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СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ НА РАДНОМ МЕСТУ 
Јелена Матошевић1 Ана Протулипац 2 Соња Иванчевић 3 

Резиме: Сексуално узнемиравање je подврста мобинга и представља различита нежељена вербална, 

невербална или физичка поступања сексуалне природе која се јављају са циљем или имају за последицу 

повреду достојанства и/или здравља особе. Оваква понашања често стварају неугодно, непријатељско, 

понижавајуће или угрожавајуће окружење. Сексуално узнемиравање на раду се посматра као правна и као 

психолошка категорија,  и представља ризик за здравље, безбедност и добробит запослених. Овај рад има за 

циљ да ближе дефинише сексуално узнемиравање на раду и истакне конкретна понашања која оно укључује, 

наведе препреке које коче превенцију и сузбијање ове појаве, и укаже на широк дијапазон последица које 

сексуално узнемиравање има како за жртву тако и за организацију у којој се појављује. Такође, предстaвљен 

је и описан најчешће коришћен инструмент који мери сексуално узнемиравање, SEQ упитник. У раду је 

коришћен дескриптиван метод и метод анализе садржаја. 

Кључне речи: сексуално узнемиравање, мобинг, здравље, безбедност, SEQ упитник 

SEXUAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE 
 

Abstract: Sexual harassment is a subcategory of mobbing and encompasses various adverse verbal, nonverbal or 

physical behaviours of a sexual nature, the purpose or result of which is the violation of a person's dignity and/or 

health. These behaviours often create an uncomfortable, hostile, degrading or endangering environment. Sexual 

harassment at work is seen as a legal and a psychological category, and presents a risk to the health, safety and well-

being of employees. This paper aims to define sexual harassment in the workplace and highlight specific behaviours  

it includes, list obstacles that impede prevention and suppression of this phenomenon, and describe a wide range of 

consequences that sexual harassment has for both the victim and the organization. In addition, the most commonly 

used instrument that measures sexual harassment is also presented and described, an SEQ questionnaire. A 

descriptive and a content analysis method are used in the paper. 

Keywords: sexual harassment, mobbing, health, safety, SEQ questionnaire 

1. УВОД   

Иако је релативно скоро, почетком седамдесетих година двадесетог века, именовано и 

издвојено као концепт, сексуално узнемиравање је вероватно старо колико и друштво, 

колико и било који други облик узнемиравања, односно, злостављања. Данас се теорија и 

пракса баве сексуалним узнемиравањем у ширем друштвеном контексту, али и 

сексуалним узнемиравањем на раду, у образовном систему или другим сферама живота 

које имају своје специфичности и специфичне начине борбе са овом појавом. Међутим, и 

даље постоје општи проблеми који коче његово сузбијање и превенцију, попут  

недовољно дистинктивних критеријума који понашање класификују у сексуално 

узнемиравање, непризнавања одређених психолошких инструмената за мерење сексуалног 

узнемиравање од стране законодавне власти, неговања културе тишине која не охрабрује 

жртве да пријаве узнемиравање и слично. Оно што је ипак охрабрујуће је да се о 

сексуалном узнемиравању отвореније прича и да ова тема добија све више пажње стучне 

јавности због бројних последица које узрокује како за жртву тако и за читаву заједницу. 

Овај рад се бави сексуалним узнемиравањем на радном месту. Као такво, оно 

представља један облик мобинга, односно, злостављања на раду. У раду су дефинисани 

појмови мобинга и сексуалног узнемиравања на радном месту, начини на које се оно 

посматра, издвојени облици понашања која спадају у овај вид злостављања, описане 
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последице које оно има на запослене и компанију, наведене препреке за успешнију борбу 

са овим проблемом и представљен инструмент који се најчешће користи за мерење истог. 

Иако су жртве сексуалног узнемиравања на раду најчешће жене, то могу бити и мушкарци 

те се последњи део рада тиче управо тога. 

2. МОБИНГ И СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ ЖЕНА НА ПОСЛУ  

Једна од најпотпунијих дефиниција мобинга наведена је у француском закону о 

мобингу: ,,Мобинг је психичко малтретирање које се понавља путем акција којима је циљ 

или последица деградација услова за рад, које могу узроковати напад и нанети штету 

људским правима и људском достојанству, наштетити физичком или менталном здрављу 

или угрозити жртвину професионалну будућност'' [1]. Појмови мобинг и злостављање на 

раду користе се као синоними и чине веома озбиљан проблем са којим се запослени 

суочавају на радном месту [2].  

