




                                                

П Р И Р А Ч Н И К

МОБИНГ 

ПСИХИЧКИ ПРИТИСОК НА 
РАБОТНОТО МЕСТО

Скопје, јуни, 2009



Мобинг – психички притисок на работното место

Издавач:
Сојуз на синдикатите на Македонија

Во соработка со:
Фондација „Фридрих Еберт” - Канцеларија во Македонија
Македонско мобинг здружение

Координација: 
Сектор за едукација при ССМ

Уредник и јазична редакција: 
Инда Савиќ

Автор на текстовите:
Јана Величковска, дипл. психолог

Рецензија:
Тања Костова, дипл. психолог

Пилот истражување:
Драган Јовановиќ, бизнис советник
при АППРМ на РМ 

Тираж: 1500

Печати: 
LAMINA - Скопје



Прирачникот е наменет за сегашните и 
идни  членови на синдикатите здружени во 
Сојузот на синдикатите на Македонија кои 
се жртви, или потенцијални жртви на мобинг 
- психички притисок на работното место. 



�

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР

FOREWORD 

ВОВЕД

I.  ОСНОВНО ЗА МОБИНГОТ

ШТО Е МОБИНГ

КАКО ДА СЕ ПРЕПОЗНАЕ МОБИНГОТ

ШТО Е МОБЕР – КОИ СЕ НЕГОВИТЕ ОСОБЕНОСТИ

КОЈ  Е  ЖРТВАТА НА МОБИНГ 

КАКО ДА ОТКРИЕМЕ ДЕКА НАД НАС СЕ ВРШИ МОБИНГ 

КАДЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ МОБИНГ-КОНФЛИКТ 

ПОСЛЕДИЦИ ОД МОБИНГ 

КАКО ДА СЕ СПРАВИМЕ СО МОБИНГОТ
- КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМЕ  ОД НЕГО 

СЛОВОТО НА ЗАКОНОТ 

ШТО НИ Е ПОТРЕБНО ВО ВРСКА СО МОБИНГ 

СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ 

ОБРАЗОВАНИЕ И ТРЕНИНГ 

КОМУНИКАЦИИ И МОБИНГ 

6

8

10

13

20

25

27

30

31

33

37

42

46

48

50

52



�

II. ПИЛОТ-ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА МОБИНГ

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИ ОД
ПИЛОТ-ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА МОБИНГ 

НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК 

III. ПРИЛОЗИ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ 

ЛИТЕРАТУРА 

55

74

77

79



�

ПРЕДГОВОР

Сојузот на синдикатите на Македонија во транзиционите и 
постранзиционите години   се соочува со сé поизразитиот проблем на 
психичкиот притисок врз членството – вработените. Оваа појава зема 
замав и денес  е раширена во повеќето работни средини. Со оглед на  
зачестените обраќања на синдикалното членство за заштита на правото 
на безбедни и здрави услови на работа и заштита на достоинството на 
работникот во обезбедувањето егзистенција, ССМ интензивно го третира 
мобингот. Во функција на подобро информирање за оваа негативна појава 
е и издавањето на прирачникот:  „Психички притисок на работното место 
– мобинг”. Ова  е прво издание од ваков вид во Република Македонија и 
неговата примарна цел е да се пружат основни информации за поимот 
мобинг, препознавањето, последиците и справувањето со него.

 Прирачникот содржи анализа на резултатите од спроведената 
анкета – пилот-истражување на 510 репрезентативни примероци. Ан-
кетата е спроведена од ССМ и Македонското мобинг здружение,  во 
фирмите и установите и во поголемите градови ширум Македонија. 
Во спроведувањето на анкетата помогнаа членови на синдикатите 
здружени во ССМ, како и претседателите на регионалните синдикални 
совети и координаторите во синдикалните канцеларии на ССМ.

 Издавањето на Прирачникот има цел и да ја анимира целокупната 
македонска јавност за сериозноста на проблемот со мобингот, за 
неговата распространетост и за потребата од заедничко ангажирање за 
издигнување на свеста кај вработените, пред сé сторителите и жртвите 
на мобингот - за неговата недозволеност и штетностите од него по 
човековото здравје и вкупниот прогрес во државата.

Мобингот станува светски проблем и процентот на работниците 
изложени на мобинг сé повеќе расте.  Впрочем, за големината на овој 
проблем зборува и фактот што со Резолуцијата од 3 јуни, 2002 година, 
Советот на Европската Унија им наложи на своите членки, со цел за 
постигнување добри услови на работа дека мораат, меѓудругото, да 
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се ангажираат за сузбивање на стресот и малтретирањето на работа. 
Република Македонија како земја кандидат за влез во Европската 
Унија мора да ги следи и имлементира директивите на ЕУ во своето 
законодавство или да носи соодветни закони.

Психичкото малтретирање – непријателската и неетичката 
комуникација во деловниот живот, претставува предизвик за сите 
релевантни субјекти во државата, па и за ССМ како застапник на правата 
и интересите од работа на своето членство. Со оглед на несогледивите 
последици  по зравјето на вработените, третирањето на мобингот за 
ССМ  ќе биде натамошна приоритетна заложба.

