
Нова наша реч4

Бавећи се мобингом, упознавала сам 
запослене који су више бринули за своје фирме, 
него што су се одговорна лица, послодавци,  
бринули за просперитет фирми на чијем челу 
су се налазили, преноси нам своје дугогодишње 
искуство у бављењу овом појавом.

А мобингом се бави више од 32 године  и 
међу психолозима у Србији је прва открила ову 
појаву и почела њом да се бави

Упозорава и да се “често заборавља да је 
злостављање на раду насиље, које је по својој 
структури једнако као и други облици насиља, 
породично и вршњачко, те да би требало 
предузети координиране активности да се 
насиље, генерално, у Србији смањи. А не да се 
ради само на активностима за смањење једног, 
другог или трећег облика насиља, пошто су она 
у интеракцији и могу се међусобно провоцирати 
и изазивати”.

“Осим појединачних случајева 
злостављања на раду, којих од 2011.- 2016. 
Године имамо 72, у пракси имамо случајеве 
злостављања више чланова синдиката 
Независност истовремено или сукцесивно. 
Циљ једа се онемогући организовањеили омета 
рад синдиката, застраше други запослени И 
одврате од прикључивања нашем синдикату. 
У појединачне случајеве злостављања на раду 
убројани су само они којима смо помагали или 
помажемо у дужем временском периоду, док 
запослене који нас контактирају ради савета не 
евидентирамо”, објашњава нам Вера Кондић.

Сви ови случајеви су процесуирани на 
неки од могућих начина, што не подразумева 
искључиво судски поступак:  “И сами знате 
колико радни спорови у Србији трају, а спорови 
због мобинга су посебно мучни, колико због 
чињенице да судије, посебно у последње 
време,  не пресуђују у корист оштећене особе 
ни очигледне случајеве мобинга, толико и због 
присећања на, углавном,  трауматичне ситуације 
и сведочења колега која могу да буду врло 
непријатна. То су све ситуације које додатно 
виктимизирају и трауматизују особу која је 
тужила због мобинга”.

У УГС  Независност, ради заштите 
интегритета и достојанства својих чланова, 
преферирају превентиву, што је,  такође,  
могућност коју даје Закон о спречавању 
злостављања на раду.  “То  се често заборавља, 
иако сам овај закон и у називу ‘спречавање’ 
наглашава превентиву. У појединачним, а и 
групним случајевима злостављања на раду, 
позивамо послодавце да поштују закон и 
организујемо састанке са њима. То се,  када 
се ради о послодавцима који су спремни да 
разговарају, показало као врло успешан метод. 
Покушавајући да заштитимо колективна права 
запослених на достојанствен рад,иницирамо 
преговарање и потписивање колективних 
уговора за безбедност и здравље на раду у 
којима су саставни део одредбе везане за 
заштиту од злостављања на раду. Наравно, ту је 
и едукација запослених да препознају и реагују 
на понашања која могу да доведу до мобинга, 
који је, по својој природи ескалација конфликта. 
Послодавци,  који прихватају сарадњу са 
синдикатом и овакав начин превентивног 
рада на спречавању злостављања, имају мање 
проблема у међуљудским односима и више 
времена за друге проблеме”, каже Кондић..

Посредовање  као начин решавања спорног 
односа,  који постоји у мобингу, законски је 
и прихватљив начин да се овакве ситуације 
превазиђу и реше, јер је боље разговати и 
преговарати него водити судски спор из кога 
ће произаћи “побеђени и победник”, што може 
стварати нове проблеме, када се запослени врате 
у радну средину. Међутим, упозорава наша 
саговорница, и код посредовања може бити 
проблема пошто законодавац није предвидео 

 МОБИНГ ЈЕ ВРХ ЛЕДЕНОГ БРЕГА ПРОБЛЕМА, АЛИ И НАСИЉЕ

Вера Кондић у УГС Независност 
ради на пословима стручног сарадника 
за безбедност и здравље на раду, забрану 
мобинга и дискриминације. Што значи да 
се непосредно бави мобингом,  од његовог 
дијагностиковања,  кроз све фазе подршке 
особама које су претрпеле или трпе мобинг. 
И помаже у свим њиховим покушајима да се 
изборе са овом, како објашњава, “патолошком 
појавом у међуљудским односима”. Подршка 
се у различитим видовима од саветовање пре 
покретања поступка за заштиту од мобинга, 
кад се захтев поднесе, кроз поступак 
посредовања, доправне помоћи у изради 
тужби за злостављање на раду. Ту је и праћење 
самих поступака, уз даљу непосредну помоћ 
адвокатима, пуномоћницима које је ангажовао 
УГС Независност.

