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Мобинг и изнуђен
отказ уговора о
раду



• Пораст тензија између рада и капитала, 
стремљење профиту доводи до нарушавања
достојанства на раду и огледа се у масовности
радних спорова пред Европским судом за
људска права, Уставним судом, Основним и
Вишим судовима у Републици Србији.



правда је најсјанија вредност
духовне културе
идеал и извор права
означава доследну и строгу
примену права и корекцију
постојећег
представља правни стандард
са гипком и променљивом
садржином

право има више
интерпретација, резултат
зависи од знања, интереса, 
толеранције, 
правдољубивости, храбрости
и уопште наше реалне
стварности.



у досадашњој судској
пракси издвојиле су се три
групе предмета.



Тужба је поднешена ради поништаја
изнуђеног отказа о раду ради

неподношљивих услова на раду и
спречавања оштећења здравља



.

Тужилац наводи; 

приватне послове које је обављао за послодавца у радном
времену и ван радног времена

догађај на једној локацији, а његово радно место је на другој
локацији

 да ће извршавати послове кад год му се наложе и 10 пута, 

предподстављена јавља да јој одвезе ауто кући и прекида
обављање започетог посла,

 набављао предподстављеној карте за концерте, возио је у
тржни центар за време радног времена, одвозио њен приватни
ауто на технички преглед у радно време,
предподстављена је слала тужиоца у кафић да узме начаре које
је она заборавила,
ради обављања приватних послова за надређену каснио је у
обављању редовних послова, трпио критике,.. 



 Тужилац је 28.5.2013. сачинио белешку о давању отказа и званично је
предао послодавцу.

Дана 5.6.2012. поднео је Захтев за покретање поступка код послодавца за
заштиту од злостављања на раду, није долазио на посао од дана када је
туженог обавестио да даје отказ.

 Тужена истиче да је по пријему службене белешке покренула поступак за
посредовање које је било неуспешно.

 Тужена је 21.6.2012. позвала тужиоца да достави мишљење медицине
рада да му прети непосредна опасност по здравље или живот и
истовремео га позвао да се врати на посао.

Престанак радног односа 29.6.2012. године због повреде радне обавезе.



• Задатак вештачења је:

 утврђивања утицаја услова рада на здравствено стање тужиоца при
чему треба да има у виду његова предходна оболења и узме у обзир
медицинску документацију достављену у периоду евентуалног злостављања
на раду.

 утврђивања дужине трајања и интензитета претпљеног страха који је
код тужиоца проузрокован спроведеним поступком пред туженом који је
окончан доношењем, оспореног решења којим је тужиоцу отказан уговор о
раду. 



• Детекција условно мобизирајућих активности (УМА) према Правилнику о правилима понашања
послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду

• Време УМА износи око 12 месеци.
•

• Количине УМА је најизраженија у сегменту нарушавање професионалног интегритета тужиоца
и нарушавању добрих међуљудских односа и добијена је вредност 75,92%. 

•
• Ризик количине УМА у трајању од око 12 месеци је 75,92% x (0,08 x 12) = 75,92% x 0,96=

72,88% је висок ризик.

Висок ризик количине УМА се може са високом поузданошћу довести у узрочно – последичну, 
временску и просторну везу за евидентирано оболење; 

 Cephalaea 

• Висок ризик количине УМА се не може са поузданошћу довести у узрочно – последичну, 
временску и просторну везу за евидентирана оболења; 

 St.post myopericardiditem

 Pansinusitus  chr. 

 St post tympanoplasticam lat sin. et lat dex .

 Otitis media chr sup. lat sin. 

 Dystorsio ATC lat dex 



• Умањење животне активности тужиоца у периоду УМА је 13,23% у
критичном периоду

 Највећа редукција је у сегменту сна, хобија и социјализације

 Умањење његове животне активности се огледа у сегментима спавања, 
хобија и социјализације (кратак, испрекидан сан, кошмарни снови после
кога се тужилац осећа уморно, неиспавано, учестало мокрење у стресним
ситуацијама, редукција и смањен квалитет односа са ближом и дањом
породицом и рођацима, пријатељима, избегавање друштва, повлачење у
себе, страх, осећај зебње и забринутости)

 По Скали за процену умањења животних активности оштећење здравља
тужиоца спада у први степен од могућих пет



Душевне патње, бол и страх у наведеном периоду
•

•У посматраном периоду долази до редукције животне активности тужиоца 13,23%
ради чега он трпи душевни бол, душевне патње и страх о чему се изјашњава
компентентно психијатар. 

