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SAŽETAK 
 
U ovom radu se raspravlja o negativnim utjecajima smjenskog i noćnog rada koji su klasificirani u 
četiri kategorije učinaka: biološke funkcije, radna efikasnost, društveni i obiteljski aspekti života te 
zdravlje. Provedena anketa među radnicima potvrđuje sve znanstvene teze o štetnosti noćnog i 
smjenskog rada koje su u ovom radu navedene te se raspravlja o toleranciji smjenskog rada. Poseban 
naglasak stvljen je na individualne i organizacijske faktore o kojima ovisi i mogućnost prilagodbe na 
smjenski rad te tolerancija istog. S obziroma na rezultate istraživanja i ankete provedene među 
radnicima koji upućuju na povezanost nekih karakteristika organizacije preporučene su 
intervencijske strategije u samoj organizaciji. 
 

1. UVOD 
Značajni prediktori tolerancije smjenskog rada su: dob, spol, jutarnjost-večernjost, rigidnost - 
fleksibilnost u navikama spavanja, obiteljska situacija, higijena spavanja te zdrava prehrana. S 
obzirom na rezultate istraživanja i ankete provedene među radnicima koji upućuju na povezanost 
nekih karakteristika organizacije smjenskog rada s tolerancijom prema smjenskom radu, kao što su: 
broj radnih smjena i trajanje smjene, broj sukcesivnih noćnih smjena, regularnost smjena, brzina i 
smjer rotacije smjena, preporučene su intervencijske strategije u organizaciji smjenskog rada. Prema 
zakonu noćni rad je rad koji se obavlja u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro 
idućega dana, a u poljoprivredi između dvadeset dva sata uvečer i pet sati ujutro idućega dana, ako za 
određeni slučaj, ovim ili drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili sporazumom 
sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća nije drugačije određeno.  
 

2. ISTRAŽIVANJE 
 
Prema spoznajama o ovoj tematici, pročitanim stručnim i znanstvenim člancima te primjerima iz 
prakse postoji hipoteza da je smjenski i noćni rad štetan za radnikovo zdravlje, da šteti njegovom 
društvenom i obiteljskom životu a produktivnost rada radnika se bitno umanjuje. U tehnološkim 
procesima gdje se proizvodnja odvija na visokoproduktivnim strojevima za osiguranje rentabilnosti 
proizvodnje rad u tri smjene je neizbježan. Iako štetan za psihofizičko zdravlje i sve ostalo sociološko 
funkcije radnika mora se održavati, a na nama je da pokušamo istražiti ove hipotetičke tvrdnje o 
štetnom utjecaju smjenskograda na radnika. 
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Metoda ankete provedena je među radnicima istog odjeljenja i bila je opisno analitička. Korišten je 
pismeni anketni kao instrument anketnog istraživanja koji je sadržavao pitanja sa predloženim 
odgovorima. Kroz isto je naglašeno da je anketiranje dobrovoljno i anonimno a podaci će služiti 
isključivo u svrhu ovog istraživanja i u druge svrhe neće biti upotrijebljeni. Ovom metodom istražuju 
se subjektivna mišljenja i ocjene radnika o štetnom utjecaju smjenskog rada na njih. 
 

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
3.1. Rezultati istraživanja dobiveni i analizirani metodom ankete 

 
1. Što mislite o smjenskom i noćnom radu sa svog gledišta? 

 
a) noćni i smjenski rad uvelike iscrpljuju radnika 
b) ugrožava njegovo fizičko i psihičko zdravlje 
c) loše utječe na njegov društveni i obiteljski život 
d) nema štetnog utjecaja na radnika 

Od anketiranih 20 radnika njih 7 odgovara pod a) da ih noćni i smjenski rad uvelike iscrpljuje, 6 ih 
odgovara pod b) da im je ugroženo fizičko i psihičko zdravlja, njih 7 odgovora pod c) da loše utječe 
na njihov društveni i obiteljski život, a niti jedan nije dao odgovor pod d) da nema štetnog utjecaja na 
njega i svi su anketirani odgovorili na ovo pitanje. 
 

2. Koliko vam traju smjene? 
 

  a) 8 sati 3 smjene 
b) 12 sati 2 smjene 
c) 6 sati 4 smjene 
 

Svi anketirani radnici, njih 20, zaokružilo je odgovor a) da se radi u 3 smjene po 8 sati. Tako je 
najčešće raspoređen rad u metaloprerađivačkoj industriji. Razlog tomu je to što je rad fizički 
zahtjevan i što radnik tijekom radnog vremena mora zadržati određenu razinu koncentracije kako bi 
proizvod bio sukladan zadanom i koko ne bi došlo do povreda radnika jer se rad izvodi na sredstvima 
rada sa povećanim opasnostima najčešće tokarski strojevi, glodalice, pile i slična strojevi za obradu 
metala. 
 

