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Пред Вишим судом у Лексовцу 
од усвајања Закона о спречавању 
злостављања на раду покренут је 21 
поступак. Само једна тужба је усвојена, 
десет је одбијено, а у шест случајева 
још није заказана расправа. Судска 
пракса у Лесковцу, не разликује се од 
других делова Србије, између осталог, 
због тога што је мобинг врло тешко 
доказати

 
Злостављање на раду, све познатије као 

мобинг, тешко се доказује, прво је наравоученије 
истеривања правде оних који су покушали и 
кроз посредовање и пред судом да заштите своје 
право на рад и достојанство у раду.

Није то посебност Србије, која бележи 
шест година искуства у заштити запослених 
на овај начин; и земље тржишне економије где 
су изњедрена правила о заштити од мобинга, 
муче сличну муку, а посебно танзиционе, које 
су преко ноћи из реал-социјализма кренуле 
у брутални капитализам. У чему је Србија 
каснила безмало две деценије. Уз то, као 
следбеница самоуправне Југославије, била 
је на средокраћи два оштро супротстављена 
друштвена уређења; њени ранији закони 
су били прилагођени формално владајућој 
радничкој класи, али практично у служби њеног 
аванграднијег дела – руководилаца. 

У судару старог и новог система, старе и 
нове праксе и свом ходу према Европској унији, 

Србија је 2010. усвојила Закон о спречавању 
злостављања на раду. Прилично модеран (чак 
и напоменом да су актери у мушком роду, али 
важе и за женски), али у подједнакој мери тешко 
примењив, као и свуда на свету. 

Први разлог отежане разрешнице је у 
наизглед олакшици, а заправо контроверзи 
-  мобер доказује да није тужитеља злостављао. 
Добра намера пада на испиту, између осталог, 
због тога што је послодавцу увек лакше да 
докаже да је радник – нерадник, него раднику 
да је послодавац злостављач. Посебно ако 
послодавац, приправан на разне ситуације, 
с времена на време шаље дописе, трукује 
наређења и казне неподобним лицима на раду.

Скромна судска пракса додатно стимулише 
“ефикасне” руководиоце, који некажњено 
користе све могућности да се отарасе 
нежељених, чак у периоду кад је запосленима 
гарантована заштита по три закона – о раду, 
о забрани дискиминације и о спречавању 
злостављања на раду.  И, наравно по Уставу.

Но, овај закон којим се штити елементарно 
људско право, с друге стране, отвара и 
запосленима широко поље за злостављање 
шефова и колега, а потом за утуживање без 
основа. Руководиоци изложени обрнутом 
вертикалном злостављању, а и колеге као 
жртве тзв. хоризоталног мобинга, практично 
не потежу жалбе и тужбе, у првом реду да се 
не би изложили подсмеху околине. Изостанак 
ове врсте спорења, међутим није доказ да таква 
врста малтерирања на раду не постоји. 

Прецизне статистике о обиму злостављања 
на раду нема. Евиденције на основу пријава 
и дојава воде само наменски основане 
организације цивилног сектора попут 
београдског Стопмобингу и чачанског Но 
мобинг. Стопмобигу, примерице, прошле 
године је имао 209 пријава, а више од 90 одсто 
је решено посредовањем.

Синдикати, који су - речником радничког 
покрета - родно место заштите запослених, 
немају посебне службе за правну помоћ 
злостављанима, па ни поуздане податке. Један 
од разлога је у чињеници да упркос томе што има 
више од 20 хиљада регистрованих синдиката на 
разним нивоима, већина запослених у Србији 
и није синдикално организована, посебно код 
приватних послодаваца. Синдиката има у јавном 
сектору, па је и највише забележених кршења 
права запослених, укључујући злостављање на 
раду, највише управо тамо где се све финансира 
из буџета.

Приватни послодавци, посебно страни 
инвеститори којима држава унапред даје 
огромне своте за отварање радних места, као 
да су невидљивим кишобраном заштићени и у 
овом домену, иако се, како доказују све бројнији 
примери попут Јуре, не либе ни колективног 
малтретирања и континуираног понижавања 
радника. 

Додатни узрок малог броја пријава 
злостављања на раду је све заступљенији 
прекаријат,  прихватање рада под 
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најнеповољнијим условима и на краћи рок, 
што унапред елиминише и дискмининацију и 
злостављање као проблем, што због краткоће 
ангажмана, што због девизе “дај шта даш”.

Коначно, иако је Закон о спречавању 
злостављања на раду на снази од 2010. 
године чини се да мало запослених и 
других који свакодневно трпе малтретирања 
шефова/ица, колега и колегеница, зна 
о њему. Ни шира јавност не зна шта 
је, у ствари, мобинг, а посебно брине 
чињеница да о овој области површна 
сазнања често имају и они који одлучују и 
они који медијски извештавају о случајевима 
мобинга.

