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Резиме: У данашње време је тешко замислити пословну делатност без употребе рачунара. Њих 

употребљавамо у фази пројектовања, производњи и администрацији. Корисници који у свом раду 

употребљавају рачунаре или неке друге екране за посматрање електронског садржаја изложени су синдрому 

рачунарског ока. Инжењерски посао је практично немогуће замислити без употребе рачунара. Инжењери 

који у свом раду користе рачунаре или неке друге екране, како за пројектовање, тако и у фазама рада у 

производњи, изложени су утицају синдрома рачунарског ока. У овом раду се наводи један сасвим нови 

поглед на здравствене проблеме/изазове који се називају Синром рачунарског ока кроз последице 

продуктивности на раду. Циљ овог рада је да скрене пажњу истраживачима на овај проблем, који може да 

има велике последице на пословање фирми у ИКТ сектору, али и свим другим секторима где запослени 

користе уређаје са екранима у свом послу у дужем временском периоду. 

Кључне речи: синдром рачунарског ока, савремено пословање, инжењерски посао, здравствени изазови и 

продуктивност 

THE IMPACT OF COMPUTER VISION SYNDROME ON 

PRODUCTIVITY IN THE ICT SECTOR 

Abstract: Nowadays, it is difficult to imagine a business without the use of computers. We use them in the design, 

production and administration phase. Users who use computers or other screens to view electronic content in their 

work are exposed to computer eye syndrome. Engineering work is practically impossible to imagine without the use 

of computers. Engineers who use computers or other screens in their work, both for design and in the phases of work 

in production, are exposed to the influence of computer eye syndrome. This paper presents a completely new view 

of health problems/challenges called computer eye syndrome  through the consequences of productivity at work. 

The aim of this paper is to draw the attention of researchers to this problem, which can have great consequences on 

the business of companies in the ICT sector, but also in all other sectors where employees use devices with screens 

in their work for a long time.  

Key words: computer eye syndrome, modern business, engineering, health challenges and productivity 

1. УВОД  

Нове технологије нуде људима могућност комуникације и образовања. Ове 

могућности са собом носе и неке негативне изазове тј. ризике који постоје при употреби 

електронских уређаја. Ове изазове треба озбиљно схватити и поред свега доброг што нам 

технологија доноси, обратити пажњу на негативне ефекте као што је то Синдром 

рачунарског ока (Computer Vision Syndrome - CVS) [1].  CVS је сложен синдром вида који 

настаје као резултат дуготрајног коришћења рачунара. 

Овај синдром подразумева [2] [3]:  

 главобоље,  

 замућени вид,  

 уморне очи,  

 суве очи,  

 болове у врату и леђима,  

 поремећај спавања и сл.  
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Стручњаци претпостављају да CVS има 70-90% свих корисника рачунара [4].  Узроци 

настанка овог синдрома могу бити лоше осветљење просторије, јака светлост са екрана, 

неприлагођена раздаљина корисника од екрана, лош положај седења или комбинације 

било ког од наведених узрока [5]. Вишечасовна употреба рачунара (више од три сата) 

доводи до појаве професионалног ризика од стварања синдрома рачунарског ока. Према 

наводима Америчке оптометријске асоцијације (AOA), чак 70-75% корисника који раде на 

рачунару има неки од проблема са видом [6] [7]. Иако није доказано да послови који се 

обављају на рачунару могу узроковати трајно оштећење ока, велика је вероватноћа да ће 

узроковати привремене нелагодности које могу довести до смањења продуктивности 

запослених, проузроковати губитак радног времена, али и смањити радно задовољство 

запослених. Овај синдром утиче на 90% запослених [8], који у свом раду користе рачунар 

више од три сата сваког дана. Истраживања показују да овај синдром може смањити 

учинак запослених на одређеним задацима и до 40% [9]. Због великог напретка 

технологије и пада цене хардвера расте употреба рачунара на све већем броју послова, 

инжењери информатике су директно погођени због тога што је њима рачунар основно 

средство за рад.  