ССМ и Македонското мобинг здружение се заблагодарува 
на Фондацијата „Фридрих Еберт” за соработката за издавање на овој 
Прирачник.

  Редакциски  
             одбор
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FOREWORD 

During the transition and post transition years, the Federation of 
Trade Unions of Macedonia (SSM) is facing ever more expressed problem of 
psychological pressure over its members that is the employees. This display 
has taken force and today is present in most of the working environments. 
Having in mind the very frequent requirements of the trade union members 
for protection of the right to safe and healthy conditions for work and 
protection of the dignity of the workers, while they are securing their 
existence, the SSM intensively treats the issue of mobbing. Thus, in order 
to inform better about this negative display we publish this manual: “The 
psychological pressure on the working place – mobbing”. This is the first 
edition of this kind in Republic of Macedonia and its primary goal is to give 
basic information on the term “mobbing”, how to recognize it, which are its 
consequences, and how to cope with it.

The manual is consisted of 11 chapters, and one of those is an 
analysis of the results of a pilot survey on 510 participants. The survey has 
been conducted by SSM and the Macedonian Mobbing Association in the 
enterprises and institutions from the larger cities in Macedonia. Trade union 
representatives of SSM from these cities helped to realize this survey, as well 
as presidents of the regional councils and the coordinators in the regional 
offices of SSM.

The goal for the publishing of this manual is to animate the whole 
Macedonian public for the severity of the problem with the mobbing, about 
its ubiquitousness and the need for mutual engagement in order to raise the 
awareness of the employees, above all of the victims, as well as of the work 
place bullies, that mobbing is unacceptable behaviour, its consequences on 
the human health, and the overall progress in the state.

Mobbing is becoming a world problem and the percentage of the 
workers exposed to mobbing is ever more growing. Actually, the seriousness 
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of this problem is supported by the fact that the Council of the EU has issued 
a resolution on June 3rd 2002, which requires  member states to take action 
against work related stress and harassment at work, in order to achieve 
better working conditions. Therefore, Republic of Macedonia, as a candidate 
country, must follow and implement the directives of the EU in its legislation 
or to bring forth suitable laws. 

The psychological harassment – the animosity and the non-ethical 
communication in the business life, presents a challenge for all relevant 
actors in the state, as well as for SSM, as representative of the rights and 
interests of its members. Having in mind the unforeseen consequences on 
the workers’ health, dealing with mobbing will be priority for SSM in its strife 
to protect workers rights. 

SSM and the Macedonian Mobbing Association are grateful for the 
cooperation with the Friedrich-Ebert-Stiftung on the publishing of this 
brochure.
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ВОВЕД

Психичкото малтретирање на работното место е изразито не-
гативна појава во работните средини, која предизвикува сериозни 
проблеми и по вработените и претпријатијата и вкупната општествена 
заедница. Од овие причини, Сојузот на синдикатите на Македонија во 
партнерство со Фондацијата „Фридрих Еберт„ и Македонското мобинг 
здружение го издаде овој Прирачник за своите сегашни и идни  членови 
на синдикатите здружени во ССМ. 

Основната цел на Прирачникот е едукативна и пружа повеќе 
информации, насоки и предупредувања во врска со овој проблем со 
мобингот - појава која се случува токму на работното место.  

Содржината на Прирачникот е поместена во 3  делови: Основно 
за мобингот, Анализа на Пилот истражувањето за мобингот и Прилози.

Во Првиот дел  се добива јасна  слика за тоа што е мобингот, како 
да се препознае, за видовите мобинг, како превентивно да се дејствува 
за да може полесно да се справиме со него и да се ублажат или  избегнат  
последиците. Изнесени се објаснувања за одликите на лицето што 
врши мобинг, но и доста умешно се поставува прашањето дали секој од 
нас во одредени ситуации  не е мобер. Дали моберите се некои други 
негативни личности, а не ние. Се отвора и прашањето и истовремено се 
апострофираат најповиканите за решавање на овој проблем и помош на 
жртвите од мобинг. 

Објаснувањата за особеностите на мобираните лица – жртвите 
на мобингот,  кои трпат последици по нивното здравје, достоинство, 
позицијата на работното место, ја наметнува констатацијата дека мо-
бингот не е само проблем на поединецот или претпријатијата, туку и 
пошироко, тоа е сериозна закана по вкупното општествено живеење и 
прогресот во државата. Но, поголемиот број работници, преокупирани 
со егзистенцијалните проблеми,  за жал, не се свесни дека се жртви на 
мобинг, сè до  моментот кога ќе се почувствуваат „столчени”, кога ќе се 
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наруши нормалниот тек  на нивниот живот, семејната хармонија и кога 
ќе се доведат во ситуација на беспомошност и непосредни последици по 
здравјето.

