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САВРЕМЕНО ИНТЕРАКТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ТИПСКИХ 

КАНЦЕЛАРИЈСКИХ ПРОСТОРА: ДИЗАЈН РАСВЕТЕ У ФУНКЦИЈИ 

БЕЗБЕДНИХ И ЗДРАВИХ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ   
Небојша Ћурчић1 Предраг Максић 2Марина Стаменовић 3 Новак Милошевић 4 

Резиме: Квалитет осветљења на директан и индиректан начин утиче на безбедне и здраве услове рада на 

свим радним местима, укључујући и канцеларијске просторе. Имајући у виду значај осветљења, 

међународни и национални прописи, стандарди и препоруке дају низ захтева који морају бити испуњени 

приликом планирања, пројектовања, коришћења, одржавања и испитивања осветљења у радној околини. 

Естетским критеријумима приликом уређивања радних простора бави се дизајн ентеријера, чији интегрални 

део представља и дизајн расвете. У раду су описани фактори квалитета осветљења радних просторија у 

затвореном простору који су од значаја са становишта безбедности и здравља на раду, као и значај, 

планирање и приступи осветљењу у дизајну ентеријера. 

Кључне речи: радно место, канцеларија, осветљење, дизајн, безбедност и здравље на раду 

MODERN INTERACTIVE LIGHTING OF TYPICAL OFFICE SPACES: 

LIGHTING DESIGN FOR THE PURPOSE OF SAFE AND HEALTHY 

WORKPLACE ENVIRONMENTAL FACTORS  

Abstract: The quality of lighting directly and indirectly affects safe and healthy workplace environmental factors in 

all workplaces, including office space. Given the importance of lighting, international and national regulations, 

standards and recommendations provide a number of requirements that must be met when planning, designing, 

using, maintaining and monitoring lighting in the work environment. Aesthetic criteria when arranging workspaces 

are dealt with by interior design, an integral part of which is lighting design. The paper describes the factors of 

indoor lighting quality that are important from the point of view of occupational safety and health, as well as the 

importance, planning and approaches to lighting in interior design. 

Key words: workplace, office, lighting, design, occupational safety and health 

1. УВОД   

Услови радне околине обухватају физичке, хемијске и биолошке параметре/факторе 

који утичу на квалитет радне околине и испољавају своје дејство на запослене. 

Обезбеђивање и одржавање ових параметара у захтеваним границама је од суштинског 

значаја за остваривање безбедних и здравих радних места. 

Осветљење свој примарну визуелну функцију остварује у погледу омогућавања 

нормалног одвијања свих активности у радној околини и смањење броја грешака. Поред 

тога, утицај се може огледати и на емоционалном и биолошком плану. Запослени могу 

бити изложени недовољној или неодговарајућој осветљености, што доводи до поремћаја 

расположења и смањења нивоа будности [1]. 

Поред основне функције, осветљење представља и део дизајна ентеријера који игра 

улогу у стварању светлосних услова са естетском компонентом која доприноси бољем 

угођају запослених. На тај начин доприноси њиховом осећају пријатности и комфора на 

радним местима. С обзиром на природу савременог пословања, канцеларије различитих 
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начина организовања, јесу простори у којима велики део радне популације обавља своје 

свакодневне професионалне активности. Приликом дизајнирања канцеларијских простора 

посебно битан аспект представља дизајн расвете, који треба да задовољи критеријуме са 

фукционалног и естетског становишта, али и са становишта безбедности и здравља на 

раду.  

2. ФАКТОРИ КВАЛИТЕТА ОСВЕТЉЕЊА КАНЦЕЛАРИЈСКИХ ПРОСТОРА  

2.1. Фактори квалитета осветљења радних просторија 

Квалитет осветљења представља скуп већег броја физичких параметара осветљења 

који се примарно базирају на основним фотометријским величинама: јачина светлости 

(јединица је кандела [cd]), светлосни флукс (лумен [lm = cd · sr]), сјајност (кандела по 

метру квадратном [cd/m
2
]) и осветљеност (лукс [lx = lm/m

2
]).  Фактори квалитета 

унутрашњег осветљења, о којима је неопходно водити рачуна приликом пројектовања, 

верификације и испитивање осветљења радних места у затвореном простору се могу 

поделити на традиционалне и нове критеријуме квалитета [2]:  

 традиционални критеријуми: потребан ниво осветљености, дистрибуција 

сјајности, ограничавање блештања, избегавање рефлексије, верно 

представљање окружења, одговарајућа боја светлости и одговарајућа 

репродукција боја; 

 нови критеријуми: промена светлосних ситуација, лична контрола осветљења, 

енергетска ефикасност, интеграција дневног светла, светлост као елемент 

дизајна ентеријера. 