 СУДСКА ПРАКСА ЛЕСКОВЦА: 
Упркос свим препрекама, статистике има, а 
најпоузданија је судска, иако недовољна да се 
извлаче закључци. 

Пред Вишим судом у Лексовцу од 
усвајања Закона о спречавању злостављања 
на раду покренут је 21 поступак. Тужбе за 
мобинг поднело је 18  људи, подједнако жена 
и мушкараца. Ако се ови подаци укрсте са 
праксом удружења за заштиту од мобинга, 
отвара се претпоставку да је током две 

године судске праксе у Лесковцу било око 
200 случајева мобинга. Оних који су постали 
поступци, разрешени посредовањем или пред 
судом. Наравно, тешко је претпоставити обим 
злостављања на раду у Јабланичком округу, где 
се протеже надлежност Вишег суда у Лесковцу.

Као и у пракси Србије, огромна већина 
тужби пред овим судом поднете су против 
надлежних у државним органима, јавним 
службама и установама. Изузетак су случај 
приватног Транспортног предузећа “Симплон” 
(исти тужилац два пута) и предузећа у 
реструктурирању “Универзал”.

Највише пута утужена је Скупштина 
општина Власотинце, четири, с тим што је 
тужитељ/ка Е. С. водио/ла три поступка за 
мобинг, од којих је још један активан. Прву 
тужбу Вишем суду упутио/ла је управо 
службеник/ица Е. С. против СО Властотинце 
16. маја 2014, а најновију Д. С, 3. августа ове 

године, против одговорних у МУП Србије, 
односно у Полицијској управи Лесковца. Дан 
раније, тужбу је поднела и Ивана Трајковић 
против Агенције за локални привредни развој 
(АЛЕП), о којој је Нова Наша реч извештавала 
у 31. броју, од 26. августа у првом делу овог 
серијала.

Статистику радног злостављања са судским 
епилогом у Лесковцу заокружује податак да 
је само у једном поступку тужба усвојена; у 
случају О. К. против “Дома ученика средњих 
школа у Лесковцу”, али на дан пресека стања, 
14. септембра, исход није познат иако је тужба 
поднета 22. октобра 2014.

Половина од преосталих 20 случајева је 
одбијена, у шест још није заказано рочиште иако 
је, примерице, тужба В. Б. против одговорних за 
мобинг у Заводу за јавно здравље поднета пре 
две године, 17. октобра 2014. Три поступка су 
окончана решењима о повлачењу тужбе после 
расправе, с тим што је у прва два случаја Е. С. 
поступак спојен. 

Поступке пред Вишим судом води неко од 
шесторо судија, верзираних у област.

 ШТА КАЖЕ ЗАКОН:  Члан 6. Закона 
дефинише злостављање на раду као 
„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 или откаже 
уговор о раду или други уговор“

Злостављање је и подстицање или 
навођење других на означена понашања, 
а „извршиоцем злостављања сматра се 
послодавац са својством физичког лица или 
одговорно лице код послодавца са својством 
правног лица, запослени или група запослених 
код послодавца, који врши злостављање”. Сам 
израз мобинг долази од енглеског глагола то 

Зоран Ивошевић: Закон добар, али има неколико крупних мана

Судија у пензији и правни 
експерт Зоран Ивошевић 
каже да је Закон о спречавању 
злостављања на раду у основи 
добар, али указује на неколико 
мана које би требало променити 
како би овај вид заштите био 
ефикаснији, посебно у судском 
поступку.

“Закон о спречавању 
злостављања на раду је свакако 
потребан, добро је што га имамо, 
унапредио је ову област. Према 
Закону могућа је двструка 
заштита, интерна у радној 
организацији и екстерна пред 
судом. Судска заштита може 
бити директна, без претходног 
поступка посредовања или 
накнадна, после тог поступка”, 
подсећа Ивошевић у разговору на Нову Нашу реч.

Прва значајна примедба односи се на могућу злоупотребу злостављања на раду, каже наш 
саговорник, уз напомену да је та одредба у закон убачена накнадно, амандманом: “Закон даје 
исти значај злостављању на раду и злопотреби, што је претња која није безазлена. О злупотреби 
одлучује послодавац, а он је у 95 одсто случајева, колико ја знам, онај који злостављања и јасно 
је да ће одлучивати у складу са својим интересима. Тиме се губи оштрина закона и отвара 
могућност да се злоупотреби управо злоупотреба и онемогуће поступци.” 