Сексуално узнемиравање (енгл. ,,sexual harasment'') подврста мобинга, дефинише се 

као нежељено вербално, невербално или физичко поступање сексуалне природе које се 

јавља са циљем или има за последицу повреду достојанства особе, нарочито ако ствара 

неугодно, непријатељско, понижавајуће, деградирајуће или угрожавајуће окружење [3], 

[4]. Сексуално узнемиравање на послу посматра се са правног и психолошког аспекта [5]. 

Правно бележи две субкатегорије: услуга за услугу и непријатељско окружење [6].  

Психолошко одређење подразумева нежељено сексуално понашање на послу које жртва 

тумачи интрузивно, увредљиво и као претњу благостању и добробити. За разлику од 

физичке безбедности запослених, проблем ове врсте захтева специфичнију сарадњу са 

експертима за ментално здравље с обзиром на примат психолошких последица спрам 

здравствених и економских. Ради превенирања ових манифестација, неопходна је 

прецизна нормативна регулација у оквиру радног сетинга. Сексуално узнемиравање као 

правна и психолошка категорија представља ризик за здравље, безбедност и добробит 

запослених [7]. Многе земље обраћају пажњу на овај феномен, не толико због његовог 

теоријског значаја, колико због практичног проблема до ког он доводи. Сексуално 

узнемиравање код жртава доводи до пада радне продуктовности, погоршања менталног и 

физичког здравља. Кроз превентивне програме попут едукација, тренинга и нормативних 

регулатива, модерне компаније настоје да сузбију овај феномен.  

Велики проблем правне и практичне природе лежи у недовољно дистинктивним 

критеријумима сексуалног узнемиравања, због чега су отежани поступци кажњавања и 

превенирања истог. У тексту који следи наводи се списак понашања која се сматрају 

сексуалним узнемиравањем преузет од Канцеларије специјалног саветника генералног 

секретара УН-а за родна питања и побољшања статуса жена (ОСАГИ): силовање или 

покушај силовања, непожељни притисак да се пруже сексуалне услуге, непожељно 

додиривање, наслањање, сатеривање у ћошак или штипање, непожељни сексуални 

погледи или гестови, непожељна писма, телефонски позиви или слање материјала 

сексуалне природе, непожељни притисак да се договори састанак, непожељно сексуално 

задиркивање, шале, примедбе или питања, тепање одраслој особи користећи речи девојка, 

комад, лутка, душа и сл., звиждање, мачија ономатопеја, сексуални коментари, прелазак са 

пословних на сексуалне теме, сексуалне приче, испитивање о сексуалним фантазијама, 

преференцијама или сексуалној историји, лична питања о друштвеном или сексуалном 

животу, сексуални коментари на рачун облачења, грађе или изгледа, имитирање пољупца, 

лагање или ширење гласина о нечијем сексуалном животу, масажа врата, додиривање 

нечије одеће, косе или тела, давање личних поклона, чест боравак око неке особе, грљење, 

љубљење, тапшање или миловање, додиривање или трљање о другу особу у сексуалном 

смислу, стајање у нечијој непосредној близини, одмеравање особе од ногу до главе, 
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зурење у особу, сексуално сугестивни сигнали, изрази лица, намигивање, слање пољупца 

или облизивање усана, стајање на пут особи, праћење особе и показивање сексуално 

сугестивног материјала [8].  

Иако прилично исцрпан, наведени приказ није универзалан нити сасвим обухватан. 

Многи други аутори дефинишу сексуално узнемиравање другачијим кластерисањем.  

Треба напоменути да овај рад разматра феном сексуалног узнемиравања на послу када 

су жртве жене, са обзиром на највећу фреквентност таквих случајева. У једном од  

одељака који следи ће укратко бити приказане и последице сексуалног узмемиравања 

мушкарца на радном месту, како овај мање распрострањен аспект теме не би остао 

необрађен. 