Учествовала је и у доношењу Закона 
о спречавању злостављања на раду и била 
је члан радне групе која је непосредно 
израдила Правилник о правилима понашања 
послодаваца и запослених у вези са 
превенцијом и заштитом од злостављања на 
раду.

Мобинг је као “врх леденог брега” који открива да организација у којој људи раде на неки начин није довршена, јер не 
постоје објективни критеријуми за доделу послова, открива негативну селекцију, терор нестручних над стручнима и 

слично, каже у разговору за Нову Нашу реч дипломирани психолог и специјалиста медијације Вера Кондић.



Нова наша реч 5

посебну едукацију за посреднике, па се овим 
осетљивим послом баве и они запослени који 
немају ни афинитете, ни преџнања за такав 
посао:“ Али, ми у УГС Независност користимо 
законску могућност да присуствујемо 
посредовању и контролишемо да ли се поступак 
спроводи на законски начини тако помажемо 
нашим члановима,  који су покренули поступак 
заштите од злостављања на раду”. 

Заштита од злостављања на радује  “жив 
и динамичан процес”, па је, између осталог, 
синдикат прошле године потписао више 
колективних уговора за безбедност и здравље 
на раду код послодавца. Тако су, објашњава 
Кондић, помогли оснивање више одбора за 
безбедност и здравље на раду, едуковали 
чланове синдиката Независност да препознају 
и реагују на прве знаке мобинга, упутили 
више дописа послодавцима у вези проблема 
са мобингом, имали састанке са њима и решили 
све што је било до синдиката.

“Била сам представница Независности 
у два случаја посредовања, који су решени 
споразумом. Ову годину  започињемоновим 
поступком и очекујемо да ће доћи до 
посредовања. Тренутно пратимо неколико 
судских процеса,  који су у различитим фазама 
процесуирања”, додаје Вера Кондић.

СЛУЧАЈЕВИ 

Најчешћи случајеви мобинга које су 
пријавили  чланови УГС Независност били 
из делатности које покрива Грански синдикат 
културе, уметности и медија, затим у области 
просвете и здравства, јавне управе и у другим 
делатностима. 

КО МОБИНГУЈЕ КОД СТРАНИХ 
ИНВЕСТИТОРА?

Било је и случајева мобинга и код тзв. 
“страних инвеститора” и то посебно када, 
након освајања тржишта, пређу на упошљавање 
домаћег менаџмента. У Србији већ дуго постоји 
криза у квалитету средњег менаџмента, па су на 
тим позицијама особе које не знају да управљају 
људима, због чега су, с једне стране несигурни 
и фрустрирани у својој улози, а с друге стране, 
труде се да остваре што веће бонусе преко 
леђа радника  које мобингују на разне начине. 
Запослени пријављују проблеме које трпе због 

мобинга у трговинским ланцима, због чега смо 
укључивали и инспекцију рада.

 ПРАВА 

Могу слободно да кажем да су запослени 
у Србији сада много више упознати са својим 
правима у заштити од злостављања на раду и 
са својим радним правима уопште. Мада, на 
том пољу едукација и информисање треба да 
буде континуирано, што ми у УГС Независност  
врло успешно примењујемо. И са разних страна 
нас обавештавају о томе колико су чланови 
овог синдиката препознатљиви познању, било 
где да се нађу.

У Незавиности прате примену свих закона,  
па и Закона о спречавању злостављања на раду. 
“Наше искуство је шире од чињенице да се 
држимо слова Закона. Мониторинг омогућава 
да смо у сваком тренутку спремни да дамо 
примедбе и предлоге за допуну И измену“, 
наглашава Вера Кондић.

