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Највише мобинга има у здравству 
и просвети, а страни инвеститори се 
деле на оне који желе да створе добра 
амбијент за своје раднике и на оне који 
неће да сарађују

Пред Републичком агенцијом за мирно 
решавање радних спорова од почетка примене 
Закона о спречавању злостављања на раду 
решено је више од 450 спорова и утврђено да 
је свака трећа пријава оправдана. Исто толико 
је покушаја злоупотребе мобинга, а у трећини 
случајева реч је о повреди неког другог права 
запосленог, укључујући и људска права. 

Агенција је једина специјализована 
институција у Србији која бави радним правом. 
Основана је по Закону о мирном решавању 
радних спорова по коме и поступа и  прва 
је институционализована служба-посебна 
организација Владе, која се бави мирним 
решавањем индивидуалних и колективних 
радних спорова. 

Агенција се бави и мирним решавањем 
спорова у случају мобинга и прва је степеница 
у покушају решавања овог проблема. Који је, 
суштински, још недовољно познат и онима који 
су мобинговани и онима који мобингују. Чини 
се да се у целој тој причи најбоље не сналазе ни 
синдикати, који би, такође, требало да посредују 
да се ствар мирно реши, као и да судови тек 
усвајају праксу у овој материји.

Од почетка примене Закона о спречавању 
злостављања на раду октобра 2010. највише 
предлога за решавање спора пред Републичком 
агенцијом за мирно решавање радних спорова 
односи се управо на мобинг.

„Услов за поступање је сагласност друге 
стране да се спор реши мирним путем, а решава 
се правоснажним и извршним арбитражним 
решењем“, објашњава Олга Вучковић 
Кићановић из Репзубличке агенције за мирно 
решавање спорова.

„У почетку, статистика је показивала да 
се у једној трећини утврђује мобинг, једна 
трећина се односи на повреду других радних, 
социјалних, па и људских права, а у трећини  
има сумње да се ради о злоупотреби права 
на заштиту од злостављања, ради остварења 
неког прикривеног циља – то може бити страх 
од отказа, ‘алиби’ за грешке у раду, повреду 
дисциплине, дискредитовање лица које се 
терети за мобинг у периоду систематизације 
или при избору директора“, објашњава Олга 
Вучковић Кићановић. Упозорава да тужба за 
мобинг не штити од отказа: „Тужба поводом 
мобинга, као ни поступак пред Агенцијом не 
штите од отказа. Запослени не може добити 
отказ само током поступка посредовања код 

послодавца, које траје од 8-30 дана.“
Посредовање је обавезно уколико се за 

злостављање не терети сам послодавац или 
одговорно лице код послодавца, а тек ако 
посредовање не успе може се поднети тужба 
суду. Али, у том случају послодавац може 
покренути поступак утврђивања одговорности 
за вршење мобинга или злоупотребу права на 
заштиту, што је у пракси чешћи случај, и тако 
се додатна виктимизује запослени/а које се 
„одважио/ла“ да покрене поступак. 

„Временом је мање бркања мобинга са 
повредама других права, што показује да се 
мобинг боље препознаје“, сматра Кићановић.

СТАТИСТИКА

Тренутно је 11 случајева у току, у 26 је 
одбијена сагласност да се спор реши мирним 
путем, а 14 је решено мирним путем. У 
једном случају је утврђено да нема мобинга, 
у шест је утврђен мобинг и предвиђене су 
мере онемогућавања даљег злостављања, а 
у седам случајева постигнут је споразум о  
решавању спорне ситуације, без декларативног 
утврђивања злостављања.

У 2016. години поднето је 50 предлога 
поводом мобинга. 

Саговорница Нове Наше речи из искуства 
каже да је најбоље када се спор реши у интерном 
поступку, код послодавца: „Споразум којим се 
ситуација решава заснован је на сагласности 
воља да се односи у будуће регулишу на 
другачији начин, који је прихватљив и лицу 
које трпи злостављање, и лицу које се терети 
за злостављање, али и послодавцу. Тако 
договорене мере заиста поштују и нико их 
током примене и праксе не опструира, јер је 
добровољно пристао, проценивши да је то 
најбољи начин окончања спора“.

