festival svetlosti poznat pod imenom Hanukkah predstavlja osmodnevni praznik u 
judaizmu čijim proslavljanjem se slavi oslobodjenje jerusalimskog Svetog hrama i pobeda 
Izraelaca nad okrutnim helenističkim zavojevačima Epifanijevog carstva u drugom veku stare 
ere. Slavi se u mesecu decembru i u tih osam dana fetivala, svakog dana se pali po jedna sveća, 
zbog čega danas postoje menore sa osam krakova, poznatije pod imenom hanuke.  

Festivale svetlosti, Divali i Hanukkah, obeležavaju van Indije i Izraela sunarodnici i 
sledbenici istih religija koji žive van ovih država u ostalim delovima sveta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanukkah, Jerusalim, 2012. 

 Figurativno, ali sa pravom bi se moglo reći, ono što je za scenski dizajn osvetljenja 
pozornica, za arhitektonski je danas grad. Globalni masterplanovi za urbano, javno osvetljenje 
gradova, čija izrada je počela krajem prošlog veka, danas su već ustaljena praksa. Iako se 
masterplanovima za osvetljenje prevashodno prave strategije kako bi vizure gradova trebalo da 
budu osvetljene u nekom dužem vremenskom periodu, počev od planiranja funkcionalnog 
osvetljenja saobraćajnih deonica, preko rešenja za osvetljenje ambijentalnih, javnih prostora 
(trgova, parkova, šetališta) grada, do arhitektonskog osvetljenja pojedinačnih, javnih i drugih 
objekata u zavisnosti od njihove pozicije, namene i značaja u urbanom, kulturnom ili istorijskom 
kontekstu grada, u sadržaje masterplanova za urbano osvetljenje gradova ulaze i rešenja za 
dinamično osvetljenje, čija bi idejna postavka pre bila trenutnog ili promenljivog karaktera.  

Savremena rasvetna tehnologija je omogućila da se svaki segment masterpalanova za 
osvetljenje naoruža adekvatnom rasvetnom opremom, čije su mogućnosti i dometi, kao i 
ekonomičnost takodje tema masterplanova. U svojstvu postindustrijskog, tehnokratskog 
društva u kome se rečju telematika (izvedena iz reči - telekomunikacije i informatika) opisuje 
“duh vremena” savremenog doba, festivali svetlosti u gradovima, pozivali se na tradiciju ili ne, 
kao manifestacije postaju platforme za promociju: ciljeva masterplanova za osvetljenje, dometa 
savremenih tehnologija industrije rasvetnih tela, edukaciju i zajednički rad umetnika i dizajnera 
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u kreiranju dinamičnog osvetljenja arhitektonskih objekata i svetlosnih instalacija u urbanim 
ambijentima ili enterijerima, koje bi pažnju, osim na sebe, skrenulo i na kulturne sadržaje grada. 
Drugim rečima, festivalima svetlosti se prezentuju objedinjeni napori inženjera, dizajnera i 
umetnika da se urbani prostor gradova sa aspekta osvetljenja tretira kao jedinstvena celina u 
kojoj će osvetljenje istovremeno biti izraz savremenih trendova, ali kojim će se istaknuti 
identitet, istorija i kontinutet razvoja grada. U tom procesu uloga telematike je od ključne 
važnosti, jer se projektovanje osvetljenja, kao i kontrolisanje dinamike-kinetike rasvetnih 
sistema programira upravo u specijalizovanom softverskom okruženju. Razvoj mediatekture 
koja daje posebnu draž noćnim panoramama gradova, najbolje svedoči o tome. Iako je 
tretiranje fasada arhitektonskih objekata kao medija za svetlosne i video-audio poruke najčašće 
tržišno motivisan, marketinški potez, kreativnost plus digitalizacija koja je prodrla u sve sfere 
života, uključivanjem VFX industrije, estetika madijatekture, inspirisana kulturnim sadržajima, 
gotovo da briše granice izmedju spoljašnjeg i unutrašnjeg, virtualnog i stvarnog prostora. Ovakvi 
vizuelno-zvučni performansi često interaktivnog tipa posebno su u centru pažnje savremenih 
festivala svetlosti. 

 Trenutno širom sveta postoji veliki broj festivala svetlosti, ali za potrebe ovog rada biće 
izdvojeni primeri tri evropska festivala svetlosti. Prvi pripada redu festivala koji održavaju 
kontinuitet sa tradicijom hrišćanskih festivala svetlosti, ali nasuprot tradiciji, strategije 
savremenog osvetljenja promoviše kao esencijalnu komponentu urbanih prostora gradova. On 
se smatra uzorom svim ostalim festivalima svetlosti i održava se u gradu Lionu u Francuskoj. 
Drugi je legitimno savremeni festival svetlosti bez pozivanja na tradiciju sa dugogodišnjim 
iskustvom održavanja, a uz festival svetlosti u Lionu jedan je od najkreativnijih, održava se u 
Berlinu, u Nemačkoj. Treći festival bi terbalo da ukaže na aktuelnost ovog tipa kulturnih 
manifestacija, a to je trenutno najmladji festival svetlosti u Evropi, prvi put održan 2012-13. u 
glavnom gradu Holandije, Amsterdamu. Ovaj festival koji traje gotovo punih pedeset dana je 
ujedno i najduži festival svetlosti u Evropi. 
 

