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Резиме: Код возача аматера превентивно деловање је усмерено на самог возача и примену
савремених технологија у возилу за идентификацију умора возача, док се код
професионалних возача, поред утицаја на возаче, значајна превенција да уморни возачи не
учествују у саобраћају односи и на примену тахографа, поштовања законских и других норми
у вези времена вожње и одмора возача и квалитету организације рада у компанијама које се
баве саобраћајем и транспортом. У раду је приказана субјективна оцена идентификације
умора и мера за елиминацију умора професионалних возача у две различите компаније.
Поред објективне оцене умора све више се пажње посвећује едукацији возача да препознају
прве симптоме, односно да субјективно идентификују када су уморни за вожњу. На основу
анкетног истраживања професионалних возача у две различите компаније сагледани су
карактеристични појавни облици умора возача и њихова процена које мере најбоље на њих
делују за елиминацију умора који се јави током вожње. Поређењем резултата испитаника у
обе компаније, идентификоване су заједничке карактеристике субјективног осећаја умора за
возаче у обе компаније и специфичности које представљају значајну разлику у субјективној
процени између две групе возача. На основу резултата анкетног истраживања у обе компаније
могу се дефинисати поступци и мере које је потребно предузети у саобраћајно транспортним
компанијама или другим институцијама које у свом саставу имају професионалне возаче.
Кључне речи: професионални возач, умор возача, субјективна идентификација и
елиминација умора
Abstract: With amateur drivers, preventive action is directed at the driver himself and the
application of modern technologies in the vehicle, while in the case of professional drivers, given
the great responsibility, significant prevention of tired drivers not participating in the traffic relates
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to the application of the tachograph, compliance with legal and other norms regarding driving time
and driver rest and quality of work organization in transport companies. The paper presents a
subjective assessment of fatigue identification and measures to eliminate the fatigue of professional
drivers in two different companies. In addition to the objective assessment of fatigue, which usually
involves relatively expensive technical systems for identifying fatigue, more attention is paid to
educating drivers to recognize the first symptoms, or to identify them when they are tired of driving.
Based on a survey of professional drivers in two different companies, the most common forms of
driver fatigue are examined and their assessment of what measures best act on them to eliminate
fatigue that occurs during driving. By comparing the results of the respondents in both companies,
the common characteristics of the subjective feeling of fatigue for drivers in both companies and the
specifics that represent a major difference in the subjective assessment between the two groups of
drivers are identified. Based on the results of the survey research, both companies can define
procedures and measures that need to be taken in transport companies or other institutions that have
professional drivers.
Keywords: professional driver, fatigue of drivers, personal identification and elimination of driver
fatigue

1.

УВОД

Умор је један од врло значајних фактора ризика током вожње, а посебно је
значајан код професионалних возача. Под умором се у ширем смислу сматра
опадање радног учинка после продуженог непрекидног извођења физичке или
менталне активности, а који се отклања одмором.
Умор возача узрокује промене у активности мозга, брзини рада срца и
покретљивости очију. Менталне појаве које карактеришу умор возача су поспаност,
смањење мотивације, смањење пажње, продужено време реакције, слабија контрола
над возилом. Последица умора може бити краткотрајан сан који траје неколико
секунди, а чега возач најчешће није ни свестан (Мандић, 2015).
На умор утичу захтеви, трајање и монотонија вожње. Захтеви вожње су повећани
код велике густине саобраћаја или лоших временских услова. Трајање вожње је
посебно важан фактор код професионалних возача који непрестано возе дуже, а
најчешће девет или десет сати дневно. Монотонија је најизраженија код вожње
аутопутевима где су и највеће брзине и где само једна секунда непажње може
довести до саобраћајних незгода са веома тешким последицама.
Знаци психичког замора су поремећај основних психичких функција: поремећај
осећаја, пажње, мишљења и понашања у вожњи. Знаци физичког замора су: општа
малаксалост, поспаност, бол у леђима, вратној кичми и на појединим групама
мишића. Психички и физички замор нису строго одвојени. Они углавном удружено
дејствују и у таквим ситуацијама најбољи лек је одмор.
Након дуже вожње код возача долази до појаве умора, који смањује
концентрацију возача, доводи до успореног или погрешног реаговања, смањује
оштрину вида и др. Уморан возач постаје поспан, нерасположен и раздражљив.
Конзумирање веће количине хране, неповољна температура у кабини возила,
недостатак свежег ваздуха, психичка напетост и монотона вожња, поспешују појаву
умора. Такође и неповољни услови средине (бука, вибрације, повишена
температура у кабини, лоше здравствено стање, заслепљеност - дању сунцем, ноћу
светлима возила из супротног смера или других извора светлости) доводе до појаве
замора.
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Откривање умора возача је важан метод за побољшање безбедности у
саобраћају, како код возача аматера, тако и код професионалних возача.
Професионални возачи представљају важну категорију возача јер су
свакодневно заступљени у саобраћају и то управљајући возилима за превоз лица
(аутобусима) и возилима за превоз терета, укључујући и опасну робу (тегљачи,
теретна возила велике носивости и сл.) и управо они су веома изложени утицају
умора јер су у ситуацији да управљају таквим возилима из дана у дан уз кумулирање
умора. Радно време професионалних возача у Европској унији, као и у Републици
Србији, као и време управљања возилима и време одмора дефинисано је
нормативно, односно у Р. Србији Законом о радном времену посаде возила у
друмском превозу и тахографима.
2.