За Ивошевића је спорна и одредба по којој се поступак за заштиту од злостављања на раду 
може покренути само ако се више пута понавља – изузев у случају сексуалног узнемирања: 
“Поставља се питање, ако се злостављање понавља из дана у дан, где је томе крај и до какавих 
све последица може довести то шиканирање? Требало би то сузити на поновљену повреду, 
дакле кад се злостављање догоди други пут.”

Правилником који је министар донео, сужено је Законом гарантовано право на заштиту од 
злостављања када је оно учињено неким појединачним или општим актом или као последица 
дисктриминације: “У том случају радник може да поднесе тужбу против тога, али не и за 
злостављање на раду иако је оно последица примене акта или дикриминације. Ја мислим 
да би после поништавања таквог акта, требало да има право и на заштиту од шикане која је 
последица тог акта. Сада је то немогуће пошто је рок за покретање поступка за злостављање 
на раду шест месеци, а провера законитости неког акта може да траје годинама.”

И одредба о терету доказивања који је на послодавцу може довести до реалитивизације, 
јер се може свести на вероватноћу да је злостављања било, сматра Ивошевић. 

Напокон, наводи он, поставља се питање односа према Агенцији за мирно решавање 
спорова, која такође арбитрира у оваквим споровима, али Закон није разрешио какав је однос 
арбитраже и судске одлуке: “Може се десити да се оба поступка покрену, а донесу различите 
одлуке питање је шта је јаче. То се мора решити изменама Закона”.

Казне

(Члан 35) Новчаном казном у износу 
од 200.000 до 800.000 динара казниће се за 
прекршај послодавац са својством правног 
лица, ако:  1) не изрекне меру за спречавање 
злостављања до окончања поступка (члан 
24);  2) откаже уговор о раду, односно изрекне 
меру престанка радног односа супротно 
одредбама овог закона (члан 26. став 5); 3) 
поступи супротно одредбама овог закона о 
заштити учесника у поступку за заштиту од 
злостављања (члан 27).

Новчаном казном од 100.000 до 400.000 
динара за прекршај из става 1. овог члана 
казниће се предузетник.

Новчаном казном од 10.000 до 40.000 
динара за прекршај из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у правном лицу.

(Члан 36) Новчаном казном у износу 
од 100.000 до 400.000 динара казниће се за 
прекршај послодавац са својством правног 
лица, ако не упозна запосленог са забраном 
вршења злостављања у складу са одредбама 
овог закона (члан 7. став 1. и члан 37).

Новчаном казном од 10.000 до 40.000 
динара за прекршај из става 1. овог члана 
казниће се предузетник.

Новчаном казном од 5.000 до 30.000 
динара за прекршај из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у правном лицу.

ФОТО: Медија центар Београд
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моб, што значи навалити или насрнути у маси. 
Супротно јавном ставу да само стално 
запослени појединачно може тражити заштиту 
од злостављања на раду, то право припада свима 
без обзира на то да ли су у радном односу 
на одређено или неодређено време, или раде 
по неком другом уговору, преко омладинске 
задруге, по уговору о делу, волонтерском 
уговору, уговору о стручном усавршавању. 

Правници указују на ситуације које и Закон 
препознаје и прописује као мобинг: ако је 
радник на послу систематски малтретиран, ако 
је вређан, понижаван, застрашиван, сексуално 
узнемираван; ако му/јој се омаловажава рад, 
неоправдано намећу услове рада или задаци 
који не важе за друге и то му/јој на било који 
начин угрожава здравље; када наводе раданик 
да поднесе отказ и раскине уговор. 

И у Правилнику Министарства рада 
прецизно је описано која се врста понашања 
сматра злостављањем на раду, али да би неко 
неприхватљиво понашање било окарактерисано 
као мобинг и жртва могла да покрене поступак 
за заштиту, мора се десити више пута, а 
не само једном. Мада, како објашњвају 
упућени правници за ННР, заштита се може 
затражити после једног инцидента ако је реч 
о сексуалном узнемиравању на радном месту. 
Злостављач може бити послодавац, шеф, 
директор, колега или група колега, а жртва 
може да буде појединац, али и група. 

У зависности од начина, степена и врсте 
злостављања, постоји неколико поступака и мера 
које се могу покренути, а најпре унутар фирме 
посредовање између радника и злостављача 
ради налажења решења прихватљивог за обе 
стране. Ако посредовање не успе, радник 
може да поднесе тужбу надлежном суду. 
Пошто се захтев за покретање поступка 
заштите од злостављања подноси директору 
или предузетнику, ако је он означен као мобер, 
онда се злостављани одмах може обратити 
суду, каже члан 14. Посредовање је затворено. 
Посредник може бити само неко кога прихвате 
обе стране, независно да ли је из колектива или 
ван њега. Ако посредовање не успе а постоји 
основана сумња да је злостављања заиста било, 
послодавац је дужан да покрене дисциплински 
поступак против запосленог који је оптужен 
за злостављање. Злостављач под одређеним 
условима може и да добије отказ.