Festival svetlosti u Lionu  

Istorija festivala se originalno vezuje za predanje prema kome je Bogorodica 1643. 
godine sačuvala Lion od širenja zaraze izazvane kugom. Bogorodica se od tada smatra 
zaštitnicom ovog grada. Počeci proslavljanja datiraju iz godine 1852. kada je novo izradjena 
statua Bogorodice kao religijski simbol grada, osmog decembra trebalo da bude postavljena na 
plato ispred bazilike Notre-Dame de Fuorvière. Inicijalno, osmi decembar se uzima kao 
najvažniji datum četvorodnevnog festivala. Svetlosna senzacija koja se širila duž ulica grada kao 
obeležje festivala, isprva je spontano nastala tako što stanovnici grada postavljali sveće na 
spoljašnje strane prozora svojih kuća, a festivalska atmosfera je takodje usko povezana sa 
simbolikom proslavljanja nadolazećeg praznika Hristovog rodjenja.  
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Za izgled aktuelnog festivala koji se održava punih četrnaest godina odgovorna je 
realizacija planova za osvetljenje grada Liona iz 1989., 2004. i iz 2006-07. godine. Zapravo 
festival svetlosti je deo temeljnog, sveobuhvatnog plana kojim je Lion postao prepoznatljiv kao 
internacionalna prestonica za dizajn arhitektonskog i urbanog osvetljenja. Deo tog plana je 
osnivanje udrženja LUCI (Lighting Urban Community International) 2001. godine na inicijativu 
lokalnih eksperata iz oblasti osvetljenja, koje u saradnji sa La Fete des Lumiere svake godine 
organizuje internacionalnu konferenciju za urbano osvetljenje u vreme trajanja festivala. 
Delovanjem grupe Cluster Lumiere, u Lionu se uz festival svetlosti svake godine održava  
Internacionalna nedelja svetlosti koja obuhvata dogadjaje kao što je LumiVille – internacionalni 
sajam javnog i urbanog osvetljenja; InLight Expo – internacionalni sajam arhitektonskog 
osvetljenja enterijera; Forum LED – intrenacionalni seminari i konferencije o LED tehnologiji 
koje okupljaju veliki broj svetskih kompanija i LED proizvodjača. Cilj ovih manifestacija nastalih u 
organizaciji grupe Cluster Lumiere oko koje se kao partneri okupljaju korporacije kao što je 
Phillips France, Schneider Electric, Sonepar, Thorn Europhane i veliki broj institucija, gradova i 
profesionalaca iz oblasti urbanistike i dizajna osvetljenja koji su članovi ove grupe, je da ohrabri 
napredak savremenih rasvetnih tehnologija i da im podršku u suočavanju sa ekonomskim 
izazovima; kao i da promoviše internacionalni razvoj i kompetitivnost medju biznis liderima u 
ovom sektoru. 

Parolom osvetli više, konzumiraj manje, uvedene su mere odgovornog trošenja 
električne energije tokom trajanja festivala. Od 2006. godine fundamentalan zadatak planova za 
osvetljenje Liona postaju energetski resursi i kvalitet rasvetne tehnologije. Tako je 2011. godine 
zabeleženo da uz LED resvetne sisteme i LED projektore festival svetlosti troši tek 0,1% od 
ukupne energije utrošene za rasvetne sisteme na godišnjem nivou. Takodje u Lionu je posebno 
pažnja usmerena na ekološku stranu, uzimajući u obzir celokupan ciklus, od momenta 
proizvodnje rasvetnih uredjaja do momenta kada oni postaju otpad, festival svetlosti je u 
saradnji sa eko-organizmom Recylum zaduženom za odlaganje i reciklažu materijala. 

Kulturno-umetnički program La Fete des Lumiere u Lionu, koji svake godine privlači veliki 
broj turista, uveliko je postao brend ovog grada. Učesnici festivala su kako domaći, tako i 
interancionalni umetnici i dizajneri. Na više od pedeset lokacija, podeljenjih prema distriktima i 
tematskim celinama, program festivala čini veliki broj svetlosnih skulptura, instalacija I 
projekcija. Iz godine u godinu pospešuje se internacionalna saradnja medju studentima iz 
oblasti arhitekture, inženjerstva, umetnosti, dizajna, filmske animacije, pa se njihovi radovi 
izlažu u okviru festivala. Tako je na inicijativu Francusko-nemačkog centra za mlade (OFAJ) 
sproveden umetnički eksperiment, pa je na festivalu 2011. godine, suptilnom scenografijom na 
temu kompleksnih veza grad-priroda prezentovan zajednički projekat studenata sa Tehničkog 
univerziteta iz Berlina i francuskih studenata i umetnika sa departmenta za Menadžment i 
Dizajn osvetljenja univerziteta iz Liona.  
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Labo #5, Franco-German Youth Creation Platform, Lyon 2011. 

Svečana otvaranja i prezentovanje rešenja za stalno osvetljenje novih ili obnovljenih 
arhitektonskih zdanja u Lionu se najčešće planira u vreme trajanja festivala svetlosti. Tako je u 
okviru festivala 2010. godine predstavljena iznijansirano osvetljena (LED) fasada gornjeg dela  
višespratnice Tour Oxygène izgradjene 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Oxygène, Lyon 2010. 
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Tu je i veliki broj svetlosnih instalacija u urbanim zonama grada, svetlosno-zvučnih projekcija na 
mapiranim fasadama znamenitih arhitektonskih objekata koja su deo kulturnog nasledja Liona, 
kao i spoj muzičkih i svetlosnih performansa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vizuelno-zvučna instalacija “High Lights”, Palace des Terreaux, 2012. 

Dizajneri: Helene Richard-Michel Quesne /Skertzo/ETC 
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Svetlosna instalacija “Roman-tyca”, Rue de la République, 2012. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Jérôme Toq’R, “Metamorphosis”, 2012. 