Највише мобинга је, каже, у здравству и 
просвети. Од 50 предлога поднетих Агенцији 
ове године, само је осам из приватног сектора, 
а 42 из јавног и државног, од тога четири из 
локалне самоуправе. Из МУП-а  је у Агенцији 
десет предлога, али само у два случаја постоји 
сагласност да се спор реши мирним путем.

Занима нас да ли је било случајеве предлога 
за решавање спорова из области мобинга код 
страних инвеститора?

„Било је неколико, мада се страни 
инвеститори деле у две групе: одговорни, 
са традицијом пословања веома поштују 
права својих запослених и држе до њиховог 
задовољства, свесни да је само задовољан 
радник добар радник. У том смислу организују 
и обуке како менаџмента, тако и запослених о 
правима, обавезама и одговорностима, како 
би се обезбедило поштовање закона и тиме 
превенирао настанак спорова. Друга група 
инвеститора су послодавци са мање морала и 
етике, којима су запослени трошак који треба 
смањити, а не ресурс у који треба улагати. 
Вама су познати примери сурове стварности, 
мислим да је системска заштита запослених 
у таквим фирмама изостала, а поверење у 
институционалну заштиту мало. У прилог 
томе иде и чињеница да нико запослен  код   
социјално, морално и правно неодговорних 
инвеститора познатих јавности није затражио 
помоћ Агенције“, одговора Кићановић.

Као најбољи пример добре праксе истиче 
Клинички центар Србије који је показао стварну, 
а не декларативну жељу да се избори против 
мобинга, који је чест у здравству: „Организован 
је посебан сектор за превенцију и процесуирање 
мобинга, одржан је сет обука за све директоре 
клиника, запослене, синдикате, посреднике за 
интерно решавање, лица за подршку…“

На питање да ли је било случајева да су 
шефови оптуживали запослене за мобинг  или 
колеге међусобно или  је релација искључиво 
шеф-запослени  одговара да је више мобинга од 
стране надређених према подређенима, око 60 
одсто, али је, упозорава, често и злостављање 
међу запосленима: „Није занемарљв ни 
посредан мобинг, у коме претпостављени 
преко свог лобија злоставља запосленог кога 
жели да изолује, или свесно прећутно подржава 
злостављање“.

Искуства Агенције говоре да се жене лакше 
одваже да мобинг и процесуирају. Кићановић 
каже да предлоге за мирно решавање спорова 
из области  мобинга подједнако подносе жене 
и мушкарци.

„Морам указати на то да се жене лакше 
одваже да мобинг и процесуирају, док мушкарци 
често ‘стидљиво’ долазе да се распитају о 
својим могућностима заштите. Вероватно 
зато што је у нашој мачо култури бити жртва 
злостављања знак слабости, па мушкарци траже 
савете како да се сами изборе“.

Већини  запослених у Србији је, каже, јасно 
шта је мобинг. „За то су заслужни, првенствено, 
медији. Један од тужбених захтева је и објава 
пресуде у медијима, што се скоро увек тражи. То 
је одлична санкција лицу за које је утврђено да 
је вршило злостављање на раду, јер доживљава 
и друштвену осуду. Добра је и превенција, јер 
се показује снага система да од злостављања 
заштити, па ће се потенцијални мобери добро 
запитати исплати им се мобинг“.

Једна од идеја стручне јавности, коју и сама 
максимално подржава је да се правоснажно 
осуђеном за мобинг онемогући постављање 
на руководећи положај у државном и јавном 
сектору. 

Идеја није прихваћена.

