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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕПАРТМАН ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

ЗАМОР  НА  РАДУ – ПРОФЕСИОНАЛНА 
БОЛЕСТ XXI ВЕКА: ПРЕВЕНЦИЈА И 

ПОСЛЕДИЦЕ2

САЖЕТАК. Психофизички капацитети и објективне могућности човека за рад, у
савременим радним системима данашњице нису једини фактор од ко-
га зависе његов учинак, продуктивност и остварење очекиваних резул-
тата на радном месту. Контекст је много шири: од услова у којима се од-
вија његова радна активност, физичких и климатских фактора, со-
цијалног окружења и подршке, до психофизичког статуса радника, ње-
гове опште радне ефикасности и ризика од професионалних обољења.
С обзиром на чињеницу да су механизми и узроци настајања замора
одавно предмет проучавања и интересовања психофизиологије рада, у
овом раду се указује на значај правовременог препознавања  симптома
замора као реверзибилне физиолошке појаве, чије се манифестације
на пољу психолошког и професионалног, ако се не препозна на време,
могу одразити на  комплетан учинак, радну ефикасност и резултате ра-
да појединца, и довести до неприлагођеног понашања, психичких тего-
ба или телесне болести.  У склопу приказаних разматрања, посебан ак-
ценат стављен је на факторе у области садржаја рада, организације ра-
да или радне средине, њихов ефекат на радну способност и њен дисба-
ланс, на потребе, могућности и захтеве које радно место пред поједин-
ца поставља. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: рад, замор, радна способност, радна ефикасност.

1 kosmarina@gu.ni.rs
2 Ра: је Eримљен 14. јула 2015, а Eрихваћен за оKјављивање на сасMанку Ре:акције ЗKорника о:р-

жаном 25. :ецемKра 2015.
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ЗашMиMа живоMа и з:равља заEослених унаEређивањем услова
ра:а кроз консMанMно сEровођење мера и акMивносMи у Mом циљу,
MреKало Kи :а је је:ан о:  Eримарних моMива Eосло:аваца – као
моMив који је у инMересу :рушMва у целини. А:екваMан ниво Kез-
Kе:носMи на ра:у и EошMовања заEослених, у својој синер;ији,
о:разили Kи се EозиMивно не само на кванMиMеM и квалиMеM њи-
хово; ра:а, ра:ну ефикасносM и Eро:укMивносM, већ Kи се смањи-
ла вероваMноћа јављања нежељених Eосле:ица (замор, Eовре:е
на ра:у и KолесMи у вези са ра:ом),  и, шMо је још важније, заEос-
лени Kи Kио моMивисан за ра: зKо; осећаја за:овољсMва Eри ис-
Eуњавању својих ра:них оKавеза и за:аMака. Пракса и искусMво
Eоказују :а је, у Mом циљу, EоMреKан сисMемаMски EрисMуE уск-
лађивању ра:них услова и захMева ра:но; месMа са сEосоKносMи-
ма и мо;ућносMима ра:ника.  Замор може KиMи Eосле:ица свако;
ра:а, Kез оKзира :а ли је реч о физичком или инMелекMуалном ра-
:у, ње;ове Eосле:ице се :аље о:ражавају на Eро:укMивносM и
учинак заEослено;, шMо :ово:и :о Eа:а ефекMивносMи, Mако :а се
Mим узрочно-Eосле:ичним карикама ланца формира „circulus
vitiosus”3. ЗаMо је о: значаја ра:иMи на имEлеменMацији сMечених
знања из оKласMи Eсихофизиоло;ије ра:а која се Mичу ове оKлас-
Mи јер је о: кључно; значаја Mо шMо се замор о:ражава и на моMи-
вацију и Eромену човеково; сMава Eрема ра:у, Eа се, у Mом смис-
лу, може :ржаMи EозиMиван ниво ра:не Eро:укMивносMи и учин-
ка.

ПосMоји велики Kрој :ефиниција замора, али не EосMоји је:на
је:инсMвена свеоKухваMна и оEшMеусвојена :ефиниција и класи-
фикација замора, зKо; широко; :ијаEазона узрока ње;ово; на-
сMајања и манифесMација које се крећу на конMинууму о: суKјек-
Mивно; :оживљаја :о оKјекMивних и EаMолошких форми. ИEак,
Eрема неким ауMорима (Ла;ранж, Eрема ОKреновић, 2014, сMр. 62)
замор Eре:сMавља смањену функционалну сEосоKносM ор;аниз-
ма у вези са ра:ом, Eраћену осећајем оEшMе слаKосMи и
смањењем ра:не сEосоKносMи ор;анизма, а које су Eосле:ица ис-
EреEлеMених Eсихолошких и физичких манифесMација.

Нај;руKља Eо:ела замора, Eрема инMензиMеMу и Mрајању ра:а,
јесMе Eо:ела на Mелесни и инMелекMуални замор. Према :ру;ој
(ОKреновић, 2014, сMр. 64) у зависносMи о: инMензиMеMа и :ужине
ра:а, и  начина и :ужине исEољавања, замор може :а Kу:е лаMен-
Mан, акуMан и хроничан, и хроничан EаMолошки: син:ром хро-

3 ЛаM. По;решан кру;, зачарани кру;, Kезизлазан Eоложај (Вујаклија, 1991, сMр.
1006)
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нично; замора и син:ром са;оревања на Eослу. ОKреновић (2014)
оKјашњава сваку о: њих:

1) Ла�ен�ни замор је најчешће Eосле:ица :у;оMрајно; али умере-
но; ра:а, Kез :овољно о:марања. НасMаје оKично Eре: крај
ра:не смене, или у Eрвим саMима ра:а Eосле не:овољно; ноћ-
но; о:мора. 

2) Аку�ни замор је Eосле:ица наEорно; или сувише :у;о; ра:а.
На EочеMку су знаци акуMно; замора оску:ни, а касније, завис-
но о: врсMе и Mежине ра:а, може :оћи :о јављања симEMома,
као шMо су уKрзан ра: срца, уKрзано :исање, Eоремећај ошMри-
не ви:а и коор:инације EокреMа, раз:ражљивосM и Eромене
расEоложења. Алармни знак :а MреKа EресMаMи са ра:ом је
суKјекMивни осећај исцрEљеносMи, Eраћен жељом за о:мором
и сном.

