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САЖЕТАК 

Увод: Под утицајем савремених услова у којима се живи и ради, сагоревање на послу 

све је чешћи предмет интересовања, посебно када се има у виду утицај овог синдрома 

на здравље запослених. Карактеришу га емоционална исцрпљеност, деперсонализација  

и недостатак личних постигнућа запослених. 

Предмет анализе рада био је испитати могућност појаве синдрома сагоревања на 

послу код запослених у приватном професионалном обезбеђењу. У овом тренутку 

главни циљ истраживања је утврђивање односа синдрома сагоревања међу 

запосленима у приватном професионалном обезбеђењу, као и односа између појаве 

овог синдрома и социодемографских и економских карактеристика испитаника. 

Изведени циљ студије је да се истраживањем на одабраном узорку утврди однос 

између синдрома сагоревања и синдрома умора, депресије и утицаја на квалитет 

живота. 

Материјал и методе: Истраживање је спроведено као мултицентрична студија пресека 

на репрезентативном узорку запослених у приватним агенцијама које се баве 

професионалним обезбеђењем особа и њихових драгоцености у седам градова 

централне Србије.  Истраживање је спроведено у периоду од јануара до априла 2019. 

године. За потребе овог истраживања конструисан је општи упитник којим су се 

прикупљале социјално-демографске карактеристике испитаника, а коришћена су још 

четири валидирана упитника: Маслач упитник за процену синдрома сагоревања на 

послу за стручњаке помагачких занимања,  упитник за процену квалитета живота  

кратка форма SF-36, Крупова скала замора и упитник пацијентовог здравља  - 9 .  

Резултати рада: Проценат одговора испитаника био је 80%. Утврђен је значајан 

степен синдрома сагоревања код наших испитаника: емоционална исцрпљеност 

(високи 66.3%, умерен 19.8%); деперсонализација  (високи 82.4% умерен 16.2%); лична 

оствареност (низак 34.5%, умерен 32.9%). Скоро два пута више емоционално 

исцрпљених испитаника у нашој студији у великој мери повезано је са 

социодемографским, а посебно економским карактеристикама: млађе животно доба, 

женски пол, краћи радни стаж, рад у сменама, рад дужи од 12 сати дневно, као и рад од 



 

 

8 до 12 сати дневно и незадовољство условима на радном месту. Пол и брачно стање 

били су повезани са деперсонализацијом. Пол и високо академско образовање били су 

повезани са сниженом личном остварености. Потврђена је повезаност  социјалних,  

демографских,  економских фактора, као  и  карактеристика радног  места,  са  

синдромом  сагоревања  у  домену  емоционалне исцрпљености,  деперсонализације и 

личне остварености.  Просечна вредност укупног SF-36 скора је износила 78.66±13.77. 

Просечна вредност композитних скорова је износила 79.98±17.57 за физичко и 

77.33±13.14 за ментално здравље. Просечна вредност Крупо-ве скале у кохорти у којој 

је спроведено истраживање, у крајњем скору је 2.24. 

 

Закључак: Препознавање синдрома сагоревања на послу почиње кроз уочавање 

емоционалне исцрпљености, деперсонализације и лично постигнуће. У ситуацијама 

када постоји висок степен емоционалне исцрпљености и деперсонализације и ниски 

резултати личног постигнућа, јавља се синдром сагоревања. Присуство синдрома 

сагоревања на послу не може се закључити ако се подскала личног постигнућа 

посматра изоловано, већ се мора посматрати у односу на емоционалну исцрпљеност и 

деперсонализацију. 

Кључне речи: синдром сагоревања на послу, професионално обезбеђење, Маслач 

упитник, квалитет живота, замор. 
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ABSTRACT 

Introduction: Under the influence of modern living and working conditions, burnout at work 

is an increasingly common subject of interest, especially when one considers the impact of 

this syndrome on the health of employees. It is characterized by emotional exhaustion, 

depersonalization and lack of personal achieve of employees. 

Objectives: The subject of the analysis of the paper was to examine the possibility of the 

occurrence of burnout syndrome at work among private professional security employees. 

Increased risk of physical harm and increased risk among occupational safety workers, there 

is a conflict that is linked to the professional role and health of employees. 

At this point, the main objective of the research is to determine the relationship of burnout 

syndrome among private security employees, as well as the relationship between the 

occurrence of this syndrome and the socio - demographic and economic characteristics of the 

respondents. The derived objective of the study is to determine, through research on a 

selected sample, the relationship between burnout syndrome and fatigue syndrome, 

depression and the impact on quality of life. 

Material and methods:  The multicenter cross-sectional study was carried on a 

representative samрle of 353 employees in the seven cities in Central Serbia in private 

agencies for security of persons and their properties. The cities were chosen randomly and the 

study was conducted between January and April 2019.  

For the purpose of this research, a general questionnaire on respondents was constructed and 

four more questionnaires were used. These questionnaires are intended to collect data that 

would serve to measure subjective perceptions of health and quality of life, as well as 

assessing the impact of intrinsic factors (Maslach Questionnaire for the evaluation of “burn-in 

syndrome” for assistants, Short Form 36 Health Survey, Krupp fatigue scale and self-report 

questionnaire for depressive symptoms). 

Results: The response rate of respondents was 80%. A significant degree of burnout 

syndrome was found in our respondents: emotional exhaustion (high 66.3%, moderate 

19.8%); depersonalization (high 82.4% moderate 16.2%); personal accomplishemt (low 

34.5%, moderate 32.9%). Almost twice as many emotionally exhausted respondents in our 

study are largely related to socio-demographic and especially economics: younger age, 



 

 

female gender, shorter work experience, shift work, work longer than 12 hours a day and 

work 8 -12 hours a day and dissatisfaction with working conditions. Gender and marital 

status were associated with depersonalization. Gender and higher academic education were 

associated with reduced personal accomplishemt. The connection between social, 

demographic, economic as well as job characteristics, with the "burnout syndrome" in the 

domain of emotionally exhausted, depersonalization and personal accomplishemt was 

confirmed. The mean value of the total SF-36 score was 78.66 ± 13.77. The average value of 

composite scores was 79.98 ± 17.57 for physical health composite and 77.33 ± 13.14 for 

mental health composite score. The average value of the Krupp scale in the cohort in which 

the research was conducted is in the final score 2.24. 

 

Conclusion: Recognizing burnout syndrome in the workplace starts through spotting 

emotional exhaustion, depersonalization and personal achievement. In situations where there 

is a high degree of emotional exhaustion and depersonalization and low personal achievement 

results, burnout syndrome occurs. The presence of burnout syndrome at work cannot be 

inferred if the subscale of personal achievement is viewed in isolation, but must be viewed in 

relation to emotional exhaustion and depersonalization. 

Keywords: burnout syndrome, professional security, Maslach Questionnaire, quality of life. 

 

Scientific area: Medical sciences  

Special topics: Epidemiology 
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1. УВОД 

Сагоревање на послу представља специфично подручје истраживања којем се 

у савременим условима придаје све већа пажња, како са теоријског, тако и са  

практичног аспекта.  

Савремени начин живота, глобализација тржишта, процес транзиције, развој 

нових технологија, ново радно окружење и постављање високих стандарда  доводе  

до интензивних промена у свим сферама живота и рада. Турбулетност савременог 

окружења све више утиче на појаву великог броја стресора на које организам мора 

адекаватно да одговори.  

Различити извори стреса, како у приватном, тако и у професионалном 

окружењу,  негативно се одражавају на психичко и физичко благостање  и могу се 

повезати са појавом негативних физичких и емоцоналних реакција запослених. 

 Услед конфликата запосленог и радног окружења, подстакнутих различитим 

стресорима, долази до промена запослених према послу, начина на који извршавају 

радне задатке и управљају сопственим понашањем у специфичним, стресним 

ситуацијама.  

Као последица одговора организма на хроничне емоционалне и 

интерперсоналне стресоре који су повезани са радним местом и неусаглашених 

односа између запослених људи, са једне стране, и радне средине с друге,  може 

доћи  до испољавања одређеног степена исцрпљености, односно појаве синдрома 

сагоревања на послу (енг. Burnout syndrom) (1,2).   
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1.1. Теоријски аспекти концепта синдрома сагоревања  

Синдром сагоревања на послу предмет је интересовања у области 

психологије, психијатрије и других наука, као што је на пример менаџмент, које су 

уско повезане са овим феноменом. Иако се о овом проблему први пут говори раних 

педесетих година 20. века, термин сагоревање на послу почео се користити тек две 

деценије касније. Првобитно описиван као реакција исцрпљености због посла код 

одређених професионалаца, овај феномен постепено је објашњаван и почео се 

посматрати као непожељно и неприлагођено понашање психички нестабилних 

појединаца (2-3). 

Синтагма сагоревање на послу се први пут у званичној литератури 

употребљава 1974. године (1) од стране психолога Херберта Фројденбергера (Herbert 

Freundenberger) како би се скренула пажња на смањење емоционалне способности и 

мотивације код волонтера са којима је сарађивао (2). У буквалном преводу burnout 

syndrom се може превести као сагоревање или изгарање на радном месту. Идеја за 

овакво одређење овог синдрома потиче из романа енглеског писца Грејема Грина 

„Случај Бурнаут“ (енг. A Burnt-Out Case), објављеног 1961. године, у коме 

разочарани архитекта престаје да проналази смисао и задовољство у животу и 

одлучује да напусти посао и оде у афричку џунглу (3,4). 

Иако је годинама раније тај термин коришћен како би се објаснило стање 

људи који су конзумирали опијате, Фројденбергер је овај феномен посматрао са 

другог аспекта. Посматрајући сагоревање на послу као стање замора или 

фрустрације, указао је на појаву исцрпљености и смањене продуктивности као 

логичне последице незадовољства личним напретком са једне, и радне средине са 

друге стране (3,4). 

У периоду појаве првих тумачења која дају одговор на феномен сагоревања 

на послу, акценат је био стављен на могућности давања психолошког одговора који 

настаје као последица утицаја и суочавања запослених са стресом на радном месту. 

У том контексту најчешће се говорило о случају емоционалне исцрпљености (5). 

Стрес везан за посао дефинише се као:  
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ситуација у којој фактори посла интеракцијом са радником мењају његово 

или њено психолошко или физиолошко стање до те мере да оно одступа од 

нормалног функционисања (4).  

Овакво тумачење стреса постаје посебно интересантно подручје 

интересовања и истраживања, како теорије, тако и праксе. Разлог томе јесте што 

појава стреса на радном месту утиче на могућност појаве различитих болести и 

нарушавања менталног здравља (6-7), а поред тога, доводи до сагоревања и 

последица, као што су губитак сна, раздражљивост, главобоље, проблеми са крвним 

притиском и срчаних поремећаја (8). 

Повезујући овај синдром са здравственим стањем запослених, на самом 

почетку његовог тумачења, најпре се говорило о више од стотину симптома који су 

били повезани са њим. Симптоми су се кретали од анскизоности до смањења воље за 

животом, губитка животног елана и бројних здравствених проблема (8,9), што је  

довело до почетка анализе свих фактора који до сагоревања доводе. Сматра се да је 

највећи допринос у разумевању теоријског и практичног смисла сагоревања на послу 

дала америчка ауторка, социјални психолог са Универзитета Беркли, Кристина 

Маслач (Christina Maslach) (10-12). У свом излагању 1977. године пред Америчким 

удружењем психолога синдром сагоревања описала је као:  

све учесталију појаву код радника који су у интензивном контакту са 

људима, који након месеци и година посвећености, метафорички речено, 

сагоревају (12).  

Студије које је спровела ова ауторка показале су да је напрезање у току рада 

важна интервентна варијабла у процесу стреса и психичке исцрпљености и да су 

адекватне стратегије суочавања имале значајне импликације на појединце у погледу 

свог професионалног идентитета и радног понашања (3). У сврху бољег тумачења 

синдрома сагоревања на послу развијена је и метода за процену сагоревања кроз 

вишедимензионални приступ који је превазишао емоционалну исцрпљеност (4).  

Своја истраживања темељила је најпре на здравственим радницима и запосленима 

који су у сталном контакту са људима - адвокатима, учитељима и полицајцима, при 

чему је основни циљ био посматрање начина на који се те особе суочавају са 

снажним емоционалним притиском на послу (12,13). 
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Посматрајући синдром сагоревања на послу кроз утицај који има на 

емоционалну исцрпљеност, деперсонализацију и осећај мале личне остварености, 

резултати њеног рада и научни доприноси представљају основу на којој су се 

темељила даља истраживања.  

У даљим истраживањима која су се  темељила на претходним истраживањима 

Кристине Маслач долази до нових тумачења  овог синдрома. Тако су, на пример, 

Маслач и Пинес у једном свом истраживању сагоревање посматрали као стање 

физичке, емоционалне и менталне исцрпљености које настаје као резултат 

дугорочног укључивања у радне ситуације које су емоционално захтевне (5).  

Са друге стране, Дружић и Фришчић (5) су сагоревање повезивали са 

одговором на хронични емоционални стрес на радном месту који каратеришу 

емоционална и/или физичка исцрпљеност, ниска радна продуктивности и 

деперсонализација. Гил - Монте и Пјеро су сагоревање на послу повезивали са 

задовољством, тачније незадовољством послом, што последично доводи до 

поремећаја међуљудских односа и појаве осталих симптома који се одражавају на 

квалитет рада и односа према клијентима и другим запосленима (6). 

Иако се често доводи у везу са стресом, сагоревање на послу треба 

разликовати од стреса, мада се често истиче да је сагоревање његова последица. 

Стрес се најчешће повезује са притиском који постоји на послу, док је сагоревање 

стање менталне исцрпљености. Запослени који осећају да су „сагорели“ на послу 

често не виде наду нити позитивне стране потенцијалних промена.  

Превелика изложеност стресу доводи до појаве сагоревања, због чега 

запослени често не примећују када до сагоревања дође (14-16). Синдром сагоревања 

последњих неколико деценија се све чешће повезује са послом. Ипак, савремена 

динамика и турбулентност окружења у коме се живи и ради показује да се 

сагоревање може догодити не само на радном месту већ и у другим сферама живота.  

1.2. Узроци сагоревања  

Сагоревање на послу је појава која доводи до непријатности у обављању 

свакодневих радних обавеза, при чему су запослени често нефункционални, што је 

последица уочене разлике између захтева посла и емоционалног односа према послу.  
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Синдром сагоревања  се јавља као последица претераног рада и конфликата 

на послу код појединаца који су на одређени начин и у различитим областима у 

директном контакту са људима (12, 14-16).  

Сагоревање није „привилегија“ појединих професија, то је проблем са којим 

се суочавају запослени, како у администрацији, тако и у производним и услужним 

делатностима.  

Већина аутора је сагласна да сагоревање не настаје преко ноћи, већ 

представља кумулативан процес који настаје као последица хроничног стреса. Ипак, 

то не значи да ће особа која је под стресом у одређеном тренутку испољити 

симптоме синдрома сагоревања на послу. Стрес је лично искуство, сваки човек се на 

другачији начин суочава са њим и не постоји јасно одређење и тачка у коме 

продужен „негативни стрес“ постаје окидач за сагоревање на послу.  

С тим у вези, индивидуални фактори и фактори ситуације предмет су 

истраживања годинама уназад и они  имају важну улогу у одређењу кључних узрока 

који доводе до сагоревања на послу  (17,18). 

Табела 1. Индивидуални и фактори ситуације као узроци синдрома сагоревања (17) 

    Индивидуални фактори      Фактори ситуације 

Демографске карактеристике Карактеристике радног места  

Особине личности  Однос посао – емоције  

Однос према радном месту  Организационе карактеристике  

 Рад који подразумева суочавање са смрћу 

 

У групу индивидуалних фактора, који се могу означити као узроци 

сагоревања, на првом месту су демографске карактеристике, које подразумевају 

старосну доб (старост), пол, брачно стање, достигнути ниво образовања. Поред тога, 

индивидуалне особине личности (храброст, самопоштовање, спремност за суочавање 

са проблемима) и однос према радном месту у највећој мери могу бити посматрани 

као потенцијални узроци сагоревања (18).  
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Са друге стране, на факторе ситуације се може утицати кроз менаџмент 

организације, при чему као главни узрок сагоревања могу бити означене основне 

карактеристике и захтеви радног места (радно време, обим посла, конфликти), начин 

на који се изражавају емоције на послу (потискивање или изражавање емоција), 

организационе карактеристике (рад у сменама, теренски рад, степен одговорности) и 

посао виског ризика (19). 

Први знаци који указују на појаву синдрома сагоревања на послу су од 

кључног значаја како би се на време предузеле превентивне мере које би ширење 

његових штетних последица спречиле. Може се испољити у различитим облицима – 

оно може да утиче на запослене физички, емоционално и бихевиорално. Поред тога, 

нису искључени осећаји фрустрације, беспомоћности и безнађа, губитака 

мотивације. У најгорем случају сагоревање на послу може довести човека до 

преиспитивања сопственог живота и анализи потенцијалних суицидних идеја 

(20,21). 

Синдрому сагоревања су склонији посвећени, перфекционисти, превише 

укључени и ауторитативни радници (22). Оно што води синдрому сагоревања код 

њих јесте сталан унутрашњи притисак у погледу радног функционисања, који, 

уколико није у складу са очекивањима особе, буди осећање кривице, 

инфериорности, неадекватности (4). 

1.3.  Професије и синдром сагоревања  

Феномен сагоревања на послу је специфичан, а начин на који се људи 

суочавају са њим је различит. Тако су различита и очекивања у послу, могућности 

напредовања у каријери, могућност остваривања баланса између приватног и 

пословног живота. У великом броју случајева очекивања која посао са собом носи су 

врло висока и доводе до тога да људи превише раде, што последично доводи до 

физичке и менталне исцрпљености организма (6).  

Паралелно са растућим високим захтевима према запосленима непрестано 

расте и изложеност стресу што имплицира његово хронично постојање, а све то даље 

се негативно одражава на ментално здравље радника и може довести до појаве 

синдрома сагоревања на радном месту (8). 



7 |  

 

 Истраживања спроведена са циљем испитивања заступљености синдрома 

сагоревања на послу показују да више од 3% укупне запослене популације трпи 

последице развијеног синдрома сагоревања (11).  

Присутан је код 48% запослених људи у Јапану и 69% на Тајвану, код око 

20% запослених у Сједињеним Америчким Државама (САД) и око 28% запослених у 

државама Европске уније  (EУ), што је приказано на графикону 1 (22,23). 

 

Графикон 1. Заступљеност синдрома сагоревања на послу на глобалном нивоу (23)  

Већина изложених занимања су професије које помажу, као што су: 

здравствени радници, социјални радници, полицијски службеници, учитељи и др. 

Ове категорије запослених су дефинисане у складу са њиховим професионалним 

опредељењем и количином притиска на послу коме су изложени. Тако, на пример, 

међу лекарима су изражени симптоми сагоревања на послу, што се приписује 

захтевима и стресу око пацијената, дугим сатима рада и административним 

оптерећењима. Појава симптома сагоревања много је чешћа код лекара и сестара 

хитне медицине и интерниста (23-26).  

Социјални радници и учитељи (27-29) су подложни испољавању симптома 

сагоревања  посебно јер се социјални радници свакодневно сусрећу са људима са 

социјалним проблемима, што се може одразити на сагоревање везано за искуства и 

невоље које корисници центра за социјални рад имају.  
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Са друге стране, према часопису The Journal, подучавање има највећу стопу 

сагоревања од било ког посла у јавној служби, а разлог томе јесу услови рада и 

однос према деци (27). 

Нема сумње да синдром сагоревања може бити изазван радом и превеликим 

оптерећењем послом (7), а може се јавити и у неком другом домену живота и пре 

запослења где особа доживљава хронични стрес. Тако је на пример, код студената 

познат као „студијски синдром сагоревања“ носи ризик за настанак депресије, 

неуспеха у прилагођавању, психосоцијалног дистреса, па чак и идеја о самоубиству 

(30). 

1.4.  Манифестације синдрома сагоревања  

Синдром сагоревања на послу некада је тешко уочити и препознати, посебно 

када се има у виду да је танка линија између стреса и сагоревања. Први симптоми 

синдрома сагоревања могу бити врло неспецифични и остати непримећени од 

окружења или погрешно протумачени.  

Тако на пример, субјективни симптоми, као што су несаница, смањење или 

појачање апетита, недостатак сексуалне жеље или осећај слабости, пад 

концентрације или преосетљивост, психичке промене и здравствене промене могу 

бити први симптоми.  

Није искључена апатија, осећај бесциљности, болови у зглобовима и 

мишићима, учестале главобоље. Бројна истраживања довела су до закључка да се 

сагоревање на послу манифестује кроз три главне компоненте (31): 

- емоционална исцрпљеност (енг. Emotional Exhaustion) -  односи се  на 

прекомерну исцрпљеност емоционалних и физичких ресурса; у овом 

случају долази до недостатка емоционалне енергије; до емоционалне 

исцрпљености долази услед прекомерног излагања стресу на радном 

месту; 

 

- деперсонализација (енг. Depersonalisation ) - односи се на интерперсоналну 

димензију сагоревања; ова варијабла односи се на негативан, циничан или 

безосећајан одговор на различите аспекте посла; 
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- смањено лично постигнуће (енг. Personal Accomplishment ) - односи се  на 

смањење личног успеха и продуктивности у обављању пословних 

задатака.  

Недостатак жеље и појава емоционалне исцрпљености се односи на 

недостатак емоционалне енергије - овде је физичка енергија занемарена. Разумевање 

емоционалне исцрпљености може се објаснити кроз теорију очувања ресурса, где је 

основни постулат ове теорије такав да тврди да недостатак ресурса у комбинацији са 

високим захтевима доводи до сагоревања. 

 Спајање малих ресурса и високих захтева доводи до ерозије других ресурса, 

као што су енергија, идентификација и ефикасност. Тај недостатак енергије, који се 

види као даљи губитак ресурса, довешће до неадекватног суочавања, попут 

деперсонализације (31). 

Деперсонализација се налази у директној корелацији са емоционалном 

исцрпљеношћу и представља покушај дистанцирања од посла због губитка 

емоционалне енергије. Као директна последца долази до дехуманизације и 

третирања људи као предмета, недостатка емпатије (31).  

Последично, сагоревање на радном месту достиже врхунац када се јавља 

осећај исцрпљености за обављање посла и када посао не представља значајан део 

живота и професионалног напретка (32-34). 

Сагоревање на послу и препознавање његових симптома представља кружни 

и кумулативни процес који се унедоглед понавља. То значи да сагоревање може бити 

на ниском нивоу када запослени осећају малу количину емоционалне исцрпљености, 

што се даље манифестује ниским степеном деперсонализације и смањења личног 

постигнућа.  

Како се циклус одвија, тако се емоционална исцрпљеност повећава заједно са 

деперсонализацијом и личним постигнућем, чиме се наставља зачарани круг 

сагоревања, што је приказано на слици 1 (30). 
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Слика 1. Четири фазе сагоревања на послу (31) 

У првој фази, фази радног ентузијазма, постоји најнижи ниво емоционалне 

исцрпљености и највећа посвећеност послу. У овој фази запослени су максимално 

концентрисани на посао и поседују висок ниво енергије и ефикасности, постављају 

себи нереалне циљеве. Нереално постављени циљеви и уложени напор често 

резултирају личним разочарањем.  

