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 Поимно определување на Мобингот 

 

Насилството и вознемирувањето на работното место претставуваат појави кои 

сериозно ги загрозуваат работниците насекаде во светот. Без разлика на неговите 

феноменолошки облици, дали се работи за психичко вознемирување, за сексуално 

злоупотребување или конкретно физичко насилство, наслиството и вознемирувањето на 

работното место станаа глобална закана, закана која на сериозен начин влијае на самите 

работници и општеството во целина.    

Поимот “мобинг” претставува израз кој е од странско потекло, конкретно, со 

истиот термин во англиската литература се означувала група на луѓе која вршела мачење 

на поединец. Во слободен превод на овој термин, со истиот би се означувало група на 

луѓе, хулигани, кои вршат вознемирување на поединецот, без разлика дали се работи за 

психичко, физичко или сексуално вознемирување. Денешаната примена на поимот 

“мобинг”, во суштина означува вознемирување и злоупотребување на работното место.1  

Мобингот се дефинира како појава на психичко малтретирање, кое се повторува 

низ активности со цел да го деградираат работникот врз разни основи. Мобингот 

предизвикува повреда на човековите права и достоинство, штети на физичкото, 

менталното и социјалното здравје и ја попречува професионалната иднина на жртвата.2  

Мобингот претставува:3 
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• подолготрајно психичко малтретирање, измачување, изолирање, притисок 

на работното место;  

• страв, „бавен отров”, изживување;  

• нефер начин да се отстрани од работното место: вредниот, чесниот, 

стручниот, унапредениот работник;  

• психичка тортура;  

• изложување на вработениот на: понижување, застрашување, озборување, 

подметнување, исмејување, избегнување; насилство на работното место;  

• удар врз самопочитувањето;  

• стратегија за одржување на власт на неспособните;  

• начин за остварување на личните цели и интереси за сметка на друг. 

Мобингот како појава во Република Македонија за прв пат се воведува во текот на 

2009 година со измените и дополнувањата на Законот за работни односи на Република 

Македонија, конкретно со две одредби во врска со мобингот, односно психичкото 

вознемирување на работното место. Со овие дополнувања на законот се утврдува забрана 

за сите видови на психичко вознемирување (мобинг) на работно место, дефинирано е што 

се смета за психичко вознемирување на работно место, како и правото на надомест на 

штета и судска заштита.4 

Постојната законска регулатива за психичко вознемирување на работно место се 

покажа како кратка, нецелосна и недоволна од аспект на поконкретно и поцелосно 

регулирање и на другите прашања во врска со мобингот. 

Со цел да се обезбеди поцелосна правна рамка во која поконкретно ќе се уредат 

прашањата во врска со правата, обврските и одговорностите на работодавачите и 

вработените во врска со спречување на психичко вознемирување на работно место, како и 

мерките и постапката за заштита од мобинг кај работодавачот и во судска постапка, во 

текот на 2013 година се донесе нов посебен закон за мобинг, Законот за заштита од 

вознемирување на работното место.5 Со донесувањето на овој закон, своевремено се 

очекуваше утврдување на превентивни и други мерки за заштита од мобинг и уредување 
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на постапката за заштита од мобинг со кои ќе се создадат нормативни и други предуслови 

во обезбедувањето на поголема заштита од мобинг кај работодавачот и во постапката на 

судска заштита. 

Целта на новата регулатива е пред се превентивно да влијае на спречување на 

мобинг и обезбедување на побрза и поефикасна заштита од мобинг на работното место, 

како и спречување и намалување на последиците од мобинг. 