                                                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                       

 
 

“Music in colors”, Salle Moliére, 2011. 
  Natalia Romanenko/klavir 
  Jaques Rouveyrollis/dizajn svetla 
                                                                                                     

                                                                                                   Interaktivna instalacija “Binary Waves”, 2008. 
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Festival svetlosti u Berlinu 

 Nemačka je medju prvima u svetu početkom novog milenijuma postala sedište 
internacionalne umetnosti svetlosti. Prvi centar za vizuelna istraživanja, prvi i jedini muzej 
posvećen isključivo umetnosti svetlosti je otvren 2001. godine u gradu Una u Nemačkoj. Prva 
velika retrospektivna izložba posvećena internacionalnoj Light Art koja je na jednom mestu 
okupila radove većine protagonista, kao i savremenih umetnika koji su anticipirali ovu 
umetničku disciplinu, takodje je otvorena u Nemačkoj u ZKM//Muzeju savremene umetnosti u 
Karslrue-u 2005. godine. Angažovanost i podrška institucija kulture poslednjih godina dovela je i 
do otvaranja prvog bijenala internacionalne umetnosti svetlosti, održanom 2010. godine u 
Ruhru. Po uzoru na ovo bijenale u Nemačkoj, u Austriji je iste godine otvoreno još jedno 
internacionalno Light Art bijenale. O živom interesovanju publike za Light Art koje i dalje traje 
svedoči upravo pokretanje sada već jednog od najvećih festivala svetlosti koje se od 2005. 
godine održava u nemačkoj prestonici, Berlinu.  

Festival je pokrenut na inicijativu Birdžit  Zander, vlasnice marketinške agencije Zander & 
Partner koja se bavi organizovanjem javnih dogadjaja. Kao i festival svetlosti u Lionu, i berlinski 
festival je takodje izgradio internacionalnu reputaciju potencirajući saradnju sa velikim brojem 
internacionalnih stručnjaka, dizajnera i umetnika u ovoj oblasti. Umetnički pritup u 
osvetljavanju znamenitosti grada,  pre svega arhitektonskih spomenika i urbanih prostora je 
koncept koji ovaj festival razvija od prvih godina održavanja. Svojim vizuelnim identitetom, 
umetničkim, kulturno-istorijskim nasledjem i modernom arhitekturom Berlin je oduvek bio 
atraktivna destinacija za turiste, a svakog oktobra u dvanaest dana trajanja festivala, svetlosna 
senzacija transforiše grad u otvoreni izložbeni prostor kojim se ostvaruje ona dalekosežna ideja 
umetnika o stvaranju Gestamtkustwerka, ideja totalnog umetničkog dela.  

Program festivala svetlosti u Berlinu, kao i program festivala u Lionu, podeljen je u 
tematske celine i sačinjava ga veliki broj svetlosnih instalacija individualnih umetnika ili grupa 
umetnika i dizajnera rasporedjenih u urbanim zonama grada; posebno su prisutne napredne 
tehnologije i 3D video mapiranja - projekcije na fasadama objekata od kulturne važnosti ili 
objektima sponzora festivala, kao i sofisticirano osvetljenje glavnih obeležja grada – 
Branderbuške kapije, TV kule, Berlinske katedrale…  
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      Branderburška kapija, Berlin 2012                                                            Staatliche Münze, Berlin 2012.                                     
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                        Postdamer Platz, Berlin 2012. 

 

                                   

 

                                                                                                                                             TV Tower, Berlin 2012. 
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Berlinska katedrala, Berlin 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Berlin 2011. 
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Francuska katedrala, Berlin 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekat PHAS (Please have a seat), Berlin 2012. 
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Festival svetlosti u Amsterdamu 

 Pokretanju festivala svetlosti koji se od 2012. održava u glavnom gradu Holandije 
prethodile su pripreme započete 2009. godine, kada je za Božićno veče održana prva parada 
svetlosti na kanalima Amsterdama. Medjutim, festival u Amsterdamu nije prvi festival svetlosti 
u Holandiji. U Ajndhovenu se festival svetlosti održava od 2006. godine i svojim sadržajem od 
tada privlači veliki broj turista i internacionalnih umetnika koji svoje projekte izlažu u okviru 
festivala. Ovaj festival osnovan u saradnji sa udruženjem LUCI iz Liona, za jednog od glavnih 
partnera festivala ima kompaniju Phillips. Podršku Phillipsa je takodje dobio i tim organizatora 
festivala svetlosti u Amsterdamu, a oficijalni dizajner osvetljenja ove komanije, Rodžer van der 
Heide je 2012. zvanično postao i umetnički direktor ovog festivala. 

 Kao što su festivali svetlosti u Lionu i Berlinu kroz igru svetla sa vodenim površinama 
posebno istakli potencijal reka koje protiču kroz ove gradove, u Amsterdamu kao gradu na vodi, 
glavna kulisa festivala setlosti je upravo istorijski centar grada i prstenovi kanala koji ga 
okružuju. Duž kanalske reke Amstel, od hotela Amstel do hotela Munt, Light Art skulpture i 
instalacije, projekcije i spektakularno osvetljene gradjevine učinile su da ova ruta u centru 
Amstredama postane svojevrstan bulevar svetlosti gotovo punih pedaset dana, od početka 
decembra 2012. do sredine januara 2013. Negujući internacionalni karakter, i ovaj festival 
svetlosti okuplja kako nacionalne, tako i renomirane internacionalne Light Art umetnike i 
dizajnere, koji osim izlaganja svojih radova uzimaju učešće u edukativnom programu i 
radionicama festivala. Veliki odziv pubilke i stranih turista je okuražio organizatore festivala, pa 
su pripreme za drugi po redu zimski festival svetlosti u Amsterdamu ove godine već uveliko u 
toku. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Hotel Amstel, 2012.  
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„OVO“ Art, Amstel voor Hermitage, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              „The Green Revolution“, Hortus Plantsoen, Amsterdam 2012. 
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Hotel De Doelen, Amsterdam 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekat „1.26 Amstel“, Amstel voor Stadhuis, Amsterdam 2012. 
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Most Magerebrug na Amstel reci, Amsterdam 2012. 