•Дуготрајном изложеношћу УМА се код тужиоца јавља стрес и кризна
ситуација која у наведеном периоду ремети емоционалу равнотежу доводећи
до анксиозности, стрепње, осећаја угрожености и депресивног поремећаја.

•Страх је стално присутан у току године дана и средњег је интензитета ради
неизесности у погледу прекида радног односа

• Код тужиоца су присутне реактивне сметње у виду субдепресивног афективног
тона, повишене анскиозности, осећаја психичког притиска и тескобе, поремећаја
сна са психосоматским начином реаговња. Постојеће сметње мењају квалитет
емоционалног израза што у битном степену утиче на на свакодневну комуникацију
тужиоца. 

•Описане психичке сметње дефинишу душевне патње које су 2 месеца пре
престанка радног односа високог интензитета временом афективни набој постаје
блажи, али се душевне патње средњег интензитета одржавају наредних 3 
месеца након престанка радног односа.

•Реактивна стања у наведеном периоду нису оставила трајне здравствене
последице на тужиоца.



mamamanimamamani МАНИМАНИ СЕСЕ
ПАТЊЕПАТЊЕ



• Пресуда

 Усваја се тужбени захтев тужиоца па се поништава Решење о отказу као незаконито.

 Обавезује се тужени да тужиоцу на име накнаде штете због изгубљене зараде исплати износ за
месец јун 2012., јул 2012. август 2012. са затезном каматом

 Одбија се тужбени захтев за исплату на име нематеријалне штете за повреду угледа и части износ
од 100.000 динара и за претпљени страх износ од 300.000 динара као неоснован.

 Обавезује се тужени да на име трошкова парничног поступка исплати износ од 213.252 динара... 

 У образложењу пресуде наводи се да је тужени је пропустио да тужиоцу лично достави писано
упозорење о постојању разлога за отказ уговора о раду и да му достави рок за изјашњење на
наводе из упозорења због којих су се стекли разлози за поништај решења уговора о раду тужиоца
као незаконитог.

 Оспорено решење је поништено као незаконито, то је тужени обавезан да надокнади штету
тужиоцу у спорном периоду.

 Незаконити престанак радног односа тужиоца сам по себи не може довести до повреде
нематеријалних добара, што не значи да послодавац радњама свог органа не може произвести
повреду, али то није резултат незаконитг престанка радног односа.



 Тужилац би имао право на накнаду нематеријалне штете због незаконитог престанка радног
односа ако је објективно реч о злонамерном шиканозном поступку уз вређање права
личности, а није довољно да само запослени има субјективни осећај да је дошло до повреде
тих права

 Наступање нематеријалне штете због повреде права и личности процењује се према
објективном критеријуму да је радњом тужене могао бити повређен осећај угледа тужиоца
ако се процени да би у идентичној ситуацији просечно осељив припадник исте заједнице који
се налази у сличној друштвеној позицији као тужилац доживео понашање тужене као
властиту увреду.

 Налазом судских вештака јесте утврђено постојање високог ризика количине мобинга које се
може са високом поузданошћу довести у узрочно последичну, временску и просторну везу са
евидентираним оболењима, тужилац је претпео је душевни бол и страх због губитка посла и
угрожене егзистенције, али да коначну квалификацију о постојању мобинга доноси суд.

 Поништењем незаконитог решења тужене о престанку радног односа тужилац је доживео
моралну сатисфакцију и добио материјану надонаду и суд није нашао основ за доделу
нематеријалне штете.