 

Постапка за заштита на работниците од Мобинг 

 

Законот за заштита од вознемирување на работното место на Република 

Македонија под поимот на мобинг опфаќа повеќе дејствија и модалитети. Така во оваа 

смисла според законот за мобинг се смета секое психичко вознемирување на работно 

место, кое како негативно однесување од поединец или група се повторува, континуирано 

и систематски, претставува повреда на достоинството, интегритетот, угледот и честа на 

вработениот и предизвикува чувство на страв или создава непријатност, пониженост, чија 

крајна цел може да биде повреда на физичкото и менталното здравје, компромитирање на 

професионалната иднина на вработениот, престанок на работниот однос или напуштање 

на работното место. Додека пак од друга страна половото вознемирување е секое 

вербално, невербално или физичко однесување од полов карактер, кое има за цел или 

претставува повреда на достоинството на кандидатот за вработување или на вработениот, 

а кое предизвикува чувство на страв или создава непријатност, пониженост.6 

 Посебно прашање кое привлекува внимание е прашањето за заштита на 

работниците во Република Македонија од дејствијата на мобингот. Согласно Законот за 

заштита од вознемирување на работното место на Република Македонија, предвидени се 

две постапки преку кои може да се оствари оваа заштита на работниците, и тоа претходна 

постапка во која би се остварила заштита на работникот, како и постапка за судска 

                                                           
6
 Член 5 од Законот за заштита од вознемирување на работното место, Сл. Весник на РМ, бр. 79/2013, 

147/2015 
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заштита. Двете постапки кои се предвидени во законот не се условени една со друга, 

односно не постои приоритет на користење на истите.  

 

 

Претходна постапка за заштита на работниците од Мобинг 

 

Целта на оваа претходна постапка, која по својата правна природа е интерна 

постапка, е да се обезбеди заштита на работникот од мобинг, на еден брз и ефикасен 

начин во рамките на самата работна средина, од проста причина што истата постапка се 

спроведува кај самиот работодавач.  

Иницијален акт со кој се поведува оваа претходна постапка е поднесување на 

писмено барање од страна на работникот кој смета дека е жртва на мобинг, до лицето кое 

го извршува мобингот, односно психичкото вознемирување, со укажување дека таквото 

однесување е несоодветно, неприфатливо и несакано, како би се разрешила спорната 

ситуација, како и предупредувањето дека доколку не постапи во таа насока истото ќе биде 

принудено својата заштита да ја побара по законски пат.  

Писменото барање од страна на лицето кое го трпи мобингот се поднесува до 

работодавачот, како предуслов за подоцнежно остварување на својата заштита. Како 

исклучок од оваа претходна постапка Законот за заштита од вознемирување на работното 

место предвидува ситуација во која како вршител на мобинг се појавува работоводен 

орган во правното лице или физичкото лице, при што по претходно писмено 

предупредвање до вршителот на вознемирувањето, без претходната постапка, директно се 

подведува спор до надлежниот суд со поднесување на тужба.7 

Писменото барање кое поднесува во рамките на предходната постапка се 

поднесува до одговорното лице кај работодавачот. Писменото барање се поднесува лично 

од страна на работникот кој е жртва на мобингот, но истото може да биде поднесено и од 

страна на претставник на синдикатот, од страна на лице кое е надлежно за работите за 

безбедност и здравје при работа, како и од претставник на вработениот, по претходна 
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писмена согласност од страна на работникот кој смета дека е изложен на вознемирување 

на работното место.  

Од формален аспект ова барање содржински мора да содржи неколку елементи и 

тоа, податоци за подносителот на барањето, податоци за вработениот кој смета дека е 

изложен на вознемирување на работно место, ако истиот не е подносител на барањето, 

податоци за вработениот кој се смета дека е вршител на вознемирувањето, краток опис на 

однесувањето за кое оправдано се смета дека претставува вознемирување на работно 

место, траење и зачестеност на однесувањта кои се сметаат за вознемирување на 

работното место, како и датумот кога последен пат е извршено тоа однесување, како и 

наведување на фактите и доказите со кои би се потврдило тоа вознемирување на 

работното место. Ова писмено барање во рамките на претходната постапка се поднесува 

најдоцна во рок од шест месеци од денот кога последен пат е извршено однесувањето кое 

