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МОБИНГ У САВРЕМЕНОМ РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ И ЊЕГОВЕ 

ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЗАПОСЛЕНЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ  
Љубица Моловић1, Татјана Ивановић2, Соња Иванчевић3 

Резиме: Злостављање на раду (мобинг)представља један од најозбиљнијих проблема са којим се 

запослени суочавају у савременом радном окружењу у организацијама широм света. Циљ овог рада је да 

објасни појам мобинга, да прикаже типове понашања која се третирају као злостављање на раду, као и да 

испита могуће последице које овај вид насиља оставља по запослене и организацију. Резултати бројних 

истраживања која су се бавила овим проблемом показали су да се изложеност злостављању на раду 

доводи у везу са негативним последицама по психофизичко здравље запослених, односно да се жртве 

мобинга суочавају са стресом, анксиозношћу, депресијом, пострауматским стресним поремећајем, 

синдромом изгарањаи бројним другим проблемима.С друге стране, организације у којима је запослени 

био жртва мобинга суочавају се са смањеним радним учинка, повећањемапсентизма и флуктуације, 

лошом сликом о у јавности итд.На основу наведеног, у закључку рада дате су препоруке за организације 

које морају да предузму конкретне кораке да би благовремено спречиле да до злостављања на раду дође, 

као и да креирају политике које ће омогућити пружањe подршке и помоћи запосленима који су били 

жртве мобинга како би се обезбедило безбедно и здраво радно окружење. 

Кључнеречи: мобинг, злостављање на раду, запослени, здравље 

MOBBING IN THE CONTEMPORARY WORKING ENVIRONMENT 

AND ITS INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL CONSEQUENCES 

Abstract: Workplace bullying (mobbing) is one the most serious issues faced by employees in the contemporary 

working environment within organizations all over the world. The aim of this paper is to explain the meaning of 

mobbing, the types of mobbing behavior, as well as to emphasize its possible outcomes for employees and 

organization. The results of numerous studies involved in analyzing this problem showed that the exposure to 

workplace bullying is related to negative consequences for employees’ psychophysical health,  whereby 

mobbing victims suffer from stress, anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, burnout syndrome and 

many other problems. On the other hand, organizations whose employees are exposed to mobbing, face reduced 

work performance, increased absenteeism and fluctuation, bad publicity,  etc. Having this in mind, the 

conclusion of this paper provides recommendations for organizations to take specific actions to prevent mobbing 

in a timely manner, as well as to create policies to provide support and assistance to mobbing victims in order to 

create a healthy and safe working environment. 

Key words:mobbing, workplace bullying, employee, health 

1. УВОД  

Запослени се сусрећу са проблемима везаним за злостављање на раду, односно 

мобингом откад је рада и радних односа [1].Иако није у питању нов феномен, прва 

истраживања која су изучавала овај проблем спроведена су 80-их година прошлог века. 

Злостављање на раду представља ескалирајући процес у току кога се појединац 

којитрпи злостављање ставља уинфериоран положај и постаје мета системских 

негативних социјалних радњи [2]. Термини „мобинг“ (енг. mobbing) и „злостављање на 

раду“ (енг. workplace bullying) посматрају се као синоними. Најчешће се термин 

„мобинг“ користи у земљама континенталне Европе, док се термин „злостављање на 
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раду“ користи више у САД. У законодавству Републике Србије користи се термин 

„злостављање на раду“4, док је у народу ова појава познатија као „мобинг“. У 

академској и стручној литератури постоје бројни термини који се повезују са појмом 

мобинга попут: неуљудно понашање,  виктимизација, социјално подривање, и надзор са 

елементима злостављања[3].  

Последњих деценија све више пажње се посвећује превенцији и решавању овог 

проблема, као једног од најозбиљнијих психо-социјалних опасности на радном месту са 

којим се запослени суочавају у савременом радном окружењу [4], због чега и даље не 

јењава заинтересованост за исти од стране људи из академске заједнице и праксе, 

посебно стручњака из области менаџмента људских ресурса, психологије, социологије 

и права. Имајући у виду да су трошкови којима организација може бити изложена због 

мобинга врло високи, а последице које мобинг оставља по жртве разарајуће [5], овај 

проблем се у великој мери истражује у различитим контекстима и радним срединама. 

На важност бављења овим проблемом у савременом радном окружењу указује и 

чињеница да је Европска агенција за здравље и безбедност на раду  2014-2015. године 

спровела Паневропску кампању за јачање свести о превенцији стреса и других 

психолошких проблема на раду5, укључујући и мобинг, са циљем да се повећа свест о 

постојању и учесталости ових проблема, да се олакша разумевање стреса и 

психолошких ризика у радном окружењу, као и да се запосленима и компанијама пруже 

упутства, подршка и практични алати за управљање ризицима од појаве ових проблема. 

Циљ овог рада је да објасни појам мобинга, да прикаже типове понашања која се 

третирају као злостављање на раду, као и да испита могуће последице које овај вид 

насиља оставља по запослене и организацију. 