 

Zaključak: 

Kako je svetlost posrednik svim ljudskim aktivnostima i obličju tih aktivnosti, može se 
reći da manifestacije posvećene kulturi svetlosti permanentno integrišu sve oblike vizuelne 
kulture. Kakav ćemo doživljaj okoline imati, najviše zavisi od (vrste, položaja, dinamike, 
intenziteta, boje) osvetljenja. Sunčeva svetlost kao jedini prirodan izvor svetlosti zadužena je za 
vizuelni identitet svega što postoji, a u njenom odsustvu, vekovima je tražena čarobna formula 
kako bi svaki mračan ćošak naselja i gradova dobio sopstveno “sunce”. Kada je to u XX veku 
ostvareno, prostori gradova su postali funkcionalnije i bezbednije mesto za život.  Medjutim, 
krajem veka novi zahtevi su postavili i nove ciljeve, a životno okruženje, ugodnost i kvalitet 
života u svetu koji na početku novog milenijuma funkcioniše 0-24 sata, sedam dana u nedelji, 
postali su od ključne važnosti. U tom smislu, atraktivna noćna prezentacija grada i njegovih 
vrednosti počela je značajno doprinositi razvoju socijalnog života, turizma, kao i noćne 
ekonomije grada. Iz tih razloga, festivali svetlosti su postali čvorna tačka u kojoj se susreću i 
presecaju malte ne svi zahtevi i ciljevi masterplanova za osvetljenje savremenih gradova.  Sa 
jedne strane, ove manifestacije su najpre prošle kroz radikalnu LED revoluciju, pa su zato 
idealna platforma za prezentovanje inovacija na polju savremenih rasvetnih tehnologija. Sa 
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druge strane, noćna prezentacija kulturnih i drugih znamenitosti grada se u svom najsjajnijem 
izdanju kreira u vreme festivala svetlosti, a neka od tih rešenja ostaju da krase urbane gradske 
prostore i nakon festivala, postajući tako prepoznatljivo obeležje ili brend grada koji iznova 
privlači veliki broj posetilaca. I konačno, u pogledu kreativnosti i raznovrsnosti, uz tehnološku 
emancipaciju umetnika, mogućnosti umetnosti svetlosti su zahvaljujući upravo festivalima 
svetlosti postale bezgranične. 
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                             TREPERENJE  LED  SVETILJKI
Donedavno,ingenjeri-stručnjaci za osvetljenje bili su nezainteresovani da proučavaju 
nevidljivo treperenje veštačkih izvora svetlosti.Medjutim sve veće briga o ljudskom zdravlju 
kao , opšta bezbednost i povećane žalbe osoblja, koje su izložene veštačkom osvetljenju,traži 
da se i ova pojava više ispita.
Postoje fotosenzitivne osobe  i kod njih treperenje svetlosti može da izazove:
-Epileptički npad
-migrenu
-povećava autizam
-povećava zamor(sindrom bolesnih zgrada) i td.
           Da bi se moglo kvalitativno govoriti o treperenju svetlosnog izvora treba ga prvo 
kvantifikovati odnosno iz meriti.Treperenje je ciklično periodično ponavljanje izlaznog 
svetlosnog fluksa nekog svetlosnog izvora.Karakterišu ga dve veličine:
-procenat  trepeerenja
-indeks  treperenja

„Procenat treperenja“ je odnos ciklične varijacije izlaznog svetlosnog fluksa
Procenat  treperenja=100x(A-B)/(A+B)  prema slici
On se ponekad naziva i indeks modulacije
„indeks treperenja“ je odnos ciklične varijacije izlaznog svetlosnog fluksa pri datoj 
frekvenciji napajanja.On uzima u obzir oblik talasa i njegovu  amplitudu.
Indeks treperenja=Area1/Area1+Area2  prema slici
Indeks treperenja kreće se od  o do 1.Svetlosni izvor je kvalitetniji što je indeks treperenja 
bliži nuli.
          Princip rada LED-a je takav da se oni napajajuelektričnom energijom sasvim drugačije 
nego bilo koji  drugi električni izvor svetlosti.Kod LED-a je vrlo važno ograničavanje  struje 
jer ona odredjuje mnoge parametre diode.Svi  svetlosni izvori koji se napajaju naizmeničnim 
naponom trepere.Kod LED-a je to naročito izraženo,jer ima vrlo loš indeks treperenja ili 
dubinu modulacije u odnosu na konvencionalne izvore svetlosti.To je zbog toga što LED vrlo 
brzo reaguje na svaku promenu struje.Frekvencija  napojnog napona je 50 Hz-a a svetlosni 
fluks ima duplo veću frekvencio odnosno 100Hz-a.Frekvencija svetlosnog fluksa je uvek 
duplo veća od frekvencije napojnog napona.Pri 100HZ-a sam LED a i fosfor koji emituje 
belu svetjost, brzo prestanu emitovati fotone kad struja prolazi kroz nulu.Kod 
konvencionalnih izvora svetlosti,naročito kod inkadescentnih sijalica to nije slučaj.Odnosno 
oni su inertniji i kad struja prolazi kroz nulu oni još uvek emituju fotone,zbog žarne niti.