УТИЦАЈ УМОРА ВОЗАЧА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Професионално управљање возилом је посао у себи садржи висок ниво ризика.
Истраживања су показала да професионални возачи који су без прекида били будни
17 часова поседују ризик за настанак незгоде као да у своме организму поседују
0,5% алкохола, а возачи који су били непрекидно будни 24 часа поседују ризик ка
настанку незгоде као да у своме организму поседују 1,5% алкохола (Милошевић,
2008).
Знаци умора могу се јавити и после краће вожње, што зависи од тога да ли је
човек сео за управљач одморан или већ са одређеним степеном замора, болестан или
је неодговарајуће стање пута и саобраћаја довело до бржег замора возача.
Возач који живи редовним начином живота, који се добро одмори и наспава пре
него што седне за управљач возила, прве манифестације умора може осетити након
два сата вожње а упозоравајуће знаке који захтевају реаговање након 4 до 5 сати
вожње. Ситуација може бити другачија ако се човек припрема да пође на пут или
ако на пут креће изненада, односно ако од самог почетка вожње нису испуњени сви
услови за безбедну вожњу.
Саобраћајне незгоде настале на први поглед из необјашњивих разлога (прелазак
возила у супротну саобраћајну траку, скретање возила са пута, налет на возило и
др.), често настају као последица умора, односно наступања сна под дејством умора.
Умор настаје постепено, а последице умора могу се јавити изненада.
У литератури се може наћи тврдња да је заблуда да поједини лекови или кафа
могу отклонити умор. Дејство кафе, односно кофеина који кафа садржи, је
краткотрајно и може заварати возача умањујући му осећај умора, а да промене које
су настале у мозгу, крви и мишићима као последица замора и даље остају.
Возачи аматери у својим путничким возилима могу имати један од доступних
система за детекцију умора, али је такође и важно планирање вожње, посебно дужих
вожњи, на пример када се породично путује на годишње одморе.
Постоје две врсте умора: објективни умор (стварни умор) и субјективни
(ментални умор).
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2.1.