Тиме се започиње друга фаза - фаза стагнације. Слободно се може рећи да је 

то фаза у којој се јављају први осећаји разочарања и преиспитивања сопствених 

способности и вештина. Ово је фаза када је емоционална рањивост изражена, а 

истовремено је присутна отежана комуникација.  

Трећа фаза - фаза емоционалног повлачења и изолације карактерише се 

емоционалним удаљавањем од корисника услуга и колега, што доприноси 

доживљају посла као бесмисленог и невредног. Јављају се први знаци телесне 

исцрпљености (главобоље, хронични умор, несаница, алергије и сл.), што 

представља додатни стрес и доводи до последње фазе сагоревања на послу - фазе 

апатије и губитка животних интереса. У четвртој фази долази до појаве 

равнодушности и потпуног губитка вере у себе и своју способност. У фази апатије и 

губитка жеље за животом је озбиљан предзнак појаве анксиозности и депресије, при 

чему је дошло до потпуног засићења и емоционалне исцрпљености (35-38). 
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1.5.  Инструменти за мерење ризика од сагоревања 

Једна од значајнијих стратегија за смањење могућности сагоревања на послу 

јесте стално мерење, развој и примена превентивних мера, а затим поновно мерење 

постојања ризика поновне појаве овог синдрома. Како би се кључне карактеристике 

синдрома сагоревања идентификовале, следећи корак био је развој мера које би 

могле да процене могућност појаве овог синдрома (8) које су приказане на  на табели 

2  

Табела 2. Најчешће коришћени инструменати за мерење ризика од 

сагоревања, са кључним карактеристикама и областима примене.   

Инстумент за мерење Димензије индикатора сагоревања 
које инструмент мери 

Кључне карактеристике 
инструмента 

Област примене 

MBI (Maslach Burnout 
Inventory-Human Services 

Survery (MBI-HSS) 

 Емоционална исцпљеност 
 Деперсонализација 
 Ниска лична оствареност 

Инструмент мери три 
димензије сагоревања 

Стручњаци 
помагачких занимања 

Maslach Burnout 
Inventory-General 
Survey (MBI-GS) 

Емоционална исцпљеност 
Цинизам 
Ниска лична оствареност 

Инструмент мери три 
димензије сагоревања 

Стручњаци 
непомагачких  
занимања 

Maslach Burnout 
Inventory-Educator Survey 

(MBI-ES) 

Емоционална исцпљеност 
Деперсонализација 
Ниска лична оствареност 

Инструмент мери три 
димензије сагоревања 

Школство-наставници 

BM (Burnout Measure) Осећај емоционалне 
исцрпљености и пренапрегнутости 
послом 

Инструмент мери само 
једну димензију 

Није наведено 

CESQT (Assessment Questions 
for Burnout Syndrome at Work) 

Идеализовање радног места  
Психички замор Незаинтересованост 
Кривица 

Инструмент мери три 
димензије сагоревања, са 
фокусом на психолошке 
аспекте радног места 

Установе социјалне 
заштите 

CBB (Burnout Brief 
Questionnaire) 

Карактеристике радних задатака 
Организација  
Досада 
Емоционална исцрпљеност 
Деперсонализација 
Лично остварење  
Физичке, социјалне и психолошке 
последице 

Инструмент покрива 
широке аспекте 
укључујући и 
карактеристике радног 
места као и пратеће 
психолошке феномене, а 
фокус је на последицама 
сагоревања 

Установе социјалне 
заштите 

SMBQ (Shirom-Melamed 
Burnout Questionnaire) 

Емоционална исцрпљеност Физички 
умор 
Когнитивни умор 
Напетост  
Равнодушност 

Покрива свеобухватно 
ментално и физичко 
сагоревање 

Све професије 

Questionnaire for 
burnout in nursing 

(CDPE) 

Позадина 
Професионални однос 
Личност која пружа отпор 
Конфронтација 
Последице 

Инструмент покрива 
широке аспекте са 
фокусом на последице 
сагоревања 

Здравство 

HBAS (Holland Burnout 
Assessment Survey) 

Позитиван однос према преношењу 
знања  
Посвећеност преношењу знања 
Менторска подршка  
Препознавање сагоревања 

Инструмент укључује 
теоријску основу 
сагоревања са фокусом на 
повезаност размене 
информација и 
сагоревања  

Користи се у сврху 
едукације 

OLBI (Oldenburg Burnout 
Inventory) 

Осећај емоционалне исцрпљености  
Повлачење из одређене активности 

Користи само две скале; 
позитивне и негативне 

Све професије 
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услед сагоревања ознаке степена 
сагоревања 

У зависности од домена и димензија  мере конструисан је велики број мерних 

инструмената. Сваки од инструмената има своје предности и недостатке, при чему 

су неки погоднији за одређене популације или средину у којој се користе.  

У зависности од индивидуалних карактеристика ситуације и испитаника 

примењује се одговарајући инструмент. Упоредним приказом најчешће коришћених 

инструмената може се уочити да неки од њих мере само једну димензију сагоревања 

- Burnout Measure (BM) и то је други најчешће коришћени инструмент са стопом 

примене од 5% и анализира сагоревање кроз исцрпљеност послом (39). Oldenburg 

Burnout Inventory (OLBI) мери мере двеју димензија и користи мешовите уместо 

само негативние ставке сагоревања, док Shirom-Melamed Burnout Questionnaire 

разликује три димензије исцрпљености - физичку, емоционалну и когнитивну (39). 

Најчешће коришћени инструмент је Maslach Burnout Inventory (MBI) који 

мери све три димензије сагоревања. MBI постао најпопуларнији инструмент којим се 

може проценити вероватноћа ризика сагоревања на радном месту. О томе говори и 

податак да је MBI коришћен у преко 90% студија и истраживања. Овај инструмент је 

опште прихваћен у свим земљама Латинске Америке, EУ и САД. (10,11). 

1.6.  Дијагноза сагоревања и диференцијација у односу на остале психолошке 

феномене 

Сагоревање на послу све више поприма облик епидемије и постаје глобални 

проблем. С обзиром на то да постоји велико одсуство радног становништва 

погођених овим синдромом, као и велике економске трошкове које он проузрокује, 

важно га је рано дијагностиковати и увести превентивне мере (7). 

 Његово рано откривање може помоћи и елиминисању симптома на време, 

посебно како би се избегло збуњивање због дијагнозе, јер је за то потребно време. 

Иако је тема сагоревања на послу постала опште заступљена и предмет бројних 

истраживања, његова дијагноза још увек није свуда прихваћена, због чега је у 

појединим деловима света о томе тешко говорити.  
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Овај феномен деценијама интригира научну јавност пре свега због својих 

последица. У систематском прегледу на основу релевантних студија последице су 

сумиране и подељене у три групе. Наведене су само оне које су означене у раду као 

значајни налази: 

- физичке последице (хиперхолестеронемија, тип 2 дијабетес, 

кардиоваскуларне болести, мускулоскелетни болови, хронични умор, 

главобоља, респираторне инфекције, гастроинтестинални проблеми, повреде 

и смртност испод 45 година); 

- психичке последице (инсомнија, депресивни симптоми, психосоматске 

болести, ментални поремећаји); 

- последице везане за радну способност (незадовољство послом, апсентизам, 

презентизам, превремено пензионисање) (22).  

Број студија о економским последицама овог синдрома је ограничен. Ипак,  

Широм наводи  да је први разлог зашто је синдром сагоревања на послу  значајан 

управо то што је његова преваленција у развијеним земљама висока и зато што он 

представља значајан економски, социјални и психолошки трошак запосленима и 

послодавцима (21). У Норвешкој је процењено да су годишњи трошкови синдрома 

сагоревања на послу око  1,7 милијарди евра (8). 

 Сагоревање и исцрпљеност, посебно у развијеним земљама постали су један 

од главних узрока који доводе до пораста броја запослених на боловању. У 

медицини рада неких европских земаља са добро организованом здравственом 

заштитом, као што су, на пример, Шведска и Холандија, сагоревање на послу је 

уведено као медицинска дијагноза (13). Из тог разлога је Шведски национални одбор 

за здравље и добробит овај феномен  2005. године додао под дијагнозом  F43.8 

„остале реакције на изузетан стрес“, што је 2008. године прихваћено од стране 

Шведске здравствене организације.  

То значи да је сагоревање било укључено у приручнике, а да су лекари и 

други здравствени радници били обучени за процену и лечење сагоревања према 

раније постављеним дијагностичким критеријумима (31). У неким земљама Европе 

је званично признат и као професионално обољење (8).  
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У Међународној класификацији болести - 10 ревизија (MKБ -10), сагоревање 

се може наћи под шифром Z73.0 које описује синдром сагоревања на послу као 

стање виталне исцрпљености које искључује проблеме повезане са социоекономским 

и психосоцијалним условима (Z55 - Z65) (40).  Од 28. маја 2019. године Светска 

здравствена организација (СЗО) га је уврстила у Међународну класификацију 

болести 11. ревизија , под шифру QD85. Није класификован као ментално стање, 

него је описан у поглављу „Фактори који утичу на здравствени статус или контакт са 

здравственом службом“. Дефинисала га је као синдром који настаје као резултат 

хроничног стреса на раду и карактеришу га три димензије:  

- недостатак енергије или исцрпљеност; 

- повећана ментална дистанца од посла или осећај негативизма или цинизма 

повезаних са послом;  

- смањење професионалне успешности (42). 

Претпоставке су и планови да ће синдром сагоревања на послу бити 

прихваћен на глобалном нивоу и посматран као болест од 1. јануара 2022. годинe 

(41,42), што ће дати прилику здравственим радницима да овај синдром 

дијагностикују и лече.  

Синдром сагоревања се посматра као професионални феномен (43), а не као 

здравствено стање које настаје као резултат хроничног стреса на радном месту који 

није успешно превазиђен/савладан. С тим у вези, основне карактеристике које се 

испољавају код особа које пате од синдрома су осећај исцрпљености или недостатка 

енергије, ментална дистанцираност од посла, негативан став у односу на посао, 

смањење ефикасности и профитабилности на радном месту. 

Сагоревање на послу као феномен се повезује са радним задацима и 

занимањима, и као такво се не може поистовећивати са искуствима из других 

области живота (43). Рано дијагностиковање синдрома сагоревања и предузимање 

одређених корака након постављања дијагнозе може помоћи лечењу уз помоћ 

активног приступа јер симптоми у многим случајевима једноставно не нестају.  

Синдром сагоревања има везе са навикама, због чега је први корак у његовом 

активном отклањању промена навика појединца (44). Сама дијагноза и приступ овом 

феномену захтева интердисциплинаран приступ и комуникацију између свих страна 
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које су укључене у дијагностички процес (пацијент, лекар опште праксе, 

специјалиста, психолог, друге дисциплине). Добро узета анамнеза представља први 

корак у идентификацији потенцијалних фактора стреса у приватном и 

професионалном окружењу особе и откривању злоупотребе алкохола или дрога.  

На самом почетку постављања дијагнозе примењује се детаљан физички 

преглед и узимање рутинских лабораторијских анализа (крвна слика, разни 

функцијски тестови, електролити) како би се извршило детаљно испитивање стања. 

Тада се врши и рана психијатријска консултација, као и спровођење поступака 

психометријских испитивања. У појединачним, специфичним случајевима користи 

се „биомониторинг стреса“ (нпр. кортизолниво/дневни профил) и спроводе посебне 

имунолошке и/или ендокринолошке анализе (нпр. ћелијски/хуморални имуни 

систем, хипоталамо-хипофиза-надбубрежни систем), које је неопходно узети у обзир 

(45). 

Синдром сагоревања на послу треба разликовати од других феномена који су 

са њим повезани, на пример, од стреса, депресије, незадовољства послом. Примарна 

разлика између стреса и сагоревања  лежи у чињеници да је стрес узрок сагоревања. 

То значи да стрес може бити краткотрајан, али да се понавља у континуитету дуже, 

што може допринети развоју хроничног поремећаја. Стрес, без обзира на извор, 

врсту и порекло, доприноси појави различитих последица које могу бити позитивне 

или негативне (46).  За разлику од стреса, сагоревање има искључиво негативне 

ефекте за посао, појединца и организацију (47). 

На крају, синдром сагоревања и незадовољство послом су уско повезани. Са 

једне стране, незадовољство послом се јавља као последица свакодневног стреса и 

притиска и чини саставни део сагоревања, али незадовољство послом не мора нужно 

да буде повезано са високим нивоима емоционалне исцрпљености (47). 

1.7.  Специфичности синдрома сагоревања у сектору безбедности  

Синдром сагоревања на послу је специфичан јер настаје као последица 

хроничног стреса међу запосленима, посебно оних који имају високоризичне 

послове. Имајући у виду и велики ниво одговорности према људском животу и 

материјалним добрима, досадашња истраживања показују да су одређене професије 
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у сектору безбедности (полицајци, детективи, чувари у затворима, физичко-техничко 

обезбеђење) сврстане у високоризичне професије (48). 

 Сектор безбедности се посматра као елемент који има важну улогу у 

спречавању конфликата и кризних ситуација, њиховом управљању и решавању. 

Свеобухватни начин заштите који припада сектору безбедности представља један 

сложени систем који је из дана у дан изложен све већим и озбиљнијим изазовима. 

Сектор безбедности традиционално спада у надлежност државе. 

 Иако припада надлежности државе,  државни сектор безбедности није увек и 

свуда у могућности  да обезбеди присуство полицијских службеника, што је довело 

до развоја приватног сектора безбедности. О томе говори и чињеница да је све већи 

број ангажованих субјеката из сектора приватног обезбеђења који пружају услуге 

заштите.  

Приватни сектор безбедности представља веома значајну карику у развоју 

савремених међународних односа и функционисању самих држава (49). 

Комплементаран је државном сектору и његовим специјализованим службама и 

умногоме је растеретио полицију и преузео бројне мање сложене послове, али веома 

важне за безбедност у заједници (50). 

Према подацима претраживања PubMed  базе података Национална 

библиотека САД до сада је објављено преко 100 радова који се баве проблемом 

сагоревања на послу у  сектору безбедности. Имајући у виду ризик и озбиљност који 

собом носи рад у приватном  и државном сектору безбедноси сматра се  да је 

полицијско занимање једно од најстреснијих занимања које бележи највећи број 

случајева сагоревања на послу (48). Са друге стране, готово да не постоје 

истраживања која испитују заступљеност синдрома сагоревања у приватном сектору 

безбедности. Уважавајући чињеницу да се у Србији није процењивао синдром 

сагоревања у приватном сектору безбедности, ово истраживање биће основа за 

будућа истраживања и процене. 

1.7.1. Приватни сектор безбедности 

У анализи приватног сектора безбедности полази се од чињенице да приватна 

безбедност представља скуп свих недржавних носиоца заштитних функција у земљи 
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који послују на тржишном принципу, а чији клијенти могу бити сви потенцијални 

(државни или приватни) корисници услуга који имају потребе за допунском 

безбедношћу (51).  

У прилог тумачењу приватног сектора безбедности говори и чињеница да све 

већи број приватних и државних институција ангажује приватно обезбеђење које 

преузима улогу заштите њихове безбедности (52).  

Појава приватних агенција чији је основни задатак пружање услуга 

безбедности и заштите везује се за другу половину 20. века, док од почетка 21. века 

доживљава праву експанзију. За њихов развој карактеристична су три догађаја: 

завршетак Хладног рата и вакум који је он изазвао у потражњи и пружању 

безбедности, трансформација у природи ратовања и нормативни раст приватизације 

у свим секторима (53). 

 Експанзија приватног сектора безбедности започела је кроз стварање 

приватних војних компанија за обезбеђење и приватних детективских агенција. Тиме 

је започео развој приватне индустрије безбедности који функционише на глобалном 

нивоу и континуирано се развија (53).  

Велику улогу у области безбедности имају приватне компаније за физичке и 

техничке области безбедности које су настале као резултат растуће потребе за 

безбедносним службама на локалном и националном нивоу. Услуге које пружају ове 

компаније, као што су безбедност објеката, лица и имовине, све су траженије (54). 

Приватни сектор безбедности, дакле, представља скуп регистрованих цивилних 

компанија које су специјализоване за пружање услуга комерцијалне природе 

домаћим и страним клијентима за заштиту људи, имовине и објеката у складу са 

законом (55). 

У систему националне безбедности, приватна безбедност заузима веома 

важно место у развијеним земљама и има дугу традицију у САД, Великој Британији 

и Француској (56). У ЕУ у овом сектору има око 1,7 милиона запослених, САД  око 2 

милиона (56), а у Републици Србији (РС) се процењује да у овом сектору има око 40 

хиљада запослених (52). У већини западних држава приватне безбедносне компаније 

постале су одговорне за обезбеђивање: јавног реда и мира, заштиту критичних 

националних инфраструктура, банака, амбасада и аеродрома.  
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У последње време приватне безбедносне компаније пружају услуге великим 

мултинационалним корпорацијама, владама, институцијама Уједињених нација и 

другим међународним организацијама (53). 

Рад у приватном сектору безбедности организацијски и оперативно највише је 

сличан раду у полицији. Службеници обезбеђења носе униформе, службене 

легитимације и могу да носе и оружје. Често су хијерархијски организовани као 

полиција и користе чинове (50). Службеници обезбеђења на свом радном месту 

подложни су интеракцијама са грађанима, што понекад може бити стресно и опасно. 

Они су често на свом послу изложени физичким и вербалним нападима, али могу се 

наћи и у животно угрожавајућим ситуацијама без упозорења (убиства, пљачке 

банака и друго) (56). 

Обављање послова у сектору безбедности, како приватне тако и јавне, 

подразумева излагање сличним ситуацијама и претњама. То значи да су запослени у 

приватном сектору обезбеђења неретко сведоци страдања других; изложени су 

разним опасностима, насиљу, трауматичним инцидентима. Овакав ризик и стрес 

носи собом и могућност угрожавања сопственог живота у току обављања радних 

задатака и вршења дужности (повреде или смрт) (57).  

Ипак, иако се суочавају са сличним и ризичним ситуацијама, основна разлика 

која постоји између полицијских службеника и службеника приватног обезбеђења 

огледа се у законској моћи коју полиција има и која је делегирана од стране државе 

(58). Са друге стране, службеници приватног  обезбеђења немају статус овлашћеног 

службеног лица, мада имају велики број овлашћења која су слична овлашћењима 

полиције, али их примењују у штићеном простору у изузетним околностима. 

 Службеници приватног обезбеђења најчешће обављају послове пратње новца 

и драгоцености, непосредне заштите лица (услуге обезбеђења телохранитељског 

типа) и мобилно, тј. патролно обезбеђење повременим надзором имовине (најчешће 

повезано са неком врстом техничке заштите, нпр. алармним системом дојаве), 

послове одржавања реда на јавним скуповима, спортским приредбама и другим 

местима окупљања грађана (51).  

Због своје сличности у обављању задатака и организацији може се 

претпоставити да организациони чиниоци и у државном и у приватном сектору 
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безбедности утичу на доживљај сагоревања на послу. Тако се могу посматрати две 

димензије појаве овог синдрома - паралелним приказом организационих чинилаца 

који до његове појаве доводе: 

Табела 3. Узроци сагоревања на послу у државном и приватном сектору безбедности  

(53-55,56,60) 

        Државни сектор безбедности          Приватни сектор безбедности 
- хијерархијска структура 

организације 
- нејасна улога  радних задатака 

- преоптерећеност послом - високи захтеви и очекивања 

- лош начин комуникације са 
надређенима 

- прековремени рад 

- лоша кадровска политика 
- лоша радна атмосфера - недостатак 

подршке руководства 

- незадовољство висином примања 
- међусобна нетрпељивост 

запослених 

- изостанак награђивања и мотивације - ниска примања 

- недостатак позитивних и пријатних 
интеракција са колегама 

- осећај претеране експлоатисаности 

 

Сагледавајући кључне узроке који доводе до појаве синдрома сагоревања у 

сектору безбедности може се уочити да је учешће радника у одлукама о 

организацији посла у сектору приватне безбедности мање флексибилно него у 

државном сектору. Изложеност додатном стресу и притиску на послу код 

службеника обезбеђења ствара и чињеница да је код запослених у приватном 

обезбеђењу нижи степен обуке у односу на полицијске службенике и да генерално 

постоји низак ниво вредновања у друштву (59 - 61).  

Запослени у сектору безбедности, како приватном, тако и државном, већи део 

времена проводе удаљени од породица, а преоптерећеност послом резултира 

напетошћу и анксиозношћу, неретко и депресијом. Поред негативних физичких 

утицаја и психолошки ефекат може утицати на службенике обезбеђења. Тако на 

пример, може доћи до угрожавања здравља других људи који се друже и 

комуницирају са њима ван радног места (62).  
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Убрзан развој приватног сектора безбедности последњих деценија у свету и 

РС захтева већу пажњу на истраживању квалитета живота ове групације. Могућност 

настанка синдрома сагоревања код запослених у приватном сектору безбедности у 

РС може се сагледати у односу на шири контекст и то кроз сагледавање општих 

вредности, политичких и економских прилика и нестабилности у региону. 

РС је била последња која је у овој области, по угледу на земље региона и ЕУ 

донела законску регулативу у овом сектору. Делокруг рада, овлашћења, процедуре и 

евиденције које спроводе службеници приватног обезбеђења у РС регулисане су 

Законом о приватном обезбеђењу (63,64).  

Законска регулатива у овој области је хармонизована са регулативом ЕУ, при 

чему и службеници приватног обезбеђења имају слична овлашћења као и 

припадници полиције, као дела државног сектора безбедности, што се односи на 

примену мера у штићеном простору - од провере идентитета до употребе ватреног 

оружја (64). 

Узимајући у обзир лоше услове рада, веома ниска примања, неплаћен ноћни 

рад у складу са законом, прековремени рад, непоштовање смена, смањен број 

радника од потребног на објекту  (52,53) може се претпоставити да су радници у 

приватном сектору безбедности у РС више изложени негативним утицају радног 

окружења него радници у приватном сектору безбедности у ЕУ. 
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2. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

2.1. Циљеви докторске дисертације: 

Дефинисани су следећи циљеви истраживања: 

1. утврдити учесталост синдрома сагоревања на послу међу запосленима у 

приватном професионалном обезбеђењу; 

2. анализирати повезаност појаве синдрома сагоревања на послу и социјално-

економских, демографских и професионалних карактеристика запослених; 

3. анализирати повезаност појаве синдрома сагоревања на послу и синдрома 

замора; 

4. анализирати повезаност појаве синдрома сагоревања на послу и депресије; 

5. анализирати повезаност појаве синдрома сагоревања на послу и квалитета 

живота. 

2.2. Радне хипотезе 

Дефинисане су следеће хипотезе истраживања: 

1. код испитиваних запослених у узорку биће присутан ризик од сагоревања на 

послу; 

2. код испитиваних запослених у узорку социјалне, демографске, економске и 

професионалне карактеристике представљају предикторе синдрома 

сагоревања; 

3. код испитиваних запослених у узорку, синдром сагоревања на послу је 

повезан са нижим квалитетом живота, депресивношћу и замором.
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3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

3.1. Врста студије 

Истраживање je спроведено као мултицентрична студија пресека на  

репрезентативном узорку запослених у агенцијама које се баве приватним 

обезбеђењем у седам градова централне Србије.  