 Max Min Ave % 
Flicker

Flicker 
Index

Incandescent 12.180 10.745 11.460 6.2594 0.0194



100 W MH 9.1472 3.2066 6.5147 48.088 0.1398
T12 Magnetic 9.6281 4.6256 7.1565 35.096 0.0897

T5HO Elec 10.52 9.960 10.20 2.734 0.0036
LED at DC 43.4 41.0 42.2 2.84 0.0037

LED w/ 
Flicker 15.996 0.0555 6.3026 99.309 0.4498

                                 Tabela 1
Tabela 1 pokazuje procenat treperenja i indeks treperenja kad se napajaju jednosmernim i 
naizmeničnim naponom( min i max)
Kao što je rečeno,pored frekvencije i indeks treperenja znatno utiče na to kako se ljudi 
osećaju kada su izloženi toj svetlošću.Veći indeks treperenja ima tendenciju da bude i uočljiv 
a samim tim i štetniji za ljudsko zdravlje.Pojavom LED osvetljenja ponovo postavlja pitanje 
da li je veštačka svetlost zdrava za ljude.Treperenje svetlosti kod veštačkih izvora kreće se 
do 100Hz-a u Evropi i 120Hz-a u Americi.
Treperenje je vidljivo kad ima frekvenciju od 3 do 70 Hz-a a nevidljivo od 70 do 160 Hz-a.
Negativne posledice po ljudsko zdravlje u funkciji su sa  frekvencijom treperenja, dubine 
modulacije, jačine osvetljenosti  i nekih drugih faktora.
Neke neželjene posledice manifestuju se odmah  kao što je epileptički napad kod 
fotosenzitivnih osoba.Veoma je nepoželno nevidljivo treperenje,jer ono deluje na mrežnjaču a 
preko nje i na naš mozak.Kod osetlivih osoba to može izazvati :migrenu,autizam osećaj 
zamora i slično.
                                         Kako poboljšati LED osvetljenje sa aspekta treperenja?To se 
postiže pre svega pravilnim izborim drajvera.Mnogi savremeni drajveri su sofistiraniji u 
odnosu na prve.Rade sa fisokofrekventim naponom i energetski su vrlo efikasni.Filtri na 
ulazu i na izlazu znatno smanjuju naizmeničnu komponentu struje ali ipak talasanje nije 
potpuno izbeg nuto.Drajveri se medju sobom dosta razlikuju i treba ih znalački birati i 
preporučivati.Pravilnim izborom drajvera smanjuje se  indeks treperenja ali ne i frekvencija 
treperenja,koja ostaje dvostruko veća od ulazne frekvencije,odnosno 100Hz-a i može da  se 
negativno odražava na ljude.
                    Naučnici usvetu koji se bave ovim problemom predlagali su da se frekvencija 
treperenja podigne preko 160Hz-a i da se tako  eliminiše negativan utical na ljude.Medjutim 
to bi mnogo povećalo cenu proizvodnje poluprovodničkih elemenata i od toga se odustalo.
                     Projektanti i dizajneri LED svetiljki mogu da navedu mnoge prednosti LED 
osvetljenja kao što su  energetska efikasnost,dug radni vek,robusnost itd.Medjutim oni 
moraju biti svesni da može doći do neželjenih reakcija od strane potrošača,ako se ljudi 
osećaju neprijatno pod tom svetlošću.
                 Prema tome preporučuje se dizajnerima LED svetiljki da uzmu u obzir kako 
smanjiti treperenje.Koristiti vrlo kvalitetne visokofrekventne drajvere koji smanjuju 
naizmeničnu komponentu struje i ograničava dubinu modulacije svetlosnog fluksa.Takodje 
treba težiti da se koriste drajveri koji imaju naizmeničnu frekvenciju veću od 160Hz-a jer 
takve frekvencije i njihovo treperenje ne bi uticale na ljudsko zdravlje
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1 Увод 
Познавање елементарних проблема тунелског осветљења неопходно је сваком грађевинском 

стручњаку који се бави пројектовањем и одржавањем путних тунела. Иако инвестиције за 

осветљење тунела нису значајне у односу на грађевинске инвестиције, годишњи трошкови 

погона и одржавања могу бити значајни. О тим трошковима пројектанти углавном не 

размишљају нити их ико приморава да размишљају о њима. 

Добро грађевинско решење значајно утиче на смањење инвестиционих и годишњих трошкова 

погона и одржавања. Још је битније да добро грађевинско решење значајно повећава 

сигурност саобраћаја чак и у случајевима када осветљење није у функцији. 

Као што ће добар архитекта добрим решењем и правилним избором материјала за зграду 

смањити инвестиције и трошкове за грејање тако ће и добар грађевинац, тунелџија и путар 

својим решењем тунела и прилаза тунелу поједноставити и појефтинити тунелско осветљење. 
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2 Проблеми виђења и сигурности 
Вожња кроз тунел претходи вожња по отвореном путу. Услови виђења на отвореном путу и у 

неосветљеном тунелу су драстично различити. 

У прилазној зони тунела, сјајност видног поља у зависности од брзине, географске орјентације 

и учешћа неба у видном пољу креће се од 1500cd/m2 до преко 6000cd/m2. У неосветљеном 

тунелу фарови обезбеђују сјајност коловоза од највише 0,5cd/m2. Однос сјајности прилазне 

зоне и сјајност коју обезбеђује фарови крећу се у опсегу од 3000 до преко 12000. 

Релативно брза адаптација ока врши се променом отвора зенице и то до односа сјајности 28. 

За већи однос промена сјајности око фото‐хемијским процесима врши промену осетљивости 

мрежњаче али је тај даљи процес веома спор у односу на потребе брзине адаптације. Због тога 

се у улазном делу тунела (зони прага) мора обезбедити сјајност која није мања од сјајности 

прилазне зоне за више од 10 до 25 пута. 

Неискусан возач који у неосветљен тунел без доброг визуелног вођења улеће брзином већом 

од 40km/h (11m/s) неће видети евентуалну препреку на даљини зауставног пута и биће 

дезоријентисан у погледу свог положаја тако да ако препрека постоји удес је неизбежан. Он ће 

при таквом уласку у потпуну таму највероватније кочити и тиме сам постати препрека возачу 

иза себе. 

Улазак сваког појединачног возила у тунел је ризичан случај а величина ризика расте са 

брзином вожње. Број ризичних случајева у јединици времена зависи од густине саобраћаја.  