Ниво осветљености је квантитавни фактор који је најзначајнији за оцену квалитета 

осветљења у просторијама, односно осветљености референтне површине. Ниво 

осветљености се дефинише као просечна (средња) осветљеност референтне површине 

потребна за извршавање одређеног видног задатка. Одржавана осветљеност (�̅�𝑚) 

представља најмању дозвољену вредност просечне осветљености на референтној 

површини. Одржавана осветљеност је најмања просечна осветљеност коју треба 

одржавати у току рада, чије су потребне вредности одређене стандардом SRPS EN 12464-1 

Светлост и осветљење - Осветљење радних места - Део 1: Радна места у затвореном 

простору [3]. Равномерност осветљености се може оцењивати на различите начине - 

наведени стандард равномерност осветљености дефинише и вреднује као количник 

минималне и средње вредности осветљености референтне површине. 

Дистрибуција сјајности у видном пољу контролише ниво адаптације очију који 

утиче на видљивост задатка. Добро избалансирана сјајност је потребна да би се 

адаптацијом повећала: оштрина вида, осетљивост контраста (способност разликовања 

малих релативних разлика сјајности); ефикасност очне функције (као што су акомодација, 

конвергенција, пупиларне контракције, покрети очију, итд) [3]. Сјајност свих површина у 

просторији је важна да би се створила добро избалансирана дистрибуција сјајности и 

одређена је рефлексијом и осветљеношћу површина. У радној просторији дистрибуција 

сјајности се оцењује на основу коефицијента рефлексије и осветљености плафона, зидова 

и подова и великих објеката као што су намештај и машине. 

 Блештање је појава која настаје када се у видном пољу посматрача појави светлосни 

сјај значајно веће сјајности од просечне сјајности видног поља на коју је око посматрача 

било адаптирано. Блештање настаје углавном од претераног сјаја светлосног извора у 

видном пољу (светиљке или прозора) и од рефлектованог светлосног сјаја од глатке 

површине у видном пољу. Оцена нелагодности блештања које потиче директно од 

светиљки на плафону инсталација унутрашњег осветљења, треба да се одреди 
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коришћењем обједињене оцене блештања UGR (Unified Glare Rating), табеларним 

поступком (метода израчунавања и презентовања табеларних вредности UGR дата је 

документом Међународне комисије за осветљење CIE 190:2010, која је намењена 

произвођачима светиљки и дизајнерима осветљења) или применом одговарајуће формуле. 

На слици 1. приказана су два примера, са вредности UGR од 19,4 и 14. Односно блештање 

је мање изражено (нижа вредност UGR) у другом примеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1 – Примери вредности обједињење оцене блештања [4] 

 

Температура боје или тачније однос (корелисана) температура боје (CCT од енгл. 

Correlated Color Temperature) је температура црног тела на којој његова боја у највећој 

мери одговара изгледу боја светла која се процењује, при чему се процена врши на истој 

вредности светлине и под одговарајућим условима посматрања. На мањој температури 

боја зрачења светлосног извора је жућа, док се са порастом температуре боја светла 

помера ка плавим тоновима [5]. Индекс репродукције боје (CRI од енгл. Color Rendering 

Index) уведен је да пружи кванитативан податак о објективном показивање репродукције 

боја, што је карактеристика извора светлости. Максимална вредност индекса репродукције 

боја је 100. Ова вредност опада са смањењем квалитета репродукције боја.  