Придржавајући се последње верзије Хелсиншке декларације, Светске медицинске 

асоцијације и њених Етичких принципа за медицинска истраживања (65) сваки 

запослени је детаљно информисан у вези са циљевима, процедурама, могућим 

ризицима и корисним ефектима истраживања. У истраживању су учествовали само 

они запослени који су дали добровољни, писани пристанак за учешће. Сагласност  за 

спровођење истраживања  добијена је од директора агенција за приватно обезбеђење  

укључених у истраживање. 

Спровођење студије одобрено је од стране Етичког комитета Медицинског 

факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици одлуком № 09-972-1 од 10.09.2018. године.  За коришћење упитника 

сагоревања на послу ауторке Кристине Маслач, у овом истраживању,  упитник за 

стручњаке помагачких занимања (енг. Maslach Burnout Inventory - Human Services 

Survey - MBI-HSS) добијена је Дозвола за коришћење тестова у научноистраживачке 

сврхе № 02/2018. од 09.05.2018 године од „Синапса Едиција“ д.о.о. Сви упитници су 

валидирани, дуго се користе у РС и  дозвола за њихово коришћење није била 

потребна. 

3.2. Селекција испитаника 

На почетку истраживања прецизно је дефинисано које карактеристике 

испитиване популације су узете као критеријуми за укључивање, а које као 

критеријуми за искључивање из истраживања. На основу ових критеријума 

елиминисани су запослени који захтеване критеријуме не испуњавају. 
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Критеријуми за укључивање запослених у истраживање: пунолетне особе 

оба пола лиценциране за рад у приватном обезбеђењу које су добровољно пристале 

да учествују.  

Критеријуми за искључивање запослених из истраживања: запослени који 

су у поступку добијања лиценце, дисконтинуитет у раду дужи од једне године, дужа 

боловања или вишеструке промена радног места у последњих 5 година, запослени 

који су у претходном кратком периоду били изложени већој психофизичкој трауми, 

независно од професионалног окружења (болест или смрт блиске особе, развод), као 

и запослени који су одбили да учествују. 

3.3. Снага студије и величина узорка 

Кохорту испитаника чинили су лиценцирани запослени у агенцијама за 

приватно обезбеђење у седам градова у централној Србији искључујући територију 

Аутономне Покрајине Војводине и Аутономне Покрајине Косово и Метохија. 

Одређивање репрезентаивности узорка извршено је уз помоћ интернет калкулатора 

величине узорка https://www.chechkmarket.com/sample-size-calculator.(66) 

.Калкулатор величине узоркa (енг.Sample Size Calclator) је представљен као јавна 

услуга  софтвера за истраживање Creative Research Systems. Користити се за 

одређивање броја испитаника  које треба укључити у студију да би се добио резултат 

који одражавају циљну популацију онолико прецизно колико је потребно. Ниво 

прецизности у постојећем узорку одређује се интервалом поверења и нивоом 

поузданости. Ниво поузданости од 95% значи да можете бити 95% сигурни; ниво 

поузданости од 99% значи да можете бити 99% сигурни. Већина истраживача 

користи ниво поузданости од 95%. У калкулатор се уноси ниво поузданости, 

величина популације, маргинлна  грешке  и он аутоматски рачуна величину узорка  

је потребна за истраживање. Једноставан је за употребу а сва  неопходна упуства се 

налазе на сајту (66).Величина репрезентативног узорка је 439, снага студије 80% и 

вероватноћа грешке прве врсте α од 0,05 за двосмерно тестирање нулте хипотезе и 

претпоставком да ће 60 % запослених да попуни упитнике добијена је величина 

репрезентативног узорка од 351 особе.  

3.4. Место и време истраживања  
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Истраживање је спроведено у пероду од јануара до априла 2019. године у 

агенцијама за приватно обезбеђење у: Краљеву (Guard security sistem 036), Крушевцу 

(Alfa Guard d.o.o.), Крагујевцу (KGB sistem plus d.o.o.), Јагодини (Bata security), 

Чачку (Alarm), Нишу (Nifon Security d.o.o, Alarmguard 24 d.o.o.) и Београду (Soko 

group d.o.o, Soko security d.o.o, Tidija SG Security d.o.o). 

3.5. Прикупљање података и инструменти истраживања 

За потребе овог истраживања конструисан је посебан општи упитник за 

прикупљање социодемографских података. У процесу мерења субјективне 

перцепције здравља и квалитета живота, као и процене утицаја унутрашњих фактора 

(варијабле које одсликавају одлике личности, начин прихватања своје улоге, моделе 

понашања у одговору на радно окружење, појаву депресије)  коришћена су још 

четири упитника:  

- Маслач упитник за процену синдрома сагоревања на послу за стручњаке 

помагачких занимања (енг. Maslach Burnout Inventory - Human Services 

Survey, MBI-HSS) (10); 

- Упитник за процену квалитета живота кратка форма SF-36 (енг.Short Form 36 

Health Survey) (67-69); 

- Крупова скала замора (енг. Fatigue Severity Scale, FSS) (70-71);  

- Упитник пацијентовог здравља - 9 (енг. The Patient Health Questionnaire-9, 

 PHQ-9) (72-76). 

3.5.1 Општи упитник  

Путем посебно дизајнираног упитника са укупно 20 питања, прикупљени су 

општи подаци о запосленима: основни социодемографски подаци (пол, старост, 

брачно стање и број деце, ниво образовања, дужина радног стажа, искуство у раду и 

дужина рада на некој од руководећих позиција, сменски рад, рад на терену, 

специфичне карактеристике радног места).Једним питањем на тростепеној 

Ликертовој скали испитивао се ниво задовољства запослених условима свог посла. 

Запосленима je понуђена могућност да у отвореном питању изнесу примедбе на 

услове рада. Материјално стање домаћинстава процењивано је на основу решености 

стамбеног питања, висине личног дохотка и додатних прихода.  
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3.5.2. Маслач упитник за процену синдрома сагоревања на послу ( енг.Maslach 

Burnout Inventory, MBI) 

MBI се данас сматра најпознатијим и најпоузданијим мерним инструментом 

за мерење синдрома сагоревања, о чему говори и чињеница да је преко 90% 

спроведених истраживања користило овај инстумент.  Маслач и колеге су првобитно 

дефинисали сагоревање као психолошки синдром емоционалне исцрпљености, 

деперсонализације (касније замењен конструктом цинизма) и смањеном 

ефективношћу или личним постигнућем, што чини ову скалу мултидимензионалним 

конструктом.  

У пракси, постоје укупно три верзије овог упитника:  

- за општу популацију (енг. MBI - General Survey, MBI-GS) са 16 варијабли;  

- за запослене у установама који су у непосредном контакту са људима 

(енг. MBI -Human Services Survery, MBI-HSS) са 22 варијабле; 

- за запослене у образовним установама (енг. MBI - Educators Survey, MBI-

ES) са 22 варијабле.  

За потребе овог истраживања коришћен је MBI-HSS. MBI-HSS састоји се од 

укупно 22 питања, која се потом користе у израчунавању три подскале које мере 

различите аспекте сагоревања на послу: 

1. емоционалне исцрпљености1 - мери осећај емоционалне 

пренапрегнутости и исцрпљености изазване послом; 

2. деперсонализације2 - мери непостојање осећаја и безличне реакције према 

примаоцу услуга, помоћи, третмана или подучавања, односно, осећај 

непријатности узрокован напором; 

3. лична оствареност или мањак личног постигнућа3 - мери доживљај 

компетентности и успешности у раду с људима, односно, осећај 

компетиције и задовољства послом.  

 
1 енг. Emotional Exhaustion – у даљем раду биће коришћена скраћеница ЕЕ 
2 енг. Depersonalization – у даљем раду биће коришћена скраћеница DP 
3 енг. Personal Accomplishment – у даљем раду биће коришћена скраћеница PA 
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Подскалу Емоционалне исцрпљености (ЕE) чини 9 питања, подскалу 

Деперсонализације (DP) чини 5 питања и подскалу Личне остварености (PA)  чини 8 

питања. Свако питање чини низ тврдњи које изражавају степен слагања са 

изреченим тврдњама, а категорије одговора су дате кроз седмостепену Ликертову 

скалу од 0 (никад) до 6 (сваки дан), односно (0 - никада, 1 - једном годишње и ређе, 2 

- једном месечно и ређе, 3 - неколико пута месечно, 4 - једном недељно, 5 - више 

пута недељно, 6 - свакодневно). 

Укупан став сваког испитаника добија се сумирањем, специфичним кључем, 

матрицом за сваку од три, претходно поменуте подскале, а укупан степен сагоревања 

на послу представљен је једном свеобухватном скалом која се израчунава на основу 

тачно прецизиране формуле  (10). Граничне вредности израчунатих подскала дате су 

на следећој табели: 

Табела 4. Граничне вредности емоционалне исцрпљености, деперсонализације и 

личне остварености (10) 

Емоционална 
исцрпљеност 

Деперсонализација Лична оствареност 

Ниво Вредност Ниво Вредност Ниво Вредност 

Ниска 0 до 16 поена Ниска 0 до 6 поена Ниска 0 до 31 поена 

Умерена 17 до 26 поена Умерена 7 до 12 поена Умерена 32 до 38 поена 

Висока 27 поена и 
више 

Висока 13 поена и      
више 

Висока 39 поена и 
више 

 

Високи степен сагоревања на послу одражава се високим резултатима на 

подскалама емоционалне исцрпљености и деперсонализације и ниским резултатима 

на подскали личне остварености. То значи да високи резултати на подскали ЕЕ и DP 

доприносе синдрому сагоревања, док га високи резултати на подскали 

професионалне остварености умањују (10). Средњи степен синдрома сагоревања на 

послу одраз је средњих вредности на свим подскалама. Низак степен сагоревања на 

послу одражава се ниским резултатима на подскалама ЕЕ и DP и високим 

резултатима на подскали PA. О присуству синдрома сагоревања на послу не може се 
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донети закључак ако се изоловано посматра подскала PA. Подскала PA је релевантна 

само уколико је потврђена са EE или DP подскалом. 

3.5.3. Упитник за процену квалитета живота кратка форма SF-36  ( енг.Short 

Form 36 Health Survey) 

SF-36 је најчешће коришћен инструмент којим се мери субјективан осећај 

сопственог здравља, односно квалитет живота повезан са здрављем (енг. Health 

related quality of life - HRQoL). Упитник је стандардизовани мерни инструмент, а 

састоји се од 36 питања која се односе на временски период од четири недеље. 

Дизајниран је да анализира саморангирајућу индивидуалну перцепцију здравља, 

функционалног статуса и осећаја доброг стања (енг. Well-beeing). Доказано је да је 

врло сензитиван за процену свеобухватног утицаја здравља на квалитет живота.  

Питања обухватају 8 домена из области здравља: физичко функционисање, 

ограничења због физичког здравља, телесне болове, опште здравље, виталност, 

социјално функционисање, ограничења због емоционалних проблема и психичко 

здравље. Када се израчуна укупан збир сваког појединачног домена, приступа се 

израчунавању композитног скора физичког здравља (енг. Physical Health Composite 

Score - PHC) и композитном скору менталног здравља (Mental Health Composite 

Score - MHC), који су у вези са квалитетом живота. 

 Сви појединачни скорови и оба композитна скора могу имати вредности у 

интервалу од 0 до 100, при чему је 0 одраз веома лошег квалитета живота, а 100 

представља идеалан квалитет живота који је последица доброг физичког и менталног 

здравља (77). Овај упитник је заступљен у великом броју земаља и примењује се у 

оквиру Међународног пројекта за изучавање квалитета живота (енг. International 

Quality of Life Assessment - IQOLA - Project). У овој студији користиће се језички и 

културолошки адаптиран генерализовани упитник за српско говорно подручје (енг. 

Short Form 36 Health - SF-36). 

Упитник је коришћен за испитивање детерминанти здравственог статуса и 

квалитета живота у области физичког и менталног здравља. Приручник MOS (енг. 

Тhe Medical Outcome Study) даје све потребне податке о психометријским својствима 

оригиналне верзије SF-36, валидности и поузданости (78). Организација за развој 

науке, квалитета живота и развој мерних инструмената МОS и њен Саветодавни 
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комитет (енг. The Medical Outcomes Trust Advisory Committee), уврстили су SF-36 у 

групу генеричких инструмената за мерење здравственог статуса и квалитета живота.  

Овај упитник је изведен из већег мерног инструмента са 149 исказа FWBP 

(енг. Functioning and Well-Being Profile). У питању је најшире коришћен генерички 

мерни инструмент у клиничкој пракси и истраживачком раду који је заснован на 

симптомима и самопроцени. Може се користити као мера функционалног статуса и 

личног осећаја доброг стања (68). У многим земљама је примењиван у 

истраживањима опште популације, а такође се широко користи и за проучавање 

специфичних циљних група. Мултифакторијална хијерархијска класификација 

појмова (таксономија) по структури има три нивоа: 

I 36 питања (35+1), 

II осам подскала, од којих свака садржи 2 до10 питања, 

III два композитна скора. 

Осам подскала овог упитника примењују се у процени категорије (димензије) 

функционалног здравља и осећања доброг стања, по четири за физички и ментални 

статус физичку компоненту - статус, од великог значаја за мерење физичког здравља 

чине следеће димензије: физичко функционисање, физичка улога, телесни бол и 

опште здравље. 

Физички статус: 

1. Физичко функционисање (енг. Physical functioning, PF): ограничења у 

физичким активностима због здравствених проблема - садржи 10 питања 

(укључује физичке активности: ходање, пењање уз степенице); 

2. Физичка улога, тј. физичко функционисање и обављање дужности (енг. 

Role functioning = Physical role functioning, RF): ограничења у уобичајеним 

улогама активности због физичких здравствених проблема - садржи 

четири питања (укључује скраћено време, смањење активности); 

3. Телесни бол (енг. Bodily pain , BP) - садржи два питања; 

4. Опште здравље (енг. General health, GH): перцепција општег здравља - 

садржи пет питања; 
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Менталну компоненту - статус, која је посебно важна за мерење менталног 

здравља, чине димензије: ментално здравље, емоционална улога, друштвено 

функционисање и виталност.  

1. Виталност (енг. Vitality,VT): перцепција виталности односно енергије - 

садржи четири питања. 

2. Друштвено функционисање (енг. Social functioning, SF): ограничења у 

социјалним активностима због физичких и емоционалних проблема - 

садржи два питања (укључује друштвене активности, социјалне 

контакте). 

3. Емоционална улога, тј. емоционално функционисање и обављање 

дужности (енг. Role emotional = Emotional role functioning, RE): 

ограничења у уобичајеним улогама активности због емоционалних 

проблема - садржи три питања. 

4. Психичко здравље, тј. функционисање (енг. Mental health, MH): опште 

ментално здравље - садржи пет питања (укључује психолошки дистрес, 

добро осећање). 

Сва питања из претходно описаних осам подскала, осим једног (бр. 2, питање 

о самопроцени промене/транзиције здравља) користе се у израчунавању подскала. 

Свако питање се вреднује у само једној подскали. Сумирана тежина питања у свакој 

од њих, представља скор сваке од осам подскала. Бодовањем одговора они се 

трансформишу директно у линеарну скалу од 0 до 100. Тако добијени скорови, 

користе се према одговарајућем алгоритму за израчунавање композитних скорова 

физичког и менталног здравља и укупног скора. 

Вредности свих израчунатих скорова (скорови скала, композитни скорови и 

укупни скор) процењују се на линеарној скали од најлошијег могућег здравља 

(означеној са 0) до најбољег могуће здравља (означеној са 100).  

Анализом претходно описаних осам подскала, израчунавају се два 

композитна скора: физичког здравља (енг. physical health composite) и менталног 

здравља (енг. mental health composite).  
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Композитни скорови физичког и менталног здравља користе се даље за 

израчунавање скора укупног квалитета живота (енг. total quality of life - TQL)(67). На 

квалитет живота могу утицати појединачни или сви наведени елементи. 

Увидом у постојећу литературу, физичко функционисање се сматра 

адекватном мером физичког здравља. Физичка компонента овог упитника високо 

корелира са скалама: физичко функционисање, физичко функционисања и обављање 

дужности, телесни бол, што значајно доприноси композитном скору физичког 

здравља. Значајном мером менталног здравља, у многим студијама сматра се 

психичко здравље, тј. функционисање. Ментална компонента високо корелира са 

скалама: психичко здравље, емоционално функционисање и обављање дужности и 

друштвено функционисање. Она значајно доприноси композитном скору менталног 

здравља. 

Добру валидност за физичку и менталну компоненту здравственог стања, кроз 

овај упитник имају скале виталности и опште здравље, користи се поређење 

различитих стања и обољења и  сматра се  „златним стандардом“ у процени 

квалитета живота повезаним са здрављем  (79). 

Самопроцена динамике промене/транзиције здравља у претходној години, 

исказима који се рангирају петостепено, од „много боље“ до „много горе“, без 

бодоване скале и композитних скорова, корисна је за процену просечне промене 

здравственог стања у претходној години.  Промене здравственог статуса током једне 

године, корелирају са просечном самопроцењеном променом здравља на крају те 

године. Ови резултати сугеришу примену и интерпретацију овог исказа на групном 

нивоу. Ова скала је конструисана за самопроцену особа које имају 14 година и више.  

 3.5.4. Крупова скала замора (eнг. The Krupp Fatigue Severity Scale, FSS) 

 Крупова скала замора се користи за процену ефеката замора на физичко, 

психичко и социјално функционисање, као што су мотивисаност за рад, физичка 

кондиција или породичне обавезе. Скала замора по Крупу у овом истраживању се 

користити за процену присуства и степена замора код запослених у приватном 

професионалном обезбеђењу у Србији.  
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Крупова скала замора је једнодимензионални мерни инструмент чији је циљ 

откривање симптома замора и указивање њихове јачине. Скала даје значајне 

клиничке информације везане за симптоме замора, из угла њиховог утицаја на 

физичко, ментално и социјално функционисање, иако није подељена у подскале 

према тим димензијама. Крајни резултат је добра самопроцена нивоа замора, који се 

може пратити и поредити током времена интраиндивидуално  и интериндивидуално, 

а такође се може поредити са другим стањима и обољењима код којих се јавља 

замор.  

Крајњи циљ Крупове скала замора је да евалуира утицај замора на здравље и 

квалитет живота. Поред тога, дизајнирана је да раздвоји замор од клиничке 

депресије, пошто оба ентитета имају сличне или заједничке симптоме. Овај 

инструмент припада саморангирајућим мерама. Испитаник рангира сваку изјаву на 

скали према највећој сличности са личним осећањима и перцепцијама. Састоји се од 

9 тврдњи које се бодују на основу седмостепене Ликертове скале, од снажног 

неслагања до потпуне сагласности са понуђеном тврдњом (25). Укупан скор може 

имати вредности од 9 до 63. Збирна вредност FSS се даље дели са 9 и тако се добија 

просечни скор замора, који може имати вредности од 1 (потпуно одсуство замора) до 

7 (најизраженије присуство замора). Вредности просечног скора веће од 4, аутор је 

означио као патолошке (70). Просечни FSS скор код особа које имају само депресију 

је око 4,5. Скор особа са замором због хроничних болести је виши (просечно око 

6,5).  

Превођен је на многе језике за потребе истраживања међу оболелима и у општој 

популацији. Скала добро корелира са визуелно-аналогним мерама и јасно раздваја 

здраву од патолошке популације, при чему се замор показао независним од 

симптома депресије. Корелације такође постоје са скалама које мере делом сродне 

области, укључујући депресију, дневну поспаност и квалитет живота. Скорови 

Крупове скале замора корелирају са спољашњом, личном опсервацијом замора. 

Једноставна је и поуздана мера замора, корисна за процену ефеката замора на 

здравље и квалитет живота (70).  

3.5.5. Упитник пацијентовог здравља - 9 (енг. Patient Health Questionnaire -9,  

PHQ-9)  
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У овој студији присуство депресивних симптома мерено је валидираним и 

културолошки адапираним упитником PHQ-9 (71-75). У водичу добре клиничке 

праксе за депресију, Министарство здравља РС дало је препоруку за употребу PHQ-9 

упитника за брзу процену депресије за општу популацију (73). Овај упитник је лак за 

употребу и често се користи у истраживањима за иницијалну процену степена 

депресивних симптома код испитаника за које је већ идентификован потенцијални 

ризик за депресију  (75).  

Пошто  PHQ-9 упитник доследно операционализује DSM IV (енг. Diagnostic 

and statistical manual of mental disorders - DSM), односно дијагностичке критеријуме 

за депресију, увидом у степен информисаности сваког од  PHQ-9 ајтема, имамо увид 

и у потенцијалну информативну вредност сваког од  DSM- IV критеријума, када је  

реч о раној детекцији депресије (74).  

Упитник се карактерише високом сензитивношћу (88%) и високом 

специфичношћу (88%), а брзо попуњавање (за 3 минута) даје увид у процену 

депресивних симптома (71).  Упитник садржи 9 ајтема на које запослени одговарају 

заокруживањем једног од понуђених одговора.  

Одговор на сваки од 9 ајтема на Ликертовој четворостепеној скали бодује се 

оценама 0-3, (уопште не = 0, неколико дана = 1, више од пола дана = 2, скоро сваки 

дан = 3), бодови се сабирају и у зависности од висине скора, врши се процена. 

Висина скора указује на степен тежине депресивне епизоде (блага, умерено тешка и 

тешка), што одговара класификацији МКБ - 10 (72). 

1. скор од од 0 до 4 указује да нема депресивних симптома, 

2. скор од 5 до 9 указује на субклинички облик депрсије,  

3. скор од 10 до 14 указује на благу депресивну епизоду, 

4. скор од 15 до 19 указује на умерено тешку депресивну епизоду, 

5. скор од 20 и преко указује на тешку депресивну епизоду. 

Упитник је анониман и креиран је тако да га запослени сами попуњавају 

заокруживањем једног од понуђених одговора. Сваком одговору додељен је одређен 

број бодова који се сабирају. Упитник PHQ-9 садржи и једно питање на које 

запослени даје квалитативан одговор, а односи се на утицај депресивних симптома 

на обављање уобичајених дневих радњи. 
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Све упитнике је дистрибуирао запосленима сам истраживач. 

3.6. Статистичкa анализа  

Сви прикупљени подци су шифрирани и унети у базу података посебно 

креирану за ово истраживање. Највећи број статистичких прорачуна урађен је уз 

помоћ комерцијалног, стандардног програмског пакета SPSS, верзија 20.0. (Тhe 

Statistical Package for Social Sciences software (SPSS Inc, version 20.0, Chicago, IL)). 

Добијени резултати, у складу са постављеним циљевима, анализирани су 

коришћењем метода дескриптивне и аналитичке статистике.  