Идентификација умора возача

Умор се може идентификовати на више начина: субјективно проценом возача да
постаје поспан и да му се смањују способности, што је веома непоуздана метода, и
објективно користећи достигнућа научних истраживања.
Међу објективним испитивањима су: испитивање умора детектовањем EEG
таласа који упућују на почетак спавања, детекција умора анализом притиска на
точак управљача и детекција умора анализом више карактеристика лица (детекција
и праћење ока, праћење помака капака, естимација оријентације главе, праћење
смера погледа, анализа израза лица (Мандић, 2015).
Прва физиолошка појава која је праћена у циљу детекције умора је промена у
можданим таласима. Анализом EEG сигнала може се тачно видети кад особа
почиње бити уморна и може се одредити у којој фази сна се та особа налази.
Повећавањем умора возача генерално се смањује сила којом он притиска точак
управљача. Узрок тога је повећање опуштености мишића. Детекција на овај начин
је јефтинија од осталих али мање поуздана јер нема апсолутне вредности силе којом
просечни возач држи точак управљача.
Из начина управљања возилом може се такође закључити о умору. Ако возач
често ради нагле исправке путање возила (трзаје на управљачу) велика је
вероватноћа да је изгубио концентрацију у вожњи и да је уморан.
Детекција умора анализом више карактеристика лица: овај систем за надзор
возача у стварном времену анализира карактеристике возачевог лица. Он користи
камере с активним инфрацрвеним светлом за побољшање добијене слике.
Карактеристике које се посматрају су померање капка, кретање очију, кретање главе
и израз лица. За детекцију умора развијен је модел вероватноће за детекцију.
Детекција и праћење ока: систем користи две камере: камеру са широким
објективом за надзор лица и камеру с уским објективном за надзор очију. Слика са
прве камере користи се за надзор покрета главе и израза лица а слика с друге за
праћење капака и покрета очију.
Праћење помака капка: помаци капака су један од параметара који одражавају
стање умора посматране особе. Примарна намена детекције очију је праћење капака
и рачунање релевантних параметара. Прате се два параметра: проценат
затворености ока у времену (PERCLOS) и средња брзина затварања очију (AECS).
Примећено је да код затварања ока зенице постају више елиптичне па се код
прорачуна користе односи оса елипсе.
Естимација оријентације главе: Из положаја главе могу се сазнати информације
о нечијем нивоу пажње и умора. Чести трзаји главе означавају појаву умора. Како
је нормалан положај главе фронталан с обзиром на управљач, дуготрајно окренута
глава у неком смеру означава да је возач уморан или да не придаје довољну пажњу
стању на путу.
Праћење смера погледа: смер погледа возача указује на његов ниво будности
тако да уморнији возачи теже ближем погледу. Поглед се такође може користити за
анализу нечијих потреба (у трговинама, код гледања реклама) или нивоа опреза.
Смер погледа одређује се из оријентације главе и оријентације очију.
Анализа израза лица: израз лица уморне особе карактеришу успорени мишићи
лица, смањено покретање мишића и учестало зевање. Површине око очију и уста
могу се најефикасније користити код прорачуна.
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У недостатку адекватних уређаја за идентификацију умора најважнија је
примена ограничења која су нормативно дефинисана, а која имају за основу
психофизиологију рада возача током вожње.
2.2.

Истраживања утицаја умора на возача

Скоро да не постоји држава у којој није закључено да су саобраћајне незгоде које
су настале услед умора значајне, не толико по броју или уделу незгода већ по
последицама таквих незгода, а што је повезано са средствима којим управљају
професионални возачи (аутобуси, теретна возила веће носивости и сл.). У складу с
тим вршена су и многобројна истраживања, која наравно полазе од приближно
сличних параметара физиологије човека, али су и у њима укључене специфичности
пута и навика различитих заједница. На пример, путеви којим професионални
возачи превозе терете у Аустралији, Канади или САД су стотинама и хиљадама
километара изразито монотони, без великог интензитета саобраћаја, што доприноси
да је проценат идентификованог умора возача као једног од фактора настанка
саобраћајних незгода далеко већи него у европским државама (чак и до 50%).
Једно од истраживања у Европи које садржи и сегмент умора возача је ''Студија
о узроцима саобраћајних незгода комерцијалних возила - ETAC (European Truck
Accident Causation)'' коју су наручили Европска комисија (ЕC) и Удружења
друмског превоза (IRU). Главни циљ ове Студије био је да се идентификују главни
узроци саобраћајних незгода у којима су учествовала комерцијална возила.
Истраживање је спроведено на узорку од 624 саобраћајних незгода са смртним
последицама професионалних возача из осам држава који су управљали
комерцијалним возилима. И обзиром да је веома тешко идентификовати умор
возача након незгоде, за разлику од неких других стања организма возача, као на
пример код алкохолисаности, то је утврђивањем поштовања прописаних норми у
погледу дужине трајања управљања возилом или обавезних пауза и одмора возача
који су учествовали у тим незгодама утврђено да је умор био идентификован као
главни узрок у 6% саобраћајних незгода, од којих је 37% имало смртну последицу.
Саобраћајне незгоде које се дешавају при околностима да је возач уморан су
најчешће: незгода у којој је возило слетело са пута или је дошло до чеоног судара са
другим возилом које се кретало из супротног смера, или неким објектом поред пута
и то без знакова кочења.
У оквиру рекапитулације значајног броја међународних истраживања умора
возача, Ј. Давидовић која се међу првима у Р. Србији бавила овим проблемом
(Давидовић, 2013), истакла је и неке карактеристике које су важне као полазиште и
за разумевање конкретног истраживања приказаног у раду:
• многи возачи настављају да возе иако су свесни свог умора, јер им је
важније да заврше са вожњом него да се одморе;
• највише саобраћајних незгода због поспаности се догоди у два интервала
дана, и то у очекиваном интервалу од 00.00 до 06.00, али и у
послеподневном интервалу од 15.00 до 16.00 часова;
• код ''млађих'' возача се чешће умор појављује током вожње у раним
јутарњим сатима, а код ''старијих'' у поподневним сатима;
• многи професионални возачи често спавају на лежајевима у кабинама, што
указује да имају неквалитетан одмор.
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2.3.