Промена светлосних ситуација у зависности од врсте радних задатака и других 

фактора окружења је од значаја са аспекта стварања оптималних светлосних услова. У том 

погледу, пожељно је, а на неким радним местима и неопходно, постојање 

контролабилности осветљења у смислу могућносит подешавања интензитета светлости, 

односно светлосног флукса (помоћу димера и сл.). Природно осветљење и његова 

интеграција у радни простор мора бити таква да буде максимално искоришћено, а да са 

друге стране не ствара непожељне ефекте попут рефлексије, блештања, лошег 

комбиновања са вештачким осветљењем и др. Енергетска ефикасност подразумева 

одговарајући број и распоред светлосних извора, по могућности енергетски штедљивијих, 

као и оптимално коришћење природног осветљења, уз обезбеђивање потребног квалитет 

осветљења уз што је рационалније могуће коришћење електричне енергије. Поред 

очувања животне средине, уштеде електричне енергије имају и позитивне финансијске 

ефекте. Међутим, треба имати у виду да губици услед, чак и малих промена, у 

продуктивности проузрокованих лошим осветљењем, могу вишеструко надмашити сваку 

уштеду у потрошњи енергије за потребе осветљења [6]. 

2.2. Захтеви за квалитет и испитивање осветљења канцеларијских простора 

Потребне особине и методе испитивања комбинованог, дневног и електричног 

осветљења у радним просторијама прописане су стандардима. Захтеви којима се утврђују 

потребна својства осветљења за већину радних места у затвореном простору, у смислу 

квалитета и квантитета осветљења при пројектовању и испитивању су дата стандардом 

SRPS EN 12464-1:2012.  
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У табели 1. приказани су захтеви стандарда за квалитет осветљења при обављању 

различитих канцеларијских задатака, односно различитих канцеларијских простора. При 

томе за одржавану осветљеност (�̅�𝑚), равномерност осветљености (Uo) и индекс 

репродукције боја (Ra) наведене су минимално дозвољене вредности, а за обједињену 

оцену блештања (UGRL) максимално дозвољена вредност. 

 

Табела 1 - Захтеви за квалитет осветљења у канцеларијама [3] 

Р. бр. 
Врста простора, задатка или 

активности 

�̅�𝒎 

(lx) 

UGRL 

- 

Uo 

- 

Ra 

- 
Посебни захтеви 

5.26.1 Сређивање документа, копирање итд. 300 19 0,40 80  

5.26.2 
Писање, куцање, читање, обрада 

података 
500 19 0,60 80 

Додатни захтеви за рад са опремом за 

рад са екраном. 

5.26.3 Техничко цртање 750 16 0,70 80  

5.26.4 CAD радне станице 500 19 0,60 80 
Додатни захтеви за рад са опремом за 

рад са екраном. 

5.26.5 Конференцијске сале и сале за састанке 500 19 0,60 80 
Осветљење треба да буде 

контролабилно. 

5.26.6 Пријавни пулт 300 22 0,60 80  

5.26.7 Архива 200 25 0,40 80  

 

Минимално потребне вредности одржаване осветљености се разликују у односу на 

тип референтне површине. Табелом су приказани захтеви за ниво осветљености зоне 

визеулног задатка, односно осветљености радне станице. Захтеви за нивоом осветљености 

зоне непосредног окружења (појас ширине од најмање 0,5 m који окружује подручје 

задатка у видном пољу) и позадиснке зоне су нижи и такође су одређене стандардом. 

Графички приказ примера канцеларисјког простора са минималним вредностима нивоа 

одржаване осветљености у зони радне станице (work station area), зони непосредног 

окружења (surrounding area), позадинској зони (background) и пролаза за кретање људи 

(circulation area) илустован је на слици 2.  Табеларно приказане вредности равномерности 

осветљености се такође односе на зону задатка, док за непосредно оркужење и позадинску 

зону, ова вреднос не би требала да буде испод 0,40 и 0,10 респективно. 

 

 

Слика 2 – Примери вредности одржаване осветљености у канцеларијском простору [7] 

 

Препоручена рефлексија за главне дифузно рефлектујуће површине радних просторија 

је: плафон: 0,7 до 0,9; зидови: 0,5 до 0,8; под: 0,2 до 0,4. Препоручена рефлексија великих 



16. Конференција са међународним учешћем   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Врњачка Бања, Јун 2021. 
 