ВОЈСКА

Војни психолог др Радомир Чолаковић 
објавио је књигу „Мобинг у војсци: Психичко 
малтретирање старешина“. „Према разним 
истраживањима дошло се до податка и 
сазнања да је ова негативна појава најчешћа и 

МОБИНГ ТРПЕ И МУШКАРЦИ АЛИ 
ГА ЖЕНЕ ЧЕШЋЕ ПРИЈАВЉУЈУ

У Јури не постоји жеља за сарадњу
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најраспрострањенија у војсци. На жалост, ради 
се о осетљивој теми, тако да је мали број оних 
који су спремни да причају о томе“, констатује 
се у тој књизи. Можда и из разлога које је Олга 
Вучковић Кићановић већ навела. Једноставно, у 
мачо култури, која је још доминантна у Србији, 
бити жртва злостављања представља знак 
слабости. Потребна је, вероватно, веома велика 
унутрашња снага да  призна да је злостављан 
припадник војске или полиције. 

С друге стране, и у случајевима када се 
одлуче да се боре против мобинга, па чак и 
поднесу тужбе, њихове проблеме и искуства 
је скоро немогуће чути јер не желе да говоре 
без сагласности надлежних. А та сагласност, 
најчешће, никада не стигне, па би се могло 
закључити да  министарства полиције и војске, у 
ствари, штите мобере или, народским речником 
речено, насилнике.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МОБИНГ 
НИШ: Најчешће пријаве из јавног 
сектора и градских и општинских 

управа

Регионални центар мобинг Ниш се већ 
годинама бави превенцијом мобинга и заштитом 
злостављаних.  На његовом челу је Александра 
Бартон која каже да им се свакодневно јаве троје 
до четворо људи из целе Србије и да недељно 
процесуирају 10 пријава.

„Најчешће се пријављује из јавног сектора, 
из јавних установа и градских  и општинских 
управа“, објашњава Бартон.

Један од разлога за такво стање Бартон 
види у чињеници што се на руковдећа места 
постављају политички кадрови који, у већини 
случајева,  нису ни компетентни, нити имају 
знања и вештине које би требало да поседују: 
„Углавном су то нестручни људи без искуства 
и свако ко је боји од њих – смета им. У таквим 
случајевима злостављање се врши над 
интелектуалцима, креативним људима жељним 
знања, онима који се истичу у свом послу и 
који су већ дали неки допринос у свом раду. 
Злостављачи из јавних институција и предузећа 
се веома бахато понашају јер имају залеђину 
онога ко их је поставио.“

Каже да и у приватном сектору постоји 
злостављање, али у мањој мери. 

„У зависности од послодавца и његових 
интересовања за раднике, решавамо проблеме. 
Имали смо пријаве из Бенетона, Леонија, 
Геокса где су одмах по добијању нашег дописа, 
односно обавештења да смо упознати  да се не 
поштује Закон о спречавању злостављања на 
раду, задужени испред послодавца, углавном 
неко из Службе за људске ресурсе,  позове 
и веома брзо се проблем реши. Просто су 
заинтересовани за сарадњу. Али, рецимо, 
пријаве које смо имали против Yуре се веома 
тешко решавају због затворености компаније 
и непостојања жеље да сарађују“, преноси нам 
искуства из рада своје организације.

„Имали смо пријаве и из војске и полиције.
Чак су поједини предмети завршили и на суду. 
Међутим то је посебна прича и то је један 
затворени круг  надлежних институција“, додаје 
Александра Бартон.

До сада, каже, нису имали случај неког 
надређеног који је пријавио да га подређени 
мобингују. „Углавном су се пријаве односиле на 
злостављање подређених, као и других који су 
продужена рука надређених продужена рука као 
колеге које су својим шефовима и директорима 
лојални, партијске колеге, саучесници у многим 
другим радњама. Имали смо случај из једне 
основне школе у Нишавском округу где се 
пријава односила на три колегинице које 
су злостављале учитељицу која је изводила 
најбоље генерације. А све је било под 
диригентском палицом директорке школе,  те 
запослене су биле продужена рука директорке 
која је вршила мобинг индиректно преко њих“. 