Код осветљених тунела екстремно ризичан случај за сва возила у тунелу и непосредно испред 

тунела је тренутак прекида напајања електричном енергијом. Решење напајања које би овај 

ризик елиминисало било би такозвано беспрекидно напајање. Ово решење се као изузетно 

скупо, не примењује за адаптивно осветљење које захтева велику снагу. 

У развијеним земљама тај ризик појављује се изузетно ретко а прекид напајања спречава се 

тренутним пребацивањем на резервни правац напајања. У нашим условима тај резервни 

правац напајања или не постоји или ако постоји потребно време пребацивања може бити и 

неколико сати. Резервни дизел електрични агрегат реагује релативно брзо (10 до 15 секунди) 

али и то је недовољно брзо јер ће се сијалице погасити и при прекиду напајања мањем од 0,5 

секунди а за поновно пропаљивање требаће им 3 до 7 минута. 

Сигурност вожње при уласку у тунел поред решења осветљења и његовог напајања треба 

повећати и грађевинским решењима. 

У саобраћајна решења спада смањење дозвољене брзине у тунелу у односу на брзину на 

отвореном путу.  

У грађевинска решења спада: 

‐ Одржавање истог правца или истог радијуса кривине пута у прилазној зони тунела и у 

адаптационој зони тунела; 

‐ Смањење сјајности прилазне зоне тунела; 

‐ Повећање сјајности коловоза у тунелу; 

‐ Обезбеђење доброг визуелног вођења у тунелу. 
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3 Захтеви за адаптационо осветљење 
Са било које позиције у прилазној зони мора да се види препрека у тунелу димензија 20×20cm 

на даљини зауставног пута (lz). 

4 Видне зоне 

4.1 Прилазна зона тунела 
Зона пута испред тунела, дужине зауставног пута (lz) у којој се вид усредсређује на тунелски 

отвор и почиње адаптација вида на ниску вредност сјајности у тунелу. 

4.2 Зона прага 
Улазни део тунела дужине (lz) у којем се адаптационим осветљењем обезбеђује непотпуна али 

довољна адаптација. 

4.3 Прелазна (транзитна) зона 
Део тунела иза зоне прага у којем се јачина адаптационог  осветљења експоненцијално 

смањује до јачине основног осветљења. На крају те зоне извршена је потпуна адаптација вида. 

Дужина те зоне зависи од нивоа осветљености зоне прага, нивоа основног осветљења и брзине 

вожње. 

4.4 Зона унутрашњости 
Иза прелазне зоне је зона унутрашњости. Ова зона има само основно осветљење чији ниво 

зависи од светлосне класе тунела и креће се у опсегу од 1cd/m2 до 12cd/m2, зависно од 

норматива. Основно осветљење има функцију као осветљење путева на отвореном простору и 

протеже се дуж целог тунела. 

 

Дијаграм сјајности дуж прилазне зоне и тунела 
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5 Светлосна класа тунела 
Светлосна класа (као и ризик) зависи од густине саобраћаја и врсте саобраћаја. Већа густина и 

мешовит саобраћај захтевају вишу светлосну класу. 

6 Дозвољен пад светлине при уласку у тунел 
Овај пад дефинише се фактором k=Lth/L20 где је 

L20 – сјајности прилазне зоне (cd/m2) а, 

Lth – сјајност на почетку зоне прага (cd/m2). 

Однос k креће се у границама од 0,015 до 0,12 зависно од светлосне класе тунела, и 

примењених норматива. 

На пример за светлосну класу 10 и 11 и брзину 80km/h вредност k=0,05 док је за брзину 

100km/h вредност k=0,065 тј. 30% већи. 

7 Сјајност прилазне зоне (L20) и њено смањење 
Ова сјајност одређује се као сјајност видног поља возача удаљеног од улаза у тунел за дужину 

зауставног пута. Видно поље конус 2×10⁰ са осовином усмереном у отвор тунела на висини 

1,5m. 

Зауставни пут на равном терену усваја се: 

За брзину  60km/h  80km/h  100km/h 

Дужина lz  60m  100m  160m 

 

v =100km/h lz =160m  v =80km/h lz =100m  v =60km/h lz =60m 

Тунел „Железник“, западни улаз 

Сјајност прилазне зоне зависи од рефлектујућих особина пута и околине као и од учешћа неба 

па и Сунца у видном пољу пута. 

У зависности од географске орјентације пута сјајности површина видног поља износе: 

‐ небо од 8000 cd/m2 до 12000 cd/m2, 

‐ асфалтни коловоз од 3000 cd/m2 до 5000 cd/m2, 

‐ стене од 1000 cd/m2 до 3000 cd/m2, 

‐ зеленило до 2000 cd/m2, 
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Због изразите сјајности неба треба  његово учешће смањити на најмању могућу меру или га 

потпуно елиминисати. 

Сјајности прилазних зона крећу се у следећим опсезима: 

‐ у погодним условима до 2000 cd/m2 

‐ у нормалним условима до 4000 cd/m2 

‐ у тешким условима до 7500 cd/m2 

‐ у посебно тешким и неподношљивим условима до 12000 cd/m2 

Погодни услови су тунелски улази са дубоким предусецима или у шуми, увек без неба у 

видном пољу. 

Тешки услови су тунелски улази код којих је учешће површине неба у видном пољу преко 25%. 

Посебно тешки услови и неподношљиви услови су равничарски тунели са учешћем неба преко 

10% орјентације исток – запад у јутарњим и вечерњим сатима, са ниским сунцем и мокрим 

коловозом. 

Ко је икада возио кола уз Булевар Револуције у јутарњим сатима зна како то изгледа. 

Инсталације осветљења нигде у свету не димензионише се за те посебно тешке и 

неподношљиве услове јер су претерано скупе и инвестиционо и за одржавање. 