У случају када код особе постоје сви предуслови за нормалан вид, свако ко проведе 

два или више сати у току дана радећи на рачунару, или испред неког другог екрана, 

повећава могућност да добије неки од проблема који припадају синдрому рачунарског 

вида. Разлог настанка синдрома рачунарског вида је једноставан. Са једне стране имамо 

технологију која се свакодневно усавршава, док са друге стране наилазимо на чињеницу 

да се морфологија ока није мењала хиљадама година што објашњава зашто људско око 

није прилагођено за дуго гледање у екран, како рачунара тако и неког другог електронског 

уређаја. Фокусирање ока на екран је много теже од фокусирања ока на штампани 

материјал. Као што је већ познато, слика на екрану састоји се од сићушних тачака – 

пиксела (слика 1). Ове тачке имају јасан центар али нејасне ивице, што омета добро 

фокусирање. Управо из наведеног разлога тј. да би слика остала оштра, настаје стално 

напрезање ока и замор очних мишића. Поред тога, на настанак синдрома рачунарског ока 

утичу и резолуција екрана, треперење и рефлексија [10], [11], [4]. 

Слика 1- Приказ екрана и штампане верзије [6] 

Неки од узрока настанка овог симптома су: слабо осветљење, рефлексија са екрана, 

неприлагођена удаљеност корисника од екрана, лоше седење корисника, некориговани већ 

постојећи проблеми са видом, као и комбинација наведених фактора. 

Мера у којој појединци могу да примете одређене симптоме синдрома рачунарског 

ока често зависи од нивоа њихових визуелних способности, као и количине времена 

проведеног испред екрана рачунара. Такође, некориговани проблеми са видом као 

далековидост и астигматизам, неадекватно фокусирање ока или способности 

координације ока, старење и промене на очима, могу додатно допринети развоју симптома 

синдрома рачунарског ока код особа које веома често и у дужим временским интервалима 

користе рачунар [12], [13]. Рад је структуриран на следећи начин. Уводни део се бави 

прегледом појма CVS, изазовима који до њега доводе као и мотиве за провођење таквих 
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истраживања. Затим су приказани резултати досадашњих истраживања спроведених код 

нас. На крају се презентују позитвни примери из праксе који повећавају продуктивност и 

задовољство у раду уз осврт на послове будућности где су изазови повећани са аспекта 

CVS-а који директно утиче на продуктивност запослених.  

2. МОТИВАЦИЈА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ  

У целом свету присутан је тренд повећаних улагања у информационе и 

комуникационе технологија (ИКТ) са циљем да се подстакне национални развој што ће 

омогућити бржи напредак. Последице овог тренда су повећан приход, али и константан 

недостатак радне снаге и знања за још бржи развој који доприноси повећању укупног 

БДП-а сваке државе. Овај сектор директно утиче и на све остале секторе и омогућује 

повећање продуктивности и ефикасности, што се заснива на претпоставкама да ће веће 

улагање довести до побољшања продуктивности и у другим аспектима пословања. Тренд 

повећаног улагања у ИКТ у великој мери утиче и на јавни сектор, а посебно на образовање 

које има задатак да створи што већи број способних радника, који могу одговорити на 

пословне изазове које технологија намеће.  

Савремене технологије и знања са собом доносе много добрих ствари, али се мало 

истраживача бави изазовима са којим се корисници али и сама предузећа сусрећу кроз 

процес имплементације. CVS није нешто ново, али је код нас веома мали број корисника 

упознат са њим. Самим тим што мали број људи зна за овај синдром и сама превенција је 

веома мала, а она може индиректно да утиче и на пословање. Управо зато је мотив за овај 

рад било сагледавање изазова са којим се корисници сусрећу и на који начин то утиче на 

пословање и продуктивност. 

ИКТ помаже да се послови убрзају и да се постигне већа ефикасност, али CVS у 

великој мери може да утиче на продуктивност [14]. 

3. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА 

Здравствено стање представља веома битан аспект живота о коме би требало стално 

водити рачуна. Већина здравствених проблема може негативно да утиче како на пословни, 

тако и на приватни аспект живота. У последњих 30 година било је доста истраживачких 

радова који изучавају CVS. Већина радова настала је на самом почетку тј. када је проблем 

и установљен и дефинисан као CVS каквог га ми данас познајемо. Видљив је тренд 

пораста броја истраживачких радова, али ово је још увек слабо заступљена тема, с 

обзиром на то колика је количина људи погођена датим проблемом. Иако је тема веома 

актуелна, ретко се спомиње у пословним круговима. Сагледавање анализиране теме 

могуће је из више углова. У научним радовима CVS се посматра само са медицинског 

аспеката, а не мултидисциплинарно. Друге науке треба да помогну да се израчуна утицај 

CVS-а на пословање и да се на основу тога покуша наћи решење за овај проблем 

савременог живота. Анализирана питања могу да се посматрају кроз призму економских 

фактора као што су:  

 губитак продуктивности запослених,  

 повећање броја дана боловања,  

 смањено задовољство запосленог и послодаваца.   

Једно од ретких научних истраживања, које је имало за циљ да утврди колико је овај 

синдром заступљен код нас, објављено је 2017. године [6]. У том истраживању дошло се 

до следећих резултата. На узорку од 90 испитаника, од чега је било 42% жена и 58% 

мушкараца, 12 испитаника млађе од 25 година, а 20 старије од 25 година искусило је 
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проблеме са овим синдромом. Поред ових резултата битан је закључак да је само 20% 

испитаника од укупног броја испитаних чуло за CVS. Анализирајући резултате 

спроведеног истраживања може се такође уочити и да 51% испитаника користи неке од 

очних помагала.  

Прегледом литературе аутора који потичу из домаће научне заједнице могуће је 

пронаћи истраживачке радове који се баве дигиталном економијом и кроз ту призму 

такође се могу сагледати изазови са којима се сусреће савремени човек, у току свог како 

приватног тако и пословног живота [15]. Поред ових радова могуће је наћи и радове који 

се баве појмом ергономије и њеним утицајем на повећање ефикасности на радном месту 

где се употребљавају рачунари [16]. 

Благојевић и остали аутори 2012. године спровели су обимно истраживање 

фокусирано на рачунарске оператере у Телекому Србије. Истраживање је обухватило 939 

оператера са циљем да се утврде изазови по здравље на том радном месту. Између бројних 

изазова обухваћених истраживањем, аутори су испитали и проблеме који се дефинишу као 

CVS. Утврђено је да 27,3% испитаника има неки од проблема везаних за вид и здравље 

очију [17]. 

4. ПРОДУКТИВНОСТ 

Импресиван раст продуктивности бројни истраживачи приписују примени савремених 

рачунарских система. Општеприхваћен аргумент је да је брз технолошки напредак у 

производњи и индукована акумулација ИКТ капитала повећала раст продуктивности [18]. 

Креатори политике после процеса економске транзиције прогласили су за циљ,  

достизање развијене тржишне економије и на тај начин обезбеђење вишег животног 

стандарда грађана [19]. За овакав успон потребно је обезбедити људски капитал који је у 

стању да допринесе својим знањем и радом. Одатле и потиче велика жеља младих да се 

школују у области информационих технологија. Значајан напредак свако друштво може 

да постигне само ако се константно бави иновацијама. Код нас, али и у већини држава у 

окружењу, техничких иновација има, уз ограничену пажњу која се посвећује постојећим 

ресурсима (односно људима). Информатички високо образоване запослене, било 

формално или неформално, није лако пронаћи, а за достизање њиховог пуног развоја 

такође је потребно време, које се креће у просеку од три до пет година. Неки од 

компанијских гиганата, као што је Гугл, у том смеру су начинили корак напред и својим 

запосленима омогућили боље услове за рад  (слика 2), како би мотивисали своје запослене 

на већи допринос. Допринос оваквог амбијента помаже већој продуктивности и 

задовољству запослених. Овакав радни амбијент утиче индиректно и на CVS, тако што 

запослени одмарају очи гледајући у нешто што их опушта. У овом случају компанија је 

добила веће задовољство радника, више креативних идеја, мање боловања и застоја у раду 

итд. 