56 

 

објеката (као што су намештај, машине, итд.) треба да буде у распону од 0,2 до 0,7. 

Одржавана осветљеност за површине треба да има следеће вредности: за зидове �̅�𝑚 > 50 lx 

са Uo ≥ 0,10 и за плафон �̅�𝑚 > 30 lx са Uo ≥ 0,10.[3] 

Радне станице са опремом за рад са екраном захтевају посебне мере приликом 

планирања осветљења радних просторија, што је од великог значаја за канцеларијске 

просторе имајући у виду да нејавећи број канцеларисјких послова подразумева рад за 

рачунаром. Поред захтева дефинисаних стандардима, потребно је задовољити мере 

прописане националном регулативом. У Републици Србији, Правилник о превентивним 

мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном [8] прописује, 

између осталог: 

 неопходност обезбеђивања адекватне осветљености и контраста између екрана 

и околине у позадини, узимајући у обзир врсту послова и визуелне потребе 

запослених; 

 спречавање настанка одблеска или рефлексије, нарочито појаву директног 

одблекса и рефлексије на екрану од извора природне светлости, провидиних 

или прозрачних зидова и опреме, као и од зидова светлих боја; 

 потребно је да прозори имају систем подесиве заштите којим се може смањити 

природно осветљење.  

3. ЗНАЧАЈ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРИСТУПИ ОСВЕТЉЕЊУ У ДИЗАЈНУ ЕНТЕРИЈЕРА 

3.1. Настанак и развој дизајна осветљења 

Осветљење у дизајну ентеријера не представља само једноставну употребу расветних 

тела у одређеном унутрашњем простору, већ се на саму употребу додају естетски 

квалитети које светло неминовно носи. Први човек чије се име везује за дизајн расвете у 

архитектури је Јоаким Тајхмулера, оснивач Института Лигхтинг Технолоџи из Kарлсруа у 

19. веку. Тајхмулер је први који је дефинисао термин „lichtarchitektur“, а односи се на 

архитектуру која третира осветњење као саставни део ентеријера, односно укупне 

грађевине. Од тог периода сегменте посла инжењера расвете преузели су дизајнери и 

архитекти. Његов највећи дорпинос је заправо постављање расвете у центар 

архитектонских пројеката [9]. Значај светла, сенке и начина на који светло може нагласити 

грађевину или неки ентеријер постао је изузетно битан аспект пројектовања.  

Историјско-технолошким развојем вештачке расвете значај њене употребе постајао је 

све већи. Утопијска идеја о архитектури светлости јесте последица развоја расвете, а 

утицала је и на употребу стакла у архитектури већ у првој половини XX века [9]. 

Дизајнерско-архитектонска визија да објекти треба да постоје као сјаје кристалне форме, 

управо говори о томе колико су тадашње архитекте знале да препознају домете расвете и 

расветних тела како за саму естетику тако и за њену функционалну примену. Вештачка 

расвета и њена употреба у ентеријеру је заувек променила дизајнерско-архитехтонско 

размишљење о светлу уопште [10].  

Двадесети век је у архитектуру увео као јединствени образац дизајн објеката од стакла 

и метала. Објекти, као на пример индустријске фабрике или тржни центри, постали су 

естетски светлосни спектакли, поред осталога и у циљу привлачења купаца или 

корисника. Фасаде су блештале, а ентеријере је унутрашња расвета чинила 

величанственима [10]. Ова појава је у дизајнерски речник увела термин „noktur 

arhitektura“ или архитектура ноћу, ноћна архитектура. Она је носила идеју да треба 

највише могуће поспешити ефекте осветљења, што подразумева расвету ентеријера, али и 

фасадно осветљење. Noktur arhitektura посебне врхове је достизала код дизајна небодера и 
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других комерцијалних зграда у периоду двадесетих и тридесетих година 20. века, али и 

касније [11].  

Оваквим убрзаним развојем и применом расвете у дизајну ентеријера, уведена је нова 

премиса, односно успостављање јаке везе тријаде између објекта, човека и осветљења.  