претставува вознемирување на работното место, во спротивно правото на заштита во 

рамките на претходната постапка застарува.8  

Во првата фаза од оваа претходна постапка потребно е да се избере посредник кој 

ќе ја спроведе оваа постапка за спогодување. Работодавачот, односно одговорното лице 

кај работодавачот е должно веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот 

на барањето за заштита од вознемирување на работно место, на страните да им предложи 

посредување како начин на разрешување на спорниот однос и да им предложи да изберат 

лице од листата на посредници. Во ситуациите кога не постои согласност за 

определување, односно избор на посредник, од денот на известувањето започнуваат да 

течат роковите за остварување на судската заштита. Претходната постапка за заштита од 

вознемирување на работно место кај  работодавачот не е задолжителна и не претставува 

основ за покренување на судска постапка за заштита од вознемирување, согласно со овој 

закон. 

Претходната постапка всушност преставува постапка за посредување која по 

своите карактеристики е итна постапка. Лицето кое што е избрано како посредник е 

должно да постапува независно и непристрасно се со цел лицата кои учествуваат во 

постапката за спогодување да склучат спогодба. Постапката за спогодување е постапка 
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која е јавна и во истата може да учествуваат само страните на спорот, како и лицето кое е 

определено како посреедник.  

Постојат различни начини на водење на самата постапка, па така во оваа смисла 

посредникот може да води заеднички или одвоени разговори со страните, како и во 

согласност со едната страна на другата страна да и пренесе и достави предлог и ставови за 

одделни прашања. По потреба, посредникот во текот на постапкта може да направи 

разговори и со лица кои се предложени како сведоци од страна на страните. Посредникот 

е должен за секое преземено дејствие во рамките на постапка за спогодување да изготви 

посебен извештај во кој точно ќе бидат наведени работите кои биле преземени за 

конкретното дејствие. Со оглед на итноста на постапката за спогодување, законодавецот 

предвидел рок во кој истата мора да заврши. Овој рок изнесува 15 дена од започнувањето 

на самата постапка. Со ваквиот определен рок се потенцира фактот за брзо разрешување 

на споровите кои настануваат како резултат на мобингот во рамките на една работна 

средина.9  

Исходот од спроведувањето на постапката за спогодување може да се појави во два 

облика и тоа, како успешно посредување и како неуспешно посредување. Секој од овие 

два облици, засебно предизвикуваат и различни последици и за работникот кој е жртва на 

мобингот, како и за вршителот на мобингот, како и за самиот работодавач.10  

Успешното спогодување, помеѓу жртвата на мобингот и вршителот на мобингот 

доведува до склучување на спогодба помеѓу овие субјекти. Во оваа смисла, посредникот 

во рок од три дена од денот на завршувањето на постапката за посредување изготвува 

спогодба која содржи препораки за вршителот на вознемирувањето на работно место и за 

работодавачот, за престанокот на вознемирувањето и за начинот на отстранување на 

можностите за продолжување на вознемирувањето на работно место, преместување на 

вработениот во друга работна просторија, односно на друга локација. Оваа спогодба за да 

произведува правно дејство истата мора да биде потпишана од страна на жртвата на 

мобингот, вршителот на мобингот, како и од страна на самиот посредник кој ја спровел 

постапката за спогодување.  
                                                           
9
 Член 24 од Законот за заштита од вознемирување на работното место, Сл. Весник на РМ, бр. 79/2013, 

147/2015 
10

 Член 25 и 26 од Законот за заштита од вознемирување на работното место, Сл. Весник на РМ, бр. 79/2013, 
147/2015 
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Од друга страна пак, неуспешното спогодување самото по себе предизивикува 

други последици по лицата кои се вклучени во постапката за спогодување, па така, ако 

страните во постапката за посредување не постигнат спогодба за престанување на 

вознемирувањето на работно место, посредникот е должен во рок од три дена од 

завршувањето на постапката за посредување да изготви писмено известување дека не е 

постигната спогодба, односно дека посредувањето е неуспешно. Писменето известување 

за неуспешно посредување се доставува до двете страни и до работодавачот. 

