
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА НОВОГ САДА И ОПШТИНА
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злостављања на раду

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/2010)

Законом се уређују:

ź забрана злостављања на раду и у вези са радом
ź мере за спречавање злостављања и унапређење 

односа на раду
ź поступак заштите лица изложених злостављању на 

раду и у вези са радом
ź друга питања од значаја за спречавање и заштиту од 

злостављања на раду и у вези са радом

Правилником се уређују:

ź правила понашања послодаваца и запослених, 
односно других радно-ангажованих лица  у вези са 
превенцијом и заштитом од злостављања на раду и у 

вези са радом, односно од сексуалног узнемиравања

ź све послодавце у Србији
ź све запослене и то:

ź запослене у складу са Законом о раду
ź државне службенике и намештенике
ź запослене у јединицама територијалне аутономије и локалне 

самоуправе
ź лица ангажована ван радног односа и то:

ź по основу привремених и повремених послова, по основу уговора о 
делу или другом уговору

ź на допунском раду
ź на стручном оспособљавању и усавршавању код послодавца без 

заснивања радног односа
ź на волонтере
ź сва друга лица која су по били ком основу ангажована на раду код 

послодавца

Закон се односи на:

Припремила Служба правне помоћи

Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом 
и заштитом од злостављања на раду ("Сл. гласник РС", бр. 62/2010)
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САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА 
ГРАДА НОВОГ САДА И ОПШТИНА

Закон забрањује:

Злостављање на раду и у вези са радом је: 

Не сматрају се злостављањем (чл. 13. Правилника):

Извршилац злостављања може да буде: 

ź било који вид злостављања на раду или у вези са радом
ź злоупотребу права на заштиту од злостављања

ź свако активно или пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца 
које се понавља; које за циљ има или представља повреду достојанства, угледа, личног и 
професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог; 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; подстицање или навођење других на понашање које 
представља злостављање на раду или у вези са радом

1) појединачни акт послодавца (решење, понуда анекса уговора о раду, упозорење и др.), којим је 
решавано о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, против кога запослени има 
право на заштиту у поступку прописаном посебним законом; 2) ускраћивање и онемогућавање права 
утврђених законом, општим актом и уговором о раду, чија се заштита остварује у поступку код 
послодавца и пред надлежним судом (неисплаћивање зараде и других примања, одређивање 
прековременог рада супротно закону, ускраћивање права на дневни, недељни или годишњи одмор и 
др.); 3) радна дисциплина која је у функцији боље организације посла; 4) предузете активности које су 
оправдане за остваривање безбедности и здравља на раду; 5) свако неоправдано прављење разлике 
или неједнако поступање према запосленом по било ком основу дискриминације, које је забрањено и 
у вези с којим се заштита обезбеђује у складу с посебним законом; 6) повремене разлике у 
мишљењима, проблеми и конфликти у вези с обављањем послова и радних задатака, осим ако исти 
немају за циљ да повреде или намерно увреде запосленог и др.

ź послодавац са својством физичког лица (вертикални мобинг)
ź одговорно лице код послодавца са својством правног лица (вертикални мобинг)
ź запослени или група запослених код послодавца (хоризонтални мобинг)

Права, обавезе и одговорност послодавца (чл. 7 - чл. 9)

Права, обавезе и одговорности запосленог (чл. 10 - чл. 12)

Послодавац је обавезан:
ź да запосленог пре ступања на рад обавести у писаном облику о забрани вршења злостављања, правима, 

обавезама и одговорностима запосленог и послодавца
ź да спроводи мере обавештавања запослених и њихових представника да препознају узроке, облике и 

последице вршења злостављања
ź да оспособљава запослене и њихове представнике да препознају узроке, облике и последице вршења 

злостављања
Одговорност послодавца
Када је радња злостављања остварена тада је створен основ за одговорност послодавца. Послодавац одговара и 
за радње злостављања одговорног лица и запосленог. Основ његове одговорности се може објаснити 
пропуштањем дужног надзора над радом запосленог, односно одговорног лица  или непажњом у њиховом избору.

Запослени има право:
ź да писaним путем буде упознат са забраном вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима 

запосленог и послодавца у вези са забраном злостављања
ź да код послодавца оствари заштиту од понашања које представља злостављање
ź да када сазна за понашање за које оправдано верује да представља злостављање, иницира покретање 

поступка за заштиту од злостављања обавештавањем лица овлашћеног за подношење захтева за покретање 
тог поступка, у складу са овим законом

Запослени је дужан да се уздржи од понашања које представља злостављање и понашања које представља 
злоупотребу права на заштиту од злостављања. 
Одговорност запосленог
Запослени који врши злостављање, као и запослени који злоупотреби право на заштиту од злостављања, 
одговоран је за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радне дужности
Злоупотребу права на заштиту од злостављања, у смислу овог закона, чини запослени који је свестан или је морао 
бити свестан да не постоје основани разлози за покретање поступка за заштиту од злостављања, а покрене или 
иницира покретање тог поступка са циљем да за себе или другог прибави материјалну или нематеријалну корист 
или да нанесе штету другом лицу.
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ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ од злостављања КОД ПОСЛОДАВЦА

ź  - ако се за злостављање 
терети запослени или група запослених ( ) 
Образложени захтев за покретање поступка за заштиту од злостављања 
запослени подноси  одговорном лицу у правном лицу, односно послодавцу са 
својством физичког лица

ź  – могућност директног покретања 
поступка пред надлежним основним судом (без претходно вођеног поступка код 
послодавца) - ако се за злостављање терети одговорно лице у правном лицу, 
односно послодавац са својством физичког лица ( )

у коме се код послодавца може покренути поступак посредовања је  
од дана када је злостављање учињено - рок почиње да тече од дана када је оно 
последњи пут извршено.