3) Хронични замор се јавља као Eосле:ица лоше ор;анизације ра-
:а, нефизиолошких услова мишићно; и умно; ра:а или :у;о-
Mрајне емоционалне EренаEре;нуMосMи. У савременој ин:усM-
рији, хронични замор је чесMа Eојава, :у;орочно ;ле:ано, Mежа
и оEаснија Eо Eосле:ицама јер иако се развија сEоро и неEри-
меMно, Mа хронична исцрEљеносM уMиче на расEоложење, на
учесMалије Eовређивање ра:ника, на Eојаву неуроMично; Eо-
нашања, смањује оMEорносM ор;анизма, слаKи Eажњу, усEора-
ва Kрзину реакција, нарушава коор:инацију EокреMа, иM:.

Основни узроци замора су неусклађеносM мо;ућносMи заEо-
слено; и захMева ра:но; месMа, лоша ор;анизација ра:а, Mј. нефи-
зиолошки услови ра:а и о:мора, неEовољни услови за ра: и ло-
ши социјални услови ра:а, али и живоMа, ;енерално. ЗаMо шMо
ефекMи ра:а зависе о: физиолошких и Eсихолошких факMора,
EосMоји EовезаносM ра:но; учинка, физиолошко; сMања ор;ани-
зма и  осећања замора као комEлексно; :оживљаја, шMо о:слика-
ва и кривуља ра:а која се мења Mоком :ана и Mоком ра:не не:еље.
ПочеMком :ана и не:еље је мањи учинак и у;лавном се кривуља
Eење, :а Kи се Eре: о:мор или крај :ана или не:еље Eоказао из-
весMан Eа: (ЋаMић, 2011).  Да умор није факMор који је је:ини или
о: кључно; значаја за ра:ну ефикасносM ;овори чињеница :а, иа-
ко смо физиолошки изморени Mоком оKављања је:не физичке
акMивносMи, у некој :ру;ој акMивносMи можемо EосMићи :оKре
резулMаMе и :а нас у Mоме замор не омеMа, шMо се оKјашњава KиM-
ном уло;ом Eсихолошке комEоненMе, о:носно значајем моMива-
ције која је EокреMач сваке акMивносMи и намере. То :аље значи
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:а моMивација уMиче и на менMалне и на физичке каEациMеMе Eо-
је:инца у оKављању Eосла, Eа ће замор  :о:аMан ефекаM имаMи у
Mом смислу ако се осоKа Kави Eослом којим је неза:овољна и који
не воли, јер емоционална укљученосM у Eосао може значајно уMи-
цаMи на ра:ни учинак као и на Eојаву умора. Ин:иви:уалне раз-
лике између Eоје:инаца: физичке и инMелекMуалне, Mакође су о:
значаја, у смислу :а су неки љу:и усEешни у оKављању за:аMака
са нумеричким Eо:ацима а неки са верKалним, Mако :а у анализи
Mих ко;ниMивних асEекаMа ра:а MреKа имаMи у ви:у и Eре:исEо-
зиције Eоје:инца али и ин�елек�уалну флекси�илнос�4 јер инMе-
лекMуално флексиKилни имају већи учинак, а мањи замор. Све Mе
чињенице :оказ су :а, иако је сваки ра: Mрошење енер;ије – мен-
Mалне или физичке, замор као Eосле:ица ра:а има мно;о шири
:ијаEазон ефекаMа о: енер;еMско; :ефициMа ор;анизма или фи-
зиолошко; размаMрања EоMрошње кисеоника у мишићима. 

Аранђеловић, Милић, СMанковић и Николић (2013) наво:е :а је
замор  сMање Eривремено снижене ра:не сEосоKносMи, насMало
као Eосле:ица менMално; или физичко; ра:а; ако изосMаје о:-
мор, замор EрерасMа у EремореносM (акумулација замора) а умор
је Eсихичка комEоненMа :оживљаја који Eроузрокује замор и
чесMо се са њим EоисMовећује. У;рожена занимања Eре:сMављају
Eрофесије које ра:е у сменама (возачи, EилоMи, војници, лекари,
Eолицајци) или у Mоку сво; ра:а Eролазе кроз већи Kрој часовних
зона (EилоMи, асMронауMи, сMјуар:есе), ко: којих :олази :о цир-
ка:ијалне :исриMмије. Пуно ра:но време, Eо Закону о ра:у, изно-
си 40 часова не:ељно, а на захMев Eосло:авца заEослени је :ужан
:а ра:и :уже о: ра:но; времена у случају више силе, изнена:но;
Eовећања оKима Eосла и у :ру;им случајевима ка:а је неоEхо:но
:а се у о:ређеном року заврши Eосао који није Eланиран, а и у
случају EрерасEо:еле ра:но; времена, оно не може :а Mраје :уже
о: 60 саMи не:ељно. КвалиMеM живоMа ра:ника највише умањују
конфликMни циљеви, временско о;раничење, EреоEMерећеносM
Eослом и о:;оворносM.

Из Међунаро:не класификације KолесMи (МКБ 10) са Eојавом
замора и Eремора Eовезана су сле:ећа сMања: Z73.0 ИсцрEљеносM,
Z73.2 О:сусMво релаксације и о:мора, Z73.3 СMрес, Z73.4 Нео:;ова-
рајућа сEосоKносM социјално; Eрила;ођавања, Z73.5 КонфликMи

4 Реч је о веома KиMној ко;ниMивној Eре:исEозицији Eоје:инца која се ис-
Eољава у Eримени сMечених знања, :оношењу власMиMих о:лука, су:ова и
закључака, сMварању соEсMвених Eро:укаMа ра:а, самосMалној уEоMреKи
разноврсних извора информација, иM:.
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социјалне Eриро:е, Z56.2 СMрах о: ;уKиMка Eосла, Z56.3 СMресо;е-
ни услови ра:а, Z56.4 Несла;ање са EреMEосMављеним или коле-
;ама, Z56.5 Нео:;оварајући Eосао, Z56.6 Дру;и физички или Eси-
хички наEор Eовезан са Eослом.  МеђуMим, заEослени ника:а не
оMварају Kоловање Eо: неком о: ових шифри, јер њима не мо;у
„оEрав:аMи” своје EосMуEање, али и зKо; не:осMаMка вали:них
ме:ицинских MесMова и меMо:а којима ће KиMи „:оказано” Eоре-
мећено з:равсMвено сMање. УEркос инMензивним наEорима ис-
Mраживача у Eроналажењу Eоуз:аних Kиомаркера за :ија;нозу
замора, још увек се није :ошло :о уEоMреKе вали:них MесMова у
свако:невној лекарској Eракси (Аранђеловић и :р., 2013), Mе сMо;а
:оминира уEоMреKа уEиMника, како у исMраживачком ра:у Mако и
у ра:у лекара.