2. КОНЦЕПТ ЗЛОСТАВЉАЊА У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

Leymann (1990, p.120) је први увео термин „мобинг“какав је и данас у употреби и 

дефинисао га на следећи начин: „Мобинг или психолошки терор у пословном животу 

представља непријатељску и неетичку комуникацију која је усмерена на систематично 

малтретирање једног или више појединаца углавном према једном појединцу“[6]. 

Притом, мобинг подразумева да се наведене радње дешавају често (скоро сваког дана) 

и током дужег временског периода (најмање шест месеци)[7,8, 9], а због учесталости 

јављања и дужине трајања доводе до значајних психичких, психосоматских и 

социјалних проблема и патњи [6].  

2.1. Понашања која представљају мобинг  

Мобинг се углавном везује за психолошко насиље [9] које често укључује групу 

мобера, а не само једног појединца. Овај вид насиља може обухватити различита 

понашања која могу бити отворена, односно неприкривена и очигледна (као што је, на 

пример, физичка агресија или насиље) или прорачуната, манипулативна и тешказа 

откривање (на пример, злостављање у виду прекомерних захтева на послу 

иликонстантне критикезапосленог) [10]. Жртви често ове радње могу деловати нејасно 

или тешко за тумачење, због чега злостављање на раду не захтева да жртва заправо 

препозна да је злостављана [10]. 

Zapf et al. (1996) су идентификовали седам врста понашања која се везују за мобинг 

[11]: 

 
4 Закон о спречавању злостављања на раду, ("Службени гласник РС", бр. 36/2010) 
5https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
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• Ширење гласина о појединцу: ширење негативних коментара и гласина на рачун 

жртве [12] или исмевање на рачун физичких карактеристика жртве [13] 

• Социјална изолација: искључивање појединца из колектива [12], избегавање 

жртве или понашање других као да жртва мобинга није присутна у просторији 

[13]; 

• Вербална агресија: викање или псовање жртве, збијање увредљивих шала на 

рачун жртве [13, 14], стално и упорно критиковање жртве [14]; 

• Организационе мере:стално мењање упутстава за рад [13,14], додељивање посла 

и обавеза које једна особа није у стању да обави како би се код ње створио 

додатни притисак и осећај неспособности[14],додељивање задатака који нису 

оправдани процесима рада или задатака који су опасни по здравље запосленог, 

ускраћивање годишњег одмора и слободних дана, одузимање опреме и средстава 

за рад [13], незаслужено кажњавање [14], недавање информација или намерно 

давање лажних информација [13,14]; 

• Напади на приватни живот жртве: узнемиравање жртве преко телефона, мејла и 

других средстава комуникације, а да разлог није у вези са послом [13]; 

• Напади ставова жртве: прекидање жртве у разговору или недозвољавање жртви 

да изнесе своје мишљење [13], стално и упорно критиковање и потцењивање 

ставова и мишљења жртве [14]; 

• Физичко насиље.  

Од свих наведених типова злостављања на раду ширење гласина представља 

најчешћи тип понашања, а физичко насиље најређи тип понашања које карактерише 

мобинг[11]. 

У пракси се често дешава да запослени не умеју да препознају мобинг, односно да 

неке ситуације (које могу представљати кршење радних права запослених) тумаче као 

мобинг, иако то заправо нису. На пример, запослени често поистовећују мобинг са 

конфликтима на раду.Основна разлика између конфликта и мобинга је у томе што се 

мобинг не фокусира на оно шта је урађено или начин на који је урађено, већ на 

учесталост и трајање радњи које представљају мобинг[9].Притом, конфликт се не може 

сматрати мобингом ако је догађај који се десио изоловани случај или ако се догодио 

између две стране које имају приближно исту снагу у конфликту [2], на пример, ако су 

на истом хијерархијском нивоу у организацији. Такође, насупрот мишљењу 

запослених, мобингом се не могу сматрати поступци попут забране или ограничавања 

приступа друштвеним мрежама у току радног времена, забрана пушења или оброци у 

канцеларијама, оправдана критика шефа како би се побољшао учинак и продуктивност 

запослених, санкционисање услед необављеног посла,лоши услови рада итд.[13]. 

3. ПОСЛЕДИЦЕ МОБИНГА 

3.1. Последице мобинга на организационом  нивоу 

Мобинг представља проблем који захвата скоро половину одраслог, запосленог 

становништва и неповољно утиче како на здравље, тако и на продуктивност појединца, 

па самим тим и на продуктивност читаве организације [15]. Изложеност мобингу може 

да доведе до бројних негативних последица на организационом нивоу, попут смањења 

продуктивности на раду, пада радног учинка, повећања броја притужби запослених, 

креирања лоше слике о компанији у јавности [16],повећане несигурности посла за 

жртву мобинга [17, 18]и бројних других штетних последица. Мобинг се доводи у везу 

са нижим степеном задовољства послом[19], као и са вишим перципираним степеном 
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неправде у радном окружењу [20, 21].Самим тим, очекивано је да мобинг води 

повећању апсентизма [16, 22], чешћих боловања, и повећању намере за напуштањем 

посла [17, 18, 22], као и стварног напуштања посла, односно вољне флуктуације [6, 16]. 

