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Ограничење треперења светлости и 
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Ниво осветљености 

Минимална средња осветљеност референтне 
површине (h=0.85 m) 

Препоруке ЈКО 

СРПС ЕН 12464-1 2012, Светлост и осветљење - 
Осветљење радних места - Део 1: Радна места у 
затвореном простору 

250 lx - 300 lx – 500 lx 
1000 lx – 2000 lx … 

500 lx - школска табла 
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Равномерност осветљености 

Однос минималне и средње осветљености 
површине 

 

U0 за референтну површину, најмање 0.7 

U0 за површину која непосредно окружује 
референтну површину, најмање 0.5 

 

U0 за школску таблу, најмање 0.5 
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Расподела сјајности 

СРПС ЕН 2464-1 2012, Светлост и осветљење - 
Осветљење радних места - Део 1: Радна места у 
затвореном простору 

Фактор рефлексије таванице 0.6 до 0.9 

Фактор рефлексије зидова 0.3 до 0.8 

Фактор рефлексије радне површине 0.2 до 0.8 

Фактор рефлексије пода 0.1 до 0.5 
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Расподела сјајности 



7/26   

Расподела сјајности 
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Расподела сјајности 
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Ограничење бљештања 

Физиолошко бљештање 

Психолошко бљештање 
 

Ограничење директног бљештања 

Ограничење рефлектованог бљештања 

 

Јединствени показатељ бљештања,  
UGR - Unified Glare Rating 
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Смер упада светлости и моделовање 

Дефинисати оптимални однос директне и 
индиректне компоненте осветљености: 

Јако усмерена светлост изазива дубоке сенке 

Изразито индиректна светлост елиминише 
сенке и отежава уочавање контура 
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Избор светиљки 
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Ходници, коридори,… Канцеларије, учионице,... 
 UGR<22     UGR<19 

 

 

Смер упада светлости и моделовање 

Ограничење бљештања 
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Смер упада светлости и моделовање 

Ограничење бљештања 

 UGR<19 (16)       UGR<22 

 

 

LED светиљка са 
UGR<16,  

 
Светиљка са растером 

са флуоресцентним 
цевима 

LED светиљка са 
UGR<22,  

 
Светиљка са опал 

дифузором са 
флуоресцентним цевима 
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Смер упада светлости и моделовање 

Ограничење бљештања 
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Смер упада светлости и моделовање 

Ограничење бљештања 
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Смер упада светлости и моделовање -  UGR 

Ограничење бљештања 
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Боје 

СРПС ЕН 12464-1 Светлост и осветљење - 
Осветљење радних места - Део 1: Радна места у 
затвореном простору 

Т ≤ 3300 К, топле боје 

3300 К ‹ Т ‹ 5300 К, неутрално беле боје 

Т ≥ 5300 К, боје дневне светлости 

Препоручена вредност: Т = 4000 К 

Индекс репродукције боје за унутрашње 
просторије, где људи дуже бораве не би требало 
да буде мањи од 80 
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Стандардни дијаграм боја CIE – Температура боје 



19/26   

Спектар зрачења светлости - линијски 

Spektar dnevne svetlosti

Spektar inkadescentne sijaliceInkadescentna
sijalica 100W

Blic
fotoaparata

Sunce

Vidljivi deo spektra

400 500 600 700

400 500 600 700
0 500 1000 1500 2000

Talasna du [ ]žina nm

[nm]

[nm]

Spektar sijalice sa pražnjenjem u gasovima

400 500 600 700 [nm]
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Спектар зрачења светлости - LED 

         6500 K     4100K       2700K 
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Blue light hazard –  

штетно дејство пика зрачења у плавом делу спектра 

         6500 К 
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Индекс репродукције боје - Ra (CRI), недовољно за 

LED светиљке, разматрају се нове методе (ТМ-30) 
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Закључци округлог стола – Златар 2016 
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Оганичење треперења светлости и 

стробоскопског ефекта 

Треперење светлости може да изазове 
психолошко бљештање 

Стробоскопски ефекат може да изазове несрећу 
уколико се освељава простор у коме се налазе 
ротационе машине 
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Оганичење треперења светлости и 

стробоскопског ефекта 
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Мерење нивоа  
хоризонталне 
осветљености 

Верификација изведеног осветљења 

Одређивње UGR-a 



Хвала на пажњи! 

  