МОБИНГ И ЗДРАВЉЕ

Утицај мобинга на здравље жртава је 
различит јер зависи од фазе у којој се мобинг 
налази - почетак, фаза развијеног мобинга, 
финале – али и од психичких, па и физичких 
капацитета особе да се носи са тешкоћама на које 
наилази. Прве последице су психичке природе, 
забринутост, одсутност, пад концентрације, 
неспавање због сталног размишљања о томе 
шта се, у ствари, дешава, јер се понашање 
околине према жртви мобинга  ођедном мења, 
она увиђа да за њу важе нека ‘друга правила’ 
у односу на она која важе за друге запослене. 
Али не може себи да објасни откуд то, шта 
се десило. Обично прво мисли да је негде 
погрешила и трпи санкције због тога, јер наш ум 
не може да прихвати уврнуто понашање у коме 
је човек кажњен без кривице. Цео наш живот 
се гради на томе да за добар рад, добијамо 
награду, то почиње већ у родитељској кући, па 
се даље наставља кроз школовање. Ми, наравно, 
можемо да прихватимо да постоје изузеци, 
повремене неправедности, да наш квалитет 
није сасвим добро оцењен, али не можемо да 
прихватимо кажњавање у континуитету које 
води у изолацију запосленог, било фактичку кад 
је запослени “склоњен” у просторију до које је 
тешко доћи или да га, једноставно, менаџери 

(руководиоци) и колеге не примећују, осим онда 
када имају потребе да се извичу на њега и да 
га користе као “џак за боксовање”, упозорава 
Кондић. 

Каже да тешко схватити шта се дешава, 
истрпети све ударце, вербалне, невербалне и 
физичке, имати снаге и бити способан да се 
одговори на већину њих. 

“Кажем, већину јер се оговарање, на 
пример, тешко може зауставити. Све су 
то стресне ситуације, а ефекти стреса су 
кумулативни и они особу уводе у стања 
психосоматике, када цели организам реагује 
на болове душе. Прве психосоматске реакције 
су повишен крвни притисак и проблеми са 
ендокриним системом, обично проблем са 
штитном жлездом или дијабетес. Даље се 
здравствено стање компликује и на психичком 
и на психосоматском нивоу, јер се улази у 
депресивно или анксиозно реаговање. На 
крају су тешка психичка обољења, као и у 
хроницитет органских обољења.Ја, обично, 
на предавањима о мобингу кажем: “Човека је 
лако уништити, али тешко подићи” и у богатом 
професионалном искуству имам примере када 
су људи, као личности, били тешко руинирани 
или сасвим уништени, тако да их је било тешко 
вратити у живот. 

Најважније је  разумевање и подршка, каже 
она: “Чак и онда када мислимо да неке ствари 
нису могуће, треба да дозволимо могућност да 
неко исте ствари доживљава различито од нас. 
Јер, просто нисмо сви исти”.

Каже и да су њој лично сусрети са људима 
који у Србији трпе због мобинга, врло значајни. 
“Уупознала сам сјајне особе, врло стручне 
у својим професијама, које су одговорне као 
запослени, супрузници и родитељи”, дели са 
читаоцима своје искуство Вера КОндић. И 
упозорава како “дозвољавајући да се мобинг 
и даље врши у великој мери, Србија остаје без 
креативних умова који су право благо земље”.

МЕДИЈАЦИЈА

Вера се бави и медијацијом која, на 
жалостније заживела у правој мери у Србији 
иако би њени ефекти били трајнији него ефекти 
судских процеса. Медијација, у случајевима 
мобинга  често пада на првој степеници - избор 
посредника: “Стране у спору треба да постигну 
сагласност о посреднику, што често не бива. 
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Зато неки случајеви завршавају на суду, иако 
је страна која је покренула поступак заиста 
желела да се он  реши код послодавца  кроз 
медијацију”.