У истраживању су коришћени параметријски и непараметријски тестови, у 

зависности од природе података : т-тест, Ман-Витнијев У тест (енг. Mann Witnny U 

test), Фишеров тест, анализа варијансе (АНOВA), регресиона анализа и корелација са 

нивоом значајности 0.05. За оцену повезаности скора сагоревања на послу и 

карактеристика испитаника добијених упитницима коришћен је униваријантни, а 

потом мултиваријантни логистички модел. Добијени подаци представљени су 

графички и табеларно, апсолутним и релативним бројевима. 

4. РЕЗУЛТАТИ  ИСТРАЖИВАЊА 

Репрезентативни узорак чинило је 439 запослених, снага студије је 80% и 

вероватноћа грешке типа 1 α од 0,05. Спровођењем критеријума за укључивање и 

искључивање из студије и анализом правилно попуњених упитника, уврштена 353 

упитника који су у потпуности попуњени  што чини одзив од 80%  дефинисане 

популације. 

4.1. Социо-демографске карактеристике запослених 

У истраживању су укупно  учествовала 353 запослена. Проценат одговора 

износио је 80% Просечна старост запослених је износила 43.62±11.37 година. 

Најстарији запослени је имао 69 година, док је најмлађи имао 20 година. На табели 5 

приказане су социодемографске карактеристике запослених које су испитиване: пол, 

брачни статус, број деце, степен образовања, радно место, дужина руководећег 



34 |  

 

радног стажа, рад у сменама, дужина радног времена, дужина годишњег одмора, 

услови рада, лиценца за рад са оружјем и материјално стање домаћинства. 
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Табела 5. Социо-демографске карактеристике запослених  

Социо-демографске карактеристике N (%) 

Пол Мушки 330  93,5 

Женски 23 6,5 

Брачни статус Ожењен/удата 227 64,3 

Неожењен/неудата 87 24,7 

Ванбрачна заједница 12 3,4 

Разведен/разведена 23 6,5 

Удовац/удовица 4 1,1 

Број деце Ниједно 119 33,7 

Једно 84 23,8 

Двоје 129 36,5 

Троје 20 5,7 

Више 1 0,3 

Степен образовања Трогодишња средња школа (КВ) 103  29,2 

Четворогодишња средња школа 193 54,7 

Виша школа (ВШС) - 
двоипогодишње студије 

16 4,5 

Висока школа - трогодишње 
струковне или академске студије 

14 4,0 

Факултет – основне или мастер 
студије (ВСС) 

27 7,6 

Радно место Административни радник 7 2,0 

Директор 8 2,3 

Координатор 3 0,8 

Менаџер 4 1,1 

Оператер контролног центра 20 5,7 

Службеник обезбеђења 273 77,3 

Шеф службе обезбеђења 38 10,8 

Рад у сменама Да 288 81,6 

Не 65 18,4 

Радно време 8 сати  36 10,2 
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8 до 12 сати 277 78,5 

преко 12 сати 40 11,3 

Услови рада Задовољан сам 225 63,7 

Ни задовољан/ни незадовољан 109 30,9 

Нисам задовољан 19 5,4 

Лиценца за рад са 
оружјем 

Да 115 32,6 

Не 238 67,4 

Стамбено питање Власник стамбеног објекта у којем 
живим 

239 67,7 

Власник стамбеног објекта за који 
отплаћујем кредит 

15 4,3 

Подстанар 99 28,0 

Месечни приходи Мање од минималне зараде 9 2,5 

У нивоу минималне зараде 252 71,4 

Изнад минималне зараде 92 26,1 

Додатни приходи Да 109 30,9 

Не 244 69,1 

Од укупног броја, запослених мушкараца је било 330 (93.5%), а запослених 

жена 23 (6.5%). Највећи број је био у брачној заједници 227 (64.3%), док је 87 

(24.7%) било неожењених/неудатих. У ванбрачној заједници је било 12 (3.4%), 

разведених  23 (6.5%), а удоваца/удовица 4 (1.1%).  

Међу запосленима 119 (33.7%) није имало деце, по једно дете је имало 84 

(23.8%) , а највећи број запослених је имао по двоје деце 129 (36.5%). Троје деце је 

имало 20 (5.7%) запослених, а само је један запослени имао више од троје деце. 

 Анализом степена образовања установљено је да је највећи број запослених 

завршио четворогодишњу средњу школу 193 (54.7%),  трогодишњу средњу школу 

103 (29.2%), док је  факултетско образовање  имало 27 (7.6%). 

 Од укупног броја запослених обухваћених овим истраживањем (n=353), на 

месту радника у служби обезбеђења било је 273 (77.3%), а шефова службе 

обезбеђења је било 38 (10.8%). У сменама је радило 288 (81.6%), а највећи број  имао 

је радно време од 8 до 12 сати, и то 277 (78.5%). 
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Укупно 225 (63.7%) запослених је одговорило да су задовољни условима 

рада, а 115 (32.6%) поседовало је лиценцу за рад са оружјем на послу. Решено 

стамбено питање имало је 239 (67.7%), кредит за стан отплаћивало је 15 (4.3%), а као 

подстанар живи 99 (28.0%) запослених. Највећи број имао је месечне приходе у 

нивоу минималне зараде 252 (71.4%), а додатна примања имало је 109 (30.9%) 

запослених.  

Просечан старост запослехих мушкараца  била је 44.09±11.44 година, а 

запослених жена 36.91±7.92 година. Применом АНОВА теста утврђена је 

статистички значајна разлика у старости запослених у односу на пол, F=8.752; 

p=0.003.  

Просечна дужина радног стажа запослених је износила 17.89±11.85 година. 

Дужина радног стажа се такође статистички значајно разликовала у односу на полну 

структуру испитаника, F=10.969; p=0.001. Просечна дужина радног стажа 

запослених мушкараца је износила 18.43±11.93 година, а запослених жена 

10.08±7.27 година. Применом  АНОВА теста није утврђена статистички значајна 

разлика у дужини стажа у садашњој фирми F=0.326; p=0.568. Просечна дужина 

радног стажа у садашњој фирми запослених мушкараца је износила 4.10±3.39 

година, а запослених жена 4.65±3.96 година. АNOVA тест није показао 

статистистички значајну разлику у дужини годишњег одмора у односу на полну 

структуру, F=3.063; p=0.081.  

 

Табела 6. Приказ радног стажа у односу на полну структуру запослених 

 N 

 

SD SEM 95% CI Min Max 
Доња 

граница 
Горња 

граница 
Старост Мушки 

пол 
330 44.09 11.44 0.62 42.85 45.33 20.00 69.00 

Женски 
пол 

23 36.91 7.92 1.65 33.48 40.34 20.00 51.00 

F=8.752; p=0.003 
Дужина 
радног 
стажа 

Мушки 
пол 

330 18.43 11.93 0.65 17.14 19.73 1.00 49.00 

Женски 
пол 

23 10.08 7.27 1.51 6.94 13.23 1.00 23.00 

F=10.969; p=0.001 
Стаж у 

садашњој 
Мушки 

пол 
330 4.10 3.39 0.24 3.63 4.58 1.00 22.00 
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фирми Женски 
пол 

23 4.65 3.96 1.03 2.50 6.80 1.00 15.00 

F=0.326; p=0.568 
Просек 

годишњег 
одмора 

Мушки 
пол 

330 19.39 2.48 0.13 19.12 19.65 10.00 30.00 

Женски 
пол 

23 18.43 3.18 0.66 17.05 19.81 10.00 21.00 

F=3.063; p=0.081 

 – аритметичка средина, SD – стандардна девијација, SEM – стандардна грешка, 

95%CI – 95% интервал поверења, Min – минимална вредност, Max – максимална 

вредност 

4.2. Резултати процене синдрома сагоревања на послу путем упитника MBI-HSS 

4.2.1. Појединачне изјаве упитника MBI-HSS 

Од укупно анкетираних запослених, 353 је у потпуности попунило MBI-HSS 

упитник. Запослени су уписивали једну вредност на седмостепеној Ликертовој 

скали, те на основу тога дали ствој степен сагласности на 22 понуђена питања.  

На табели 7 приказане су средње вредности и стандардна девијација 

сагласности за сваку варијаблу.  
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Табела 7. Средња вредност и стандардна девијација сагласности  

Изјава Min Max 
 

SD 

1.  0 6 1.43 1.04 

2.  0 6 2.32 1.92 

3.  0 6 1.66 1.16 

4.  0 6 4.30 2.20 

5.  0 6 0.47 0.13 

6.  0 6 1.41 1.18 

7.  0 6 4.76 1.98 

8.  0 6 1.22 1.00 

9.  0 6 4.27 2.08 

10.  0 6 0.60 0.10 

11.  0 6 0.84 0.39 

12.  0 6 4.35 1.82 

13.  0 6 0.95 0.40 

14.  0 6 2.17 2.03 

15.  0 6 0.39 0.16 

16.  0 6 1.07 0.67 

17.  0 6 4.88 1.66 

18.  0 6 3.22 2.19 

19. . 0 6 3.29 2.09 

20.  0 6 1.19 0.63 

21.  0 6 4.50 2.09 

22.  0 6 0.78 0.20 

 – аритметичка средина, SD – стандардна девијација, Min – минимална вредност, 

Max – максимална вредност 
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Највећу сагласност су запослени дали за изјаве 17, 7, 21, 4, 9. Да запослени 

лако могу да створе опуштену атмосферу са својим клијентима оценили су са 

оценом 4.88±1.66, да врло ефикасно решавају проблеме са својим клијентима 

4.76±1.98 и да емотивне проблем у свом раду решавају смирено са оценом 4.50±2.09. 

Са просечном оценом 4.30±2.20 оценили су сагласност да разумеју како се клијенти 

осећају, а са оценом 4.27±2.08 да кроз свој посао позитивно утичу на животе других.  

На табели 8, на седмостепеној Ликертовој скали је приказана учесталост по 

броју запослених, сагласним са питањима приказаним у колони са 22 варијабле. 

Највећи број запослених (60.6%) не осећа се емоционално исцрпљено никада или 

неколико пута годишње.  

Никада или неколико пута годишње се уморно осећа 56.1% запослени. 

Укупно 63.8% запослених свакодневно разуме како се њихови клијенти осећају и 

никада се не опходи безлично према својим клијентима (75.1% запослених). 60 % 

запослених одговорило је да им никада није напоран целокупни рад са људима и  

свакодневно ефикасно решава проблеме својих клијената 74.5% запослених.  

Од укупног броја анкетираних запослених никада због посла не сагорева 

67.4%, да позитивно утиче на животе других кроз свој посао одговорило је 59% 

запослених и 10.86% запослених је одговорило да никада није било безосећајано 

према клијентима. Укупно 77% запослених је одговорило да их посао никада не 

отупљује емоционално.  

Приближно 2/3 запослених обухваћених овим истраживањем никада нема 

осећај да превише ради на послу, никада им није свеједно шта се дешава са 

клијентима, никада им није стресан рад са људима и никада немају осећај да их 

клијенти криве за своје проблеме. У свакодневном послу око 75% запослених је 

одговорило да могу лако да створе опуштену атмосферу са својим клијентима и да у 

свакодневном послу емотивне проблеме решавају смирено.  
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Табела 8. Одговори запослених у односу на оцене појединачних изјава MBI упитника  

Изјаве Одговори упитника на Ликтеровој скали од 0-6 N (%) 
0 1 2 3 4 5 6 Z 

1.  153 (43,4%) 61 (17,3%) 45 (12,8%) 52 (14,7%) 21 (5,9%) 11 (3,1%) 10 (2,8%) 353 (100%) 
2.  87 (24,6%) 55(15,6%) 51(14,4%) 57(16,2%) 52 (14,7%) 20(5,7%) 31(8,8%) 353 (100%) 
3.  130 (36,8%) 68(19,3%) 56(15,9%) 36(10,2%) 34(9,6%) 12(3,4%) 17(4,8%) 353 (100%) 
4.  50(14,2%) 12(3,4%) 14(3,9%) 27(7,6%) 25 (7,1%) 50 (14,2%) 175(49,6%) 353(100%) 
5.  265(75,1%) 46(13,0%) 22(6,2%) 10(2,8%) 6 (1,7%) 1 (0,3%) 3(0,9%) 353 (100%) 
6.  147(41,6%) 65(18,4%) 60(17,0%) 34(9,6%) 33(9,4%) 5 (1,4%) 9 (2,6%) 353 (100%) 
7.  39(11,1%) 6(1,7%) 4(1,1%) 17(4,8%) 24(6,8%) 56(15,9%) 207(58,6%) 353 (100%) 
8.  179(50,7%) 59(16,7%) 37(10.4%) 39(11,1%) 21(5,9%) 9(2,6%) 9 (2,6%) 353 (100%) 
9.  34(9,6%) 18(5,1%) 21(5,9%) 50(14,2%) 22(6,2%) 38(10,8%) 170(48,2%) 353 (100%) 
10.  234(66,2%) 70(19,8%) 24(6,8%) 11(3,1%) 9(2,6%) 3(0,9%) 2 (0,6%) 353 (100%) 
11.  215(60,9%) 57(16,1%) 47(13,3%) 13(3,7%) 8(2,3%) 2(0,6%) 11(3,1%) 353 (100%) 
12.  24(6,8%) 9(2,6%) 20(5,7%) 51(14,4%) 50(14,2%) 58(16,4%) 141(39,9%) 353 (100%) 
13.  199(56,4%) 64(18,1%) 40(11,3%) 24(6,8%) 16(4,5%) 4(1,1%) 6(1,7%) 353 (100%) 
14.  112(31,7%) 54(15,3%) 36(10,2%) 55(15,6%) 32(9,1%) 35(9,9%) 29(8,2%) 353 (100%) 
15.  277(78,5%) 44(12,5%) 17(4,8%) 7(2,0%) 4(1,1%) 0(0%) 4(1,1%) 353 (100%) 
16.  178(50,4%) 79(22,4%) 42(11,9%) 24(6,8%) 18(5,1%) 1(0,3%) 11(3,1%) 353 (100%) 
17.  18(5,1%) 8(2,3%) 8(2,3%) 28(7,9%) 31(8,8%) 69(19,5%) 191(54,1%) 353 (100%) 
18.  79(22,4%) 20(5,7%) 20(5,7%) 47(13,3%) 69(19,5%) 46(13,0%) 72(20,4%) 353 (100%) 
19.  47(13,3%) 43(12,2%) 33(9,3%) 70(19,8%) 45(12,8%) 27(7,7%) 88 (24,9%) 353 (100%) 
20.  194(55,0%) 44(12,5%) 33(9,3%) 39(11,0%) 27(7,6%) 8(2,3%) 8 (2,3%) 353 (100%) 
21.  42(11,9%) 11(3,1%) 10(2,8%) 24(6,8%) 27(7,6%) 54(15,4%) 185(52,4%) 353 (100%) 
22.  197(55,8%) 89(25,2%) 40(11,3%) 18(5,1%) 0(0%) 1(0,3%) 8 (2,3%) 353 (100%) 
 N – број испитаника, Z – укупан број испитаника 
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4.2.2. Вредности скала упитника MBI-HSS 

Користећи оргиналне алгоритме за израчунавање сумарних скала оригиналног 

упитника састављеног од 22 питања, дошло се до три подскала: ЕЕ, DP и PA. У односу 

на граничне вредности за сваку појединачну подскалу, процењен је степен 

емоционалне исцрпљености, деперсонилизације и личне остварености у три нивоа: 

низак, умерени и висок (графикон 2).  

 

Графикон 2. MBI-HSS у односу на тежину испољених симптома сагоревања 

 Више од половине запослених (66.3%) је имало висок степен ЕЕ. Умерен степен 

ЕЕ је имало 19.8% (n=70) , док је низак степен ЕЕ имало 13.9% (n=49) запослених. 

Висок и умерен степен ЕЕ је имало 86.1% запослених. 

 Низак степен DP је имало 1.4% (n=5) , док је умерен степен имало 16.2% (n=57) 

запослених. Највећи број запослених је имало висок степен DP: 82.4% (n=291). Питања 

који чине подскалу PA су у обрнутом односу са претходне две, тако да доприност 

синдрому сагоревања дају запослени са средњим и ниским степеном. Ниски степен PA 

је имало 34.5% (n=122), умерен степен личне остварености је имало 32.9% (n=116) а 

висок степен личне остварености је имало 32.6% (n=115) запослених.  
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4.2.3. Моделовање зависне варијабле емоционалне исцрпљености  

На табели 9 је моделована зависна варијабла ЕЕ применом мултиваријантне 

логистичке регресионе анализе у односу на следеће независне варијабле: пол, старост, 

брачни статус, број деце, образовање, дужина стажа, стаж у фирми, рад у сменама, 

радно време, руководећа функција и услови рада. Зависна варијабла „емоционална 

исцрпљеност“ је трансформисана у бинарни тип. Референтну категорију представља 

низак и умерен ниво емоционалне исцрпљености.  

Установљено је да је независна варијабла „пол“ статистички значајна на нивоу 

0.10, његов унакрсни однос (и то категорија мушку у односу на референтну категорију 

женски) износи 0.277, док је његов одговарајући 90% интервал поверења за унакрсни 

однос 0.098-0.780. На основу тога је установљено да запослени мушкарци имају 82% 

мању вероватноћу да испоље ЕЕ у односу на запослене жене. 

Независна варијабла „старост“ запослених такође је показала статистички 

значајан утицај на висок степен EE у испитиваној групи (0.001). Шансе да ће запослени 

имати висок степен EE се повећава у односу на старост, те је однос износио 0.962, са 

90% CI 0.946-0.979. Са сваком додатном годином живота повећава се ЕЕ за 3.8%. 

Дужина радног стажа повећава вероватноћу за појаву високог степена 

емоционалне исцрпљености код запослених на нивоу 0.10 и степен утицаја 0.964 са 

90% CI 0.949-0.979. Са сваком додатном годином радног стажа повећава се ЕЕ за 3.6%. 

Исти утицај има и дужина радног стажа у постојећој фирми (0.024) са степеном утицаја 

од 0.946 са 90% CI 0.908-0.985. Са сваком додатном годином радног стажа у истој 

фирми повећава се ЕЕ за 5.4%. 

Варијабла „услови рада“ значајна је на нивоу 0.10. Унакрсни однос категорије 

„ни задовољан/ни незадовољан“ у односу на референтну категорију „задовољан сам“ 

износи 0.494, док је његов одговарајући  90% интервал поверења за унакрсни однос 

0.307-0.796. Уколико је запослени ни задовољан/ни незадовољан условима рада, 

вероватноћа за испољавање EE се повећава за 50.5% у односу на запослене који су 

задовољни условима рада.  
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Табела 9. Мултиваријантни регресиони модел у односу на зависну варијаблу ЕЕ 

 B S.E. Wald SS p OR 

Пол Женски Референтна вредност 

Мушки -1.285 .630 4.16 1 .041 .277 

Старост -.039 .010 13.70 1 .000 .962 

Брачни 
статус 

Ожењен/удата Референтна вредност 

Неожењен/неудата 1.746 1.163 2.25 1 .133 5.731 

Ванбрачна заједница 1.951 1.178 2.74 1 .098 7.038 

Разведен/разведена 1.435 1.295 1.22 1 .268 4.200 

Удовац/удовица 1.925 1.240 2.40 1 .121 6.857 

Број деце Ниједно Референтна вредност 

Једно .084 .306 0.07 1 .784 1.088 

Двоје -.128 .268 0.22 1 .632 .880 

Троје -.313 .496 0.39 1 .528 .731 

Образовање Трогодишња средња школа Референтна вредност 

Четворогодишња средња школа -.057 .255 0.05 1 .822 .944 

Виша школа (ВШС) - 
двоипогодишње студије 

.477 .613 0.60 1 .436 1.612 

Висока школа - трогодишње 
струковне или академске 

студије 

.295 .627 0.22 1 .638 1.343 

Факултет - основне или мастер 
студије 

.860 .537 2.56 1 .109 2.364 

Дужина стажа -.037 .010 14.25 1 .000 .964 

Стаж у фирми -.056 .025 5.13 1 .024 .946 

Рад у 
сменама 

Не Референтна вредност 

Да .253 .299 0.71 1 .398 1.288 

Радно 
време 

До 8 сати Референтна вредност 

8 до 12 сати -.432 .405 1.13 1 .286 .649 

Преко 12 сати -.693 .502 1.90 1 .168 .500 

Руководећа 
функција 

Не Референтна вредност 

Да -.207 .309 0.45 1 .502 .813 

Услови 
рада 

 

Задовољан сам Референтна вредност 

Ни задовољан/Ни незадовољан -.705 .243 8.38 1 .004 .494 

Нисам задовољан -.626 .488 1.64 1 .199 .535 

B – коефицијент регресије, S.E. – стандардна грешка, Wald – Wald вредност, SS – степен слободе, OR – 
унакрсни однос 
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4.2.4. Моделовање зависне варијабле деперсонализације  

На табели 10 је моделована зависна варијабла DP применом мултиваријантне 

логистичке регресионе анализе у односу на следеће независне варијабле: пол, старост, 

брачни статус, број деце, образовање, дужина стажа, стаж у фирми, рад у сменама, 

радно време, руководећа функција и услови рада. Зависна варијабла 

„деперсонализаија“ је трансформисана у бинарни тип. Референтну категорију 

представља низак и умерен ниво деперсонализације, док је одговор категорија висок. 

Није установљен утицај зависних варијабли на независну варијаблу степен 

деперсонализације.
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Табела 10. Мултиваријантни регресиони модел у односу на зависну варијаблу DP 

 B S.E. Wald SS p OR 

Пол Женски Референтна вредност 

Мушки -.373 .636 .344 1 .558 .689 

    Старост -.011 .012 .832 1 .362 .989 

Брачни 
статус 

Ожењен/удата Референтна вредност 

Неожењен/неудата -.083 .328 .064 1 .801 .921 

Ванбрачна заједница .037 .794 .002 1 .963 1.037 

Разведен/разведена -.292 .535 .297 1 .585 .747 

Удовац/удовица       

Број деце Ниједно Референтна вредност 

Једно .461 .414 1.241 1 .265 1.586 

Двоје -.115 .328 .123 1 .726 .891 

Троје -.693 .544 1.624 1 .203 .500 

Образовање Трогодишња средња школа Референтна вредност 

Четворогодишња средња 
школа 

-.411 .341 1.452 1 .228 .663 

Виша школа (ВШС) - 
двоипогодишње студије 

-.383 .702 .298 1 .585 .682 

Висока школа - трогодишње 
струковне или академске 

студије 

-.550 .712 .597 1 .440 .577 

Факултет - основне или мастер 
студије 

-.368 .573 .413 1 .521 .692 

Дужина стажа -.003 .012 .071 1 .790 .997 

Стаж у фирми -.052 .029 3.31 1 .069 .949 

Рад у 
сменама 

Не Референтна вредност 

Да .671 .427 2.46 1 .116 1.956 

Радно време До 8 сати Референтна вредност 

8 до 12 сати -.336 .506 .440 1 .507 .715 

преко 12 сати -.090 .654 .019 1 .891 .914 

Руководећа 
функција 

Не Референтна вредност 

Да .048 .396 .015 1 .904 1.049 
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Услови рада Задовољан сам Референтна вредност 

Ни задовољан/Ни незадовољан -.219 .298 .540 1 .463 .804 

Нисам задовољан .547 .768 .506 1 .477 1.727 

B – коефицијент регресије, S.E. – стандардна грешка, Wald – Wald вредност, SS – степен слободе, OR – 

унакрсни однос 

4.2.5. Моделовање зависне варијабле лична постигнућа  

На  табели 11 је моделована зависна варијабла PA применом мултиваријантне 

логистичке регресионе анализе у односу на следеће независне варијабле: пол, старост, 

брачни статус, број деце, образовање, дужина стажа, стаж у фирми, рад у сменама, 

радно време, руководећа функција и услови рада.  