Психологија перцепције је била кључ како би се дизајн расвете схватио и применио на 

прави начин [12]. У овом контексту нису битне само мерљиве физичке величине 

осветљења, већ и сам осећај за светло у простору – јавном или приватном. Светло је 

постало не само физички квантинум који пружа осветљење, већ је постало одлучујући 

фактор у људској перцепцији. Дизајнери ентеријера су у 20. веку научили не само да је 

светло ту да функционално осветли објекте или да помогне при раду већ и да успоставља 

приоритете и начине перцепције света и укупног унутрашњег или спољашњег окружења. 

3.2. Процес решавања и планирања расвете у дизајну ентеријера 

Милиони људи проводе значајан део свог живота радећи или учећи, а осветљење им је 

обезбеђено на радним местима како би били сигурни да могу да раде свој посао брзо, 

тачно, лако и удобно. У радном простору потребе за дневним светлом су готово увек 

недовољно испуњене, те је потребно увести изворе вештачког осветљења. Квалитет 

осветљења је јако битан и подразумева контраст осветљености, потенцијални одсјај и боју 

светла. Занемаривање квалитета увек смањује визуелне перформансе, те утиче на 

продуктивност радника. Обично се сматра да најбољу квалитет има природно светло, али 

са данашњом технологијом могуће је достиће ове квалитете и вештачким осветљењем.  

У дизајну расвете ентеријера позната су два приступа – квалитативни и 

квантитативни. Kвантитативни приступ подразумева решавање осветљења праћењем 

прописаних препорука и стандарда. С обзиром да се овај приступ води егзактним 

подацима и стандардима, и не зависи од личне естетике и субјективних утисака, могао би 

да се односи на комерцијалне и јавне просторе. Kвалитативни приступ подразумева 

субјективан осећа и анализу разговором са онима који настањују (односно у њему живе 

или раде) одређени простор, али и увођење посебног естетског осећаја онога који 

дизајнира простор. Пракса је показала да је најбоље комбиновати квантитативни и 

квалитативни приступ, јер се само тада добијају најбољи ефекти, а посебно када се говори 

о решавању осветљења у дизајну радних простора [13].  

Рад и кретање у простору су могући јер постоји светло да осветли ентеријер - човек и 

предмети у ентеријеру су приметни само захваљујући светлу. Не треба заборавити ни да 

поред тога што светло осветљава, оно нуди различите начине перцепције простора, утиче 

на осећања, на естетику простора и укупну атмосферу [12]. Према томе, у дизајну расвете 

раздвајање светла од његове сложеног односа са људским бићима може бити велика 

грешка. Укратко, да би се постигигли добри резултат у планирању осветљења, потребное 

је држати се дизајнерског процеса који је подељен у неколико не-линеарних фаза, како у 

унутрашњој тако и у спољашњој расвети. Фазе овог процеса су [13]:  

 анализа пројекта и захтева, 

 одређивање начина осветљења, 

 избор расветне опреме, 

 прорачун осветљења, 

 одређивање система контроле осветљења, 

 избор светиљки, 

 припрема дизајнерске техничке документације, 

 анализа пројекта после завршетка радова. 

3.3. Савремени концепти осветљења типских радних јединица 
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Данас је ентеријерски систем радног простора врло сложен. Послодавци све више 

инсистирају на томе да се ентеријери предузећа дизајнирају тако да дају кохезиван 

визуелни приказ у складу са корпоративним дизајном организације. Од фасаде до улаза, 

преко самих канцеларија, комбинованог простора, канцеларија директора до оних 

простора доступних за јавност - сваки елемент треба да одговара стилу и естетици једне 

компаније. Дизајнер ентеријера је тако стваљен пред сложен задатак да са једне стране 

дизајнира шеме боја и намештај, решава климатизацију као елементе интегрисаног 

система, али и да посебну пажњу посвети решавању расвете како у фунционалном тако и 

у естетском смислу. Свакако да је примарни циљ да се осигура ефикасна организација 

рада. Изнад свега запосленима је потребна позитивна и мотивациона атмосфера за 

побољшање учинка рада. Данас је познато да осветљење утиче на угодност радног 

окружења. За дизајнера је највећи изазов да креира амбијент за рад који је и функционалан 

и естетски прихватљив. Према томе, један од најбитнијих аспеката је правилно решено 

осветљење. Расвета чини важан аспект радног ентеријера, јер поставља пут до добрих 

визуелних перформанси и удобности на послу и значајно утиче на начин на који 

запослени и посетици реагују на архитектуру зграде и дизајн ентеријера [14]. 