Закон обавезује (члан 7) послодавца да 
запосленог пре ступања на рад, писано обавести 
о забрани злостављања, правима, обавезама 
и одговорностима запосленог и послодавца 
у вези са забраном злостављања, као И да 
предузме мере заштите ако утврди злостављање 
и последице (члан 8). Запослени (члан 11) је, 
пак, “дужан да се уздржи од понашања које 
представља злостављање и понашања које 
представља злоупотребу права на заштиту од 
злостављања”, али и да не злоупотребљава 
право на заштиту од злостављања. 

Злостављани може, али не мора лично 
покренути поступак, уз писану сагласност то 
може учинити представник синдиката, као и 
по разним основама надлежни за безбедност 
и здравље на раду.

Крајњи рок за покретање поступка је 
шест месеци од последњег злостављања, а 
послодавац је дужан по пријему захтева да за три 
дана странама у спору предложи посредовање 
или прихвати захтев за посредовање. Посредник 
се, споразумно, именује у наредна три дана. 
Посредник је, каже Закон, неутрална особа 
која посредује између страна у спору у циљу 
решавања њиховог спорног односа и дужан је 
да поступа независно и непристрасно.

Поступак посредовања је хитан и не 
може трајати дуже од осам дана од именовања 
посредника, а изузетно 30 дана. Посредник може 
да предлаже могуће начина за решавање спора, 

али не може странама у спору да намеће решење. 
Може “уколико оцени да прети опасност од 
наступања ненакнадиве штете запосленом који 
сматра да је изложен злостављању, послодавцу 
доставити образложену иницијативу за 
предузимање мера до окончања поступка за 
заштиту од злостављања”. (члан 18)

Уколико посредовање не успе обе стране 
имају могућност заштите, послодавац и  кроз 
отказ запосленом, а запослен одбијањем рада 
и плаћеним одсуством до окончања спора. 
Додуше, уз мишљењу службе медицине рада 
да му прети непосредна опасност по здравље 
или живот. 

Следећа степеница је судска заштита, 
а радник који није задовољан претходним 
постуком у року д 15 дана од обавештења може 
поднети тужбу. Обично се примењују одредбе 
о парничном поступку. Тужбом злостављани 
(члан 30) може да захтева: 1) утврђење да је 
претрпео злостављање; 2) забрану вршења 
понашања које представља злостављање, 
забрану даљег вршења злостављања, односно 
понављања злостављања; 3) извршење радње 
ради уклањања последица злостављања; 4) 
накнаду материјалне и нематеријалне штете, 
у складу са законом; 5) објављивање пресуде 
донете поводом тужби.

Терет доказивања је на послодавцу (члан 
31), а чланом 32 се утврђује да је поступак 
у парницама за остваривање заштите од 
злостављања хитан и обавезује суд за тужбу 
са прилозима доставити туженом на одговор 
до 15 дана од пријема. Такође, суд може, “по 
предлогу странке или по службеној дужности, 
одредити привремене мере ради спречавања 
насилног поступања или ради отклањања 
ненакнадиве штете” (забрана приближавања, 
забрана приступа у простор око места рада 
запосленог који учини вероватним да је изложен 
злостављању). Рок је осам дана од предлога, а 
против решења о одређивању привремене мере 
није дозвољена посебна жалба.

Инспекција рада/управна инспекција 
надзире спровођење Закона.

Према слову закон, дакле, судски поступак 
не би могао трајати годину, две, а посебно не 
може прво рочиште бити две године после 
тужбе. 

Екипа Нове Наше речи

Дискиминација пре мобинга

Годину дана пре Закона о спречавању 
злостављања на раду, овај деликт препознат 
је Законом о забрани дискримације, који 
је (члан 16) бранио нарушавање једнаких 
могућности “за заснивање радног односа или 
уживање под једнаким условима свих права 
у области рада, као што су право на рад, на 
слободан избор запослења, на напредовање 
у служби, на стручно усавршавање и 
професионалну рехабилитацију, на једнаку 
накнаду за рад једнаке вредности, на правичне 
и задовољавајуће услове рада, на одмор, на 
образовање и ступање у синдикат, као и на 
заштиту од незапослености”. 

Терет доказивања дискиминације у 
области рада  је на туженом.
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