Зависна варијабла „лична оствареност“ је трансформисана у бинарни тип. 

Референтну категорију представља висок и умерен ниво личне остварености, док је 

одговор категорија низак. 

Као значајна варијабла у моделовању зависне PA варијабле издвојио се пол 

испитаника. Унакрсни однос „мушког пола“ у односу на референтну категорију 

„женског пола“ износи 2.644 и значајност на нивоу 0.10, док је његов одговарајући 90% 

интервал поверења за унакрсни однос 0.879 – 7.954.  

Уколико је  запослени мушкарац,   вероватноћа да испољи „синдром 

сагоревања“ у форми сниженe PA смањује се за 164% у односу на запослене жене. 

Такође се, као значајна варијабла у моделовању зависне PA варијабле, издвојило 

се образовање запослених. Унакрсни однос образовања „виша школа“ у односу на 

референтну категорију „средња трогодишња школа“ износи 3.698 и значајност на нивоу 

0.10, док је његов одговарајући 90% интервал поверења за унакрсни однос 1.237 – 

11.051.  

Уколико је запослени са вишом школом, његова вероватноћа да испољи 

„синдром сагоревања“ у форми сниженог PA смањује се за 269% у односу на запослене 

са трогодишњом средњом школом.  
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Табела 11. Мултиваријантни регресиони модел у односу на зависну варијаблу PA 

 B S.E. Wald SS p OR 

Пол Женски Референтна вредност 

Мушки .972 .562 2.993 1 .084 2.644 

Старост -.003 .010 .121 1 .728 .997 

Брачни 
статус 

Ожењен/удата Референтна вредност 

Неожењен/неудата .065 .266 .059 1 .808 1.067 

Ванбрачна заједница .370 .602 .377 1 .539 1.448 

Разведен/разведена .444 .444 1.002 1 .317 1.559 

Удовац/удовица .706 1.010 .489 1 .484 2.027 

Број деце Ниједно Референтна вредност 

Једно -.124 .300 .170 1 .680 .884 

Двоје -.124 .267 .214 1 .643 .884 

Троје -.050 .506 .010 1 .922 .952 

Образовање Трогодишња средња школа Референтна вредност 

Четворогодишња средња школа .049 .263 .035 1 .852 1.050 

Виша школа (ВШС) - 
двоипогодишње студије 

1.308 .559 5.482 1 .019 3.698 

Висока школа - трогодишње 
струковне или академске студије 

.797 .575 1.919 1 .166 2.219 

Факултет - основне или мастер 
студије 

.422 .446 .897 1 .344 1.525 

Дужина стажа -.004 .009 .137 1 .711 .996 

Стаж у фирми .017 .025 .491 1 .484 1.018 

Рад у 
сменама 

Не Референтна вредност 

Да .124 .293 .179 1 .672 1.132 

Радно 
време 

До 8 сати Референтна вредност 

8 до 12 сати .234 .383 .374 1 .541 1.264 

преко 12 сати -.026 .500 .003 1 .958 .974 

Руководећа 
функција 

Не Референтна вредност 

Да .257 .306 .704 1 .401 1.293 

Услови Задовољан сам Референтна вредност 
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рада 
Ни задовољан/Ни незадовољан .188 .244 .593 1 .441 1.207 

Нисам задовољан .628 .481 1.705 1 .192 1.874 

B – коефицијент регресије, S.E. – стандардна грешка, Wald – Wald вредност, SS – степен слободе, OR – 

унакрсни однос 

 

4.2.6. Моделовање зависне варијабле укупно сагоревање на послу 

На табели 12 је моделована зависна варијабла укупно сагоревање на послу 

применом мултиваријантне логистичке регресионе анализе у односу на следеће 

независне варијабле: пол, старост, брачни статус, број деце, образовање, дужина стажа, 

стаж у фирми, рад у сменама, радно време, руководећа функција и услови рада. 

 Зависна варијабла укупно сагоревање на послу је трансформисана у бинарни 

тип. Референтну категорију представља низак и умерен ниво укупног сагоревања, док 

је респонтна категорија висок. 

Резултати мултиваријантне логистичке регресије указују да варијабла рад у 

сменама је значајна на нивоу 0.10. Унакрсни однос категорије „рад у сменама Да“ у 

односу на референтну категорију „рад у сменама Не“ износи 0.250, док је његов 

одговарајући 90% интервал поверења за унакрсни однос 0.127-0.707. Запослени који 

ради у сменама има 75% повишену вероватноћу да испољи укупно сагоревање на послу 

у односу на запослене који не раде у сменама.  

Уочава се да је варијабла „радно време“ значајна на нивоу 0.10. Унакрсни однос 

категорије од „8 до 12 сати“ у односу на референтну категорију „до 8 сати“ износи 

2.502, док је његов 90% интервал 1.015-6.171. Запослени који раде 8 - 12 сати имају 

150% већу вероватноћу да испоље укупно сагоревање на послу. Унакрсни однос 

категорије од „преко 12 сати“  у односу на референтну категорију „до 8 сати“ износи 

3.034, док је његов 90% интервал 1.063-8.662. Запослени који раде преко 12 сати имају 

203% већу вероватноћу да испоље укупно сагоревање на послу.  

Резултати мултиваријантне логистичке регресије указују да варијабла „услови 

рада“ је значајна на нивоу 0.10. Унакрсни однос категорије „нисам задовољан“ у 

односу на референтну категорију „задовољан сам“ износи 3,809, док је његов 

одговарајући 90% интервал поверења за унакрсни однос 1.702-8.525.  
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Запослени који није задовољан условима рада има 280% повишену вероватноћу 

да испољи укупно сагоревање на послу у односу на запослене који су задовољни 

условима рада.  
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Табела 12. Мултиваријантни регресиони модел у односу на зависну варијаблу укупно 
сагоревање на послу 

 B S.E. Wald SS p OR 

Пол Женски Референтна вредност 

Мушки -1.195 .751 2.532 1 .112 0.303 

Старост .006 .011 .254 1 .614 1.006 

Брачни статус Ожењен/удата Референтна вредност 

Неожењен/неудата .130 .293 .198 1 .657 1.139 

Ванбрачна заједница .115 .685 .028 1 .867 1.122 

Разведен/разведена -1.138 .757 2.261 1 .133 .321 

Удовац/удовица 1.214 1.012 1.437 1 .231 3.365 

Број деце Ниједно Референтна вредност 

Једно -.303 .350 .750 1 .386 .738 

Двоје .035 .295 .014 1 .907 1.035 

Троје -.243 .598 .165 1 .685 .784 

Образовање Трогодишња средња школа Референтна вредност 

Четворогодишња средња школа .027 .292 .008 1 .927 1.027 

Виша школа (ВШС) - 
двоипогодишње студије 

.148 .624 .056 1 .813 1.159 

Висока школа - трогодишње 
струковне или академске 

студије 

-.053 .693 .006 1 .939 .949 

Факултет - основне или мастер 
студије 

.197 .499 .156 1 .693 1.217 

Дужина стажа .005 .011 .244 1 .621 1.005 

Стаж у фирми .021 .028 .565 1 .452 1.021 

Рад у сменама Не Референтна вредност 

Да -1.386 .310 19.98 1 .000 .250 

Радно време До 8 сати Референтна вредност 

8 до 12 сати .917 .549 2.794 1 .095 2.502 

преко 12 сати 1.110 .638 3.030 1 .082 3.034 

Руководећа 
функција 

Не Референтна вредност 

Да -.020 .356 .003 1 .954 .980 
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Услови рада Задовољан сам Референтна вредност 

Ни задовољан/Ни незадовољан .428 .275 2.420 1 .120 1.534 

Нисам задовољан 1.337 .490 7.457 1 .006 3.809 

B – коефицијент регресије, S.E. – стандардна грешка, Wald – Wald вредност, SS – степен слободе, OR – 

унакрсни однос 
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За сваку компоненту синдрома сагоревања извршена је мултиваријантна логистичка регресиона анализа. Упоредни резултати свих 

регресионих модела, збирно су приказани на Табели 13. 

 

Табела 13. Мултиваријантни логистички модел регресиони модел зависних варијабли ЕЕ, DP, PA и укупно сагоревање на послу 

Социо-демографске карактеристике Емоционална 

исцрпљеност (ЕЕ) 

Деперсонализација 

(DP) 

Лична оствареност (PA) Укупно сагоревање на 

послу 

OR 95%CI  OR 95%CI  OR 95%CI  OR 95%CI  

Пол Женски / Референтна  

Мушки 0.277 0.081-0.951 0.689 0.198-2.395 2.644 0.879-7.954 0.303 0.088-1.041 

    Старост 0.962 0.943-0.982 0.989 0.898-1.005 0.997 0.955-1.048 1.006 0.987-1.024 

Брачни статус Ожењен/удата/ Референтна        

Неожењен/неудата 5.731 0.561-3.338 0.921 0.207-2.206 1.067 0.316-1.961 1.139 0.704-1.844 

Ванбрачна заједница 7.038 0.183-2.535 1.037 0.139-4.542 1.448 0.283-4.217 1.122 0.363-3.462 

Разведен/разведена 4.200 0.455-3.042 0.747 0.196-1.885 1.559 0.746-4.459 0.321 0.092-1.113 

Удовац/удовица 6.857 0.13-1.491   2.027  3.365 0.637-17.793 

Број деце Ниједно / Референтна        

Једно 1.088 0.594-3.399 1.586 0.403-4.463 0.884 0.299-1.775 0.386 0.415-1.314 

Двоје 0.880 .526-2.847 0.891 0.249-2.462 0.884 0.314-1.834 0.907 0.637-1.682 

Троје 0.731 0.281-2.978 0.500 0.116-2.108 0.952 0.238-2.770 0.685 0.293-2.099 
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OR – унакрсни однос, 95% CI- 95 % интервал поверења 

 

Социо-демографске карактеристике Емоционална 

исцрпљеност (ЕЕ) 

Деперсонализација 

(DP) 

Лична оствареност (PA) Укупно сагоревање на 

послу 

OR 95%CI  OR 95%CI  OR 95%CI  OR 95%CI  

Образовање Трогодишња средња школа / 

Референтна 

       

Четворогодишња средња школа 0.944 0.582-1.613 0.663 0.323-1.285 1.050 0.631-1.805 0.927 0.635-1.661 

Виша школа (ВШС) - 
двоипогодишње студије 

1.612 0.492-5.571 0.682 0.165-2.829 3.698 1.354-12.598 0.813 0.415-3.236 

Висока школа - трогодишње 
струковне или академске студије 

1.343 0.380-4.740 0.577 0.093-1.740 2.219 0.753-7.699 0.939 0.303-2.966 

Факултет - основне или мастер 

студије 

2.364 0.864-7.937 0.692 0.195-2.067 1.525 0.550-3.539 0.693 0.536-2.765 

Дужина стажа 0.964 0.947-0.984 0.997 0.990-1.100 0.996 0.952-1.040 1.005 0.988-1.023 

Стаж у фирми 0.946 0.907-1.001 0.949 0.883-0.997 1.018 0.969-1.078 1.021 0.978-1.069 

Рад у 

сменама 

Не / Референтна        

Да 1.288 0.432-1.397 1.956 0.180-1.185 1.132 0.614-2.297 0.250 0.127-0.707 

Радно време До 8 сати / Референтна        

8 до 12 сати 0.649 0.269-1.373 0.715 0.252-1.877 1.264 0.535-2.738 
2.502 

1.015-6.171 

преко 12 сати 0.500 0.203-1.530 0.914 0.239-3.184 0.974 0.271-2.268 
3.034 

1.063-8.662 
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Руководећа 

функција 

Не / Референтна        

Да 0.813 0.397-1.397 1.049 0.434-2.118 1.293 0.356-1.306 0.980 0.546-1.759 

Услови рада Задовољан сам / Референтна        

Ни задовољан/Ни незадовољан 0.494 0.301-0.791 0.804 0.438-1.421 1.207 0.773-2.036 
1.534 

0.976-2.413 

Нисам задовољан 0.535 0.219-1536 1.727 0.372-7.792 1.874 0.741-5.136 
3.809 

1.702-8.525 

OR – унакрсни однос, 95% CI- 95 % интервал поверења 
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4.3. Резултати процене Крупове скале замора   

Укупно 353 запослених је попунило Крупову скалу замора. Уписујући једну 

вредност на седмостепеној Ликертовој скали, запослени су исказали сопствени степен 

сагласности са 9 понуђених изјава. На табели 14 су приказане средње вредности и 

стандардна девијација сагласности за сваку варијаблу.  

Табела 14. Средња вредност и стандардна девијација Крупове скале замора 

Рб. Изјаве Minimum Maksimum 
 

SD 

1. Умор ми смањује мотивацију. 
 

1 7 2.32 1.51 

2. Замарам се након физичке активности. 
 

1 7 2.56 1.54 

3. Лако се замарам. 
 

1 7 2.32 1.49 

4. Замор лако утиче на моју физичку 
активност. 

1 7 2.37 1.46 

5. Замор ми често представља проблем. 
 

1 7 2.19 1.36 

6. Замор ми омета сталну физичку 
активност. 

1 7 2.17 1.30 

7. Замор ми утиче на обављање неких 
дневних обавеза. 

1 7 2.23 1.35 

8. Замор ми представља један од три 
главна онеспособљавајућа симптома. 

1 7 1.94 1.29 

9. Замор ми ремети породични живот и 
социјалне активности. 

1 7 2.06 1.23 

 – аритметичка средина, SD – стандардна девијација 

 

Највеће слагање су запослени имали са изјавом 2, да се замарају након физичке 

активности 2.56±1.54, а затим са изјавом 4: да замор утиче на физичке активности 

2.37±1.46. Да замор утиче на обављање неких дневних обавеза оцењен је оценом 

2.23±1.35. Најнижу средњу оцену је добила изјава 8, где су просечном оценом 1.94±1.29 

запослени оценили да замор представља један од три главна онеспособљавајућа 

симптома.  
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Табела 15. Одговори запослених у односу на оцене појединачних изјава Крупове скале 

замора 

 

Рб Варијабле Одговори упитника на Ликтеровој скали од 1-7 N (%) 

1 2 3 4 5 6 7 Z 

1. Умор ми смањује 
мотивацију 

122 
(34,6%) 

122 
(34,6%) 

48 
(13,6%) 

31 
(8,8) 

9  
(2,5) 

6 
(1,7%) 

15 
(4,2%) 

353 
(100%) 

2. Замарам се након 
физичке активности 

109 
(30,9%) 

86 
(24,4%) 

76 
(21,5%) 

50 
(14,2%) 

12 
(3,4%) 

5 
(1,4%) 

15 
(4,2%) 

353 
(100%) 

3.  
Лако се замарам 

138 
(39,1%) 

80 
(22,7%) 

71 
(20,1%) 

39 
(11,0%) 

9 
(2,5%) 

2 
(0,6%) 

14 
(4,0%) 

353 
(100%) 

4. Замор лако утиче на 
моју физичку 

активност 

117 
(33,2%) 

103 
(29,2%) 

69 
(19,5%) 

41 
(11,6%) 

7 
(2,0%) 

1  
(0,3%) 

15 
(4,2%) 

353 
(100%) 

5. Замор ми често 
представља проблем 

141 
(39,9%) 

94 
(26,6%) 

66 
(18,7%) 

34 
(9,7%) 

7 
(2,0%) 

1 
(0,3%) 

10 
(2,8%) 

353 
(100%) 

6. Замор ми омета 
сталну физичку 

активност 

128 
(36,3%) 

115 
(32,6%) 

64 
(18,1%) 

31 
(8,8%) 

5 
(1,4%) 

0 
(0%) 

10 
(2,8%) 

353 
(100%) 

7. Замор ми утиче на 
обављање неких 
дневних обавеза 

124 
(35,1%) 

109 
(30,9%) 

74 
(21,0%) 

29 
(8,2%) 

4 
(1,1%) 

1 
(0,3%) 

12 
(3,4%) 

353 
(100%) 

8. Замор ми представља 
један од три главна 
онеспособљавајућа 

симптома 

168 
(47,6%) 

102 
(28,9%) 

52 
(14,8%) 

18 
(5,1%) 

0 
(0%) 

3 
(0,8%) 

10 
(2,8%) 

353 
(100%) 

9. Замор ми ремети, 
породични живот и 

социјалне активности 

140 
(39,7%) 

113 
(32,0%) 

66 
(18,7%) 

22 
(6,2%) 

3 
(0,8%) 

1 
(0,3%) 

8 
(2,3%) 

353 
(100%) 

 

Највећи број запослених 244 (69.2%) не слаже се да им умор смањује 

мотивацију, а укупно 195 (55.3%) запослених се не слаже да се замара након физичке 

активности. Да се лако замара, не слаже се 218 (61.8%) запослених, а да замор лако 

утиче на њихову физичку активност не слаже се 220 (62.4%) запослених. 

 Укупно 235 (65.5%) запослених се не слаже да им замор често представља 

проблем, док је истог става 243 (68.9%) запослених, кад је у питању замор и стална 

сметња у физичким активностима.  
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Замор не утиче на обављање неких дневних обавеза: слаже се 233 (66.0%), а да 

им замор не представља један од три главна онеспособљавајућа симптома слаже се 270 

(76.5%) запослених. Са изјавом „Замор ми ремети породични живот и социјалне 

активности“ слаже се 253 (71.7%) запослених.  

Применом мултиваријантне логистичке регресионе анализе моделирана је 

зависна варијабла Крупове скале замора у односу на следеће независне варијабле: пол, 

старост, брачни статус, број деце, образовање, дужина стажа, стаж у фирми, рад у 

сменама, радно време, руководећа функција и услови рада.  

Зависна варијабла „Крупова скала замора“ је трансформисана у бинарни тип. 

Референтну категорију представља „неслагање“ са претпоставкама из изјава и обухвата 

просечне оцене од 1 - 2.99.  

Уочава се да је независна варијабла „старост“ значајна на нивоу 0.10, има свој 

унакрсни однос од 1.129, док је његов одговарајући 90% интервал 1.090 - 1.146. Свака 

година старости повећава очекиван замор за 12.9%. Такође, као значајна варијабла у 

моделовању зависне варијабле Крупове скале замора, издвојило се образовање 

запослених.  

Унакрсни однос „висока школа“ у односу на референтну „трогодишња школа“ 

износи 3.781 и значајност је на нивоу 0.10, док је његов одговарајући 90% интервал 

поверења 0.611 - 4.430. Уколико запослени има високу школу, вероватноћа да се 

испољи замор је 278.1% већа од запосленог са трогодишњом школом.  

Унакрсни однос „факултетско образовање“ у односу на референтну 

„трогодишња школа“ износи 0.228 и значајност је на нивоу 0.10, док је његов 

одговарајући 90% интервал поверења 0.067 - 0.839.  

Уколико запослени има факултетско образовање, вероватноћа да се испољи 

замор је 77%  мања од запосленог са трогодишњом школом.  
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Табела 16. Мултиваријантни регресиони модел у односу на зависну варијаблу Крупова 
скала замора 

 B S.E. Wald SS p OR 

Пол Женски Референтна вредност 

Мушки 
.419 .565 .549 1 .459 1.520 

     Старост 
.122 .031 14.95 1 .000 1.129 

Брачни статус Ожењен/удата Референтна вредност 

Неожењен/неудата 
-.966 .661 2.139 1 .144 .381 

Ванбрачна заједница 
-.794 1.194 .442 1 .506 .452 

Разведен/разведена 
-.327 .571 .328 1 .567 .721 

Удовац/удовица 
2.600 1.709 2.315 1 .128 13.461 

Број деце Ниједно Референтна вредност 

Једно 
-.764 .605 1.596 1 .206 .466 

Двоје 
-.869 .587 2.191 1 .139 .419 

Троје 
-.735 .768 .916 1 .339 .479 

Образовање Трогодишња средња школа Референтна вредност 

Четворогодишња средња школа 
-.126 .328 .147 1 .701 .882 

Виша школа (ВШС) - 
двоипогодишње студије -.918 .758 1.468 1 .226 .399 

Висока школа - трогодишње 
струковне или академске 

студије 

1.330 .792 2.823 1 .093 3.781 

Факултет - основне или мастер 
студије -1.477 .848 3.031 1 .082 .228 

Дужина стажа 
-.004 .026 .022 1 .882 .996 

Стаж у фирми 
-.043 .035 1.532 1 .216 .958 

Рад у сменама Не Референтна вредност 

Да 
.227 .397 .327 1 .567 .227 

Радно време До 8 сати Референтна вредност 

8 до 12 сати 
-.085 .469 .033 1 .857 -.085 

преко 12 сати 
-.151 .606 .062 1 .803 -.151 

Руководећа 
функција 

Не Референтна вредност 

Да 
.720 .447 2.594 1 .107 .720 

Услови рада Задовољан сам Референтна вредност 
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Ни задовољан/Ни незадовољан 
.404 .270 2.243 1 .134 .404 

Нисам задовољан 
.011 .598 .000 1 .986 .011 

B – коефицијент регресије, S.E. – стандардна грешка, Wald – Wald вредност, SS – степен слободе, OR – унакрсни 

однос 

4.4. Резултати самопроцене депресивних симптома упитником PHQ-9  

PHQ-9 упитник је састављен од 9 изјава који процењује присуство акутне 

депресије код испитаника. Свака изјава има понуђена 4 одговора, те се запослени 

изјашњавају заокруживањем једног од понуђених одговора. Након анализе добијених 

одговора и сабирањем истих на основу скале PHQ-9, утврђено је да је без депресивних 

симптома укупно 270 (76.5%) запослених. На основу скале субклинички облик 

депресије је забележен код 71 (20.1%) запослених, док је благе депресивне епизоде 

имало 9 (2.6%) запослених. 

 

Графикон 3. Учесталост клиничке депресије на основу PHQ-9 скале 

 Више од половине запослених (57.2%) има интересовање да ради нешто, а 

укупно 85.3% испитаника уопште није малодушно, у депресији или безнађу. Да нема 

проблеме са спавањем, одговорило је 61.7% , а осећај замора уопште нема 39.1% , или 

има неколико дана одговорило је 37.4% запослена.  

Анализом апетита или преједања установљено је да 82.7%  нема никаквих 

проблема, а да нема лоше мишљење о себи одговорило је 91.8% запослена. Потешкоће 

око концентрације нема 83.9%, а 92.1% запослених је одговорило да нису успорени. 
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Укупно 99.4% запослена је одговорило да никада не размишља о томе да је боље да је 

мртав или да се повреди на неки начин (табела 17). 