У савременим формама радног простора канцеларија круте структуре просторија и 

радних места замењене су флексибилним концептима употребе који су орјентисани ка 

захтевима радника и удобности. У многим светким компанијама данас преовладава 

такозвана номадска култура, где се запосленима омогућава да користе било које радно 

место [14]. Такав концепт подразумева нови дизајнерски проступ, нову архитектуру 

простора и лако променљиви намештаја. Изнад свега, променљиви и прилагодљиви 

систем осветљења. На неколико типских примера биће приказани принципи дизајнерских 

приступа која одговарају захтевима савременог радног окружења.  

Тимска канцеларија - расвета за тимску канцеларију треба да испуни одређене 

критеријуме, где треба водити рачуна о препорученим нивоима осветљења у складу са 

стандардима. Kритеријуми подразумевају: униформно светло, квалитетну дистрибуцију, 

ограничење блештања, контролисане сенке, боју светла и температуру боје. Свакако, 

потребно је водити рачуна о односу дневног и вештачког светла, присуству екрана у 

канцеларији. Осветљење треба бити уједначено, дистрибуирано једнако по целом 

простору. Светиљке које свелте поред рачунара не треба да стварају одсјај и рефлексију на 

екранима. Препоручује се да се планирају светиљке са дифузорима, што ширег угла 

простирања светлости.  

Kонференцијске сале (односно сале за састанке) - у конференцијским салама, односно 

у зонама за састанке, требало би предвидети индиректно светло. Ради уштеде електричне 

енергије потребно је користити флуоресцентне или штедљиве сијалице. Ефикасност 

осветљења може додатно бити унапређена избором адекватних инсталација, као и 

избором адекватног система контроле.  

Појединачна канцеларија (односно канцепарија директора или руководиоца радне 

јединице) - појединачне канцеларије се састоје од радне зоне и зоне за састанке, при чему 

свака зона захтева посебну врсту осветљења. Углавном се тражи, уколико се ради о 

директорској канцеларији, остваривање атмосфере које даје осећај престижа и луксуза ова 

канцеларија представљају компанију према партнерима (ово се посебно односи за 

директорску канцеларију). С обзиром да су овакве просторије углавном намењене 

различитим радним условима саветује се да се развије концепт који ће дозволити да се 

креирају различите врсте атмосфера, као и група светиљки.  
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4. ЗАКЉУЧАК 

Значај квалитета осветљења радних простора по безбедности и здравље на раду 

запослених је вишеструк. Поред визуелних ефеката, битне су и компонете психолошког и 

физиолошког карактера. Фактори квалитета радних простора у затвореном су бројни и 

детаљно су разрађени међународним стандардима и националним прописима. Посебне 

врсте захтева се односе на канцеларијски простор, који у данашње доба неизоставно прати 

рад са рачунарима, чија позиција у односу на изворе светлости, рефлектујуће површине и 

др. треба да буде посебно разматрана при уређењу радног простора. 

Улога дизајна расвете у планирању и опремању канцеларијских простора је да 

оплемени простор, учини га естетски пријатним, али и да неизоставно и без компромиса 

интегрише неопходне захтеве значајне за безбедност и здравље на раду. Приликом 

планирања и пројектовања канцеларија неопходан је мултидиспилинарни приступ  који 

подразумева сарадњу стручњака из различитих области. Сусрет дизајна (у овом случају 

дизајна расвете) и безбедности и здравља на раду треба да резултује стварањем 

оптималних светлосних услова радне околине, који не само да неће бити угрожавајући по 

запослене, већ ће им простор учинити пријатним, а истовремено може да одговори 

потребама инкорпорирања осветљења у свеукупни корпоративни дизајн организације. 
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