 

Слика 2 - Креативни савремени дизајн канцеларије: Гугл (Цирих, Швајцарска) [20] 
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Сектор ИКТ један је од најважнијих индустријских сектора за економски развој 

данашњице, а издваја се као кључни фактор у подстицању унапређења продуктивности, 

ефикасности и конкурентности осталих сектора, попут производње, пољопривреде и 

услуга [21]. 

Конкурентност се сматра кључним аспектом савремене економске политике и успеха. 

Сектор ИКТ један је од главних покретача развоја и економског раста у ЕУ (Европска 

унија). Према подацима Еуростата, допринос ИКТ, БДП-у ЕУ представља око 5%. Слично 

томе, често се тврди да је ИКТ кључна одредница перформанси продуктивности у САД-у. 

Од средине 1990-их па све до сада постоји значајна дивергенција између релативних 

нивоа продуктивности у ЕУ и САД-у. Неколико студија показује да се разочаравајући 

европски резултати раста могу приписати неефикасној употреби ИКТ-а [22]. 

4.1 ПОСАО БУДУЋНОСТИ 

Често се употребљава фраза да је посао у области информационо-комуникационих 

технологија посао будућности. Многи родитељи својој деци саветују образовање управо у 

овој области. ИКТ се данас посматракао један од главних фактора економског раста у 

свету. Примена ИКТ-а је важан предуслов за конкурентност сваке привреде у свету. Један 

од главних изазова је усвајање нових технологија и недостатак ИКТ професионалаца са 

одговарајућим знањем. Основни начин превазилажења ових изазова је улагање у 

образовање у области ИКТ-а. Управо постојање малог броја стручњака наводи на 

размишљање како да се што боље искористи постојећи потенцијал запослених стручњака 

и постигне што већа продуктивност [23]. Продуктивност подразумева ефикасно 

коришћење постојећих ресурса [24]. Она укључује више аспеката, а као главни изазов који 

овај рад разматра су услови на радном месту. Здравље сваког запосленог је угрожено од 

дуготрајног седења и гледања у екран рачунара. Овај здравствени изазов се дефинише као 

CVS, и има веома велик утицај на продуктивност радника. Дату појаву би требало 

посматрати узимајући у обзир и синдром рачунарског ока и потешкоће које оно са собом 

доноси. Наиме, сваки образовани инжењер, али превасходно инжењер информатике, када 

заврши образовање које траје три до пет година и почне радити у струци, очекује радни 

век од 40 година. Овај захтев представља велики изазов са аспекта здравља корисника, 

који сваки дан проведе минимум осам сати за рачунаром (негде око 84,480 радних сати у 

току радног века) [6]. Овај посао, као и већина данашњих послова, захтева вишечасовну 

употребу рачунара у раду, а самим тим доводи и до појаве ризика по здравље. Под 

синдромом рачунарског ока спадају и проблеми са кичмом, али су корисници упознати са 

овим проблемом и баве се превенцијом, што није случај код очних проблема. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Проблеми са очима и видом су чести здравствени проблеми код инжењера, али и код 

других људи који проводе пуно времена за рачунаром. Анализирани проблеми могу 

довести до смањене продуктивности, веће учесталости грешака и смањења задовољства 

послом. Овим радом желимо скренути пажњу да су превенција и образовање у сегменту 

медицинске заштите изузетно битни. Веома је важно да инжењери, као и остали запослени 

чији посао подразумева константан рад за рачунаром, буду информисани о ризицима који 

постоје при употреби рачунара, начину смањења ризика и врстама заштите. 

На основу ових запажања треба предузети мере да се корисници и послодавци едукују 

у циљу смањења здравствених проблема везаних за синдром рачунарског ока. Потребно је 

радити на томе да се код људи који се свакодневно служе рачунаром смање узрочници 

стварања здравствених проблема који се дефинишу као CVS. На овом проблему се мора 
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порадити и са стране послодаваца који губе на продуктивности и боловањима, али и са 

стране корисника који једини могу да сачувају своје здравље. 
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