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Након шест година паузе због финансијске ситуације у Србији, 

Српско друштво за осветљење успешно је организовало стручно 
путовање у иностранство. Овог пута је одредиште био Берлин.  

По одлуци Управног одбора од 15. 1. 2019. Анита Кривошић и 
Небојша Радовановић били су задужени за припрему пута. Потребну 
администрацију обавила је Маргарита Цеков. Одабрана је агенција Аеро 
турс из Ниша као најповољнији тур-оператор. Пошто је авионски превоз 
организован на релацији Ниш – Берлин – Ниш, обезбеђен је трансфер 
аутобусом од Београда до нишког аеродрома и назад. Смештај је био 
обезбеђен у хотелу Good Morning + Berlin City East . Учешће у овом 
путовању узео је тридесетседам чланова Друштва.       
 
Осветљење 
 

Општи утисак је да је Берлин добро осветљен. Није приступљено 
генералној реконструкцији јавног осветљења, него се вероватно стубови 
и светиљке замењују по истеку рока трајности. Тако се могу видети и 
флуоресцентни извори, живине сијалице, бели и жути натријум, метал 
халогенидне сијалице и наравно, светлеће диоде, нпр. код 
Бранденбуршке капије. У источном делу града још се могу видети 
стубови и светиљке из доба DDR-a. У њима су живини извори или 
прелазне натријумске сијалице које се уграђују у светиљке намењене 
живиним сијалицама. 

Чувена улица Под липама (Unter den Linden), осветљена је 
различитим изворима, има и живе и метал халогенидних сијалица, али 
има и светлећих диода. 

Ипак, Берлин је пријатно осветљен, јер нема агресивних светлећих 
реклама, а билборда скоро да уопште нема.  

Једна од знаменитости Берлина, у вези са сигналним осветљењем 
је „Ampelmann“ (Семафорко или Шеширко), стојећи или ходајући 
човечуљак са шеширом на глави на пешачким семафорима. 
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Ampelmann је једна од ретких ствари из Источног Берлина која је 
освојила Западни Берлин по окончању хладног рата и пада Берлинског 
зида. Данас под називом Ampelmann постоји ланац јефтинијих 
трговинских радњи у Берлину. 

Иако је у Берлину и Немачкој био у току Фестивал шпарога 
(шпаргли, Spargelfest), од 30. маја до 30. јуна, није било неког кичераја са 
фестивалским осветљењем.  

Веома занимљив је велики светловод у куполи Рајхстага који 
проводи дневну светлост до сале за пленарне седнице Бундестага 
(парламента), обезбеђујући наводно до 80% потребне светлости у сали. 

 

 
 

Декоративно су осветљени само најважнији објекти, као нпр.: 
Рајхстаг, Бранденбуршка капија, Већница, Златна Елза, Берлинска 
филхармонија, Хумболтов универзитет, Телевизијски торањ, Главна 
железничка станица, важни споменици итд. 

Занимљиво је да ни на једној згради, односно фасади нису виђени 
клима уређаји.  

 
Знаменитости  
 
Посећене су или виђене следеће знаменитости: 
 
Потсдам  
– Сесилијин дворац у коме је одржана потсдамска конференција о 

окончању рата са Јапаном и 2. светског рата и подели света (Стаљин, 
Труман, Черчил). 

 
– Музеј Барберини – изложба касних Пикасових радова. 



             ДОС СРПСКО ДРУШТВО ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ                            Страна 4 од 4 

 

 
– Царски вртови. 
 
Берлин  
 
- Александерплац, 
- Булевар под липама, 
- Хумболтов универзитет, на ком је докторирао Михајло Пупин код 

чувеног Хермана фон Хелмхолца, 
- Бранденбуршка капија, 
- Рајхстаг, 
- Обелиск победе (Борусија или Златна Елза), 
- Споменик Бизмарку, 
- Споменик жртвама холокауста, 
- Већница, 
- Резиденција Председника Немачке, 
- Влада Немачке, 
- Берлинска филхармонија, 
- Клиника Шарите, највећа универзитетска клиника на свету, 
- Црква светог Николе. 
 
 

Зоран Ледински 
 

 

 
  

Још их има у Берлину, возе се на разним смотрама. 
 