3. ПОСЛЕДИЦЕ СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА НА ПОСЛУ  

Истраживања показују да 63% жртава има физичке симптоме стреса, 96% њих има 

последице у виду емоционалног стреса. Жртве такође имају симптоме посттрауматског 

стресног поремећаја и бележе веће стопе фреквенције и ризика од менталних поремећаја 

него популација која није била изложена узнемиравању. Корелација (р=0.247) сексуалног 

узнемиравања и ПТСП-а имплицира да су неке форме сексуалног узнемиравања 

интерпретиране као трауматски доживљаји. Екстремне форме узнемиравања попут 

силовања и секусалних напада су увек тако третиране, док већина осталих није успела да 

задовољи дијагностичке критеријуме. Даљи здравствени исходи сексуланог узнемиравања 

огледају се у виду психосоматских тегоба (депресија, анксиозност, стрес) и бележи се 

негативна индивидуална евалуација сопственог здравља (главобоља, мучнина, 

исцрпљеност) [9]. Негативне последице сексуалног узнемиравања у релацији запослени-

послодовац огледају се смањеним задовољством послом, смањеном посвећеношћу 

компанији, повлачењем са посла, апсентизмом, недостатаком мотивације запосленог, 

ослабљеном продуктивношћу. На компанију сексуално узнемиравање може утицати преко 

потенцијалних трошкова због тужби, негативног публицитета, негативног ефекта на 

запошљавање нове радне снаге, повећану флуктуацију и смањену ретенцију запослених, 

као и повећане трошкове боловања [10].  

Сексуално узнемиравање је један од значајних разлога у застоју развоја каријере 

многих жена. Показано је да жене чешће одустану од посла на коме су доживеле 

непријатност, него што се супротставе и предузму одговарајуће мере против особе која их 

је узнемиравала. Исто важи и за узнемиравање на студијама: 15% студенткиња промени 

смер уколико доживе сексуално узнемиравање од стране запослених на факултету или у 

кампусу, или од стране другог колеге/колегинице [7].   

4. SEQ УПИТНИК (SEXUAL EXPERIENCES QUESTIONNAIRE)  

Најчешће коришћени инструмент који мери сексуално узнемиравање је SEQ упитник. 

То је бихејвиорални упитник који мери врсту и фреквенцију облика понашања који се 

односе на изложеност сексуалном узнемиравању и сензитиван је на различите степене ове 

врсте узнемиравња [7]. Термин сексуално узнемиривање користи се само у последњем 

ајтему. Састоји се од три субскале: полно узнемиравање, нежељена сексуална пажња и 

сексуална принуда [11], [5].   

 Полно узнемиравање: вербално, физичко и симболичко понашање које имплицира 

хостилне, увредљиве и мизогине ставове. 

 Нежељена сексуална пажња: вербални и невербални ексцеси који укључују, додир, 

сексуално наметање, састанак са сексуалном намером. 
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 Сексуална принуда: манифестује се када приходи или посао жртве зависе од 

сексуалне сарадње. 

Прве две субскале се односе на непријатељско окружење, по правној дефиницији, док 

се трећа односи на одлике понашања који се означавају као ,,услуга за услугу” [5].   

Модел процене сексуалног узнемиравања који су осмислили Фицџералд и сарадници 

[11] је јако заступљен у проучавању сексуалног узнемиравања. Овај модел укључује две 

ситуационе компоненте: организациони и пословно-полни контекст. 

 Организациони контекст се односи на карактеристике организацијске климе које се 

баве толеранцијом сексуалног узнемиравања као и ефикасношћу правних поступака 

против узнемиравања. 

 Пословно полни контекст представљају фактори који чине родну природу посла.  

Овај модел групише секвенце сексуалног узнемиравања у три групе [12]: 

 Последице повезане са послом (понашање запослених, ставови запослених и 

продуктивност) 

 Психолошке последице (животно задовољство, ПТСД, депресија, анксиозност) 

 Здравствене последице (опште физичко здравље и лична евалуација истог) 

 

4.1. Организациони контекст  

За менаџере у компанијама је нарочито релевантан аспекат организационих 

карактеристика међу којима су посебно проучавани горе поменута организациона клима и 

пословно полни контекст. Организациона клима обухвата три за тематику релевантна 

аспекта [10]: 

 перципрани ризик жртава ако се жале 

 недостатак санкција према починиоцима 

 перцепција да се жалбе неће узети довољно озбиљно 

Ове бриге нису неоправдане јер студије региструју значајан проценат негативног 

одговора на тужбе за сексуално злостављање који се одражава у пролонгираном 

узнемиравању жртве. 

Превише попустљива и толерантна организациона клима према негативним облицима 

понашања, представља основни услов за испољавање сексуалног узнемиравања. С 

обзиром на значај организационе климе, треба радити на условима који превенирају 

сексуално насиље у оквиру ње.  