Човек у оKављању свих својих акMивносMи EраMи цикличну
смену :ана и ноћи, ма:а савремени Mокови Mехнолошко; развоја,
развоја Eривре:е и љу:ских :елаMносMи ;енерално, оKезKеђују
услове у којима се човек не мора нужно Eрила;ођаваMи Mој смени
:ана и ноћи, не;о се ра: може несмеMано оKављаMи у свим смена-
ма. Сменски ра: нарушава усMаљени Eриро:ни цирка:ијални
риMам Eросечно; з:раво; ор;анизма, Eри чему нарочиMо MреKа
на;ласиMи :а ра: у ноћној смени у највећој мери неEовољно уMи-
че на Eсихо-физиолошко функционисање ор;анизма, јер је у
сMању смањене Kу:носMи и ра:на ефикасносM заEослено; нужно
смањена. Закључујемо :а је свако „искакање” из Eриро:не цир-
ка:ијалне риMмике функционисања ор;анизма у смислу сменс-
ко; ра:а Eре:услов за јављање замора и он:а ка:а захMеви само;
Eосла и оKављање ра:них за:аMака Eо својој Mежини и сложенос-
Mи нису исцрEљујући за заEослено;. У Mом конMексMу, каMе;орије
које су у високом ризику о: умора јесу:  сменски ра:ници, ра:ни-
ци на Eословима леMења, сезонски ра:ници, ра:ници хиMних
служKи и Mзв. call-centara, ме:ицински ра:ници. Не EосMоји је:ан
оEMималан сисMем смена који о:;овара свима већ је Mо у завис-
носMи о: ра:но; месMа, разноврсносMи Eосла али и ин:иви:уал-
них Eреференција. Важна знања (Guide for managing the risk of
fatigue at work, Safe Work Australia, 2013), која MреKа имаMи али и
имEлеменMираMи у вези са Mим јесу: 

– У1у�с�ва за „�изајнирање” смена: :ефинисаMи о:;оварајућу
ра:ну норму са  а:екваMним сменама, реви:ираMи Kрој
узасMоEних ноћних смена (не више о: 3–4), :озволиMи сEа-
вање најмање :ве ноћи Eосле ноћно; ра:а, изKе;аваMи ране
јуMарње EочеMке ра:а (макар Eосле 6 часова ујуMру) и ре:уко-
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ваMи Kрој узасMоEних. Дужина раних јуMарњих смена (Eре 6
часова) MреKа :а је краћа.

– Дужина смене: ако је 12-очасовна ра:на смена, не Kи MреKало
:а Kу:е Eрековремено; ра:а, EоMреKно је изKе;аваMи ра:но
време :уже о: 50 саMи не:ељно, а узасMоEни ра:ни :ани Mре-
Kа :а Mрају 5 :о 8 часова у Eросеку.

– О�мор: најмање 12 саMи о:мора MреKа :а Kу:е између ра:них
смена, а ако су смене :уже, MреKа MежиMи враћању њихове
:ужине на Mрајање о: 8 саMи чим се за Mо сMворе мо;ућносMи.
У сменском ра:у MреKа оKезKе:иMи заEосленима слоKо:не
викен:е. 

ТреKа увек имаMи у ви:у ин:иви:уалне разлике између Eоје-
:инаца и личне Eреференције у оKављању за:аMака, ако за Mо Eо-
сMоје мо;ућносMи у ра:ној ор;анизацији, корисMиMи наEре:ну
роMацију смена: јуMро–EоEо:не–ноћ, а Kило Kи Eожељно :а се
смене Eрила;о:е и :ру;им живоMним условима и околносMима,
нEр. јавном Eревозу, социјалним и :омаћим акMивносMима, омо-
;ућиMи ин:иви:уални изKор или Eону:иMи алMернаMиве ка:а
ра:ници имају EоMешкоћа. РасEоре: смена MреKало Kи :а Kу:е
Eре:ви:ив и Kла;овремено најављен заEосленом. Кораци у оM-
клањању факMора који уMичу на Eојаву замора на ра:у а чијим
сEровођењем се умно;оме :оEриноси :еловању и ефикаснијој
Eро:укMивносMи заEослених у савременим ра:ним сисMемима
јесу (Guide for managing the risk of fatigue at work, Safe Work
Australia, 2013):

Први корак: и:енMификација оEасносMи (Eланирање ра:но;
времена и смена: ноћне смене, о:мори; захMеви Eосла; корекција
неEовољних услова сре:ине, личних и факMора сMила живоMа;
сEавање, з:равље, социјални живоM, Eоро:ичне о:;оворносMи,
:ру;а ра:на ан;ажовања...). 

Дру<и корак: Eроцена ризика за јављање симEMома замора.
Трећи корак: конMрола ризика (увек MреKа имаMи у ви:у и фи-

зичке услове за ра:: MемEераMура, Kука, освеMљење, вла;а...).