МОБИНГОВАНИ

Најчешће се особи,  која трпи моббинг,  
одузимају послови, деградира се на све ниже и 
ниже послове, са јасном поруком да је боље да 
сама оде, јер не знају шта ће са њом пошто је не 
доживљавају као део колектива. По правилу је 
то особа која добро познаје свој и многе друге 
послове, која није конфликтна, али жели да се 
развија и као професионалац и као личност, 
сензибилна за невоље других, има емпатију, 
због чега се често укључује и у рад синдиката,  
јер жели да помогне себи и другима. Све се 
ради да се та особа изолује, да јој се прекину 
контакти, тиме на пример, што јој се одузимају 
средства за комуникацију, неретко и средства за 
рад. Као и да се не појављује на едукацијама, 
скуповима,  да би се и на тај начин учинила 
“невидљивом”, објашњава Вера Кондић.

КАКО ПРАВИЛНИК РЕДУЦИРА 
ЗАКОН?

Ма колико писали о мобингу, чини се да 
још није све речено. Једна од наших ранијих 
саговорница Олга Вучковић Кићановић из 
Републичке агенције за мирно решавање 
спорова указује за Нову Нашу реч на једну 
веома важну димензију а то је: како Правилник, 
који прати Закон о забрани злостављања на раду, 
на неуставан начин редуцира Закон, омогућава 
злоупотребу и обесмишљава заштиту?

У заштити од злостављања на раду 
полазиште је појам злостављање, који препознат 
у конкретној ситуацији, представља основ 
заштите, било да је реч о посредовању, судској 
заштити или арбитражи пред Републичком 
агенцијом за мирно решавање радних 
спорова. Члан 6. Закона каже: „Злостављање 
је свако активно или пасивно понашање 
према запосленом или групи запослених код 
послодавца које се понавља, а које за циљ 
има или представља повреду достојанства, 
угледа, личног и професионалног интегритета, 
здравља, положаја запосленог и које изазива 
страх или ствара непријатељско, понижавајуће 
или увредљиво окружење, погоршава услове 
рада или доводи до тога да се запослени изолује 
или наведе да на сопствену иницијативу раскине 
радни однос...“ ,објашњава она.

„Правилник, пак ову дефиницију 
„прецизира“, тако у члану 13.каже шта „није 
мобинг“:

- појединачни акт послодавца (решење, 
понуда анекса уговора о раду,упозорење и 
др.), којим је решавано о правима, обавезама 
и одговорностима израдног односа, против 
кога запослени има право на заштиту у 
поступкупрописаном посебним законом;

-ускраћивање и онемогућавање права 
утврђених законом, општим актом и уговором 
о раду, чија се заштита остварује у поступку 

код послодавца и преднадлежним судом 
(неисплаћивање зараде и других примања, 
одређивањепрековременог рада супротно 
закону, ускраћивање права на дневни, 
недељниили годишњи одмор и др.);

- радна дисциплина која је у функцији боље 
организације посла;

- предузете активности које су оправдане 
за остваривање безбедности И здравља на раду;

- повремене разлике у мишљењима, 
проблеми и конфликти у вези собављањем 
послова и радних задатака, осим ако исти 
немају за циљ да повреде или намерно увреде 
запосленог.

“Мада на први поглед ово „прецизирање“ 
шта није мобинг делује као олакшица у 
препознавању и процесуирању, чињеница је 
да оно много чешће ствара алиби за мобинг, 
па у неким судијама у својим пресудама 
утврђују да „мобинга није било“. Поред тога, 
чињеница да поџаконски акт редуцира закон, 
ову одредбу чини неуставном у хијерархији 
правних прописа. Зато, имајте и виду: оно што 
није предмет мобинга, веома често је доказ, што 
ћу појаснити примерима”, кажеОлга Вучковић 
Кићановић.