над спровођењем Закона код послодавца врши , односно 

Поступак заштите од злостављања код послодавца обухвата:
ź поступак посредовања 
ź поступак утврђивања одговорности запосленог

Oбавезно покретање и вођење поступка код послодавца
хоризонтални мобинг

Није обавезан поступак код послодавца

вертикални мобинг

Рок шест месеци

Надзор инспекција рада
управна инспекција

Поступак ПОСРЕДОВАЊА код послодавца 

Поступак за УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ

Хоризонтални мобинг

Вертикални мобинг

 - у року од 3 дана од пријема захтева за покретање поступка за заштиту од 
злостављања послодавац је дужан да запосленима - странама у спору предложи посредовање 
као начин решавања спора.

 -  у року од 3 дана од пријема послодавац може да прихвати захтев за 
посредовање (уколико послодавац не прихвати посредовање запослени има законску могућност 
да оствари непосредну судску заштиту).
Стране у спору споразумно одређују посредника у року од 3 дана од пријема предлога 
послодавца да се спор реши посредовањем. 
Стране у спору могу да се споразумеју о начину на који ће се посредовање спровести. Ако стране 
не постигну споразум о начину спровођења поступка, посредник ће спровести поступак 
посредовања на начин који сматра да је одговарајући.
Циљ посредовања је да стране у спору постигну споразум – да споразумно реше међусобни 
спорни однос. Посредник им у томе помаже.
Поступак посредовања је хитан и затворен је за јавност.
Поступак посредовања окончава се у року од осам радних дана од дана одређивања посредника 
(из оправданих разлога рок се може продужити на максимално 30 дана):

- закључивањем писаног споразума између страна у спору
- одлуком посредника, после консултације са странама, да се поступак обуставља, јер 

даљи поступак није оправдан
- изјавом стране у спору о одустајању од даљег поступка

Ако поступак посредовања не успе, а постоји основана сумња да је извршено злостављање или 
је злоупотребљено право на заштиту од злостављања послодавац је дужан да покрене поступак 
за утврђивање одговорности запосленог - за непоштовање радне дисциплине, односно повреду 
радне дужности.

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА 
ГРАДА НОВОГ САДА И ОПШТИНА
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СУДСКА ЗАШТИТА
Покретање поступка
Поред интерне заштите од злостављања на раду и у вези са радом у поступку код послодавца, запослени 
остварује и право на судску заштиту, у парничном поступку, у радном спору.
Тужбу може да поднесе запослени: 
ź који сматра да је злостављан од стране послодавца – физичког лица (предузетник), и без вођеног поступка код 

послодавца – у року од 6 месеци од кад је злостављање учињено
ź који сматра да је злостављен од стране одговорног лица код послодавца са својством правног лица (нпр. 

директор) и без покретања поступка посредовања код послодавца – у року од 6 месеци од кад је злостављање 
учињено

ź који није задовољан заштитом од злостављања код послодавца (кад поступак посредовања није успео, ако 
послодавац није покренуо поступак за утврђивање одговорности лица које се терети за злостављање или му је 
изрекао неодговарајућу меру и др.) 

Тужбом запослени може да захтева:
ź утврђење да је претрпео злостављање
ź забрану вршења понашања које представља злостављање, забрану даљег вршења злостављања, односно 

понављања злостављања
ź извршење радње ради уклањања последица злостављања
ź накнаду материјалне и нематеријалне штете, у складу са законом
ź објављивање донете пресуде

Специфичност поступка:
ź поступак је хитан
ź терет доказивања да није било понашања које представља злостављање је на послодавцу ако запослени – 

тужилац у току поступка учини вероватним да је извршено злостављање
ź могућност одређивања привремених мера (забране приближавања, забране приступа у простор око места 

рада запосленог изложеног злостављању и др). 

Рок за покретање поступка је 15 дана од дана достављања одговарајућег обавештења, односно одлуке 
запосленом који сматра да је изложен злостављању.

УЛОГА СИНДИКАТА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА

Улога Синдиката садржана је у само два члана  Закона и то:
1. Уз писану сагласност запосленог који сматра да је изложен злостављању Синдикат је један од 
овлашћених субјеката за подношење захтева за покретање поступка код послодавца за заштиту од 
злостављања учињеног од запосленог или групе запослених (хоризонтални мобинг) – члан 13. 
Закона
2. У поступку посредовања, на захтев стране у спору, може да учествује и представник Синдиката – 
члан 17. Закона.

Улога синдикалне организације код послодавца и виших органа синдиката и Савеза у примени 
Закона о спречавању злостављања на раду и у вези са радом несумњиво је много значајнија него што 
је то формално - правно утврђено Законом и односи се на следеће активности:
ź информисање чланства о садржини усвојеног Закона – посебно у вези са препознавањем 

понашања која имају карактер злостављања на раду или у вези са радом, као  и о правима, 
обавезама и одговорностима запослених и послодаваца

ź едукација синдикалних кадрова и чланства у вези са задацима  у примени Закона
ź превентивно деловање да до мобинга не дође, посебно путем:

- социјалног дијалога са послодавцем
- сталне повратне информисаности између чланова синдиката и синдикалног 
руководства код послодавца  ради предупређивања ескалације спора

ź укључивање у поступак заштите од злостављања код послодавца, у складу са законом,
ź обезбеђивање радно-правне заштите члановима самосталних синдиката, жртвама - мобинга у 

складу са статутом,
ź анимирање и сарадња са свим надлежним институцијама ради обезбеђивања доследне примене 

Закона, и др.

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА 
ГРАДА НОВОГ САДА И ОПШТИНА