Ка:а је реч о факMорима Eсихолошко; ра:но; оEMерећења
(Аранђеловић и Јовановић, 2009), MреKа имаMи у ви:у Mри ;руEе
факMора, а Mо су:  неEовољни услови ра:не сре:ине (Kука, виKра-
ције, MемEераMура, освеMљеносM, вла;а, и :ру;и услови физичке
сре:ине у којој се ра: оKавља), захMеви Eосла и ње;ове ор;аниза-
ционо-Mехничке каракMерисMике (каракMерисMике Eосла које :о-
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во:е :о Eсихосензорно;, EсихомоMорно;, инMелекMуално; и емо-
ционално; оEMерећења) и социјалне Eромене и EроKлеми у
свако:невном живоMу (Eоро:ични, сMамKени EроKлеми, разво:
Kрака, смрM у Eоро:ици, EроKлеми на Eослу, сукоKи у колекMиву,
Mешкоће у међуљу:ској комуникацији...). Tо значи :а резулMаMе
свако; ра:а размаMрамо имајући у ви:у :а на заEослено;, о:нос-
но на ње;ову ефикасносM исMовремено уMичу све EоменуMе ;руEе
факMора: услови окружења у којима се ра: оKавља који :елују у
физичком смислу, :акле на ор;анизам Eоје:инца; захMеви Eосла
који се Eре: Eоје:инца EосMављају као за:аMак који MреKа :а оKа-
ви са о:ређеном о:;оворношћу коју сваки Eосао Eо:разумева, и;
факMори социјалне комEоненMе, на коју Kих се EосеKно осврнула,
јер су услови Eсихосоцијално; ра:но; окружења KиMни за моMи-
вацију за ра:, а Mиме :ирекMно уMичу на ра:ну ефикасносM. Дак-
ле, ра: је акMивносM која је резулMаM инMеракција ор;анизма, ин-
MелекMа и :еловања сEољашње сре:ине, а у циљу максимално;
ра:но; учинка и коришћења свих EоMенцијала заEослено; нужно
је конMролисаMи сва Mри нивоа функционисања, у скла:у са Mим
о:ре:иMи инMензиMеM и ексMензиMеM ра:а, као и услове у којима
се ра: оKавља.

На овом месMу важно је EоменуMи о:нос менаџменMа је:не ор-
;анизације Eрема заEосленима, о:носно Eрема свима који
својим ра:ом учесMвују у функционисању је:но; Eословно; сис-
Mема. У Mом конMексMу KиMно је EоменуMи корEораMивну :рушM-
вену о:;оворносM чија су основна начела: о:нос Eрема заEосле-
нима, еMичко Eословање, EошMовање основних Eрава човека,
о:;оворно Eонашање Eрема живоMној сре:ини (РисMић, 2010).
Бављење EроKлемаMиком заEослених, консMанMна Kри;а о љу:с-
ким ресурсима која Eо:разумева и уEрављање и ула;ање, као и
зашMиMа на ра:у, основ су за :у;орочно ефикасан ра: колекMива
и Eре:услов за оKављање Mо; ра:а у з:равој сре:ини у социо-
Eсихолошком конMексMу. Ор;анизација чији менаџменM во:и ра-
чуна о заEосленима кроз Eо:изање њихове Eро:укMивносMи, мо-
MивисаносMи, креаMивносMи и лојалносMи, лако ће  у:овољиMи  за-
:аMку :а Eривуче и за:ржи ра:нике који имају о:ређена знања,
вешMине и квалиMеMе;  Mиме ће KиMи на :оKиMку у смислу власMи-
Mе ефикасносMи и ефекMивносMи, јер акMивно Eраћење заEосле-
них, ула;ање у њихову оKуку и усавршавање, оKезKеђивање :оK-
ро; EроMока информација унуMар ор;анизације и си;урносMи на
Eослу, сMвориће климу у ра:ној сре:ини која ће EозиMивно и сMи-
мулаMивно уMицаMи на заEослено; и ње;ову ра:ну Eро:укMив-
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носM. Тиме се у мно;оме умањује ризик о: насMајања замора на
ра:у, Eрофесионалних оKољења, Eа и нез;о:а на ра:у, у крајњој
линији.

Иако EосMоји консMанMна Mен:енција ка EосMизању :рушMве-
но; сMања у коме ће KиMи осMварен виши квалиMеM живоMа, унаE-
ређени услови ра:а и веће EошMовање Eрава и слоKо:а ;рађана –
комEлексан Eроцес Mранзиције, конMра:икMорно нашим очеки-
вањима,  :овео је :о Eа:а :рушMвено; Eроизво:а који је условио
раслојавање, Eа: Eроизво:ње, високу сMоEу незаEосленосMи и
оEшMе; сиромашMва, неа:екваMан сисMем социјалне си;урносMи
;рађана, Eовећање социјалних разлика  и EорасM криминала
(МилMојевић, 2010). Такви услови сMресне свако:невнице и, за
мно;е, живоMа на руKу е;зисMенције, о:ражавају се и на ра: ин:и-
ви:уе, али Eре све;а на социјални конMексM, у смислу лоших
међуљу:ских о:носа, Eоремећене комуникације у ра:ној сре:и-
ни и сMварање конфликаMа, шMо се не;аMивно о:ражава на ра: и
ра:ну ефикасносM и Eоје:инца и ра:но; сисMема у целини. Овим
EиMањима Kави се ор<анизационо 1онашање као EосеKна научна
:исциEлина. Лојић (2009), наво:и :а, на основу Eсихолошких Mе-
орија и концеEаMа, ор;анизационо Eонашање исMражује: лич-
носM, моMивацију, ин:иви:уално учење, EерцеEцију, за:овољс-
Mво на Eослу, сMрес на ра:у и Eроцес о:лучивања. Таква знања су
нам Eреко EоMреKна ра:и Eрила;ођавања захMева Eосла са каEа-
циMеMом и сEосоKносMима заEослено;, ра:и усклађивања услова
ра:не сре:ине са ње;овим EоMенцијалима, а све Mо у циљу EосMи-
зања максималне ефикасносMи и Eоје:инца у сисMему, али и Eо-
:изања учинка  колекMива у целини. Лојић (2009) :аље наво:и :а
су личне каракMерисMике са којима човек :олази у ор;анизацију
о:ређене ;енеMским факMорима, искусMвом и учењем. Оне се у
ор;анизационој сре:ини исEољавају у сEецифичном начину Eо-
нашања, које је вођено сMавовима, сEосоKносMима и ин:иви:уал-
ним сисMемом вре:носMи, веровањима и личним циљевима. На
Eонашање Eоје:инца у ор;анизацији :ирекMно уMичу ор;аниза-
циони факMори, као шMо су: за:аци, Mехноло;ија, :изајн ор;ани-
зације, сMил ли:ерсMва, и :ру;и. Да Kи ра:ник Kио моMивисан за
ра:, он мора KиMи за:овољан Eослом, својим сMаMусом и Eоло-
жајем у ор;анизацији, а социјално ра:но окружење које ;а Eо:-
ржава и Eо:сMиче, EозиMивно ће уMицаMи на резулMаMе ра:а и
учинак,  и чак умањиMи шансе или о:ложиMи  јављање  замора на
ра:у, и :ру;е не;аMивне Eојаве и Eосле:ице ра:а.
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У условима савремено; развоја цивилизације, EосMкаEиMалис-
Mичко; :рушMва,  Eривре:е и научноMехнолошко; развоја, нужне
су круEне и ра:икалне Eромене ор;анизација, и у њиховој сMрук-
Mури и у њиховом менаџменMу. Да Kи се сEровеле Mрансформа-
ције на Mом Eољу, MреKа кренуMи о: Eоје:иначно;, :акле, о: Eро-
мене ин:иви:уално; менMално; мо:ела и Eонашања заEослено;
који ће каракMерисаMи: самовођење, самоинформисање, самоја-
чање и самосвесM, а шMо Eо:разумева Eромену у начину раз-
мишљања, о:лучивања и акције.5 За је:ну реор;анизацију и
увођење Eромена кроз Mрансформацију ор;анизације EоMреKно је
сEровесMи Mе мере на свим нивоима, о:носно у свим њеним сек-
Mорима, и Mо о: Eоје:иначно;, ка оEшMем . Мачванин (2010) као
;лавне узроке Mрансформационих Eроцеса наво:и: уKрзање риM-
ма Eромена, Eовећање ;лоKализације Eословања, Eовећање ни-
воа конкуренције, разноврсну ра:ну сна;у и различиMе ви:ове
заEошљавања, све већу EарMициEацију жена, веће учешће сMа-
рије ра:но акMивне EоEулације, Mранзицију о: Eроизво:них ка
информационим Mехноло;ијама и о: ин:усMријско; ка :рушMву
знања, несMаKилносM MржишMа и економских услова, квалиMеM и
иновације, Eовећање захMева. У Mаквим околносMима и условима
ра:а, кроз KорKу за Eозиционирање на MржишMу и савла:авање
конкуренције, EосMављају се све већи захMеви Eре: заEослено; а
занемарују реалне мо;ућносMи за осMварењем EосMављених
циљева, чиме се сMвара Eовољан Mерен за Eовећање неза:овољс-
Mва заEослених и све чешћу Eојаву замора на ра:у.