Истраживања утицаја умора на возача у Републици Србији

Једно од првих истраживања, у циљу утврђивања реалног стања у саобраћајним
предузећима, спроведено је у Републици Србији међу професионалним возачима
2012. године. Циљна група истраживања били су професионални возачи широм
Републике Србије, а узорак је био 114 возача. Резултати овог истраживања су
показали да већина возача ради више него што је законом одређено. Такође, када се
осећају поспано најчешће пију кафу и слушају радио.(Давидовић, 2013)
У оквиру дискусије резултата наведеног истраживања утврђено је да у Р. Србији
већина возача ради током недеље више него што је законом одређено, да возачи не
спавају довољно ноћу, али да недостатак сна надокнађују након посла, да возачи
дневно возе просечно 7,5 сати, да када се осећају поспано возачи најчешће пију кафу
или слушају радио и да је око чак 17% испитаника заспало током управљања
возилом. (Давидовић, 2013)
На основу наведеног истраживања у Р. Србији, недвосмислено је указано да на
умор возача утичу руководиоци у компанијама, други учесници у саобраћају,
услови у кабини возила и у саобраћају, путници као и здравствено стање возача.
3.

СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА СУБЈЕКТИВНЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И ЕЛИМИНАЦИЈЕ УМОРА

За потребе овог рада извршено је истраживање субјективних манифестација
умора код професионалних возача и мера које они најчешће примењују ради
отклањања тј. елиминације умора. Обухват истраживања је на узорку од 140
професионалних возача, мушког пола, тј. по 70 возача из две компаније. Једној
компанији је основна делатност транспорт опасне робе, а друга компанија реализује
транспорт за сопствене потребе. Апсолутни број професионалних возача у обе
компаније, као и годишњи укупни број пређених километара возилима обе
компаније су приближних вредности.
Испитаници су попунили анонимно анкетни упитник, који је састављен за
потребе овог рада, при чему су одговарали на четири групе питања.
Осам општих питања на основу којих је сагледан профил испитаника и њихов
став о ризику који носи умор: о старости возача, возачком искуству, породичном
статусу, задовољству условима рада у компанији, оцена да ли се у компанији води
рачуна о поштовању времена рада и одмора возача и да ли су били у ситуацији да
осете да не могу на задатак због умора;
Четири питања из познавања регулативе области трајања времена вожње и
одмора возача;
Четири питања у вези појавних облика и манифестације умора код њих и за
групу старијих возача од 40 година, односно возача који имају значајно искуство.
Два питања у вези елиминације умора, са оценом нивоа утицаја понуђених осам
утицајних фактора (могућност дописивања до десет мера) и отворено питање шта
би возачи препоручили колегама како да се елиминише умор који се јави током
управљања возилом.
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4.