8 Утицај брзине на димензионисање осветљења и његово 

коштање 
Овај утицај најлакше је објаснити на конкретном примеру тунела „Железник“. За брзине вожње 

од 80km/h и 100km/h величине меродавне за димензионисање адаптационог осветљења су: 

Западни улаз  80 km/h  100 km/h 

Зауставни пут lz  100 m  160 m 

Сјајност прилазне зоне L20  5195  6984 

Сјајност зоне прага у тунелу Lth 
по RABT 

0,05× L20 

260 cd/m2 

0,065× L20 

454 cd/m2 

Дужина зоне прага lth=lz  100 m  160 m 

Дужина прелазне зоне lt  220 m  540 m 

Потребна снага за два улаза  111 kW  355 kW 
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Дијаграм потребних сјајности адаптационе зоне  

јужног улаза тунела „Железник“ за брзине 80 km/h и 100 km/h 

Инвестиције и годишњи трошкови погона и одржавања сразмерни су површинама које линије 

светлина адаптационог осветљења заклапају са линијом основног осветљења. 

Смањењем брзине са 100 km/h на 80 km/h штедимо на инвестицијама и годишњим 

трошковима адаптационог осветљења 3,2 пута. 

9 Утицај предпортала на димензионисање осветљења и његово 

коштање 
Тунел „Железник“, западни улаз, V=100km/h 

 

Без предпортала 
Са предпорталима  

са горњим заслонима 

Са предпорталима  

са горњим и бочним заслонима 

L20=6984 cd/m  L20=2983cd/m  L20=2307cd/m 

Предпортали су заслони за небо и Сунце распоређени у прилазној зони тако да спречавају 

појаву неба и Сунца у видном пољу. Треба да су обојени тамном мат бојом и да на њима нема 

никаквих информација ни реклама које би скретале поглед возача са коловоза у тунелу. 
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Тунел на јужној обилазници Београда су типични тунели за примену предпортала јер су сви 

равничарски. Без предпортала њихове прилазне зоне су врло светле због великог удела неба у 

видном пољу. 

Узећу за пример тунел „Железник“. Идејним пројектом рађеним 1988 године за брзину вожње 

од 100 km/h срачунате су сјајности прилазних зона и то: 

‐ западни улаз 6984 cd/m2, 

‐ источни улаз 6645 cd/m2. 

Предвиђеним предпорталима те сјајности сведене су на: 

‐ западни улаз 2307 cd/m2или 3 пута мање, 

‐ источни улаз 2374 cd/m2 или 2,8 пута мање. 

За светлосну класу овог тунела, по сада важећим нормативима сјајност на почетку зоне прага 

западног улаза требала би бити: 

‐ без предпортала 6984×0,065=454 cd/m2, 

‐ сa предпорталима 2307×0,065=150 cd/m2. 

 

Дијаграм потребних светлина адаптационе зоне  

јужног улаза тунела „Железник“ за брзину 100 km/h, без и са предпорталима 

Какав утицај предпортали имају на инвестиције и годишње трошкове видљиво је из доњег 

дијаграма. Инвестиције и годишњи трошкови погона и одржавања сразмерни су површинама 

које линије сјајности адаптациске расвете заклапају са линијом сјајности освнове расвете. 

Применом предпортала инвестиције и годишњи трошкови за адаптационо осветљење 

смањиће се 3 пута. 

Дакле применом предпортала можемо брзину у тунелу повећати са 80 km/h на 100 km/h а да 

притом адаптационо осветљење не поскупимо 3,2 пута него само 3,2/3=1,066 пута. 
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Предпортали се просто намећу код тунела са веома сјајним прилазним зонама а то су 

равничарски тунели са великим брзинама и орјентацијом у правцу исток – запад. 

Нормално, предпортали ће у свим условима саобраћај учинити сигурнијим. 

10 Остале мере за смањење сјајности прилазне зоне 
‐ Бочни појасеви затрављени и са ниским растињем а по потреби и високим. 

‐ Ниско и високо растиње изнад портала уколико би се без њега, небо појављивало у 

видном пољу. 

‐ Уколико је терен стеновит, са сјајним стенама, све у видном пољу обрадити тамним 

торкретом или тамно обојити. 

Једна од корисних мера је и пројектовање улазног дела тунела са много већим профилом (веће 

ширине и нарочито висине). Тај улазни део може бити нека лака конструкција дужине око 10m 

уместо да се тунелска цев извлачи из брда. 

Најчешћа висина тунелског свода је 6m. Рачуна се да је при тој висини добро продирање светла 

у тунел 10m па у тих 10m не треба постављати светиљке адаптационог осветљења. Нагли пад 

сјајности у прилазној зони почиње када тунелски отвор испуни видно поље а то је при висини 

свода од 6m на 25,5m испред портала. Укупна дужина пута на којем сјајност видног поља нагло 

пада на вредност сјајности у тунелу је 25,5m+10m=35,5m. При брзини од 80km/h (22,22m/s) око 

има 1,6s за прилагођење. 

Ако би висина улазне грађевине била 10m нагли пад сјајности био би на 48m испред портала а 

добро продирање светла у тунел било би до 17m тако да би се нагли пад сјајности дешавао на 

путу 48m+17m=65m. То би при истој брзини трајало 2,9s тј. 80% дуже него при висини свода од 

6m.  

Ова повољност нарочито долази до изражаја у тренутку прекида напајања електричном 

енергијом. 
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Утицај висине тунелског отвора на расположиво време за адаптацију 

Овакву меру конструктивци не воле због додатних пројектовања. Једноставније је тунел 

завршити са извученом и закошеном цеви иако је то у погледу адаптације неповољније. 

11 Повећање сјајности у тунелу, грађевинским решењима 
Пошто је поглед при уласку у тунел усмерен на коловоз сјајност унутрашњости тунела односи 

се на коловоз. 