З:равље и KезKе:носM на ра:у су је:на о: најKиMнијих оKласMи
социјалне EолиMике ЕвроEске уније, и као ин:икаMор квалиMеMа
ра:а на;лашава се Kри;а о љу:ским ресурсима сваке ор;аниза-
ције, и Mо кроз  физичку, Eсихичку и социјалну :оKиM, а не само
EроKлемаMику KолесMи, несEосоKносMи, Eовре:а, замора и осMа-
лих манифесMација као Eосле:ица ра:а. Основни EроEис у овој
оKласMи ко: нас је Закон о KезKе:носMи и з:рављу на ра:у, којим
су EроEисана Eрава, оKавезе и о:;оворносMи Eосло:аваца и за-
Eослених за Eримену мера којима се оKезKеђују KезKе:ни и з:ра-
ви услови ра:а на ра:ним месMима.  Нају;роженијe су каMе;орије:
хронични Kолесници, инвали:и и ми;ранMи,  :елаMносMи –
;рађевинарсMво, ру:арсMво, EољоEривре:а, саоKраћај, з:равсMво
и социјална зашMиMа. БаKовић (2009) исMиче :а су Eовре:е на ра:у

5 Mачванин (2010) на;лашава :а заEослени, осим комEеMенција које има, Mре-
Kа  :а Kу:е Eрила;ођен Eојави нових Mехноло;ија, нових ризика и оKољења,
а у скла:у са Mим, MреKа :а Eромени и начин размишљања. 
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чесMа EраMећа Eојава сваке љу:ске :елаMносMи и ра:а, и је:ан о:
важних з:равсMвених, економских и Eривре:них EроKлема :а-
нашње; мо:ерно; :рушMва. Њихове Eосле:ице Eо;ађају Eовређе-
но; ра:ника, али се умно;оме о:ражавају на ње;ову Eоро:ицу,
ра:ну ор;анизацију и – целокуEно :рушMво у крајњој инсMанци.
ОшMећења з:равља, умањење или ;уKиMак ра:не сEосоKносMи,
маMеријални Mрошкови зKо; на:окна:е Kоловања, лечења, реха-
KилиMације, инвали:носMи, Eоремећаји у Eоро:ици, омеMање
ра:но; Eроцеса, оEа:ање Eро:укMивносMи и квалиMеMа ра:а иза-
звано Eовре:ама на ра:у, чине EроKлем Eрофесионално; Mрау-
маMизма веома акMуелним а јако комEлексним за исMраживања и
анализу, с оKзиром на сложену узрочно-Eосле:ичну везу у ра:-
ном сисMему која Kи Kила Eре:меM Eроучавања.

Ду;о;о:ишња Eракса, искусMво и резулMаMи исMраживања Eо-
казују :а ор;анизације које желе :а Kу:у усEешне, MреKа :а се :р-
же о:ређених Eравила: не ослањаMи се на конвенције, EраMиMи
;лоKализацију и њене ефекMе; мање, Eре:узеMничко –  у Eре:нос-
Mи је на: великим, KирокраMским Eре:узећем; Eо:ржаваMи вели-
ке Eослове и ван Eре:узећа, корисMећи консулMанMе и :ру;е који
ну:е нове мо;ућносMи, није :овољан само менаџменM већ и :оK-
ро ли:ерсMво за усEех, сEремносM ор;анизације за нове Eо:ухва-
Mе и изазове, већа сEосоKносM :а се конкурише, високи сMан:ар-
:и, жеља за EоKе:ом, ника:а не EресMаMи са Eокушајима :а се
оKезKе:и расM, а учење је нужносM за Eословни усEех (Мачванин,
2010).