Согласно законскиот текст, законодавецот предвидел можност и за откажување на 

страните од понатамошно водење на постапката за спогодување, при што доаѓа до 

запирање на постапката. Откажувањето од понатамошното водење на постапката се прави 

со писмена изјава, врз основа на која посредникот донесува заклучок за запирање на 

постапката и тоа во рок од 3 дена од поднесување на писмената изјава.  

Се со цел да се обезбеди целосна заштита на здравјето на работникот, предвидена е 

можност за вработениот кој смета дека е изложен на вознемирување на работно место, 

според мислењето од овластена здравствена установа која врши дејност медицина на 

трудот, му е нарушена здравствената состојба поради вознемирувањето на работно место, 

работодавачот е должен до завршување на постапката за заштита од вознемирување на 

работно место, вработениот привремено да го премести во друга работна просторија, 

односно работна средина. 

Поведувањето на постапка за заштита од вознемирување на работно место, како и 

учеството во таа постапка како сведок, не може да биде основ за ставање на вработениот 

во понеповолна положба во поглед на остварување на правата и обврските од работен 

однос, поведување на постапка за утврдување на дисциплинска, материјална и друга 

одговорност на вработениот, откажување на договорот за вработување, односно престанок 

на работниот однос на вработениот од деловни причини, во рок од две години од денот 

кога е поведена постапка за заштита од вознемирување или од денот кога учествувал како 

сведок во постапка за заштита од вознемирување на работно место. 

Ваквиот начин на решавање на споровите кои настануваат како резултат на мобинг, 

во услови на висока стапка на невработеност као резултат на тешката економаска состојба, 

поради долгиот процес на транзиција, како и начинот на приватизација, во момнетов на 

претставува правен институт кој може да има пошироко практично и теоретско значење. 
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Имено, вработените кои инаку се изложени на голема конкуренција на пазарот на трудот, 

изразуваат сомнеж кон посредникот во постапката за спогодување поради можноста за 

индиректна злоупотреба на супериорната економска и правна положна на работодавачот. 

 

 

Судска заштита на работниците од Мобинг 

 

Вработениот кој смета дека е изложен на вознемирување на работно место, а кој не 

е задоволен од исходот на постапката за заштита од вознемирување на работно место кај 

работодавачот, може да поднесе тужба до надлежниот суд. Споровите кои се поведуваат 

како резултат на дејствијата на мобингот, кај нас во Република Македонија се сметаат за 

спорови на работни односи и по истите се постапува согласно одредбите од Законот за 

парнична постапка, одребите кои поблиску ја уредуваат постапката за работни спорови.11  

Постојат неколку видови на тужби кои може да се поднесат од страна на 

работникот кој е жртва на мобингот и тоа:12 

- поднесување на тужба за утврдување на околноста дека е претрпено 

вознемирување на работното место, 

- поднесување на тужба со која се бара забрана на вршење на однесувања кои 

претставуваат вознемирување на работно место, односно забрана на 

повторување на вознемирување на работно место, 

- поднесување на тужба за преземање на дејствија заради отстранување на 

последици од вознемирување на работно место,  

- како и поднесување на тужба за надоместок на материјална и нематеријална 

штета причинета со вознемирувањето на работно место. 

Во насока на потполна заштита на работникот кој тврди дека е жртва на мобинг, е и 

одредбата со која товарот за докажување на околноста за постоење, односно непостоење 

на мобинг е на тужениот.  