• Закључна разматрања

o Из тужбеног захтева се уочава да је тужилац непосредно након запослења код тужене био
изложен понашањима која нарушавају његов професионални и лични интегритет.Тужилац је око
годину дана радио под оваквим околностима и имао је здравствене сметње које се могу довести
у узрочно последичну везу са понашањима тужене мислећи на честе и упорне главобоље којима
није адекватним претрагама нађен органски супстрат.

o Тужилац је убеђења да је послодавац у дужем времену нарушавало његов лични и
професионални интегритет и здравље тужиоца, па је тако радна средина за њега постала
непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење ради чега је покренуо поступак за заштиту
од злостављања на раду.

o Тужилац не подноси понашања тужене и даје отказ уговора о раду и тражи заштиту од
злостављања на раду.Не иде на посао, посредовање је окончано неуспешно и тужена уручује
отказ тужиоцу ради неоправданих изостанака са посла.

o Пресудом Основног суда Решење о отказу је укинуто, тужиоц је обештећен за материјалну штету, 
али не и за нематеријалну штету.

o У задатку вештачења суд је наложио вештачење на околност утврђивања утицаја услова рада на
здравствено стање тужиоца у периоду евентуалног злостављања на раду, као и утврђивања
дужине трајања и интензитета претпљеног страха који је код тужиоца проузрокован
спроведеним поступком пред туженом који је окончан доношењем, оспореног решења.



o У Налази и мишљењу вештаци су указали на високу вероватноћу главобоље и понашања
тужене утоку рада тужиоца, нашли стресогене реакције, претпљен душевни бол, патњу и страх
лаког степена након умањења животне активности, што је основ за утврђивање нематеријале
штете.

o Међутим, суд у образложењу пресуде наводи се да је тужени је пропустио да тужиоцу лично
достави писано упозорење о постојању разлога за отказ уговора о раду и да му достави рок за
изјашњење на наводе из упозорења због којих су се стекли разлози за поништај решења
уговора о раду тужиоца као незаконитог.

o Ово је правни аспект, а суштински разлог суд није разматрао, а то је разлог због чега је
тужилац затражио заштиту од злостављања на раду и затражио отказ уговора о раду и избегао
да разматра проблематику изнуђеног отказа. Да није било наведеног понашања тужене, 
тужилац не би ни поднео захтев за отказ уговора о раду код тужене.

o У основи стоји да правни акт послодавца не може бити предмет мобинга, али су у њему
садржани елементи који у себи садраже мобинг.

o Може се дискутовати о мобингу као непосредном узроку за многе радно правне и кривичне
радње и неспремности наших судова да се потпуно ухвате у коштац са проблематиком
мобинга. Проблематика изнуђеног отказа се мора и даље диференцирати указивањем на
јасне задатке вештачења ради материјалне и нематеријалне штете као и надлежности судова.



мобингмобинг ии привреднипривредни падпад



мобингмобинг ии мотивмотив
http://ocdn.eu/images/pulscms/MzU7MDA_/2954229cdca54f28c037a6a05674...



Prosvetu Prosvetu 
mumučči i 
mobing mobing 

Od svih radnika Od svih radnika 
u Srbiji najviu Srbiji najvišše e 
profesori u profesori u 
šškolama kolama 
smatraju da ih smatraju da ih 
ššefovi efovi ššikaniraju. ikaniraju. 
Poslodavcima Poslodavcima 
moberima kazna moberima kazna 
i do 200 hiljada i do 200 hiljada 
dinaradinara



OSUOSUĐĐEN VLADIKA: Prva presuda za mobing u SPCEN VLADIKA: Prva presuda za mobing u SPC, , 
ViVišši sud u Pani sud u Panččevuevu

•• ВишиВиши судсуд уу ПанчевуПанчеву утврдиоутврдио јеје овдашњиовдашњи свештениксвештеник, , 
претрпеопретрпео злостављањезлостављање нана радураду