У условима живоMа и ра:а савремене :анашњице, у :рушMву у
коме су Kрз MемEо живоMа и хроничан не:осMаMак времена, Mрка
за усEехом и новцем EосMали имEераMив, уколико се не уложе
наEори у развијање кулMуре ра:а, Eромоцију з:равља на ра:ном
месMу и EоKољшање услова ра:а у циљу квалиMеMније; живоMа
ра:ника, неће се EосMићи а:екваMни резулMаMи у KорKи EроMив
KолесMи у вези са ра:ом и Eовре:а на ра:у.  Неа:екваMна ор;ани-
зација Eосла и уMицај не;аMивних Eсихосоцијалних факMора
осим смањене ефикасносMи и Eојаве замора као Eосле:ице ра:а
мо;у :овесMи :о ње;ово; EреMварања у хроничан замор, о:носно
ње;ове EаMолошке форме: син:ром са;оревања на ра:у и син:-
ром хронично; замора (ОKреновић, 2014):

Син�ром са<оревања на ра�у (Burnout) насMаје као Eосле:ица уMи-
цаја факMора ра:не сре:ине које заEослени :оживљава као сMре-
со;ене, а који су, као инMензивни и хронични, :овели :о сMања
Eсихичке и физичке исцрEљеносMи. Реч је о замору који се не са-
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нира о:марањем, Eојачава се акMивношћу, а кључне су фазе Eо
којима се EреEознаје и разликује о: :ру;их: најEре ра:ни енMу-
зијазам и EосвећеносM Eослу који се временом EреMоче у сMа;на-
цију, она :аље :ово:и :о емоционално; Eовлачења и изолације,
:а Kи аEаMијом и ;уKиMком живоMних инMереса кулминирало ис-
Eољавање ове EаMолошке форме хронично; замора. Де:ић (2005)
консMаMује :а су емоционална исцрEљеносM, :еEерсонализација
и ниско лично EосMи;нуће резулMаM :еловања хроничних емоци-
оналних и инMерEерсоналних сMресора на ра:ном месMу, о:нос-
но неуса;лашених о:носа између заEослено; и ра:не сре:ине,
између високих захMева ра:но; месMа и ниске ауMономије заEос-
лено;, који је, у највећем Kроју случајева, EерфекционисMа са ви-
соким очекивањима  и личним Eроценама. У Mаквим околносMи-
ма  Eрво насMуEа емоционални замор, који Kива Eојачан
амKиваленMним о:носом Eрема Eослу, смањеном Eо:ршком са-
ра:ника и осећајем ниске Eословне сEосоKносMи, самовре:но-
вања и лично; EосMи;нућа. Даље, Де:ић, Г. (2005) наво:и :а је, у
војној сре:ини, овај син:ром Eрво уочен ко: EилоMа и леMачко;
осоKља, зKо; сMреса који је ко: ових занимања и чешћи и инMен-
зивнији не;о ко: цивила. У највећем Kроју случајева, јавља се ко:
осоKа Eосвећених свом Eослу које су :у;о Kиле изложене Eсихо-
социјалним сMресорима на ра:ном месMу, ка:а схваMе :а њихово
жрMвовање није Kило :овољно за усEех и осMварење циљева.
ЕвенMуални EреMхо:ећи сMресни живоMни :о;ађаји и фрусMра-
ције су, нарушавањем Eсихичких функција и умањењем сна;а
човеково; ор;анизма, сMворили Eовољно Mле за насMанак али и
:о:аMно Eојачавање ово; син:рома. Свака ра:на оKавеза :о-
живљава се  као EреMешка, заEослени лишава сеKе осећаја о:;о-
ворносMи, осећа :а је емоционално „неисEуњен”, исцрEљен Eос-
лом и сре:ином, оMуђује се о: коле;а, а као резулMаM :олази :о
смањења ефикасносMи, лично; ан;ажовања, Eро:укMивносMи Eа
и самоEоуз:ања. АкMивносMи и намере које Eоје:инац на свом
ра:ном месMу у EочеMку :оживљава као важне и као изазов, вре-
меном EосMају неEријаMне и неисEуњујуће; енер;ија, Eосвеће-
носM и ефикасносM EреMварају се у своје суEроMносMи, и, уз Eра-
Mећи цинизам и не;аMиван сMав Eрема Eослу, син:ром
са;оревања на ра:у, иако сличан „реакцији на исцрEљеносM”, Mа-
ко :оKија свој коначан оKлик у манифесMацији. Дакле, закључује-
мо :а су за:овољсMво Eослом и син:ром са;оревања на ра:у у ин-
верзном о:носу. Овај син:ром MреKа разликоваMи о::  сMреса, јер
сMрес је Eривремен а овај син:ром има слику хронично; Eоре-
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мећаја, :акле, о:ликује ;а већа :ужина Mрајања; о: :еEресије и
неза:овољсMва Eослом, јер се син:ром о:носи искључиво на :о-
мен ра:но; месMа и са:ржај Eосла, а не и на :ру;а Eоља живоMа,
ма:а су осоKе склоне :еEресији осеMљивије на Eојаву син:рома.6 

Психолошки инсMруменM за мерење ово; син:рома, најчешће
је Мaslach Burnout Inventory (МBI) који мери Eрофесионалне карак-
MерисMике исEиMаника и узроке Eојаве син:рома у циљу квали-
MеMније; ра:но; живоMа, Eревенције Eојаве син:рома и сMраMе-
;ије лечења.

Син�ром хронично< замора (СХЗ) се :ефинише као EерзисMенMан
менMални и физички замор који се о:мором не EоEравља, а узро-
кује значајно смањење нивоа ра:не акMивносMи. Ре:овно је
Eраћен Kоловима у мишићима и з;лоKовима у целом Mелу (ОKре-
новић, 2014, сMр 74). Најчешће се јавља ко: љу:и сMаросMи 40–50
;о:ина, ко: жена чеMири EуMа чешће не;о ко: мушкараца, ко: :е-
це реMко, осим у Eерио:у а:олесценције. Само ко: 5–10% љу:и
:ође :о EоMEуно; оEоравка. Пракса и искусMво  Eоказују :а је
уEоMреKа Kихејвиорално-ко;ниMивне MераEије Eро:укMивна у
циљу Eомоћи EацијенMима :а уEрављају својим акMивносMима,
сMресом и симEMомима. Бихејвиоралне Mехнике које се уEоM-
реKљавају у лечењу су: Eро;ресивна мишићна релаксација (ПМР)
у циљу учења EацијенMа оEушMању Kла;им физикалним вежKама
и селф-менаџменM Mехнике (KрнеMић, 2008): 

– �ренин< самоефикаснос�и:  Eонашање је о:ређено очеки-
вањем EозиMивно; исхо:а са физиолошком комEоненMом
EозиMивно; емоционално; сMања као EоMкреEљења на сва-
ком кораку;

– �ренин< самоинс�рукција: освешћење :исфункционалних са-
моинсMрукција, Mражење алMернаMивних самоинсMрукција
и нај:елоMворније инсMрукције EуMем Eокушаја и Eо;реша-
ка;  

– �ренин< самокон�роле: самоEосмаMрање научених Eона-
шања, оцена Eонашања и EоMкреEљење EозиMивно; Eона-
шања које је кључно за акMивно фокусирање на EозиMивно
Eонашање и размишљање, хваљење и на;рађивање сеKе.