 

 

Табела 17. Одговори запослених у односу на оцене појединачних изјава PHQ-9 скале 

Р.б. Изјава 

У
оп

ш
те

 н
е 

Н
ек

ол
ик

о 

да
на

 

В
иш

е 
од

 

по
ло

ви
не

 

да
на

 
С

ко
ро

 с
ва

ки
 

да
н 

У
ку

пн
о 

1. Слабо интересовање или 

задовољство да радите нешто 

202 

(57,2%) 

122 

(34,6%) 

21 

(5,9%) 

8  

(2,3%) 

353 

(100%) 

2. Малодушност, депресија или 

безнадежност 

301 

(85,3%) 

42 

(11,9%) 

10 

(2,8%) 

0  

(0%) 

353 

(100%) 

3. Проблеми да заспите, спавате у 

континуитету или превише 

спавања 

218 

(61,7%) 

97 

(27,5%) 

25 

(7,1%) 

13 

(3,7%) 

353 

(100%) 

4. Осећај замора или недостатка 

енергије 

138 

(39,1%) 

132 

(37,4%) 

65 

(18,4%) 

18 

(5,1%) 

353 

(100%) 

5. Лош апетит или преједање 292 

(82,7%) 

49 

(13,9%) 

7  

(2,0%) 

5  

(1,4%) 

353 

(100%) 

6. Лоше мишљење о себи - или осећај 

да сте промашај или да сте 

разочарали себе или своју 

породицу 

324 

(91,8%) 

23 

(6,5%) 

4  

(1,1%) 

2  

(0,6%) 

353 

(100%) 

7. Тешкоћа да се концетришете на 

ствари као што су читање новина 

или гледање телевизије 

296 

(83,9%) 

40 

(11,3%) 

12 

(3,4%) 

5  

(1,4%) 

353 

(100%) 

8. Толико успорено кретање или 

говор да су други то могли да 

325 

(92,1%) 

23 

(6,5%) 

3  

(0,8%) 

2  

(0,6%) 

353 

(100%) 
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примете 

9. Мисли о томе да би Вам било боље 

да сте мртви или о томе да се 

повредите на неки начин 

351 

(99,4%) 

0 

 (0%) 

2  

(0,6%) 

0  

(0%) 

353 

(100%) 

 

 

Применом Спирманове корелације на вредности PHQ-9 скале и старости 

запослених установљена је статистички значајна позитивна корелација r=0.185; n=353; 

p=0.001. Повећањем броја година запослених, повећава се и степен депресије на PHQ-9 

скали (графикон 4).  

Графикон 4. Корелациони однос старости запослених и вредности скале депресије  

Такође је утврђена и статистички значајна позитивна корелација између 

вредности PHQ-9 скале депресије и дужини радног стажа запослених, r =0.187; n=353; 

p=0.001. Повећањем броја година стажа запослених, повећава се и степен депресије на 

PHQ-9 скали (графикон 5). 
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Графикон 5. Корелациони однос дужине радног стажа и вредности скале депресије 

 

Утврђена је статистички значајна позитивна корелација између вредности PHQ-9 

скале депресије и дужини радног стажа запослених у садашњој  фирми, r=0.120; n=353; 

p=0.025. Повећањем броја година стажа запослених у истој фирми повећава се и степен 

депресије на PHQ-9 скали (графикон 6).  

 

Графикон 6. Корелациони однос дужине радног стажа у садашњој фирми и вредности 

скале депресије 
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4.5. Резултати самопроцене квалитетета  живота применом  SF-36 упитника 

4.5.1. Преглед резултата у односу на појединачне изјаве SF-36 упитника 

Од укупног броја запослених (n=353), који су одговорили на питање о 

сопственом општем здравственом стању, 41 (11.6%) је своје здравље оценило као 

одлично, 39 (11.0%) као веома добро, док је највећи број запослених одговорило да је 

доброг здравља 242 (68.6%). Своје опште здравље као подношљиво оценио је 31 (8.8%) 

запослени. Упоређујући своје тренутно здравље у односу на годину дана раније, 

највећи број запослених је одговорио да је здравствено стање скоро исто 283 (80.2%), а 

50 (14.2%) запослених је одговорило да је нешто лошије. 

У анализи утицаја здравственог стања на обављање својих активности највећи 

број запослених истиче да их здравствено стање не ограничава - 193  (54.7%), док 160 

(45.3%) запослених тренутно здравствено стање мало ограничава у обављању свих 

активности.  

Такође, највећи број запослених се изјаснио да му здравствено стање не 

ограничава обављање умерено напорних активности: 340 (96.3%), а 332 (94.1%) 

запослена уопште не ограничава подизање или ношење ствари са пијаце.  

Физичку активност, као што је пењање уз неколико спратова без потешкоћа, 

може да обави 225 (63.7%) запослених, а због здравственог стања у тој активности мало 

је ограничено: 125 (35.4%) запослених. Пењање уз један спрат без ограничења може да 

обави 347 (98.3%) запослених. Савијање, клечање или чучање обавља 307 (87.0%) 

запослених без икаквог ограничења, док исте те активности са малим ограничењем 

обавља 40 (11.3%) запослених.  

Пешачење више од једног километра са малим ограничењем обави 36 (10.2%), а 

без икаквог ограничења 315 (89.2%) запослених. Највећи број запослених може да 

пешачи стотину метара без ограничења 347 (98.3%), а само 6 (1.7%)  то обавља са 

малим ограничењем. Без икаквог ограничења пешачење од 100 м обави 348 (98.6%) 

запослених. Самостално купање и облачење обавља 349 (98.9%) запослених.  
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Табела 18. Проблеми у свакодневним животним активностима због физичког и 

емоционалног статуса 

Изјаве Да Не 

Број % Број % 

Скраћивали време проведено на раду или другим 
активностима због физичког здравља 

58 16,4 295 83,6 

Постизали мање него што сте желели због физичког 
здравља 

107 30,3 246 69,7 

Ограничење у погледу врсте посла или осталих 
активности због физичког здравља 

88 24,9 265 75,1 

Потешкоће при обављању посла или осталих 
активности због физичког здравља 

107 30,3 246 69,7 

Скраћивали време проведено на раду или другим 
активностима због емоционалних проблема 

34 9,6 319 90,4 

Постизали мање него што сте желели због 
емоционалних проблема 

45 12,7 308 87,3 

Ограничење у погледу врсте посла или осталих 
активности због емоционалних проблема 

79 22,4 274 77,6 

 

Због свог физичког здравља 58 (16.4%) запослених је скраћивало време 

проведено на раду, а због емоционалних проблема 34 (9.6%). Физичко здравље је 

узроковало код 107 (30.3%) запослених да постижу мање него што желе, а због 

емоциналних проблема то се дешавало код 45 (12.7%) запослених. Ограничење у 

погледу врсте посла или осталих активности због физичког здравља је имало 88 (24.9%) 

запослених, а због емоционалних проблема 79 (22.4%), (табела 18). 

Од укупног броја запослених, 137 (38.8%) је одговорило да нимало, а 177 

(50.1%) да их физички и емоционални проблеми мало ометају у свакодневним 

активностима у породици, међу пријатељима, суседима или у друштвеним 

организацијама. У протекле 4 недеље без физичког бола је било 54.1% , а веома слабу 

бол је имало 26.1% запослених. Слабу бол је имало 12.2%, док је умерену физичку бол 

имало 7.1% запослених.  
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Табела 19. Субјективна перцепција здравља запослених у протекле 4 недеље  

Изјава Нимало Прилично Умерено Мало Врло мало Нимало 

N % N % N % N % N % N % 

Колико сте били 
пуни живота? 

19 5,3 71 20,1 223 63,2 38 10,8 1 0,3 1 0,3 

Колико сте били 
нервозни? 

0 0 7 2,0 17 4,8 23 6,5 127 36,0 179 50,7 

Колико сте били 
нерасположени? 

0 0 5 1,4 10 2,8 17 4,8 82 23,3 239 67,7 

Колико сте били 
смирени? 

40 11,3 108 30,6 186 52,7 13 3,7 4 1,1 2 0,6 

Колико сте били 
пуни енергији? 

14 4,0 74 21,0 203 57,4 46 13,0 14 4,0 2 0,6 

Колико сте били 
депресивни? 

0 0 1 0,3 4 1,1 15 4,2 74 21,0 259 73,4 

Колико сте се 
осећали 

исрцпљено? 

1 0,3 58 16,4 72 20,4 63 17,8 104 29,5 55 15,6 

Колико сте били 
срећни? 

9 2,5 63 17,8 236 66,9 37 10,5 6 1,7 2 0,6 

Колико сте били 
уморни? 

1 0,3 44 12,5 72 20,4 65 18,4 138 39,1 33 9,3 

 
 

Табела 20. Тачност навода о здравственом стању запослених 

 
Изјава Тачно Углавном 

тачно 
Не знам 

 
Углавном 
нетачно 

Нетачно 

N % N % N % N % N % 

Лакше се разбољевам 
од других. 

14 4,0 44 12,5 60 17,0 82 23,2 153 43,3 

Здрав сам колико било 
кога познајем. 

105 29,8 191 54,1 38 10,8 9 2,5 10 2,8 

Очекујем да ће се моје 
здравље погоршати. 

14 4,0 72 20,4 128 36,2 43 12,2 96 27,2 

Моје здравље је 
одлично. 

95 26,9 150 42,5 53 15,0 37 10,5 18 5,1 
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4.5.2. Просечне вредности скорова за основне и композитне скале упитника SF-36 

На табели 21 су приказани просечни скорови основних осам скала упитника SF-

36. Скала са највећом просечном вредношћу је (93.68) је физичко функционисање PF, а 

скала са најмањом (62.15) просечном вредношћу је виталност VT. 

Табела 21. Скорови основних скала SF-36 упитника 

Скале N Minimum Maximum 
 

SD 

PF 353 35.00 100.00 93.68 9.31 

RF 353 .00 100.00 74.50 35.62 

RE 353 .00 100.00 85.08 26.30 

VT 353 20.00 100.00 62.15 17.19 

MH 353 44.00 100.00 80.00 10.61 

SF 353 25.00 100.00 82.11 15.77 

BP 353 22.50 100.00 85.13 18.25 

GH 353 5.00 100.00 66.60 19.27 

PF-физичко функционисање; RF-физичка улога; RE-емоционална улога; VT-виталност; 
MH-психичко здравље; SF-друштвено функционисање; BP-телесна бол; GH-опште 
здравље 

 – аритметичка средина, SD – стандардна девијација 

Просечна вредност укупног TQL (SF-36 скора) је износила 78.66±13.77. 

Просечна вредност композитних скорова је износила 79.98±17.57 за PHC и 77.33±13.14 

за MHC скор. 

4.5.3. Композитни скор PHC у односу на социо-демографске карактеристике 

запослених 

Применом АНОВА теста утврђена је статистички значајна разлика у 

вредностима скора PHC у односу на полну структуру запослених (p=0.011). Запослене 

жене су имале већи PHC скор. Запослени који су били у браку имали су статистички 

значајно мањи скор PHC у односу на запослене који нису били у браку (p=0.001) и који 

су живели у ванбрачној заједници (p=0.036). 

 

 Запослени који нису били у браку имали су статистички значајно већи PHC од 

запослених који су имали статус удовца/удовице (p=0.003). Такође запослени који су 



68 |  

 

били у ванбрачној заједници имали су статистички значајно већи  PHC од запослених 

који су имали статус удовца/удовице (p=0.004). Запослени који нису имали деце су 

имали статистички значајно већи PHC скор од запослених који су имали једно, двоје 

или троје деце (p=0.001). Није установљена статистички значајна разлика просечног 

PHC скора у односу на степен образовања (p=0.083).  

 

Рад у сменама статистички значајно утиче на просечне вредности PHC скора, 

због чега су запослени који нису радили у сменама имали већи PHC скор (p=0.005). 

Дужина радног времена нема статистички значајан утицај на просечан скор PHC 

(p=0.147). Запослени на руководећим функцијама су имали статистички значајно већи 

PHC скор у односу на запослене који нису били на руковедећим функцијама (p=0.009). 

Табела 22. Композитни скор PHC у односу на социо-демографске карактеристике 

запослених 

 

 

 

 

 

 

 

Социо-демографске 
карактеристике 

N 

 

SD SE
M 

95% CI Min Max 
Доња 
грани

ца 

Горња 
грани

ца 
Пол Мушки пол 330 79.35 17.75 0.97 77.43 81.27 27.5

0 
100.00 

Женски пол 23 88.99 11.79 2.45 83.89 94.09 49.3
8 

100.00 

 F=6.574; p=0.011 
Брачни 
статус 

Ожењен/удата 227 76.72 18.34 1.21 74.32 79.12 27.5
0 

100.00 

Неожењен/неудата 87 88.23 12.78 1.37 85.50 90.95 38.7
5 

100.00 

Ванбрачна 
заједница 

12 91.19 10.64 3.07 84.43 97.95 64.3
8 

100.00 

Разведен/разведена 23 79.05 12.65 2.63 73.58 84.52 57.5
0 

100.00 

Удовац/удовица 4 56.87 24.91 12.4 17.22 96.53 34.3
8 

92.50 
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 F=10.785; p=0.001 
Број деце Ниједно дете 120 86.76 13.36 1.22 84.35 89.18 38.7

5 
100.00 

Једно дете 84 79.65 17.94 1.95 75.76 83.55 33.7
5 

100.00 

Двоје деце 129 74.74 18.61 1.63 71.49 77.98 27.5
0 

100.00 

Троје деце 20 74.44 18.79 4.20 65.64 83.23 42.5
0 

96.25 

 F=11.382; p=0.001 
Образовање Трогодишња 

средња школа 
103 78.99 17.57 1.73 75.55 82.42 33.7

5 
100.00 

Четворогодишња 
средња школа 

193 79.80 17.80 1.28 77.27 82.32 33.7
5 

100.00 

Висока школа 16 72.85 19.72 4.93 62.34 83.36 27.5
0 

97.50 

Факултет 14 84.15 18.12 4.84 73.68 94.61 48.7
5 

100.00 

 F=2.076; p=0.083 
Подаци о 
запослењу 

Рад у сменама ДА 288 78.72 18.26 1.07 76.60 80.84 27.5
0 

100.00 

Рад у сменама НЕ 65 85.54 12.82 1.59 82.37 88.72 55.0
0 

100.00 

F=8.157; p=0.005 
Радно време 8 сати 36 84.96 13.39 2.23 80.43 89.50 55.6

3 
97.50 

Радно време 8 до 
12 сати 

277 79.71 17.68 1.06 77.61 81.80 27.5
0 

100.00 

Радно време преко 
12 сати 

40 77.37 19.56 3.09 71.11 83.63 33.7
5 

100.00 

F=1.931; p=0.147 
Руководећа 

функција ДА 
53 85.81 12.79 1.75 82.28 89.34 54.3

8 
100.00 

Руководећа 
функција НЕ 

300 78.95 18.11 1.02 76.89 81.00 27.5
0 

100.00 

 F=6.986; p=0.009 

 – аритметичка средина, SD – стандардна девијација, SEM – стандардна грешка, 95%CI – 95% 

интервал поверења, Min – минимална вредност, Max – максимална вредност, F - АНОВА 

4.5.4. Композитни скор MHC  у односу на социо-демографске карактеристике 

запослених 

Није утврђена статистички значајна разлика у просечним вредностима MHC 

скора у односу на пол запослених (p=0.071). Запослени који су удовци/удовице имали 

су статистички значајно мањи MHC скор у односу на запослене који су имали други 

брачни статус (p=0.001).  

Запослени који нису имали децу или су имали само једно дете су имали 

статистички значајно већи MHC скор у односу на запослене који су имали двоје или 

троје деце (p=0.049).  
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Није утврђен статистички значајан утицај нивоа образовања на просечне 

вредности MHC скора запослених (p=0.598). Рад у сменама такође не утиче 

статистички значајно на просечне вредности MHC скора (p=0.070).  

Применом АНОВА теста није установљен статистички значајан утицај дужине 

радног времена на просечне оцене MHC скора (p=0.171). Такође, није установљена 

статистички значајна веза просечне вредности MHC скора и руководеће функције 

запослених (p=0.355).  
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Табела 23. Композитни скор MHC у односу на социо-демографске карактеристике 

запослених 

Социо-демографске 
карактеристике 

N 

 

SD SEM 95% CI Minimu
m 

Maximum 

Доња 
граница 

Горња 
граница 

Мушки пол 330 77.00 13.00 0.71 75.59 78.41 30.38 100.00 

Женски пол 23 82.11 14.41 3.00 75.88 88.35 48.71 100.00 

F=3.275; p=0.071 

Ожењен/удата 227 76.53 12.22 .81 74.93 78.13 30.38 100.00 

Неожењен/неудата 87 80.99 13.77 1.47 78.05 83.93 33.75 100.00 

Вабрачна заједница 12 76.85 18.13 5.23 65.32 88.37 37.00 95.25 

Разведен/разведена 23 75.42 12.78 2.66 69.89 80.95 39.46 95.50 

Удовац/удовица 4 55.63 8.10 4.05 42.73 68.53 48.71 66.50 

F=4.961; p=0.001 

Ниједно дете 120 79.55 13.49 1.23 77.11 81.99 33.75 100.00 

Једно дете 84 78.06 13.99 1.52 75.03 81.10 39.46 100.00 

Двоје деце 129 75.17 12.48 1.09 72.99 77.34 30.38 100.00 

Троје деце 20 74.93 9.06 2.02 70.69 79.17 56.33 91.00 

F=2.653; p=0.049 

Трогодишња средња 
школа 

103 103 77.18 12.8 1.26 74.68 79.6909 40.13 

Четворогодишња средња 
школа 

193 193 76.99 13.4 .96 75.09 78.9036 30.38 

Висока школа 16 16 74.96 14.7 3.69 67.07 82.8509 37.00 

Факултет 14 14 81.19 13.7 3.67 73.26 89.1291 48.42 

F=0.692; p=0.598 

Рад у сменама ДА 288 76.73 13.45 .79 75.17 78.29 30.38 100.00 

Рад у сменама НЕ 65 80.00 11.36 1.40 77.19 82.82 53.75 100.00 

F=3.305; p=0.070 

Радно време 8 сати 36 79.14 11.14 1.85 75.37 82.91 53.75 96.50 

Радно време 8 до 12 сати 277 77.60 12.83 .77 76.08 79.11 30.38 100.00 

Радно време преко 12 
сати 

40 73.89 16.29 2.57 68.68 79.11 39.46 96.75 

F=1.773; p=0.171 

Руководећа функција ДА 53 78.88 12.25 1.68 75.50 82.25 50.88 100.00 

Руководећа функција НЕ 300 77.06 13.29 .76 75.55 78.57 30.38 100.00 

F=0.857; p=0.355 
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 – аритметичка средина, SD – стандардна девијација, SEM – стандардна грешка, 95%CI – 95% интервал 

поверења, Min – минимална вредност, Max – максимална вредност, F - АНОВА 

4.5.5  Скорови TQL у односу на социо-демографске карактеристике запослених 

Анализом просечне вредности TQL у односу на полну структуру запослених 

установљено је да су запослени мушкарци имали статистички значајно мањи скор у 

односу на запослене жене (p=0.013).  

Запослени који су имали статус удовца/удовице су имали статистичко значајно 

мањи TQL скор од запослених који живе у ванбрачној заједници  (p=0.003) и 

запослених који су разведени (p=0.035).  

Запослени који су у браку су имали статистички значајно мањи TQL скор у 

односу на запослене који нису у браку (p=0.001), а статистички значајно већи TQL скор 

у односу на запослене који су имали статус удовац/удовица (p=0.023). 

 Запослени који нису били у браку су имали статистички значајно већи TQL скор 

у односу на удовице/удовце (p=0.001). Запослени који нису имали деце су имали 

статистички значајно већи TQL скор у односу на запослене који су имали двоје и троје 

деце (p=0.001).  

Није установљен утицај образовања на просечан TQL скор (p=0.160). Рад у 

сменама статистички значајно утиче на смањене просечног TQL скора (p=0.007). 

Запослени који су били на руководећим функцијама су имали статистички значајно 

већи TQL скор у односу на запослене који нису обављали руководеће функције 

(p=0.034).  

 

 

 

 

 

 



73 |  

 

 

 

Табела 24. Вредности TQL скора у односу на социо-демографске карактеристике 

запослених 

Социо-демографске 
карактеристике 

N 

 

SD SE
M 

95% CI Minimum Maximum 

Доња 
грани

ца 

Горња 
грани

ца 

Мушки пол 330 78.17 13.78 0.75 76.68 79.67 33.63 100.00 

Женски пол 23 85.55 11.90 2.48 80.41 90.70 49.04 100.00 

F=6.260; p=0.013 

Ожењен/удата 227 76.63 13.64 .90 74.84 78.41 33.63 100.00 

Неожењен/неудата 87 84.61 12.25 1.31 82.00 87.22 36.25 100.00 

Вабрачна заједница 12 84.02 13.01 3.75 75.75 92.29 56.00 97.00 

Разведен/разведена 23 77.23 11.48 2.39 72.26 82.20 54.42 95.25 

Удовац/удовица 4 56.25 14.10 7.05 33.80 78.70 42.31 74.79 

F=9.248; p=0.001 

Ниједно дете 120 83.16 11.94 1.09 81.00 85.32 36.25 100.00 

Једно дете 84 78.86 14.67 1.60 75.67 82.04 36.69 100.00 

Двоје деце 129 74.95 13.93 1.22 72.52 77.38 33.63 100.00 

Троје деце 20 74.68 11.61 2.59 69.25 80.12 52.02 93.63 

F=8.446; p=0.001 

Трогодишња средња 
школа 

103 78.09 13.77 1.35 75.39 80.78 36.94 100.00 

Четворогодишња средња 
школа 

193 78.39 13.94 1.00 76.41 80.37 33.63 100.00 

Висока школа 16 73.90 15.14 3.78 65.84 81.97 41.71 97.13 

Факултет 14 82.67 15.52 4.14 73.71 91.63 48.58 97.75 

F=1.655; p=0.160 

Рад у сменама ДА 288 77.73 14.32 .84 76.06 79.39 33.63 100.00 

Рад у сменама НЕ 65 82.77 10.11 1.25 80.27 85.28 56.46 100.00 

F=7.247; p=0.007 

Радно време 8 сати 36 82.05 10.06 1.67 78.64 85.46 64.38 97.00 

Радно време 8 до 12 сати 277 78.65 13.75 .82 77.02 80.28 33.63 100.00 

Радно време преко 12 
сати 

40 75.63 16.18 2.55 70.46 80.81 36.69 97.63 

F=2.069; p=0.128 

Руководећа функција ДА 53 82.34 10.09 1.38 79.56 85.12 57.90 100.00 

Руководећа функција НЕ 300 78.00 14.24 .82 76.39 79.62 33.63 100.00 

F=4.513; p=0.034 



74 |  

 

 – аритметичка средина, SD – стандардна девијација, SEM – стандардна грешка, 95%CI – 95% интервал 

поверења, Min – минимална вредност, Max – максимална вредност, F - АНОВА 

4.6. Анализа повезаности скала коришћених инструмената у истраживању 

4.6.1. Анализа повезаности између Крупове скале замора и скала упитника MBI-

HSS 

Анализом повезаности између Крупове скале замора и скала упитника MBI-HSS 

утврђено је да постоји статистички значајна позитивна корелација између Крупове 

скале замора и скале укупног сагоревања на послу са коефицијентом корелације 0.337 

(95% CI 0.227-0.436). Постоји статистички значајна позитивна корелација између 

Крупове скале замора и подскале ЕЕ са коефицијентом корелације 0.396 (95% CI 0.297-

0.492) и Крупове скале замора и подскале DP са коефицијентом корелације 0.293 (95% 

CI 0.192-0.377). Између Крупове скале замора и PA подскале установљена је 

статистички значајна негативна корелација са коефицијентом корелације -0.170 (95% 

CI -0.271- -0.065).  