Први услов за већу сјајност унутрашњости тунела је добра хидроизолација. Без добре 

хидроизолације никакво осветљење неће имати ефекте; неће бити довољно добро. 

Други услов је светла површина коловоза која се испољава фактором сјајности (q0). 

‐ Најповољнији коловоз је од цемент бетона. 

‐ Истих карактеристика је коловоз од асфалт бетона са додатком од 15% светлог агрегата 

у абајућем слоју. 

‐ Следи коловоз од асфалт бетона без икаквих додатака. 

‐ Најлошији је коловоз од ливеног асфалта. Он се у тунелима не користи. 

Трећи услов је бела боја бочних зидова која рефлексијом повећава сјајност коловоза за пар 

процената. 
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Светао агрегат којим се посипа, пре ваљања, површина асфалт бетона не сме бити мекан јер би 

се временом излизао и коловоз би постао клизав. Један од добрих агрегата је „синопал“ 

(синтетички опал) који се добија сипањем истопљеног кварцног песка у базен са водом. 

Количина синопала за 1m2 коловоза је до 1,5kg. 

При лицитирању радова за тунел у Овчар Бањи један од понуђача наручио је алтернативни 

пројекат осветљења по којем ће бити најмање светиљки и најмања снага. Пројектант им је 

рекао да то може под условом да примене „синопал“. Посао су добили захваљујући 

алтернативном пројекту али „синопал“ нису применили. Нормално, осветљење је било 

очигледно недовољно. Технички преглед је прошао глат јер људи који су га вршили нису имали 

потребно знање из области тунелског осветљења. 

Морам поменути технички преглед осветљења тунела „Грза“. У комисији није био ни један 

електро инжењер а камоли неки светлотехничар који се разуме у проблематику тунелског 

осветљења. Једино питање које је комисија поставила је: Дали су светиљке на висини изнад 

саобраћајног профила. 

12 Визуелно вођење 
Добро визуелно вођење обезбеђује добру орјентацију возача за положај возила на возној 

траци а постиже се следећим: 

Бели бочни зидови или рефлектујуће траке или летве (са стакленим гранулама) на бочним 

зидовима. 

Поред белих бочних зидова и ивичњаци треба да буду што светлији. 

Уградња мачијих очију у ивичне линије возних трака или у ивичњаке. 

Добро визуелно вођење нарочито долази до изражаја код неосветљених тунела и код 

осветљених у периодима прекида напајања електричном енергијом. 

Одржавање доброг визуелног вођења је наша слаба страна па су његови добри ефекти 

приметни само првих месеци по пуштању саобраћаја. 

Због тога је повољно поред свих ових мера имати и светиљке – маркере на бочним зидовима 

тунела или ивичњацима које ће дужи период времена без чишћења бити видљиве. 

13 Избор пројектанта осветљења 
Избор пројектанта осветљења тунела врши грађевинац који је уговорио пројекат. Он по 

познавању струке, по правилу, није квалификован за тај избор. Инвеститор неће да се бакће са 

пројектантима разних струка потребних при пројектовању тунела нити да координира њихов 

рад па зато пројекат уговара са грађевинском фирмом којој препушта одговорност за пројекте 

свих струка. Нормално да носилац посла тражи најјефтиније подизвођаче а при том поред 

ниске цене најважније је обезбедити лиценцу инжењерске коморе. Лиценца оваква каква је 

сада не гарантује никакву специјалност. Она је апсолутно неселективна и свеобухватна. Код 

електроенергетике у истој равни су најједноставније инсталације станова, најсложеније 

инсталације позоришта, болница, најопасније инсталације у хемијској индустрији, нафтној 

индустрији, производњи муниције и слично. 

Доказивање специјалности успешно реализованим пројектима нико не тражи. 
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Тако се догађа да пројектовање тунелских електро инсталација добија фирма којој је та област 

апсолутно непозната. Ту се корист од евентуално најјефтинијег подизвођача претвара у штету. 

Као црни бисер наводим главни пројекат осветљења једног тунела у Србији који за светиљке и 

сијалице нема ни опис ни услове. Додуше у опису пише да ће избор типа светиљки и 

произвођача одредити инвеститор кроз тендер. У предмеру и предрачуну пише на пример 

само: Тунелска светиљка снаге 400W. Никаквих техничких услова нигде. 

Потпуно исто важи за техничку контролу. Инвеститори штеде и на пројектним задацима. Пошто 

немају стручне људе они писање пројектних задатака препуштају пројектантима. Стручне људе 

са факултета или чланове „Друштва за осветљење, Србије“ не желе да ангажују јер то је 

додатна гњаважа за исту плату. 

Сматрам да би за избор пројектанта и вршиоца техничке контроле била потребна сагласност 

Инвеститора која би се могла дати тек на основу позитивних референци за потребну 

специјалност. 

Посебан проблем је пројектни задатак којег пише пројектант а инвеститор га оверава тек кад 

рачунско техничка контрола прихвати пројекат. То је скроз наопак посао. Некада давно, 

озбиљнији инвеститори из Београда су предложене пројектне задатке обавезно давали на 

стручну ревизију. То је била одлична пракса коју би требало обновити. Зато предлажем да се 

врши ревизија пројектног задатка и то од веома стручних инжењера са добрим референцама 

из тражених области. 

Тада се не би могло десити да у пројектном задатку за главни пројекат пише, да ће пројекат 

обухватити утврђивање основних техничких решења. 

Каже се да је добро постављено питање пола одговора. Исто тако добар пројектни задатак је 

пола решења пројекта. 

Када би се уважавале ДИРЕКТИВЕ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ВЕЋА бр. 2004/54/EC бар у 

погледу пројектовања, постојао би „Тунел менаџер“ и „координатор“ а не би све што се тиче 

осветљења било препуштено неквалификованим и недоказаним стручњацима. 

  Одговорни пројектант 

  Дие К.Вајдић 