Пад мотивације, незадовољство запосленог и пад продуктивности водекреирању 

негативне организационе климе која захвата и остале запослене[23]. У литератури тај 

процес је познат као ефекат таласа (ripple-effect), јер мобинг усмерен макар само ка 

једном појединцу може развити негативну радну атмосферу. Такође, сматра се да 

фрустрације и стрес изазвани злостављањем на раду покрећу даљу агресију [21], због 

чега је важно пружити помоћ запосленима и обезбедити програме саветовања 

запослених у циљу спречавања последица мобинга. 

3.2. Последице мобинга на личном нивоу 

Колико последице мобинга по жртву мобинга могу бити озбиљне говоре 

истраживања различитих аутора који су се бавили овим проблемом.Bjørkelo(2013) је у 

свом истраживању дошла до закључка да постоји веза између злостављања на раду и 

деструктивних последица по здравље запосленог[24]. Angeles Carnero et al. (2012) су у 

својој студијипронашли да је вероватноћа појаве здравствених проблема знатно већа 

код запослених који су били жртве мобинга него код осталих запослених[25]. Qureshi et 

al. (2013) су дошли до закључка да постоји директна позитивна веза између понашања 

које представља мобинг (на пример, претње запосленом у погледу његовог/њеног 

статуса, односно положајакоји заузима у компанији,изолација појединца, прекомеран 

рад, дестабилизација) и психолошког и физичког стреса[26].Mona и Niall(2011) су 

испитивали ефекте на здравље запослених који су изложени континуираном 

злостављањуу радном окружењу идошли до закључка да мобинг има негативан утицај 

на психолошко и физичко здравље запослених, при чему озбиљност клиничке слике 

зависи од трауматичног искуства самог злостављања на раду[27]. Brewer и 

Whiteside(2012) су пронашли да директно искуство мобинга предвиђа појаву стреса, тј. 

психолошке, физичке и бихејвиоралне симптоме стреса[28]. 

Такође, као последица злостављања на радном местумогу се јавити напад панике и 

пад самопоуздања [13], анксиозност[29, 30], депресија[6, 30], пострауматски стресни 

поремећај [6, 31], као и синдром изгарања(burnout syndrome) [32]. Уређим случајевима, 

мобинг може довести и до самоубиства које некад жртва види као једини могући излаз 

из проблема [33, 34, 35].Изложеност злостављању на раду доводи и добројних других 

здравствених проблема, попут поремећаја спавања[13, 36],главобоља[6, 13, 19], 

вртоглавица, неправилног рада срца, великих промена тежине[13], проблема са 

мишићно-коштаним системом[6, 19] итд. 

Злостављање на радном месту може оставити последице и на односе жртве мобинга 

са члановима своје породице [33], односноможе пореметити равнотежу у породици 

појединца који трпи злостављање на раду. Поред негативног утицаја на приватни живот 

појединца, мобинг штетно утиче и на његов/њен друштвени живот [37]. Наиме, може 

доћи до губљења интересовања жртве мобинга за социјалном интеракцијом што често 

доводи до још већег повлачења у себе, и проузрокује изостајање са посла или давање 

отказа, што неизбежно доводи до проблема приликом налажења новог запослења и све 

тежег уклапања у друго радно окружење[23]. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Резултати бројних истраживања која су имала за циљ да испитају постојање 

повезаности мобинга и здравља запослених показала су да се изложеност злостављању 
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на раду доводи у везу са негативним последицама по здравље жртве мобинга.Наиме, 

различита истраживања показала су да мобинг у великој мери негативно утиче на 

психофизичко здравље запослених [26, 27, 28], као и да последице могу бити веома 

озбиљне, због чега је од кључне важности пружити помоћи подршку запосленима који 

су жртве мобинга. Мобинг се може догодити свакоме [38], али упркос својој 

прикривеној природи, ретко остане незапажен од стране других запослених који му 

нису изложени. Из свега наведеног, јасно је да се овом проблему мора приступати 

савесно и одговорно. Како негативне ефекте злостављања на раду не осећају само 

жртве мобинга већ и колеге и цела компанија, сви у организацији морају бити 

одговорни за смањење ризика од појаве мобинга – топ менаџмент, менаџери свих нивоа 

и сами запослени. 

Организације треба да се фокусирају наосмишљавање начина за превенцију и борбу 

против деструктивних облика понашања, кроз дефинисање оквира (јасних стратегија и 

политика) који ће помоћи да боље разумеју овакве обрасце понашања и осмисле кораке 

како би их променили или спречили. Требало би да развијају снажне анти-мобинг 

кампање како би створили пријатно и подстицајно радно окружење, као и да обезбеде 

програме саветовања запослених како би могли на време да препознају мобинг, да 

унапреде вештине управљања стресом и тиме покушају да смање или избегну неке од 

негативних ефеката злостављања на раду. 

Као и сваки вид насиља и мобинг се може спречити, његове последице се могу 

предвидети и самим тим минимизирати, али за то је потребно одговорно и морално јако 

друштво које ће препознати насиље и кренути у борбу против истог. Зато је јачање 

свести појединца од најранијих дана од пресудне важности за здраву, како животну, 

тако и радну средину.  
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