Табела 25. Спеармонова корелација Крупове скале замора и упитник MBI-HSS  

 Крупова скала замора 
Укупно сагоревање r .337** 

p .000 
N 353 

Bootstrapc Bias -.003 
SE .054 

95% CI .227 
.436 

Емоционална 
исцрпљеност (ЕЕ) 

r .396** 
p .000 
N 353 

Bootstrapc Bias -.004 
SE .048 

95% CI .297 
.492 

 
Деперсонализација

(DP) 

r .293** 
p .000 
N 353 

Bootstrapc Bias -.005 
SE .050 

95% CI .192 
.377 

Лична оствареност 
(PA) 

r -.170** 
p .001 
N 353 
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Bootstrapc Bias .002 
SE .054 

95% CI -.271 
-.065 

r – Коефицијент корелације, SE – стандардна грешка, Bias – пристрасност, 95%CI – 95% 

интервал поверења, Bootstrap – интерна валидација 

4.6.2. Анализа повезаности између PHQ-9 скале депресије и подскала упитника 

MBI-HSS 

Анализом повезаности између PHQ-9 скале депресије и подскала упитника MBI-

HSS установљено је да постоји статистички значајна позитивна корелација између 

PHQ-9 скале депресије и скале укупног сагоревања на послу са коефицијентом 

корелације 0.464 (95% CI 0.372-0.544). Такође, постоји статистички значајна позитивна 

корелација између PHQ-9 скале депресије и подскале ЕE са коефицијентом корелације 

0.495 (95% CI 0.406-0.577) и PHQ-9 скале депресије и подскале DP са коефицијентом 

корелације 0.356 (95% CI 0.258-0.460). Између PHQ-9 скале депресије и PA  подскале 

установљена је статистички значајна негативна корелација са коефицијентом 

корелације -0.309 (95% CI од  -0.413 до -0.202).  

Табела 26. Спеармонова корелација PHQ-9 скале депресије и упитника MBI-HSS 

 PHQ-9 
Укупно сагоревање r .464** 

p .000 
N 353 

Bootstrapc Bias -.002 
SE .044 

95% CI .372 
.544 

Емоционална 
исцрпљеност (ЕЕ) 

r .495** 
p .000 
N 353 

Bootstrapc Bias -.001 
SE .043 

95% CI .406 
.577 

Деперсонализација 
(DP) 

r .356** 
p .000 
N 353 

Bootstrapc Bias .001 
SE .052 

95% CI .258 
.460 

Лична оствареност 
(PA) 

r -.309** 
p .000 
N 353 

Bootstrapc Bias .002 
SE .053 

95% CI -.413 
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-.202 

r – Коефицијент корелације, SE – стандардна грешка, Bias – пристрасност, 95%CI – 95% 

интервал поверења, Bootstrap – интерна валидација 

 

 

 

4.6.3. Анализа повезаности између композитних скорова SF-36 упитника и 

подскала упитника MBI-HSS 

Применом Спеарманове корелације на укупно сагоревање на послу у односу на 

композитне скорове SF-36 упитника установљена је статистички значајна негативна 

корелација између укупног сагоревања  и PHC скора са коефицијентом корелације -

0.265 (95%CI од -0.361 до -0.163), између укупног сагоревања и MHC скора са 

коефицијентом корелације -0.391 (95%CI од -0.480 до -0.301) и између укупног 

сагоревања и TQL скора са коефицијентом корелације -0.351 (95%CI од -0.445 до -

0.258).  

Такође, применом Спеарманове корелације на EЕ подскалу у односу на 

композитне скорове SF-36 упитника утврђена је статистички значајна негативна 

корелација између ЕЕ подскале и PHC скора са коефицијентом корелације -0.311 

(95%CI од -0.407 до -0.205), између ЕЕ подскале и MHC скора са коефицијентом 

корелације -0.434 (95%CI -0.516 - -0.344) и између ЕЕ подскале и TQL скора са 

коефицијентом корелације -0.393 (95%CI од -0.482 до -0.297). 

Применом Спеарманове корелације на DP подскалу у односу на композитне 

скорове SF-36 упитника, установљена је статистички значајна негативна корелација 

између DP  подскале и PHC скора са коефицијентом корелације -0.231 (95%CI -0.327 - -

0.140), између DP подскале и MHC скора са коефицијентом корелације -0.331 (95%CI 

од -0.433 до -0.233) и између DP подскале и TQL скора са коефицијентом корелације -

0.302 (95%CI од -0.402 до -0.212).  

Применом Спеарманове корелације на PA подскалу у односу на композитне 

скорове SF-36 упитника установљена је статистички значајна позитивна корелација 

између PA подскале и PHC скора са коефицијентом корелације 0.145 (95%CI 0.033 - 

0.253), између PA подскале и MHC скора са коефицијентом корелације 0.230 (95%CI 
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0.123 - 0.328) и између PA подскале и TQL скора са коефицијентом корелације 0.200 

(95% CI 0.094 - 0.305).  

 

 

 

Табела 27. Спеармонова корелација композитних скорова SF-36 упитника и 

подскала упитника MBI-HSS 

 PHC MHC TQL 

Укупно сагоревање r -.265** -.391** -.351** 

p .000 .000 .000 

N 353 353 353 

Bootstrapc Bias .000 .000 .000 

SE .050 .046 .048 

95% CI -.361 -.480 -.445 

-.163 -.301 -.258 

Емоционална 
исцрпљеност (ЕЕ) 

r -.311** -.434** -.393** 

p .000 .000 .000 

N 353 353 353 

Bootstrapc Bias -.001 .000 -.001 

SE .051 .043 .047 

95% CI -.407 -.516 -.482 

-.205 -.344 -.297 

Деперсонализација 
(DP) 

r -.231** -.331** -.302** 

p .000 .000 .000 

N 353 353 353 

Bootstrapc Bias -.002 -.002 -.002 

SE .049 .049 .048 

95% CI -.327 -.433 -.402 

-.140 -.233 -.212 

Лична оствареност 
(PA) 

r .145** .230** .200** 

p .006 .000 .000 

N 353 353 353 

Bootstrapc Bias -.001 -.001 -.001 

SE .055 .052 .054 

95% CI .033 .123 .094 
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.253 .328 .305 

r – Коефицијент корелације, SE – стандардна грешка, Bias – пристрасност, 95%CI – 95% 

интервал поверења, Bootstrap – интерна валидација 
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5. ДИСКУСИЈА 

Ово је прва студија која је спроведена код запослених у агенцијама за приватно 

обезбеђење особа и њихових  драгоцености у централној Србији, а највероватније и 

шире, у региону. Примењена је мултицентрична студија пресека којом је обухваћен 

репрезентативни узорак запослених који су испуњавали критеријуме за укључивање у 

истраживање. Методом случајног избора изабрано је седам градова у централној 

Србији, и то: Ниш, Београд, Јагодина, Крушевац, Краљево, Чачак и Крагујевац. 

Примењена су четири стандардна валидирана упитника и општи упитник којим су се 

прикупљале социодемографске карактеристике испитаника. Само су комплетно 

попуњени упитници уврштени у детаљну анализу.  

За успешност студије и валидност њених резултата, поред репрезентативности 

узорка испитаника, неопходан је висок проценат одзива испитаника, који је у овом 

истраживању износио 80% .  

Главни циљ овог истраживања био је испитивање преваленције синдрома 

сагоревања код запослених у агенцијама за приватно обезбеђење особа и њихових 

драгоцености и фактора који су повезани са његовим настанком. Резултати који су овде 

приказани не односе се само на синдром сагоревања на послу већ и на услове рада, 

замор, преваленцију депресивних симптома и квалитет живота запослених. 

Имајући у виду специфичност посла који ова кохорта запослених обавља, 

испитивање њиховог степена сагоревања на послу омогућило је идентификацију особа 

код којих се услови на послу директно одражавају на свакодневно животно и 

професионално функционисање.  

Специфичност обављања делатности заштите особа и њихових дргоцености 

ставља клијента увек у центар пажње, а у другом плану су тешкоће, одговорност и 

ризик по живот и здравље особља које их обезбеђује.  

Извршена је анализа сваке подскале, а онда у односу на стандардизоване 

граничне вредности за сваку појединачну подскалу, проценили смо интензитет ЕЕ, DP 

и PА, који смо категорисали на три нивоа: висок, умерен и низак степен синдрома 

сагоревања.  Резултати мера анализе која је анализирала поузданост свих трију 
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подскала (ЕЕ, DP и PА) указују да су увек вредности коефицијента α за подскалу ЕЕ 

веће од вредности за друге две подскале (80-81).  

Домен ЕЕ сматра се најважнијом димензијом синдрома сагоревања (80-81). У 

појединачним доменима, симптоми који указују на појаву овог синдрома (ЕЕ, DP или 

PА) а посебно у домену емоционална исцрпљеност, у испитиваној кохорти запослених 

у високом и умереном степену, кумулативно 86.1%. То значи да је огромна већина 

наших испитаника исказала умерене или високе знаке емоционалне исцрпљености.  

Разматрајући резултате сваке подскале, утврђен је значајан степен синдрома 

сагоревања код наших испитаника: ЕЕ (високи 66.3%, умерен 19.8%); DP  (високи 

82.4% умерен 16.2%); PА (низак 34.5%, умерен 32.9%). За разлику од „укупног 

сагоревања”, процентуално, у појединачним доменима, много већи број запослених је 

развио симптоме у умереном или високом степену. 

Питања која чине подскалу  PA су у обрнутом односу са претходним двама, тако 

да допринос синдрому сагоревања дају запослени са умереним и ниским степеном.  

Према нашим сазнањима, у научној литератури нема до сада објављиваних 

података о истраживањима „синдрома сагоревања” у популацији запослених у 

приватном обезбеђењу у Србији. 

Ове резултате упоредили смо са резултатима једне студије у Израелу. 

Упоредиви резултати односили су се на домене MBI. Остали мерни инструменти 

израелске студије односили су се на посттрауматски стрес и удружене поремећаје, које 

ми нисмо истраживали. Резултати ове студије: ЕЕ 35.6%, DP 21.1% и PА 42.6%, у 

поређењу са нашим резултатима, показују значајну разлику у домену ЕЕ.  

Скоро два пута више емоционално исцрпљених испитаника у нашој студији у 

великој мери је могуће објаснити социо-демографским, а посебно економским 

карактеристикама кохорте испитаника у којој смо спровели истраживање, а које смо 

статистичком анализом потврдили као значајне (млађе животно доба, женски пол, 

краћи радни стаж, рад у сменама, рад дужи од 12 сати дневно као и рад 8-12 сати 

дневно и незадовољство условима на радном месту).  

Схватање квалитета живота уопште, као и потребе појединаца, разликују се у 

појединим сегментима или у целини, у зависности од тога којим слојевима друштва, 

каквих економских  могућности и културних карактеристика су испитаници.  
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Према дефиницији Ј. Еликтона из 1966. године, квалитет живота је хармонија 

унутар човека, али и хармонија између човека и његовог света. Наведена дефиниција 

једна је од првих и најзапаженијих дефиниција квалитета живота и она наглашава не 

само благостање и задовољство (хармонију у самом човеку), већ и однос појединца 

према окружењу, што се односи на његов функционални статус и услове окружења 

(82).  Б. Спилкер дефинише HRQoL као субјективну процену здравственог стања, као и 

способност особе да води живот који је испуњава (83). 

И у дефиницији квалитета живота коју је дала група експерата СЗО 1993. године, 

може се уочити нагласак на личној перцепцији/процени  квалитета живота.  Према овој 

дефиницији, квалитет живота је перцепција појединца о сопственом положају у животу 

у контексту културе и система вредности у којима живи, као и према својим циљевима, 

очекивањима, стандардима и интересовањима. Овако широк концепт чине: физичко 

здравље, психолошки статус, материјална независност, социјални односи и односи 

појединца према значајним карактеристикама спољашње средине (84). 

С обзиром на то да у литератури о квалитету живота још увек не постоји 

универзално прихваћен „златни стандард“ за дефинисање и мерење квалитета живота 

(25,85), одлучили смо да за потребе овог истраживања користимо генерички SF-36 

упитник за процену квалитета живота, који кроз својих 36 исказа, осам подскала и два 

композитна скора, мери квалитет живота у два домена, физичком (PHC) и менталном 

(МHC) (66-68). 

Након израчунавања укупних збирова сваког појединачног домена здравља SF-36 

упитника, у даљој анализи посматрали смо присуство синдрома сагоревања у односу на 

сваку појединачну скалу, композитни скор физичког - PHC и менталног здравља - МHC 

и за укупан скор квалитета живота - ТQL. У Србији нема популационих стандарда за 

SF-36, резултате добијене овом студијом могуће је поредити само са вредностима 

других популација. 

Просечна вредност укупног SF-36 скора у кохорти запослених у приватном 

осигурању износила 78.66±13.77. Просечна вредност композитних скорова је износила 

79.98±17.57 за PHC и 77.33±13.14 за MHC скор. 

Композитни скорови који указују на виталност, опште здравље, телесну бол и 

друштвено функционисање забележили су значајан бодовни пад (–17.83; -13.38; –5.15; 
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–4.78) у односу на општу популацију. Поредећи резултате композитних скорова из 

наше студије, уочавамо значајну разлику: за виталност и са великим одступањима у 

одговорима (62.15±17.19), општем здрављу (66.6±19.27).  

И поред тако лоше самопроцене HRQоL према композитним скоровима, као и у 

укупном скору, своју физичку улогу ценимо врло високо. 

У анализи утицаја социо-демографских података на квалитет живота, утврдили 

смо статистички значајну разлику у вредностима скора PHC у односу на полну 

структуру запослених (p=0.011), брачно стање, број деце, рад у сменама и руководећу 

функцију.  

Запослене жене су имале већи PHC скор. Запослени који су били у браку су 

имали статистички значајно мањи скор PHC у односу на запослене који нису били у 

браку (p=0.001), који су живели у ванбрачној заједници (p=0.036). Запослени који нису 

били у браку имали су статистички значајно већи PHC од запослених који су имали 

статус удовца/удовице (p=0.003). Такође запослени који су били у ванбрачној заједници 

имали су статистички значајно већи PHC од запослених који су имали статус 

удовца/удовице (p=0.004).  

Запослени који нису имали деце имали су статистички значајно већи PHC скор 

од запослених који су имали једно, двоје или троје деце (p=0.001). Запослени који нису 

радили у сменама, имали су већи PHC скор (p=0.005) у односу на оне који су радили у 

сменама, као и запослени на руководећим функцијама, који су имали статистички 

значајно већи PHC скор у односу на запослене који нису били на руководећим 

функцијама (p=0.009). 

Брачни статус и број деце имали су значајан утицај на MHC скор, 

Удовци/удовице имали су статистички значајно мањи MHC скор у односу на запослене 

који су имали други брачни статус (p=0.001). Запослени који нису имали децу или су 

имали само једно дете имали су статистички значајно већи MHC скор у односу на 

запослене који су имали двоје или троје деце (p=0.049).  

Нижи HRQoL код државних полицајаца био је повезан са годинама живота, 

конзумирањем алкохола, физичком неактивношћу, повредом на послу и симптомима 

анксиозности и депресије  (94). 

Најбоље субјективне оцене квалитета живота, односно физичког здравља, дате 

су од стране запослених који су у браку или у некој врсти партнерске везе. Запослени 

који имају подршку и упориште у партнерским/брачним односима, боље су 
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избалансирали професионалне и личне обавезе, а самим тим се и заштитили од 

негативних ефеката радног окружења.  

Сличне резултате наводи и Миленовић (26). Најлошије оцене сопственог 

квалитета живота и здравља дали су они који су остали сами услед смрти партнера, 

удовци и запослени са двоје и више деце. Изостанак подршке и упориште у 

партнерским/брачним односима, брига око деце, финанскијски проблеми, према 

резултатима ове студије више од 70% прима плату у нивоу минималне зараде. Они су, 

по резултатима наше студије, показали и највећи степен депресивности.  

Синдром хроничног замора је исцрпљујуће стање коме недостаје универзално 

прихваћена дефиниција, инструменти процене и одговарајући третман (38,61-62). 

Стање замора има негативан утицај на физичко и когнитивно стање запослених и 

препознато је као фактор ризика за безбедност запослених и клијената (61-62). У 

студији Купп и сар. (2018) показано је да је повишен степен замора повезан са: 

повећаним обимом посла, мањим бројем сати спавања, физичким и психичким 

аспектима који утичу на умор и појединим узнемирујућим догађајима са пацијентима. 

Мањи степен замора повезан је са добрим менаџерским способностима и подршком 

колега (79,85).  

Просечна вредност Крупове скале у кохорти у којој је спроведено истраживање 

је у крајњем скору 2.24. Највеће слагање су запослени имали са изјавом  да се замарају 

након физичке активности 2.56±1.54, са изјавом  да замор утиче на физичке активности 

2.37±1.46 и да замор утиче на обављање неких дневних обавеза 2.23±1.35. Најнижу 

средњу оцену је добила изјава да замор представља један од три главна 

онеспособљавајућа симптома 1.94±1.29. Највећи број запослених 244 (69.2%) се не 

слаже да им умор смањује мотивацију, а са изјавом: „Замор ми ремети породични 

живот и социјалне активности“ слаже се 253 (71.7%) запослених. Одговоре о утицају 

замора на мотивацију треба сагледавати из угла запослених у приватним фирмама.  

Старост и образовање запослених издвојили су се као значајни фактори који 

утичу на настанак замора. Свака година старости повећава очекиван замор за 12.9%. 

Уколико запослени има високу школу, вероватноћа да се испољи замор је 278.1% већа 

од запосленог са трогодишњом школом, а уколико запослени има факултетско 

образовање, вероватноћа да се испољи замор је 77% мања од запосленог са 

трогодишњом школом.  
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Један од циљева овог истраживања био је испитивање повезаности депресивних 

симптома са синдромом сагоревања на послу. Постоји велики број радова у којима су 

описане последице синдрома сагоревања на физичко и ментално здравље запослених 

(86, 87).  

Веза између менталног здравља и синдрома сагоревања је веома значајна и 

највероватније - двосмерна (7,25). У научној литератури постоји полемика да ли је 

синдром сагоревања облик депресије или посебан феномен. У ревијалном раду, Bianchi 

и сар. (2015.) су сумирали резултате 94 студије на ову тему и закључили да су докази о 

сингуларности феномена синдрома сагоревања недоследни. Аутори су сугерисали да 

постоје недостаци у испитивању повезаности димензија синдрома сагоревања и 

различитих облика клиничке депресије, нарочито ако се узме у обзир широк спектар 

хетерогености депресије (88).  

Међутим, поједини аутори сматрају да синдром сагоревања није исто што и 

депресија, иако се слажу да ова два поремећаја имају нека преклапања. Маслач и сар. 

(1996) наводе да синдром сагоревања треба специфично сагледавати у контексту 

међуљудских односа и проблема на радном месту. Због тога закључују да постоји 

велика вероватноћа да ће се негативне последице синдрома сагоревања смањити 

уколико дође до побољшања у радном окружењу, за разлику од депресије која захвата 

више животних димензија. Ипак, депресија може бити прекурсор или последица овог 

синдрома, наводе аутори (31).  

Након анализе добијених одговора и сабирањем истих на основу скале PHQ-9, 

утврђено је да је без депресивних симптома укупно 76.5% запослених, 20.1% 

запослених има субклинички облик депресије, док је благе депресивне епизоде имало 

2.6% запослених. Умерено тешку депресију је имало мање од 1% запослених.  

Повећање броја година запослених (p=0.001), дужи радни стаж (p=0.001) и дужи  

радни стаж у садашњој фирми (p=0.025) значајно су корелирали са порастом 

преваленције депресивних симптома код запослених . 

Анализом повезаности између депресивних симптома и подскала упитника MBI-

HSS утврђено је да постоји статистички значајна позитивна корелација између PHQ-9 

скале и скале укупног сагоревања. Такође, постоји статистички значајна позитивна 

корелација између PHQ-9 скале депресије и подскале ЕE са коефицијентом корелације 
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0.495 (95% CI 0.406-0.577) и PHQ-9 скале депресије и подскале DP са коефицијентом 

корелације 0.356 (95% CI 0.258-0.460).  

Између PHQ-9 скале депресије и PA-подскале утврђена је статистички значајна 

негативна корелација са коефицијентом корелације -0.309 (95% CI од  -0.413 до -0.202). 

Запослени код којих постоје депресивни симтоми имају мaње личних постигнућа на 

радном месту.  

Анализом прве мултиваријантне логистичке регресије моделовања ЕЕ, добили 

смо високу вероватноћу да ће жене оболети од високе ЕЕ, као и да су више изложене 

овом синдрому од мушкараца. Жена представљају основну подршку и ослонац другима 

не само у нашој средини већ и у другим средима и то у различитим областима живота, 

како у породици, тако и на радном месту. Код жена такав стрес може бити повишен у 

одсуству партнерске и друштвене подршке, који су умногоме препознати као 

механизми за превазилажење стреса.  

Већ потврђени подаци нашег социо-демографског упитника, указују на то да 

међу запосленима има много мање жена. Мушкарци су у кохорти запослених били 

заступљенији од жена и чинили су 93.5% од укупног броја испитаника, а жене су 

чиниле 6.5%. Мушкарци су били и значајно старији од жена (p=0.003). У сличним 

службама које се баве обезбеђењем, било то војска или полиција, слична је 

заступљеност мушкараца и жена и код нас и у другим државама  (Шпанија, Бразил, 

САД), (89,90). Неки аутори који су уочили већинску засупљеност мушкараца  у овим 

занимањим зову их мушким занимањима (91,92).  

Полна дискриминација на радном месту као узрок стреса, мање могућности 

ослањања на старије и искусније колеге, висок ниво радних обавеза и одговорности у 

домаћинству и породици, такође могу узроковати ЕЕ (93). Рад у ноћној смени, звучна и 

раздражујућа светлосна сигнализација на опреми, вештачко осветљење, ношење оружја 

утиче на ЕЕ (91). Са друге стране, у приватном обезбеђењу има мало адекватно 

обученог кадра, а свакодневно се обављању интервенције у којима се запослени излаже 

ризику од напада, повређивања, па и смрти, што захтева  максимум концентрације, 

стрпљења, толеранције и пажње. 

Од свих дескриптивних карактеристика испитаника једино животно доба  и 

брачно стање имају значaја у настанку синдрома сагоревања (11,94). 
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Утицај брачног стања на настанак синдрома сагоревања је интересантан, особе 

које нису у браку чешће су на ризику од сагоревања, а особе које су саме, на већем су 

ризику од сагоревања него разведене. Брачно стање, судећи по другим истраживањима, 

може довести до деперсонализације (95,96).  