3. Koliko vam je vremena potrebno nakon odrađene noćne smjene da bi vratili u 
svoj uobičajeni dnevni ritam ? 

 
a) nakon odspavanih nekoliko sati uspijem se razbuditi i vratiti u uobičajenidnevni 
ritam 
b) cijelog dana sam neispavan i iscrpljen tako da se ne uspijevam vratiti u 
uobičajeni dnevni ritam 
c) ne osjećam umor 

 
Od anketiranih 20 radnika njih 8 odgovorilo pod a) da se uspijevaju vratiti u uobičajeni ritam, njih 12 
odgovara pod b) da se ne uspijevaju nikako vratiti u uobičajeni ritam dok niti jedan anketirani nije 
odgovorio odgovor pod c) da ne osjeća umor. Ovim se odgovorom izravno potvrđuje štetan utjecaj 
smjenskog - noćnog rada. Iako kod ovog pitanja nije uzeta u obzir starosna dob ispitanika budući da 
se radi o grupi ispitanika koji su stari od 20 do 28 godina. 
 

4. Nakon cijelog tjedna noćne smjene koliko vam dana treba da se vratite u normalni 
dnevno noćni ritam? 
 

a) 2 dana 
b) 3 dana 
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c) 4 dana 
d) niti jedan dan 
 

Od anketiranih 20 radnika njih 4 je odgovorilo pod a) 2 dana , njih 10 je odgovorilo pod b) 3 dana, 
njih 6 je odgovorilo pod c) 4 dana, a niti jedan anketirani nije odgovorio ponuđeni odgovor pod d) niti 
jedan dan. Više radnika dalo je slične odgovore ali ukupno gledajući to vrijeme oporavka traje između 
2 i 4 dana, računajući i to da za vrijeme tog oporavka radnici odrađuju neku drugu smjenu. Ukoliko se 
radi o popodnevnoj smjeni koja traje od 14:00 h do 22:00 h radnik opet nije u svom uobičajenom 
dnevno noćnom ritmu. Naposljetku taj oporavak u pravom smislu se nikada i ne dogodi jer se smjene 
u ovom slučaju rotiraju unatrag tj. 3., 2., 1. smjena što je nepovoljnije za radnika od rotiranja smjena 
unaprijed 1., 2., 3.  
 

5. Kako bi ocijenili svoju učinkovitost u noćnoj smijeni uspoređujući ju sa ostalim 
smjenama? 
 

a) učinkovitost je djelomično smanjena a samim time i izvršenje zadanih zadataka 
b) učinkovitost je značajno smanjena a samim time i izvršenje zadani zadataka 
c) učinkovitost i izvršenje mi nije smanjeno 
 

Od anketiranih 20 radnika njih 13 ih je odgovorilo odgovor pod a) da im je učinkovitost i izvršenje 
djelomično smanjeno, njih 6 odgovorilo je odgovor pod b) da im je učinkovitost i izvršenje značajno 
smanjeno dok je samo jedan ispitanik dao odgovor pod c) da mu učinkovitost i izvršenje nije 
smanjeno. Odgovori radnika o učinkovitosti bili su također slični ili isti. Gotovo svi ispitani radnici 
slažu se kako je radna učinkovitost umanjena uspoređujući je sa drugim smjenama. Gotovo svi 
predlažu da se norma rada u noćnoj smjeni umanji kako bi se tijekom smjene od svakog radnika 
mogla i izvršiti. Samim time smanjili bi se stres i napetost koje su posljedica nemogućnosti izvršenja 
norme. 
 

6. Kako smjenski i noćni rad utječe na vaše odnose s drugim ljudima? 
 

a) jako loše 
b) nervoza, koja je posljedica noćnog rada, pogoršava odnose 
c) ne utječe na odnose s ljudima 
d) dobro utječe na odnose s ljudima 

 
 