6 Разлике између син:рома и осMалих сличних EсихијаMријских сMања Eрои-
зилазе из њихово; Eоређења, како на временском конMинууму, Mако и у ква-
лиMаMивном смислу – Eо ширини :ијаEазона симEMома али и начину њихо-
во; исEољавања.
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АкценаM је на оMклањању емоционалних Kлока:а у СХЗ, кроз
и:енMификовање :исфункционалних сMавова и уверења и ко-
ришћењу ефикасних сMраMе;ија за њихову конMролу. МоMивација
EосMи;нућем је јако значајна јер моMивише EацијенMа анMициEи-
рањем ефекаMа усEешно оKављене и EозиMивним емоцијама EоM-
креEљене акције.7 По овом мо:елу моMивације, моMивација не
EреMхо:и извођењу о:ређене акMивносMи, већ је EоMреKно Eрво
заEочеMи акMивносM, а EосMи;нуће :ово:и :о Eовећања моMива-
ције за Mу акMивносM. 

 Увек су EоMреKне смернице лицима која оKављају Eосао aли и
Eре:узећима, како :а уEрављају умором ра:и уMицаја на ризике
и факMоре си;урносMи на ра:ном месMу и ра:и :оEриноса
з:рављу. КонсMаMовали смо :а је, у ра:ном конMексMу, умор
сMање менMално; и/или физичко; Eремора који смањује сEосоK-
носM осоKе :а KезKе:но и ефикасно оKавља Eосао. Јавља се зKо;
Eро:ужене менMалне и/или физичке акMивносMи, ;уKиMка сна
или Eоремећаја унуMрашње; саMа, узрокују ;а факMори у вези са
ра:ом, факMори који нису у вези са ра:ом, или комKинација ових
факMора, а може акумулираMи Mоком времена. ПошMо је нужно :а
осоKа која во:и Eосао или Eре:узеће MреKа :а вла:а сMраMе;ијама
уEрављања ризиком о: умора у ра:ним условима, шефови сEро-
во:е кораке ра:и оKезKеђивања а:екваMних услова за ра: и мак-
симално коришћење љу:ских ресурса, а ра:ници морају EошMо-
ваMи о:ређена Eравила ра:и очувања з:равља и KезKе:носMи, и
изKе;аваMи чесM Eрековремени ра: и криMичне за:аMке ако
осећају знаке умора. Мере за уEрављање ризиком зависе о: ра:-
но; месMа и Eриро:е ра:а, живоMне сре:ине и ин:иви:уалних
факMора, и Eо:разумевају: и:енMификовање факMора, Eроцену
ризика о: Eовре:а у сMању умора и конMролу ризика, као и сMал-
но EреисEиMивање мера конMроле.

У је:ном о: исMраживања (Janssen, Kant, Swaen, Janssen,PP.,
Schroer, 2003) нађена је веза између умора и Kоловања, и Mо: Kоло-
вања иницирано; Kолешћу и Kоловања иницирано; жељом, о:-
носно сMавом. Прва хиEоMеза  Kила је :а је већи замор у корела-
цији са :у;орочним Kоловањем изазваним Kолешћу, а :ру;а :а је
већи замор у корелацији са краћим Kоловањем иницираним мо-
Mивационим разлозима. Поређене су :ве каMе;орије заEослених:
они који су корисMили Kоловање :уже о: 42 ра:на :ана, и они

7 КрнеMић (2008) :еMаљно оEисује Мо�ел �ихејвиорално-ко<ни�ивно< �ре�мана
син�рома хронично< замора, који се у ње;овој соEсMвеној Eракси и искусMву ра-
:а са EацијенMима Eоказао усEешним и ефикасним.
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који су на Kоловање ишли :о 7 :ана. УMврђено је :а већи замор
Eре изазива Kоловање зKо; KолесMи  и :ово:и :о :у;орочно; о:-
сусMва зKо; KолесMи. О:нос између умора и Kу:уће KолесMи може
се Eре:ви:еMи и :ржаMи Eо: конMролом ка:а се конMролишу и ус-
лови ра:а.  Ако се нађу сисMемска решења за мерење замора, мо-
;у се Eре:ви:еMи Kоловања у краћем року. 

Боловање је комEлексан „феномен” на који уMичу социјални
факMори, факMори у вези са ра:ом, факMори ра:не ор;анизације и
лични факMори, и насMаје као резулMаM сMреса или  KолесMи, на ос-
нову не;аMивних уMицаја Eосла, слаKе моMивације, саMисфакције
и EриврженосMи Eослу. Дуже Kоловање је о:раз KолесMи или не-
сEосоKносMи :а се реше Eословни за:аци, и најчешће је невољно,
о:носно оMвара се из нуж:е, :ок је краће Kоловање најчешће на-
мерно, вољно и Eланирано (Јanssen и :р., 2003). Умор као Eре:ик-
Mор Kоловања – о:сусMва са Eосла, највећу Eреваленцу има у Eо-
Eулацији заEослених и Eре:сMавља мулMи:имензионални
феномен као зKир ко;ниMивних, моMивационих и физичких фак-
Mора. Показало се :а је у чврсMој вези са лошим менMалним
з:равсMвеним сMањем, лошим функционисањем и варијацијама
:у;их Kоловања, :ок су краћа и чесMа Kоловања у корелацији са
сMавом, за:овољсMвом Eослом и EриврженосMи Eослу. Закључак
је ло;ичан: ка:а EосMоји замор на ра:у – Kоловања се Kрже, лакше
и чешће оMварају, не;о у случајевима ка:а је осећај замора мањи.