Према резултатима овог истраживања, највећи број запослених био је у брачној 

заједници 64.3%, мање од једне четвртине 24.7% чинили су неожењени/неудати, у 

ванбрачној заједници живело је 3.4% испитаника, разведених је било 6.5% и 

удоваца/удовица 1.1%.  

 У литератури има и другачијих података, према којима више од трећине 

запослених у полицији, на пословима обезбеђања, живи у ванбрачним заједницама, 

трећина су неожењени/неудате и мање од трећине су у браку. Ређе се одлучују да имају 

децу, према једном истраживању 48.5% није имала децу, једно дете имало је 23.8% 

двоје и више имало је 20.4% (92).   

У овом истраживању највећи број испитаника имао је по двоје деце 36.5% а 

најмање троје само  5.7% испитаника, а само један испитаник имао више од троје деце.  

Особе које су недавно почеле да раде и имају мање радног искуства и на већем 

су ризику за појаву синдрома сагоревања. У неким студијама жене су имале више ЕЕ, а 

мукарци више цинизма (11). Запослени са краћим радним искуством су много више 

изложени DP од искуснијих радника. Краће радно искуство и умерено или лоше 

финансијско стање у породици и домаћинству су предиктивни за развој синдрома 

сагоревања. Мање искусни, млађи запослени су значајније више изложени синдрому 

сагоревања, у поређењу са искуснијим радницима. Има неколико могућих разлога за 

такве резултате, укључујући и неразвијене механизме одбране и превазилажења, за које 

је потребно време за прилагођавање; неравноправна и нефер расподела радних обавеза 

млађим члановима радног колектива; већи број дежурстава, дуже радно време, ноћни  

радни ангажмани; и често нестабилна финансијска породична ситуација. Сличне 

податке наводе и други аутори (25), према којима су почетак рада, прво запослење и 

млађа животна доб, документовани као фактори ризика за синдром сагоревања код 

занимања која су такође повезана са бригом и хроничном експозицијом стресу. 

Највећи број наших испитаника има месечне приходе на нивоу минималне 

зараде, 71.4%, Решено стамбено питање немају сви запослени, највише је власника 

стамбеног објекта 67.7%, 28.0% су подстанари, а 4.3% није стекло потпуно право 

власништва над станом. 
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Више од половине испитаника у нашем истраживању имало је завршену 

четворогодишњу средњу школу 54.7%, а најмање је имало факултетско образовање, 

само 7.6% испитаника.  

У државама ЕУ има значајно више високообразованих и запослених са 

факултетском дипломом (8,21-22). У сличном истраживању код полицајаца у државној 

служби у Шпанији било је готово два пута више запослених са факултетским 

образовањем, у поређењу са запосленима из нашег истраживања (7). 

Резултати истраживања показали су да су руководећа функција и високо 

образовање протективни фактори синдрома сагоревања (25). Могуће објашњење ових 

резултата може да нађе упориште у чињеницама као што су: већи степен одлучивања у 

кризним ситуацијама, мања изложеност директном контакту са нападачем, 

препознавање и признање стручних компетенција од стране клијената и колега, 

руководиоца. 

Задовољно условима рада било је 63.7% испитаника, мало мање од трећине 

30.9% није одговорило прецизно, а само 5.4% је било незадовољно. Могуће објашњење 

за висок ЕЕ, и поред задовољства условима рада, то је минимална плата, рад у сменама, 

дуго радно време, али и посао је стресогеним и опасним, јер се запослени стално 

излажу опасностима од насиља, напада, сукоба, при чему могу да буду повређени или 

убијени (95,96). На радном месту носи оружје приближно јeдна трећина запослених, 

32.6%.  

Запослени мушкарци имају 82% мању вероватноћу да испоље ЕЕ у односу на 

запослене жене. Независна варијабла „старост“ запослених такође је показала 

статистички значајан утицај на висок степен ЕЕ у испитиваној кохорти запослених 

(0.001). Шансе да ће запослени имати висок степен ЕЕ повећава се у односу на старост 

и са  сваком додатном годином живота повећава се ЕЕ за 3.8%. 

Дужина радног стажа повећава вероватноћу за појаву високог степена ЕЕ.  Са 

сваком додатном годином радног стажа повећава се ЕЕ за 3.6%. Исти утицај има и 

дужина радног стажа у постојећој фирми, чак је са сваком додатном годином радног 

стажа у истој фирми  више повећава  ЕЕ за 5.4%. 

Уколико запослени није ни задовољан/ни незадовољан условима рада, 

вероватноћа за испољавање EE се повећава за 50.5% у односу на запослене који су 

задовољни условима рада. 
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Анализом повезаности између Крупове скале замора и скале упитника MBI-HSS 

утврђено је да постоји статистички значајна позитивна корелација између Крупове 

скале замора и скале укупног сагоревања на послу. 

 Даља анализа замора показала је да постоји и статистички значајна позитивна 

корелација између Крупове скале замора и подскале ЕЕ и подскале DP. Између 

Крупове скале замора и PA подскале утврђена је статистички значајна негативна 

корелација, односно већи степен замора доводи до смањења личних постигнућа на 

раду, односно до слабијих резултата.  

До сличних резултата о повезаности замора и синдрома сагоревања дошли су и 

други истраживачи.  Исти резултати добијени су и у другим студијама анализа, које су 

показале да постоји статистички високо значајна разлика у овим вредностима 

(p<0.001), односно да учесталост синдрома сагоревања на послу расте са степеном 

замора (97).  

Уколико је  запослени мушкарац,  вероватноћа да испољи „синдром сагоревања“ 

у форми сниженe личне остварености - PA смањује се за 164% у односу на запослене 

жене. Образовање се издвојило као значајна варијабла која утиче на PA запослених. 

Уколико је запослени са вишом школом, његова вероватноћа да испољи „синдром 

сагоревања“ у форми снижене личне остварености PA смањује се за 269% у односу на 

запослене са трогодишњом средњом школом.  

Резултати мултиваријантне логистичке регресије указују да запослени који ради 

у сменама има 75% већу вероватноћу да испољи укупно сагоревање на послу у односу 

на запослене који не раде у сменама, a према приказаним резултатима овог 

истраживања у сменама је радило 81.6% запослених. 

Запослени који раде 8 - 12 сати имају 150% већу вероватноћу да испоље укупно 

сагоревање на послу. Запослени који раде преко 12 сати имају 203% већу вероватноћу 

да испоље сагоревање на послу. Резултати мултиваријантне логистичке регресије 

указују да запослени који није задовољан условима рада има 280% повишену 

вероватноћу да испољи укупно сагоревање на послу у односу на запослене који су 

задовољни условима рада.   

Резултати студија из 2020. године показују да је 40% имало симптоме 

сагоревања на послу,  ниску мотивацију за обављање посла и висок ниво ЕЕ (98). Код 
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полицајаца и чувара у затворима у Шпанији утврђен је проценат сагоревања код 43.6% 

(99); а у Костарики 44.4% (100).  

У Португалији, према резултатима студије из 2020, стрес на послу полицајаца и 

сагоревање на послу негативно корелирају  са мотивацијом полицајаца према послу, 

животу  (101,102). 

6. ЗАКЉУЧАК 

На основу приказаних резултата спроведене мултицентричне студије на 

репрезентативном узорку испитаника, могу се извести следећи закључци: 

 

1. Потврђена је прва хипотеза и утврђен је значајан степен синдрома сагоревања 

код наших испитаника: ЕЕ (високи 66.3%, умерен 19.8%); DP  (високи 82.4% 

умерен 16.2%); PА (низак 34.5%, умерен 32.9%). За разлику од „укупног 

сагоревања”, процентуално, у појединачним доменима, много већи број 

запослених је развио симптоме у умереном или високом степену. 

- Запослени који ради у сменама има 75% повишену вероватноћу да испољи 

укупно сагоревање на послу у односу на запослене који не раде у сменама.  

- Запослени који раде 8 - 12 сати имају 150% већу вероватноћу да испоље 

укупно сагоревање на послу.  

- Запослени који раде преко 12 сати имају 203% већу вероватноћу да испоље 

укупно сагоревање на послу.  

- Запослени који није задовољан условима рада има 280% повишену 

вероватноћу да испољи укупно сагоревање на послу у односу на запослене који 

су задовољни условима рада.  

 
2. Скоро два пута више емоционално исцрпљених испитаника у нашој студији у 

великој мери повезано је са социо-демографским, а посебно економским 

карактеристикама: млађе животно доба, женски пол, краћи радни стаж, рад у 

сменама, рад дужи од 12 сати дневно као и рад 8-12 сати дневно и 

незадовољство условима на радном месту. Потврђена је и друга хипотеза. 
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3. Потврђена и трећа хипотеза, да је синдром сагоревања на послу  у испитиваној 

кохорти запослених повезан са нижoм самопроценом здавственог стања и 

квалитета живота, депресивношћу и замором. 

4. Потврђена  је  повезаност  социјалних,  демографских,  економских  као  и  

карактеристика радног  места,  са  „синдромом  сагоревања“  у  домену  ЕЕ,  DP  

и  PA.   

- Постоји  значајна веза година живота, високог академског образовања и 

испољеног задовољства условима рада са развојем EE.  Са сваком додатном 

годином живота повећава се ЕЕ за 3.8%, као и са сваком додатном годином 

радног стажа повећава се и са додатном годином стажом у истој фирми 

повећава се ЕЕ за 5.4%. 

5. Уколико запослени је ни задовољан/ни незадовољан условима рада вероватноћа 

за испољавање ЕЕ  повећава се за 50.5% у односу на запослене који су 

задовољни условима рада.  

6. Пол и високо академско образовање били су повезани са сниженом PA. 

-Уколико је запослени мушкарац,  вероватноћа да испољи „синдром сагоревања“ 

у форми сниженe PA смањује се за 164% у ондосу на запослене жене. 

- Уколико је запослени са вишом школом, његова вероватноћа да испољи 

„синдром сагоревања“ у форми сниженог PA смањује се за 269% у ондосу на 

запослене са трогодишњом средњом школом.  

7. Пол и брачно стање били су повезани са депрсонализацијом. 

8. Старост и образовање запослених издвојили су се као значајни фактори који 

утичу на настанак замора.  

- Свака година старости повећава очекиван замор за 12.9%.  

- Уколико запослени има високу школу, вероватноћа да се испољи замор је 

278.1% већа од запосленог са трогодишњом школом, 

- Уколико запослени има факултетско образовање, вероватноћа да се испољи 

замор је 77% мања од запосленог са трогодишњом школом.  
9. Степен депресије значајно се повећавао са старошћу запослених, са повећањем 

броја година стажа и са повећањем броја година стажа запослених у истој фирми 

(p=0.001). 

10. Пол, брачно стање, број деце, рад у сменама и рад на обезбеђењу клијената били 

су повезани са нижим квалитетом живота запослених. 
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11. Просечна вредност укупног TQL (SF-36 скора) је износила 78.66±13.77. 

Просечна вредност композитних скорова је износила 79.98±17.57 за PHC и 

77.33±13.14 за MHC скор. 

 
12. Просечна вредност Крупове скале у кохорти у којој је спроведено истраживање 

је у крајњем скору 2.24. Најнижу средњу оцену је добила изјава да замор 

представља један од три главна онеспособљавајућа симптома 1.94±1.29. 
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9. СПИСАК СКРАЋЕНИВА  

AНОВА- Анализа варијансе (енг. Analysis of variance ) 

BP -  Телесни бол  (енг. Bodily pain ) 

BM  - енг. Burnout Measure 

VT- Виталност (енг.Vitalit) 

GH - Опште здравље (енг. General health – GH) 

DP -  Деперсонализација ( енг.Depersonalization) 

DSM IV - Дијагностички и статистички приручник за менталне поремећаје (енг. 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders)  

ЕУ - Европска унија 

EE -  Емоционална исцрпљеност (енг. Emotional Exhaustion ) 

IQOLA - енг. International Quality od Life Assessment  

MBI -  енг.Maslach Burnout Inventory - 

MBI - HSS - Маслачев упитник за процену синдрома сагоревања на послу (eng.Maslach 

Burnout Inventory - Human Services Survery)  

МКБ 10 - Десета ревизија међународне класификације болести (eng. International 

Classification Disease)  

MH - Психичко здравље (енг. Mental health) 

MHC - Композитни скор менталног здравља (енг. Mental Health Composite Score ). 

MOS- енг. Тhe Medical Outcome Study 

NHS  - Национални здравствени центар Енглеске (енг.National Health Service)  

OLBI - Олденбург упитник сагоревања на радном месту(енг.Oldenburg Burnout 

Inventory) 

PA - Лична оствареност ( енг. Personal Accomplishment) 

PHQ - 9 - Упитник пацијентовог здравља -9 (енг. The Patient Health Questionnarie -9)  

PHC- Композитни скор физичког здравља (енг. Physical Health Composite Score ) 
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PF -  Физичко функционисање (енг. Physical functioning) 

RF -  Физичко функционисање и обављање дужности (енг. Role functioning, physicalrole 

functioning) 

РС - Република Србија  

RE - Емоционална улога (енг. Role emotional/emotional role functioning) 

САД - Сједињене Америчке Државе 

СЗО - Светска здравствена организација 

SF - 36 - Упитник за процену квалитета живота кратка форма SF-36 (енг.Short Form 36 

Health Survey) 

SF- Друштвено функционисање (енг. Social functioning) 

TQL - Укупан скор квалитета живота (енг. Total quality of life) 

FSS - Крупова скала замора  (енг. Fatigue Severity Scale) 

FWBP- енг. Functioning and Well-Being Profile  
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Прилог 1.  

 

ДОБРОВОЉНИ ПРИСТАНАК ИНФОРМИСАНОГ ИСПИТАНИКА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ИСТРАЖИВАЊУ 

 
 Овај текст има за циљ да Вам приближи циљ и значај истраживања под називом: 
„Истраживање утицаја сагоревања на послу  запослених у приватном професионалном 
обезбеђењу у централној Србији“ које желим да спроведем и у Вашој агенцији за 
приватно обезбеђење. 
 Мој циљ је да наше друштво упознам са тим да рад у обезбеђивању особа, 
вредних предмета и некретнина спада у врло стресне професије и, као такав, може бити 
у вези са повећаним ризиком за запослене од настанка синдрома сагоревања на послу 
(енг. Burnout sindrom), како би на време спречили оштећење здравља запослених. 

Ваше учешће у овом истраживању је добровољно, а сви упитници који ће Вам 
бити подељени су анонимни и креирани су тако да их сами попуњавате без утицаја 
испитивача. За 5 упитника потребно ће бити највише 30 минута. Уколико Ви 
прихватите да учествујете у овом истраживању, неопходна је Ваша писана сагласност. 
Касније ће се упитници шифрирати и тако анализирати. Нема ризика и нежељених 
ефеката. 

Ваша одлука да учествујете у овом истраживању је добровољна и одбијање 
учествовања неће за собом повлачити никакве непријатности. Ово истраживање није 
спонзорисано, нити постоје било какве финансијске користи које ће истраживач 
директно или индиректно имати. 

Сви подаци користиће се за научноистраживачки рад, писање докторске 
дисертације и научних радова. 
 Својом вољом изјављујем да немам нејасноћа везаних за истраживање и да су 
детаљне информације добијене од стране истраживача спец. др мед. Дејана Вељковића 
јасне. 
 Својим потписом дајем своју сагласност да учествујем у горе наведеном 
истраживању. 
 
 
 

Потпис испитаника:            Потпис истраживача: 

Име и презиме:_______________________    Име и презиме:________________________ 

Потпис:______________________________   Потпис:______________________________ 

Датум и место:________________________ Датум и место:_________________________ 
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Прилог 2.  

УПИТНИК 

Поштовани, молимо Вас да попуните овај упитник који има за циљ да утврди 
статус радника у сектору приватног обезбеђења у Србији. Упитник је АНОНИМАН, на 
питања која следе одговорите тако што ћете заокружити одговарајући понуђени 
одговор или уписати тражени податак. 

1. Пол:  1) мушки  2) женски 

2. Године старости: ___________________________ 

3. Брачно стање : 

1) ожењен / удата 

2) неожењен / неудата 

3) ванбрачна заједница  

4) разведен / разведена  

5) удовац / удовица 

4.  Број деце :  

1) ниједно 

2) једно  

3) двоје  

4) троје  

5) више 

5. Стечено образовање : 

1) трогодишња средња школа (КВ) 

2) четворогодишња средња школа 

3) виша школа (ВШС) - двоипогодишње студије  

4) висока школа - трогодишње струковне или академске студије 

5) факултет - основне или мастер студије (ВСС) 

6. Назив последње завршене школе:____________________________________________ 

                                                   (уписати стечено звање) 

7. Радно место: __________________________________________________________ 

                               (уписати назив радног места) 
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8. Дужина радног стажа: _________________________________________________ 

                                             (уписати укупан радни стаж) 

9. Радни стаж у садашњој овој фирми:_________________(у годинама).  

10. Рад у сменама: 1) да   2) не 

11. Просечна дужина радног времена/радног дана: 

1) 8 сати  
2) 8 до 12 сати 
3) преко 12 сати 

12. Просечна/максимална дужина годишњег одмора:______________________________ 

                                                                                             ( уписати број радних дана) 

13. Руководећа функција: 1) да   2) не 

14. Дужина руководећег стажа:______________________ 

15. Да ли сте задовољи условима рада :  

1) задовољан сам  

2) ни задовољан / ни незадовољан  

3) нисам задовољан 

16. Специфичност радног места (врста обезбеђења које се пружа): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

17. Обавеза ношења оружја: 1) да    2) не 

18.  Стамбено питање:  

1) власник стамбеног објекта у којем живи 
2) власник стамбеног објекта за који отплаћује кредит 
3) подстанар 

19. Просечни месечни приходи: 

1) мање од минималне зараде 

2) у нивоу минимале зараде 

3) изнад 

20. Да ли имате додатне материјалне приходе (деца примају дечји додатак и сл): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Прилог 3. 
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Прилог 4.  

 

КРУПОВА СКАЛА ЗАМОРА   

 

За сваки од понуђених одговора дајте оцену од 1 до 7: 

1 означава УОПШТЕ СЕ НЕ СЛАЖЕМ 

7 означава У ПОТПУНОСТИ СЕ СЛАЖЕМ.  

 

Изјава 
Оцена 
1 ‐ 7 

 
1. Умор ми смањује мотивациј. 

 

 
2. Замарам се након физичке активности. 

 

 
3. Лако се замарам. 

 

 
4. Замор лако утиче на моју физичку активност. 

 

 
5. Замор ми често представља проблем. 

 

 
6. Замор ми омета сталну физичку активност. 

 

 
7. Замор ми утиче на обављање неких дневних обавеза. 

 

8. Замор ми представља један од три главна онеспособљавајућа 
симптома. 

 

 
9. Замор ми ремети рад, породични живот и социјалне активности. 
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Прилог 5. 

 

Изјава о ауторству 

 

Ја, доле потписани, Дејан Вељковић 

 

Изјављујем 

 

да је докторска дисертација под насловом 

 

СИНДРОМ „САГОРЕВАЊА НА ПОСЛУ“  МЕЂУ РАДНИЦИМА ПРИВАТНОГ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

 

- резултат сопственог истраживачког рада, 

- да предложена дисертација ни у целини ни у деловима није била 

предложена за добијање било које дипломе према студијским програмима 

других високошколских установа, 

- да су резултати коректно наведени, 

- да нисам кршио ауторска права и користио интелектуалну својину других 

лица. 

 

 

12.01.2022.                                                                                          Потпис докторанда 

У Косовској Митровици                      Дејан Вељковић 
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Прилог 6.  

 

Изјава о истоветности штампане и 

електронске верзије докторског рада 

 

Име и презиме аутора: Дејан Вељковић 

Наслов рада: „СИНДРОМ „САГОРЕВАЊА НА ПОСЛУ“  МЕЂУ РАДНИЦИМА   

ПРИВАТНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА “ 

 

Ментори:   Проф. др Момчило Мирковић  

                   Проф. др Наташа Ранчић  

 

Ја, доле потписани, Дејан Вељковић, 

Изјављујем да је штампана верзија мог докторског рада истоветна електронској 

верзији коју сам предао за објављивање на порталу Дигиталног репозиторијума 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. 

Дозвољавам да се објаве моји лични подаци везани за добијање академског 

звања доктора наука као што су име и презиме, година и место рођења и датум одбране 

рада. 

Ови лични подаци могу се објавити на мрежним страницама дигиталне 

библиотеке, у електронском каталогу и у публикацијама Универзитета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици. 

  

 

12.01.2022.                                                                                Потпис докторанда 

Косовска Митровица            Дејан Вељковић 
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Прилог 7.  

 

Изјава о коришћењу 

 

Овлашћујем Универзитетску библиотеку да у Дигитални репозиторијум 

Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици унесе 

моју докторску дисертацију под насловом:  

„СИНДРОМ „САГОРЕВАЊА НА ПОСЛУ“  МЕЂУ РАДНИЦИМА 

ПРИВАТНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА “  

која је моје ауторско дело. 

Дисертацију са свим прилозима предао сам у електронском формату погодном 

за трајно архивирање. 

Моју докторску дисертацију похрањену у Дигитални репозиторијум 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици могу да 

користе сви који поштују одредбе садржане у одабраном типу лиценце Креативне 

заједнице (Creative Commons) за коју сам се одлучио. 

1. Ауторство 

2. Ауторство - некомерцијално 

3. Ауторство – некомерцијално – без прераде 

4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима 

5. Ауторство – без прераде 

6. Ауторство – делити под истим условима 

(Молимо да заокружите само једну од шест понуђених лиценци, кратак опис лиценци 

дат је на полеђини листа). 
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12.01.2022.                                                                                     Потпис докторанда 

Косовска Митровица                 Дејан Вељковић 

 

1. Ауторство - Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и 

прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца 

лиценце, чак и у комерцијалне сврхе. Ово је најслободнија од свих лиценци. 

2. Ауторство - некомерцијално. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно 

саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране 

аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дела. 

3. Ауторство - некомерцијално - без прераде. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и 

јавно саппштавање дела, без промена, преобликовања или употребе дела у свом делу, 

ако се наведе име аутора на начин одређен под стране аутора или даваоца лиценце. Ова 

лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дела. У односу на све остале лиценце, 

овом лиценцом се ограничава највећи обим права коришћења дела. 

4. Ауторство - некомерцијално - делити под истим условима. Дозвољавате 

умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име 

аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада 

дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца не дозвољава 

комерцијалну употребу дела и прерада. 

5. Ауторство - без прераде. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно 

саопштавање дела, без промена, преобликовања или употребе дела у свом делу, ако се 

наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. Ова 

лиценца дозвољава комерцијалну употребу дела. 

6. Ауторство - делити под истим условима. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и 

јавно саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од 

стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада дистрибуира под истом или 

сличном лиценцом. Ова лиценца дозвољава комерцијалну употребу дела и прерада. 

Слична је софтверским лиценцама, односно лиценцама отвореног кода. 
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Прилог 7.  

База података у електронској форми 