                                                           
11

 Закон за парнична постапка, Сл. Весник на РМ, бр. 7/2011, 124/2015 
12

 Член 32 од Законот за заштита од вознемирување на работното место, Сл. Весник на РМ, бр. 79/2013, 
147/2015 
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Предвидена е и можност за изрекување на привремени мерки, па така, пред 

започнување или во текот на постапката судот може на предлог на странката да одреди 

привремени мерки заради спречување на насилничко однесување или заради 

отстранување на ненадоместлива штета. Во привремени мерки спаѓаат:  

- забрана за приближување до работното место на вработениот и  

- забрана на телефонирање и комуницирање (вербално или електронски). 

Иако Законот за заштита од вознемирување на работно место на Република 

Македонија е донесен во текот на 2013 година, не би можеле да се пофалиме со некоја 

голема судска пракса од оваа област. За недоволноста на судската пракса од областа на 

заштитата на работниците од мобинг говори и донесувањето на првата пресуда за мобинг 

во Република Македонија, која е донесена дури во текот на 2016 година, или дури три 

години по донесување на Законот за зашита од вознемирување на работното место.  

“Донесена е првата пресуда за мобинг во Македонија. Тужителот е лице вработено 

во институција од јавниот сектор, каде што бил подложен на психолошко вознемирување 

– мобинг. Судот наложува, тужените да престанат со психичкото вознемирување на 

работното место на тужителот и да овозможат соодветно вреднување на неговата работа, 

истакнуваат од Македонското задружение на млади правници. Она што е важно за оваа 

пресуда е тоа што таа го пробива мразот и ги охрабрува жртвите на мобинг дека правдата 

е достижна и дека можат да ги остварат своите права во судска постапка, вели за 

Академик адвокатот Петро Јанура, кој е застапник на тужителот.. Тужителот бил жртва на 

мобинг правен со повеќе дејствија и од страна на повеќе лица. Мобингот му бил правен 

така што не му бил даван годишен одмор и, за разлика од другите работници, тој не можел 

да го оствари тоа право. Бил ставен во изолација, не му биле давани работни задачи, а 

еден период не му бил даван ниту електронски пристап до информации ниту, пак, бил 

испраќан на обуки. Сите овие факти ги докажавме во постапката која резултираше со 

првостепена пресуда во корист на тужителот“, појаснува адвокатот Петро Јанура во врска 

со случајот и со постапката која е поддржана од Македонското здружение на млади 

правници.”13 

 

                                                           
13http://www.akademik.mk/donesena-e-presuda-za-mobing-vo-makedonija-se-sozdava-sudska-praksa-koja-
ohrabruva-veli-advokatot-petro-janura/ 
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Заклучни согледувања 

 

Феноменот на мобингот е толку сложен и комплексен, што неговите причинители и 

последици не можат да се осознаат во целина. Воспоставувањето на ефикасен систем за 

превенција и заштита од сите облици на вознемирување на работното место, треба да биде 

една од примарните задачи на секоја модерна држава, која се грижи за своите граѓани, 

пред се за своите работници. За создавањето на еден одржлив систем на заштита на 

работниците од дејствијата на мобингот, неопходно е да се примени еден интегративен 

пристап, во кој ќе биде направена соработка помеѓу сите заинтересирани страни, 

почнувајќи од работниците, работодавачите, сопствениците на претпријатијата, 

социјалниот партнер и сл.  

Имајќи ги во предвид штетните последици кои настануваат за работиците како 

резултат на мобингот, неопходно е сите оние лица кои се жртви на вакви дејствија да ја 

побараат својата заштита во рамките на судската постапка, од проста причина што 

заштитата која се нуди и обезбедува во претходната постапка во практиката се покажа 

како несоодветна за заштита на жртвите на мобингот. Исто така, донесувањето на првата 

пресуда за мобинг во Република Македонија, треба охрабрувачки да влијае врз останатите 

работници кои се жртви на мобинг својата заштита да ја бараат во рамките на судската 

постапка. Од друга страна зголемувањето на бројот на тужбите по оваа основа, ќе влијае 

на извршителите на мобингот да не го практикуваат истиот, всушност самите веќе 

поднесени тужби и донесени пресуди ќе влијаат превентивно.  
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