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Сви анкетирани возачи су професионални возачи у две различите компаније.
Просечна старост возача у ''Компанији 1'' је 39,4 година, а у ''Компанији 2'' је 39,8
година.
Просечан стаж управљања возилима ''Ц'' или ''Д'' категорије у ''Компанији 1'' је
14,2 година, а у ''Компанији 2'' је 17,8 година,
Породични статус професионалних возача који су учествовали у истраживању је
(''Компанија 1''/''Компанија 2''): неожењених је 27,1/20%, у браку је 68,6/77,1% а
разведених или удоваца је 4,3/2,8%.
Већина возача је задовољна условима рада у компанији, са одговорима
(''Компанија 1''/''Компанија 2''): 34,3/21,4% потпуно, а 45,7/38,6% делимично али
више да. Различит је број возача који није задовољан потпуно или делимично
условима рада у компанији – 20/40%.
Испитаници су исказали исти висок ниво задовољства посвећености пажње да
уморан возач не крене на пут у компанији у којој раде: њих 88,6/88,6% је одговорило
позитивно (''да, увек'' и ''најчешће да''), док је њих 11,4/11,4% имало негативно
мишљење (''не, никада'' и ''најчешће не'').
Ставови испитаника о важности умора као узрока за настанак саобраћајних
незгода приказан је на слици 1.

Слика 1. Ставови о важности умора као узрока за настанак саобраћајних незгода

Са слике 1. се може видети да је веома мали број или нико од возача у обе
компаније (1,4/0%) истакао да умор није важан за настајање саобраћајних незгода,
уз истовремено значајно истицање да је то један од најважнијих узрока саобраћајних
незгода (67,2/80%).
На питање да ли су икада рекли диспечеру или свом руководиоцу да су уморни
пре упућивања на задатак, мали број возача је одговорио ''да јесте више пута''
(4,3/22,9%), а чак њих 75,7/47,1% је одговорило да није никада.
На групу од три питања о законским одредбама везаним за трајање времена
вожње и одмора, а који се примењује у компанији, одговори су следећи:
• Тачан одговор о трајању непрекидне вожње дало је 85,7/64,3% возача.
• Тачан одговор о трајању дневног времена управљања возача дало је
57,1/50% возача;
• Одговор на питање о трајању одмора који је обезбеђен у компанији је
посебно индикативан за ''Компанију 2'' (85,8/32,9%).
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Одговори возача ''да, увек'' и ''најчешће да'' да се у њиховој компанији
врши контрола тахографских листића или записа из тахографа
представљају 68,5/57,1% свих одговора.
У делу упитника о манифестацији умора занимљиво је да већина возача сматра
да се возачи преко 40 година старости више или подједнако умарају од млађих
возача (78,6/95,7%), док је став да веће возачко искуство може да анулира негативне
утицаје умора дијаметралан: у ''Компанији 1'' већи део возача, њих 45,5% сматра да
може, а у ''Компанији 2'' већи део возача, њих 65,7% сматра да не може.
Ставови испитаника о начину на који се умор код њих манифестује током
управљања возилом приказан је на слици 2.
Са слике 2. може се уочити да се код професионалних возача умор манифестује:
поспаношћу, појавом зевања и почетком бола у кичми и раменима.
•

Слика 2. Начини на који се умор манифестује код возача током управљања возилом
(проценат одговора у односу на укупан број возача)

Одговори возача на питање ''Када се најчешће, на основу вашег искуства, јавља
умор током вожње?'' указују да се код професионалних возача умор јавља чешће: а)
у ''Компанији 1'': када је вожња ноћна или у свитање (62,9%), када нису довољно
спавали претходне ноћи (48,6%) и када нису добро спавали претходне ноћи (32,9%);
б) у ''Компанији 2'': када нису довољно спавали претходне ноћи (51,4%) када дуго
управљају возилом – просечно више од 7,7 часова (41,4%) и када је вожња ноћна
или у свитање (30%).
У делу упитника о елиминацији умора највећи број возача је истакао да се не
може утицати на возача тако да се смањи умор и настави вожња (45,7/51,4), а њих
10/14,3% сматра да се утицај умора може умањити тако да се настави вожња.
Ставови испитаника о мерама за отклањање умора и њиховом рангирању
приказани су на слици 3. Са слике 3. може се уочити да су професионални возачи
рангирали делотворност мера према следећем: ''изађем из возила на свеж ваздух и
умијем се'' (3,44/2,4), ''станем и попијем кафу'' (4/3,5) и ''зауставим возило и урадим
неколико вежби за разгибавање'' (3,8/4,4).
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Слика 3. Релативна вредност ранга мера за отклањање умора возача