Od anketiranih 20 radnika njih 8 dalo je odgovor pod a) da jako loše utječe, njih 10 dalo je odgovor 
pod b) da nervoza koja je posljedica noćnog rada pogoršava odnose, njih 2 dalo je odgovor pod c) da 
smjenski rad ne utječe na odnose s ljudima dok niti jedan od ispitanih nije dao odgovor d) da dobro 
tiječe na odnose s ljudima. Većina radnika i u ovom slučaju odgovorila je slično ili gotovo identično 
na postavljena pitanja te se svi slažu u jednom da noćni rad pogoršava odnose među ljudima. Zbog 
permanentnog umora i neispavanosti potreba za snom kod svakog radnika jako izražena a što kod njih 
izaziva prolazna depresivna stanja kad se oni zbog umora ne mogu uključiti u uobičajeni i normalni 
društveni život u svojoj okolini. Gotovo svi su u potpunosti zanemarili svoje društvene aktivnosti kao 
što su sportske, kulturne i vjerske. Za sve je karakteristično da su povučeni iz društvenog života i 
kreću se na relaciji posao-stan a nadalje njihov obiteljski život je opterećen njihovim otuđenjem jer 
gotovo za ništa nemaju vremena a normalne životne obaveze jedva da dospiju izvršiti. 
 

7. Jeste li vi imali kakvih zdravstvenih posljedica zbog rada u smjenama i rada noću? 
 

a) pretilost 
b) nesanica 
c) pothranjenost 
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d) nema zdravstvenih posljedica 
 
Od anketiranih 20 radnika njih 5 dalo je odgovor pod a) pretilost, njih 3 navelo je odgovor pod b) 
nesanica, njih 4 dalo je odgovor pod c) pothranjenost dok njih 8 se izjasnilo pod odgovorom d) da 
nema zdravstvenih posljedica. Nesanica je zastupljena kod nekih radnika i u onim tjednima kada rade 
dnevne smjene. Tu se javlja i problem pretilosti tako da je kod nekih ispitanika problem pretilosti jako 
izražen a niti jedan od njih ne potvrđuje da je sklon prekomjernom unosu hrane u organizam. Kod 
četvorice radnika po njihovim odgovorima je prisutan problem pothranjenosti i odgovor da gotovo 
nikako nemaju apetita a hranu uzimaju neredovito, dok njih 8 nema zdravstvenih posljedica. 
 

8. Po vašem mišljenju koliko bi noćna smjena trebala biti više plaćena u odnosu na 
druge smjene? 
 

a) 50 % 
b) 75 % 
c) 100 % 
d) ne bi trebala biti više plaćena 

 
Od anketiranih 20 radnika njih 12 dalo je odgovor pod a) 50 %, njih 5 dalo je odgovor pod b) 75 %,  
njih 3 dalo je odgovor pod c) 100 % dok niti jedan od ispitanika nije dao odgovor ponuđen pod d) ne 
bi trebala biti više plaćena. U svojim odgovorima anketirani radnici predlažu da bi se noćni rad više 
plaćao i to 50%, 75% i 100% u odnosu na dnevni rad. Uvjeti rada kojima su izloženi radnici u noćnoj 
smjeni kao i posljedice koje ostavlja noćna smjena na radnike u naravi trebali bi se plaćati više u 
odnosu na ostale smjene što u stvarnosti nije nego je noćna smjena jednako plaćena kao i ostale dvije 
smjene a što čini anomaliju i u suprotnosti je s određenim u Zakonu o radu. Sugerira se poslodavcu da 
u svojim pravilnicima i svim pojedinačnim Ugovorima o radu ovu anomaliju ispravi i definira da je 
rad noću, prekovremeni rad, rad vikendom i državnim praznikom više plaćen u postotnom iznosu 
koji će biti utvrđen pravilnikom poduzeća i usklađen sa Zakonom o radu. 
 

9. Što bi vam olakšalo rad u noćnoj smjeni? 
 

a) slušanje radija što je u pogonu zabranjeno 
b) klimatizacija prostora 
c) bolja rasvjeta 
d) općenito bolji uvjeti rada 

 
Od anketiranih 20 radnika njih 3 dalo je odgovor pod a) slušanje radija što je u pogonu zabranjeno, 
njih 7 dalo je odgovor pod b) klimatizacija prostora, njih 5 dalo je odgovor pod c) bolja rasvjeta i njih 
5 dalo je odgovor pod d) općenito bolji uvjeti rada. Odgovori su anketiranih iz kojih nije za razaznati 
čvrst i sistematski argument za olakšanje rada u noćnoj smjeni. Potrebno je u daljnjem vremenu 
pojačano praćenje rada i učinkovitosti radnika u noćnoj smjeni a na način da se predložene mjere 
dijelom uvedu na neka radna mjesta a druga radna mjesta ostaju u uvjetima kao do sada pa će se po 
isteku razdoblja vremena promatranja moći argumentirano zaključiti koje od poduzetih mjera 
olakšavaju noćni rad a koje nemaju nikakvih efekata na olakšanje rada noću. Klimatizacija prostora, 
rasvjeta na radnom mjestu, odnosno odgovor općenito bolji uvjeti rada ne spadaju u zahtjev za 
poboljšanja uvjeta rada u noćnoj smjeni već su određeni minimalnim vrijednostima u pravilnicima za 
tehničke uvijete koje mora zadovoljavati određeno radno mjesto i trebali bi bit predmet tehničkih 
zahvata i rješenja u random prostoru a u skladu s pravilnicima u okviru poduzeća. 
 