У исMраживањима у којима је замор мерен као Eре:икMор ра:-
не несEосоKносMи (Van Amelsvoort, Kant, Beurskens, Schroer,
Swaen, 2002) Eоказало се :а је он у јакој корелацији са каснијом
Mрајном несEосоKношћу за ра:. Независне варијаKле Kиле су: сMа-
росM, Eол, EрисусMво ме:ицинских разло;а и оKразовни ниво.
Ко: заEослених са :у;им о:сусMвима или инвали:ском Eен-
зијом, EсихосомаMске Mешкоће су чесMо у корелацији (Eреко 30%)
са Eсихосоцијалном еMиоло;ијом. Ова сMу:ија Eоказује :а је за-
мор јак Eре:икMор Kу:уће инвали:ске Eензије и :а EосMоји јака
EовезаносM између замора и хроничне KолесMи која се јавља као
Eосле:ица.

Пово: за :аља исMраживања је EиMање :а ли је о:мор Eоказа-
Mељ раних сMа:ијума KолесMи или је независан факMор ризика за
Kу:ућу KолесM. Ко;ниMивна Kихејвиорална MераEија која је ус-
Eешна у санирању син:рома хронично; замора, може KиMи
моћан инсMруменM у ре:укцији Kроја :у;их Kоловања и Kроја но-
вих инвали:ских Eензија.
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С оKзиром на чињеницу :а су Mри основна Eо:ручја Eсихоло-
;ије ра:а: ка:ровска Eсихоло;ија, Eсихоло;ија међуљу:ских о:-
носа на ра:у и инжењерска Eсихоло;ија (ШMајнKер;ер и Чизмић,
1991), EроKлем замора је Mема која се може анализираMи у сваком
о: њих са :рукчије; сMановишMа. О: социјалне климе на ра:ном
месMу, о:носно ;руEних, ор;анизационих и међуљу:ских о:но-
са, зависиће и Eрила;ођавање заEослено; условима ра:а, а Mо :и-
рекMно уMиче на ње;ов EозиMиван учинак и Eро:укMивносM.

ЗАКЉУЧАК Тема замора на ра:у, EроKлеми и Eојаве које су у вези са замором,
значајни су ра:и о:ржавања кванMиMеMа и квалиMеMа ра:а, ра:не
ефикасносMи, Eро:укMивносMи и учинка на оEMималном нивоу.
ЗаMо ова Mема има KиMно месMо, како у сMручној, Eсихолошкој Mе-
маMици Mако и у ширем конMексMу, Kез оKзира на Mо :а ли је у Eи-
Mању физички или инMелекMуални ра:, у савременим условима
ра:а и ор;анизацијама, ра:и усклађивања услова ра:а и захMева
ра:но; месMа, са сEосоKносMима, каEациMеMима и мо;ућносMима
заEослених. Замор је и велики KезKе:носни EроKлем у мно;им
оKласMима љу:ских :елаMносMи а EосеKно у саоKраћају, војсци,
ваз:ухоEловсMву,  Eривре:ним и :ру;им :елаMносMима, јер може
:овесMи :о Eовре:а, Eо;иKије, ошMећења имовине и каMасMрофал-
них несрећа. Као Eосле:ица замора сMвара се Eре:услов за неси-
;урно и неKезKе:но :еловање, шMо не;аMивно уMиче на унуMра-
шње Eсихичко и емоционално сMање, а Mо се :аље о:ражава на
оKављање свих човекових акMивносMи и ње;ову ефикасносM. Не-
;аMиван уMицај замора највише :олази :о изражаја у криMичним
сиMуацијама које се мо;у :есиMи на ра:у и у којима човек MреKа
:а реа;ује Kрзо, а:екваMно и Eравовремено. О: свих оKјекMивних
ин:икаMора сMеEена замореносMи најзначајнији је Eа: кванMиMе-
Mа и квалиMеMа ра:но; учинка. То нарочиMо MреKа имаMи у ви:у
Eриликом уса;лашавања о:носа између EоMенцијала и мо;ућ-
носMи заEослено; и ра:не сре:ине, и Eриликом EројекMовања ре-
зулMаMа у смислу EосMи;нуMо; и очекивано; ра:но; учинка, јер
се, у случају високих захMева ра:но; месMа а ниске ауMономије за-
Eослено; јавља најEре емоционални замор који EрерасMа у јаку
исцрEљеносM, :еEерсонализацију и ниско лично EосMи;нуће,
шMо сMвара конMексM у коме ће се развиMи EаMолошке форме замо-
ра као шMо су син:ром са;оревања на ра:у или син:ром хронич-
но; замора, које се не оMклањају о:мором, а у;рожавају физичке
и менMалне акMивносMи човека. ЗаMо је Kоље Eравовременом ре-
акцијом и Eре:узимањем мера сMвориMи Eовољну климу за ра: и
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з:раво функционисање заEослених на ра:ном месMу, сEровесMи
Eревенцију Mамо ;:е се EреEознају Eре:услови за јављање замора
на ра:у а сEречиMи Eојаву EаMолошких форми које ће озKиљно
нарушиMи Eсихофизичко з:равље ра:ника. СEречавање је увек
Kоља алMернаMива о: лечења. 
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SUMMARY FATIGUE AT WORK – PROFESSIONAL ILLNESS OF THE 21TH CENTURY:  
PREVENTION AND CONSEQUENCES

Psychophysical capabilities of individuals in terms of work in the
modern systems of today are not the only factor that their perform-
ance and achievement of results depend on. The context is much
broader, starting from work conditions at their work place, through
physical and climate factors, social environment and support, down
to psychophysical status of an individual, his/her general work effi-
ciency and risk from getting professional illnesses. Although the
mechanisms and causes of fatigue occurring at work have long been
a subject of study and interest in the area of psychophysiology of
work, the fact is that to the day there has been no unique and gener-
ally accepted definition of fatigue, not only due to complex causes of
its origin, but also due to complexity and diversity of its manifesta-
tions. Factors that are subject of study may be grouped into areas of
contents of work, organization of work or work environment, and
they significantly affect working ability and its misbalance, needs,
capabilities and requirements to be met by an individual at a work
place. Similarly to the concept of stress at work, fatigue as a reversi-
ble physiological occurrence manifests itself in physiological, i.e.
health-related, psychological and professional areas, which in the
long run affects total performance and efficiency of an individual,
and results in unfit behavior, mental problems or physical illness.
Keeping this in mind, it is important that a professional department
and personnel management in organizations and institutions should
react in a timely manner in order to prevent, detect and eliminate
the factors that bring an individual at work to chronicle fatigue,
therefore, to reduced performance and productivity at work.  

KEY WORDS: fatigue, work efficiency, professional illnesses, personnel
management.