У делу упитника у коме су возачи уписивали сугестије колегама у вези предлога
као да се елиминише умор, најчећа је сугестија да се на вожње не креће ако је возач
већ уморан у мери да то и сам осећа и да је потребно обавезно заустављање возила
чим се примети први сигнал да пажња и будност нису на довољном нивоу или да се
очи склапају.
На основу спроведеног истраживања утврђено је да се у обе компаније, у којој
раде возачи, у значајној мери поштују законске одредбе о радном времену возача,
уз одређена одступања, која треба да буду предмет посебне анализе за менаџмент
компанија, као и избор мера превентивног деловања на возаче пре упућивања на
вожњу и контролног деловања након вожњи. Општи је утисак да су возачи
релативно задовољни условима и пажњом која се посвећује овом проблему у
њиховим компанијама.
Такође се може закључити да ниво знања професионалних возача из области
законом дефинисане о времену вожње и одмора возача није на захтеваном нивоу и
да постоји значајан простор да се знање и поштовање норми подигне на виши ниво.
У посматраном узорку возача постоји позитиван став да је важно да се води рачуна
о умору возача, а веома мали број возача је истакао да умор није важан за настајање
саобраћајних незгода.
Професионални возачи су, на основу свог искуства, одредили да се најчешће
манифестује умор: поспаношћу, појавом зевања и почетком бола у кичми и
раменима, што одговара и теоријским разматрањима ове појаве.
Професионални возачи су истакли да се код њих умор јавља чешће ако
управљају дуго возилом, када возе ноћу или у свитање или када нису спавали
довољно дуго или нису ''добро'' спавали, што треба да буде смерница
организаторима и планерима превоза на која питања треба ставити акценат кроз рад
са возачима. Позитиван је став возача о немогућности елиминације умора током
вожње, јер већина возача се изјаснила да се не може умањити утицај умора током
вожње тако да се настави вожња безбедно.
У истраживању професионални возачи су рангирали делотворност предложених
и дописаних мера на сличан начин на који су се о том питању изјашњавали и
професионални возачи у неколико истраживања у Републици Србији од 2016 до
59

Тамара Милић, Катарина Папић, Жељко Ранковић
СУБЈЕКТИБНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЕЛИМИНАЦИЈА УМОРА ВОЗАЧА

2018. године, а то је пре свега да је потребно да се заустави возило, при чему је
навика у Р. Србији да се попије кафа, а код млађих возача енергетски напитак, и
обавезно да се освежи организам возача. [4,5,6] Очекиван је виши ранг мере
''заустављање возила и кратки одмор спавањем'' али је и то разумљиво јер возачи у
Р. Србији генерално имају мотивацију да што пре заврше задатак-вожњу.
5.

ЗАКЉУЧАК

У две различите компаније сагледани су ставови и знања професионалних возача
о утицају умора возача на безбедност у саобраћају. У појединим областима,
одговори возача су врло слични у обе компаније, али постоје и значајне разлике,
које треба да буду основ за дубље истраживање и сагледавање овог проблема у
свакој од компанија.
Предлози професионалних возача су управо оно на шта би менаџери требали да
посвете више пажње у транспортним компанијама: да се на вожње не креће ако се
возач осећа уморно, односно да постоји двосмерно поверење између њих, у циљу
веће безбедности у саобраћају. То је посебно индикативно, јер се значајан број
испитаника из обе компаније (75,7/47,1%) изјаснио да нису никада рекли диспечеру
или свом руководиоцу да су уморни приликом упућивања на вожњу.
За наставак истраживања могуће је дефинисати и на симулатору проверити
посебне мере усмерене ка возачима у различитим компанијама за смањење учешћа
уморних возача у саобраћају, али и генералне мере за све професионалне возаче, као
и возаче путничких возила у личном власништву.
Обзиром да су професионални возачи запослени, не само у компанијама, већ и у
локалним самоуправама и другим државним органима, овај рад може бити идеја за
сагледавање проблема у свим овим субјектима.
6.
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