10. Koji je vaš prijedlog za poboljšanje uvjeta i statusa radnika koji rade u smjenama 
koje uklju čuju noćnu smjenu? 
 

a) tom problematikom trebale baviti službe u tvrtci 
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b) tom problematikom trebao bi se baviti neke druge stručne službe van tvrtke 
c) nema prijedloga 
d) moj prijedlog je _________________________________________ 

 
Od anketiranih 20 radnika njih 5 dalo je odgovor pod a) tom problematikom trebale baviti službe u 
tvrtci, njih 5 dalo je odgovor pod b) tom problematikom trebao bi se baviti neke druge stručne službe 
van tvrtke, njih 3 dalo je odgovor pod c) nema prijedloga dok je od dijela radnika njih 7 koji su dobro 
upućeni u strano zakonodavstvo došao prijedlog da se uvede beneficirani radni staž za ono vrijeme 
kada je radnik radio noćnu smjenu po uzoru na Austrijsko zakonodavstvo. Kod dijela radnika se 
navodi da bi trebalo definirati prijedlog za poboljšanje uvjeta i statusa radnika koji rade u smjenama 
koje uključuju i noćnu smjenu, je uvođenje beneficije na radni staž, za ono vrijeme kada je radnik 
radio noćnu smjenu, po uzoru na Austrijsko zakonodavstvo. Što je općeniti zahtjev na koji tvrtka ne 
može direktno utjecati ali ga je potrebno stalno pratiti u okviru praćenja, provedbe i predlaganja 
izmjena zakonske regulative, koliko god je to moguće sa nivoa ove tvrtke, jer to je u nadleštvu 
zakonodavnih tijela države. Iz ovog proizlazi konkretan prijedlog da bi bilo potrebno uključivanje što 
više radnika, različitih radnih mjesta i stručnih sprema, u rad povjerenstva Službe zaštite na radu u 
tvrtki, kako bi se što mjerodavnije mogli utvrditi problemi smjenskog rada, odnosno kako bi se mogle 
poduzeti sve moguće a što efikasnije mjere za poboljšanje uvjeta rada i statusa smjenskih radnika. 
 

4. ZAKLJU ČAK 
 
Anketa je provedena u tvrtki koja se bavi metaloprerađivačkom industrijom uz primjenu 
najsuvremenijih tehnologija za obradu i doradu proizvoda od metala. Radi se o visoko serijskoj 
proizvodnji robe široke potrošnje koja se plasira na inozemna tržišta. Zahtjev za kvalitetom proizvoda 
je izuzetno velik i podložan međunarodnoj konkurenciji. U tvrtki je zaposleno 1100 zaposlenih. 
Anketa je provedena na promatranom uzorku od 20 proizvodnih radnika, srednje stručne spreme 
metaloprerađivačkog smjera koji rade u smjenama u jednom pogonu iste radne jedinice. Svi 
anketirani rade u smjenama, u istim prostorima i na istim sredstvima rada, strojnu obradu metala. U 
odnosu na ukupan broj uposlenih 20 anketiranih je mali broj anketiranih no obzirom da u njihovom 
pogonu, kao zasebnoj tehnološkoj cjelini, radi ukupno 60 ljudi to smatram da je anketa provedena nad 
jednom trećinom uposlenika pa rezultate ove ankete možemo prihvatiti kao vjerodostojne za 
provedbu analize o utjecaju smjenskog i noćnog rada na radnike. Svrha provedbe ove ankete je da se 
utvrdi stvarni utjecaj smjenskog rada na zdravlje radnika. 

 
Po analizi rezultata ankete donosim zaključak. 
Utjecaj na život i zdravlje radnika: 
 

- Općenito smjenski rad štetno utječe na psihofizičko zdravlje radnika 
- Povećava stres, nervozna stanja, depresivna stanja kod radnika 
- Radnici pate od kroničnog umora i neispavanosti 
- Dolazi do poremećaja njihovog društvenog života 

Potrebno je kontinuirano pratiti posljedice štetnog utjecaja smjenskog rada na zdravlje radnika kao i 
posljedice šteta koje trpi proizvodnja. U kontinuitetu poduzimati mjere za ublažavanje štetnog 
utjecaja smjenskog rada. 
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