 У овом центру знају за 17 тужби које су 
решене у корист радника. У њима су и сами 
учествовали у првим корацима, обрађујући 
документацију за тужбу. „Вероватно их има још. 
По сазнањима која имамо, у Нишу има 10–12 
пресуда у корист радника, али о томе се слабо 
прича. Разлог малог броја подошења тужби 
и пријава су и дезинформације да је мобинг 
веома дешко доказати. Овде се врши замена 
теза јер доказивање пада на терет туженика, 
злостављача а не на терет тужиоца, жртве“, 
објашњава Александра Бартон и додаје: „Веома 
је танка линија између парница из радног односа 
и Закона о раду, те и многи адвокати одбијају да 
прихвате такве тужбе јер су им непознаница. 
Мали број адвоката ради ову област“.

НАЈЧЕШЋИ ПРОБЛЕМИ

Питамо који су најчешћи проблеми 
са којима се сусрећу особе које пријављују 
мобинг? Александра каже да су то, углавном:

- неоправдане сталне критике и 
омаловажавања резултата рада запосленог,

- недавање радних задатака запосленом 
које није оправдано потребама процеса рада,

- неоправдано онемогућавање запосленог 
да извршава радне задатке,

- давање понижавајућих радних задатака 
којих су испод нивоа знања и квалификација,

- одређивање непримерених рокова за 
извршење радних задатака,

- честа промена радних задатака или 
неоправдана прекидања у раду, која нису 
условљена процесом рада,

- неоправдано прекомерно надзирање рада,
- намерно и неоправдано ускраћивање 

или задржавање информација које су у вези 
с послом,

 - злонамерно, односно злоупотребом 
овлашћења давање радних задатака који нису 
у вези са пословима за које је запослени радно 
ангажован,

- неоправдане сталне претње (нпр. 
раскидом радног односа, односно отказом 
уговора о раду или другог уговора) и притисци 
којима се запослени држи у сталном страху,

- намерно изазивање конфликата и стреса.
Неретко, каже Бартон и сексуално 

узнемиравање, али се жене тешко одлучују да 
тако нешто пријаве због стида што се то њима 
дешава: „Статистика каже да су жене те које 
најчешће трпе и пријављују мобинг, али нама 
се обраћају подједнако и мушкарци. У једном 
интервалу је било више пријава на злостављање 
мушкараца који су трпели“.

У највећем делу случајева злостављач 
осећа страх од жртве, јер је жртва увек оно 
што он никада неће бити.

Он само делује препотентно, али је у ствари 
у некој сфрери свог живота ИМПОТЕНТАН.

Личност злостављача је слаба, емпатија не 
постоји. Са траумама из детињства, инфериорни 
у некој другој свери живота. Без капацитета 
за љубав, дељење и давање. Каректеришу их 
љубомора, деструктивност, непријатељство, 
смањена креативност и способност за 
сврсисходан живот и рад. У сталном су страху да 
неће бити цењени због своје некомпетентности, 
те зато прибегавају претераној контроли других, 
сматра Александра Бартон.

Екипа Нове Наше речи

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 Фокусу“који изводе Независно удружење новинара Србије, 
Пословно удружење Локал прес и Топлички центар за демократију и људска права, у оквиру Медијског програма 2014.

ШТА НЕ СПАДА У ЗЛОСТАВЉАЊЕ

Јасна правила и дужности;
 Појединачни акт послодавца;
Неисплаћивање зарада и других примања;
Радна дисциплина која је у функцији 

боље организације рада;
Основани дисциплински поступци;
Све радње које се тичу права на рад по 

Закону о раду и сви поступци који могу да се 
покрену пред надлежним судом за поништај 
решења.

ПРОФИЛ ЗЛОСТАВЉАЧА (МОБЕРА)

ЗЛОСТАВЉАЧ СЕ КА РА КТЕ РИШЕ СА 
“ 3Н“

НЕСТРУЧНОСТ
НЕЗНАЊЕ
НЕСАВЕСНОСТ