Пример 1 – мобирајући анекси

У пракси знам много жртава мобинга 
којима се сваки час мењају услови рада анексом, 
„па ти тужи ако мислиш да је то мобинг, а 

закон лепо каже да није“. И тако запослени, 
чак и ако је тужио једном због незаконитог 
анекса, макар и добио спор, неће изнова и 
изнова подносити тужбе, исцрпљивати се 
материјално и емоционално дугим споровима 
и трпети злостављање јер је нелојалан, тужио 
фирму. Трпеће док може или  отићи, што је 
крајњи циљ мобера. Да ли је по члану 6. Закона 
пребацивање на ниже или друго радно место 
запосленог који је добро радио свој посао, 
уживао углед, никад није био кажњаван и 
био посвећен послу „организациона промена, 
рационализација“ или мобинг и омаловажавање 
рада и личности жртве? Често мобинг, са циљем 
елиминисања сведока незнања, нестручности 

или незаконитости рада мобера. То се може 
доказати увидом у претходни рад, као и 
провером основаности „организационих, 
технолошких, економских промена“ и других 
разлога којим се анекс образлаже.

Пример 2 - селективна примена 
права

Сви запослени сами одређују термин свог 
дневног или годишњег одмора, добијају превоз, 
јубиларну награду, остварују права из закона 
и колективних уговора, осим жртве мобинга. 
Формално повреда права из рада, суштински 
мобинг, јер се примењује селективно, са циљем 
вређања, кварења међуљудских односа и 
онемогућавања заштите по Закону о спречавању 
злостављања на раду.Мобер је често манипулант 
правима и људима. Материјални доказ мобинга 
може бити  указивање на одступање у случају 
жртве, на њену штету. 

Пример 3 – заштита безбедности и 
дисциплние  или мобинг

Злоупотреба камера је најчешћи пример 
мобинга и повреде приватности. Жртва мобинга 
је под константним наџором, контролише се 
сваки покрет, контакт и сл...са циљем изазивања 
страха, прогона... до граница издржљивости 
и пуцања. Формално, камером се штити 
безбедност.

Пример 4 – изазивање конфликта

Конфликт није мобинг, али често тако 
почиње. Однос конфликт – мобинг може се 
посматрати као однос афекат – умишљај. 
У пракси је много тендециозног изазивања 
конфликта, по припремљеном сценарију, на 
који жртва не може остати имуна. Имала сам 
пример мајке чији је син геј, а две колегинице 
су свакодневно започињале причу о односу 
хришћанства према тој популацији, чекајући 
њене реакције. Отпуштена је јер је насрнула 
на једну од њих, мада је претходне године била 
проглашена за најбољег продавца. Мобер је 
често добар правник, па мобира не вређајући 
право, али и добар психолог, па жртву гађа 
где је најслабија. “То се не би десило да је 
благовремено покренула поступак за заштиту 
од злостављања код послодавца, тим пре јер 
је он имао интерес да је задржи. Послодавац 
треба да има одговор на конфликт, како не би 
прерастао у мобинг. Ако су са једном особом 
чешћи конфликти, треба утврдити да ли је то 
њена грешка, или је жртва провокација. У оба 
случаја дисциплинска санкција је неопходна, 
како би се наставио несметан рад“, упозорава 
Олга Вучковић Кићановић .

Екипа Нове Наше речи 

Реализацију пројеката “Како против 
мобинга” започели смо текстом о Ивани 
Трајковић, која је тужила  директора АЛЕР-а  
због мобинга. Текст је објављен 26.августа 
2016. године. У међувремену су одржана два 
рочишта у овом случају и заказано треће, за 
20.јануар , на коме је планирано саслушање 
сведока.

 
Припадник полиције Д.С. који је,  после 

Иване Трајковић,  тужио због мобинга, још 
увек чека на одређивање датума за прво 
рочиште.

Текст , који је пред вама, је последњи 
у оквиру овог пројекта, али Нова Наша реч 
наставља да се бави овом темом и случајевима 
мобинга.   

Овај текст је произведен у оквиру гранта који финансира Европска унија, додељеног у оквиру Медијског програма 2014. Садржај текста 
је искључива одговорност медија који објављује текст  -Нове Наше речи  и ни у ком случају не одражава ставове Европске уније.

Пројекат се реализује у оквиру програма подршке: „У вашем Ффокусу“који изводе Независно удружење новинара Србије, Пословно удружење 
Локал прес и Топлички центар за демократију и људска права, у оквиру Медијског програма 2014.