4.2. Пословно-полни контекст  

Родна природа посла концептуализована је кроз термине пола супервизора, 

традиционално мушких или женских послова и односа полова унутар групе. Окружења у 

коме жене представљају мањину или су на стереотипно мушкој позицији бележе 

фреквентнија сексуална узнемиравања [7]. 

 

 

5. ПРЕПРЕКЕ У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА  

Сексуално узнемиравање се различито дефинише у законодавном и у истраживачком 

контексту. У зависности од сврхе истраживања, присуство сексуалног узнемиравања се 
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испитује различитим инструментима, при чему се дешава да горепоменути најчешће 

коришћени психолошки инструмент не буде признат као валидан на суду. У зависности од 

искуства и пола, у сексуално узнемиравање се убраја различити скуп понашања. 

Спремност да се пријави сексуално узнемиравање варира у односу на то да ли се 

организацијски услови којима се гарантује спровођење поступка и кажњавање 

починитеља опажају као повољни. Због наведених аспеката, потребно је да дефинисање 

сексуалног узнемиравања не остане на нивоу појединачних организација, већ је неопходно 

законски дефинисати сексуално узнемиравање, које врсте понашања укључује, у којим се 

околностима јавља и које су казне предвиђене за оне за које се докаже да су сексуално 

узнемиравали друге. Најбоље решење је превенција и било би пожељно да организације 

усвоје јасну политику о понашању на радном месту, којом ће се прецизирати која су 

понашања непожељна и којом ће се запослени подстаћи да таква понашања пријаве 

надлежнима.  

6. МУШКАРЦИ КАО ЖРТВЕ СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА  

6.1. Да ли и мушкарци могу бити жртве сексуалног узнемиравања  

Већина података које имамо у вези са сексуалним узнемиравањем односи се на 

случајеве узнемиравања жена, а у последње време расте број пријава мушкараца који су се 

суочили са овим проблемом. Подаци из 2015. године наводе да у тој години 17.1% од 

укупног броја жалби на ову тему припада жалбама мушкараца [13]. Најчешћи случајеви 

непримереног сексуалног понашања жена према мушкарцима на радном месту јесу 

неадекватне шале са сексуалном конотацијом, коментари и непримерени додири као и 

тражење сексуалних услуга. Осим наведених ситуација, све су чешће жалбе на сексуално 

узнемиравање мушкараца од стране другог мушкарца на радном месту [13].  

6.2. Зашто мушкарци не пријављују сексуално узнемиравање на послу  

Не постоје тачни подаци о томе зашто мушкарци мање пријављују када су изложени 

проблему сексуалног узнемиравања на послу, али се претпоставља да се плаше да ће им се 

остале колеге подсмевати, или их називати кукавицом [13]. Могуће је да они сами мисле 

да није могуће да мушкарац буде сексуално узнемираван од стране жене, или да не верују 

да је тај вид узнемиравања од стране другог мушкараца заправо подстакнут сексуалним 

мотивом. Такође је вероватно да страхују од тога да неке сензитивне информације не буду 

јавно изложене, посебно ако мисле да треба да буду у стању да овакву ситуацију реше 

самостално [13].  

7. ЗАКЉУЧАК 

Сексуално узнемиравање на раду је озбиљан проблем са којим се суочавају компаније 

широм света. Његове последице се односе пре свега на угрожавање здравља  и 

безбедности запослених, што затим даље резултира бројним последицама за организацију 

као што су губитак радне снаге, смањење продуктивности, повећање трошкова 

апсентизма, стварање непријатељског радног окружења које ће утицати и на погоршање 

имиџа компаније и даље потешкоће у прибављању нове радне снаге и ретенцији 

постојећих запослених. Компаније треба да раде на освешћивању овог проблема 

едукацијом и обукама запослених, али и побољшању организационе културе и климе које 

морају бити подржавајуће и подстицати запослене да препознају и пријаве овакве облике 

понашања. Неопходно је обезбедити и ефективне процедуре које ће евидентирано 

понашање ефикасно процесуирати а не стварати додатни стрес и пролонгирати осећај 

угрожености код жртава. Такође, неопходно је законски дефинисати све облике 

сексуалног узнемиравања, околности у којима оно може настати и прецизно одредити 
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казне за индивидуе за које се докаже да су сексуално узнемиравале друге. У таквом ширем 

законском амбијенту компаније ће се лакше суочавати и успешније борити са овим 

проблемом.  
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