ОмољицаОмољица –– ВишиВиши судсуд уу ПанчевуПанчеву утврдиоутврдио јеје дада јеје ТомиславТомислав
ЖивковићЖивковић, , овдашњиовдашњи свештениксвештеник, , претрпеопретрпео злостављањезлостављање нана
радураду одод странестране свогсвог надређеногнадређеног –– епископаепископа банатскогбанатског
НиканораНиканора. . СудСуд јеје уу целостицелости усвојиоусвојио тужбенитужбени захтевзахтев
ЖивковићаЖивковића, , аа НиканоруНиканору забраниозабранио оваквоовакво ии сличнослично понашањепонашање. . 
ПресудаПресуда наводинаводи дада јеје владикавладика НиканорНиканор ((БогуновићБогуновић), ), 
мобинговаомобинговао ЖивковићаЖивковића, , такотако штошто муму јеје претиопретио дада ћеће, , „„акоако сесе
нене уразумиуразуми, , битибити ’’увученувучен папирпапир уу машинумашину, , аа онон саслушавансаслушаван’”’”, , 
дада муму јеје претиопретио премештајемпремештајем нана нижениже раднорадно местоместо, , дада ћеће
остатиостати безбез послапосла, , тете дада гага јеје незаконитонезаконито саслушаваосаслушавао. . ТакоТако барбар
гласегласе оптужбеоптужбе уу неправоснажнонеправоснажно окончаномокончаном споруспору какавкакав нене
памтипамти црквеницрквени животживот уу наснас. . УУ пресудипресуди сесе јошјош наводинаводи дада сесе онаона
„„можеможе објавитиобјавити уу јавнимјавним гласилимагласилима –– ’’ПолитициПолитици’’, , нана трошактрошак
туженогтуженог””, , алиали туженитужени владикавладика тото, , додо садасада, , нијеније учиниоучинио..

Amir Amir ČČamdamdžžiićć Ovako liOvako liččno s pravne strane.Ne ulazim uopno s pravne strane.Ne ulazim uopššte te ššto su u to su u 
pitanju "svepitanju "svešštena lica", jer me to litena lica", jer me to liččno i ne zanima, konkretnu situaciju no i ne zanima, konkretnu situaciju 
komentarikomentariššem samo kao pravnik. Ukoliko presuda postane em samo kao pravnik. Ukoliko presuda postane 
pravosnapravosnažžna onako kako je navedeno da u istoj pina onako kako je navedeno da u istoj pišše i bude naree i bude naređđeno eno 
poslodavcu da onog ko je dobio poslodavcu da onog ko je dobio nezakonit otkaz nezakonit otkaz vrati na posao, na vrati na posao, na 
poslove radnog mjeta na kojima je radio a poslodavac se "drzne" poslove radnog mjeta na kojima je radio a poslodavac se "drzne" da da 
ne ispone ispošštuje presudu, po zakonu motuje presudu, po zakonu možže snositi krivie snositi kriviččne posljedice zbog ne posljedice zbog 
neizvrneizvrššavanja sudske odluke.Bolje bi bilo avanja sudske odluke.Bolje bi bilo da poslodavac raspravi spor da poslodavac raspravi spor 
izmeizmeđđu sebeu sebe, da se ne tu, da se ne tužžakaju po sudu, pa ako treba da se "sporne akaju po sudu, pa ako treba da se "sporne 
liliččnosti" razdvoje, da neko bude premjenosti" razdvoje, da neko bude premješšten u drugu "poslovnicu" a ten u drugu "poslovnicu" a 
radi dobra same institucije, da ne ide "prljavi veradi dobra same institucije, da ne ide "prljavi vešš" u javnost." u javnost.





 ЗлостављањеЗлостављање нана радураду јеје професионалнапрофесионална штетностштетност ии морамора битибити уу
сферисфери интересовањаинтересовања медицинемедицине радарада..

 ПотребаПотреба дада специјалистаспецијалиста заза медицинумедицину радарада будебуде вишевише заступљензаступљен уу
фирмифирми, , дада превентивнопревентивно делуједелује. . ДозватиДозвати ветровеветрове дада усмереусмере медицинумедицину
радарада нана извориштеизвориште овоговог проблемапроблема..

 МишљењеМишљење дада требатреба међупресудамеђупресуда којакоја квалификујеквалификује мобингмобинг..НаконНакон
судскесудске квалификацијеквалификације „„откочитиоткочити““ последицепоследице: : психопатолошкепсихопатолошке ии
соматскесоматске..

 УказивањеУказивање нана отказотказ уследуслед мобингамобинга којикоји јеје предпред ОсновнимОсновним судомсудом, , аа
мобингмобинг јеје уу надлежностинадлежности ВишегВишег судасуда..

 УУ процесуирањупроцесуирању тужбетужбе заза мобингмобинг трасиратитрасирати дада туженатужена требатреба дада докажедокаже
дада злостављањазлостављања нијеније билобило, , аа нене дада износиизноси дада јеје ии туженатужена мобиранамобирана. . ТоТо
јеје другидруги тужбенитужбени захтевзахтев..



мими ии мобингмобинг



ИмаИма коко дада наснас бранибрани