Во делот кој го објаснува  патот како да се бара заштита од мобинг,  
изнесени се корисни совети во врска со пружањето отпор за нанесената 
неправда и зачувување на личното и професионално достоинство, потоа 
надминување на стравот од надредениот, значењето на информира-
носта и едукацијата и каде жртвата на мобинг да се обрати за помош. 
Претставена е улогата на Синдикатот и синдикалните претставници,  
претставниците на вработените за безбедност и здравје при работа, 
како и улогата на работодавачите  во надминувањето на конфликтите на 
работа и заштитата од мобинг. 

Комплексноста на проблемот со психичкото малтретирање на 
работното место наметнува потреба од континуирани образовни актив-
ности на вработените, но и на менаџментот  во врска со работењето и 
однесувањето во работните средини. На овој начин ќе бидат поддржани 
напорите на вработените за самостојно, одговорно и иницијативно 
работење и учество во развојот на програмите за подобрување на ква-
литетот на работниот живот, ослободени од било какви притисоци и за-
кани.

И покрај тоа што содржината за комуникациите  е сместена 
на крајот  од Вториот дел, потенцирана е нивната особена важност во 
надминување на мобинг-конфликтите на работното место и општестве-
ната социјализација. Во овој дел се дадени повеќе совети како да се 
остварува добра комуникација, како да се однесува и реагира во одре-
дена ситуација за да се избегне мобингот.

Во Прирачникот се упатува на меѓународни документи, поли-
тики на национално ниво,  стратегии, програми, кампањи, анимирање 
на јавноста преку медиумите,  потребата од водење социјален дијалог 
за мобингот, како и решенија во македонското законодавство  кои се 
однесуваат на правото на еднаквост и недискриминација. Но, со оглед 
на тоа што мобингот е специфична негативна појава која се случува 
на работното место, оправдана е изнесената сугестија дека треба што 
поскоро во нашата држава да се донесе посебен закон за мобинг, по при-
мерот на дел од развиените современи општества во светот.
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Мобинг    

Во прилог на ова е и истражувањето од спроведената анкета (на 
репрезентативен примерок од 510 анкетирани работници во целата 
држава), која јасно покажува дека во Република Македонија постои 
мобинг и тоа во изразена форма.  Ова е прво истражување од ваков вид  
во државата од кое може да се добие претстава за манифестирањето 
и влијанието на мобингот врз менталното и физичкото здравје на 
вработените.

Анкетата е спроведена по различни дејности и сектори, имајќи 
ги предвид: полот, возраста, квалификациите, брачниот статус, наци-
оналната припадност, позицијата на работното место,  итн. Анкетата 
покажа дека:  жртва на мобинг биле 40% од анкетираните најмногу со 
подметнувања и претерани контроли; најголема причина за мобирање 
била политичката припадност; најмногу  мобингот се случувал од страна 
на претпоставените (55%); најголеми  последици се:  нарушена социјално 
емотивна рамнотежа и општото здравје на вработените (40% чувствуваат 
главоболки, тахикардија, зголемен крвен притисок). 

Во однос на заштитата од мобинг, очекувањата на анкетираните 
се дека Синдикатот е единствена организирна форма за нивна заштита, 
што укажува на потребата и натаму  да бидат упатувани за  начините и 
можностите  за справување со оваа појава од страна на оваа организација 
на  работниците. 

Тања Костова, дипл. психолог
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 I.  оСноВно ЗА МобингоТ

I.  ОСНОВНО ЗА МОБИНГОТ

ШТО Е МОБИНГ   ?  

Во човековиот живот, трудот -  работата претставува 
основа за обезбедување на неговата егзистенција и 
затоа има исклучително значајна улога. Една третина 

од деноноќието повеќето работници го поминуваат на 
работа и секој ден се соочуваат со мноштво ризици од 
работната средина по нивното здравје од најразличен вид: 
прав, бучава, екстремни температури, вибрации, психички 
притисок, итн. Поголемиот број работници, за жал, не се 
свесни во однос на ова прашање и трпат последици по 
нивното здравје. Кон ова придонесува недоволната грижа 
на работодавачите било заради финансиски проблеми, не-
соодветна организација на работата (несоодветни лица, 
несоодветни акти), непочитување на законите, несоодвет-
на заштита на: жените, младите, инвалидизираните, повоз-
расните лица, било заради  нарушените меѓучовечки одно-
си. Сепак, во услови на пазарно стопанисување, кај работо-
давачите се развива свеста дека само нормална работна 
средина може да ги донесе саканите деловни резултати.
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Мобинг    

Нездрави или небезбедни работни услови има насекаде, неза-
висно каде се наоѓа работното место (на отворено, во затворено, под 
земја, над земја....). Лошите работни услови влијаат врз здравјето на 
вработените и како последица од нив се јавуваат заболувања од најраз-
личен вид – кардиоваскуларни, мускулно-скелетни  нарушувања, заболу-
вања на респираторниот систем, репродуктивни проблеми, стрес, итн. 
Повеќето нарушувања на здравјето на вработените, како на пример 
кардиоваскуларните заболувања, или хипертензијата, се поврзуваат и 
се смета дека се  поледица на  психичкиот притисок на работното место 
– мобинг.

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.

Мобингот претставува:

- 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, озбо-

рување, подметнување, исмејување, избегнување; насилство на  
работното место;
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 I.  оСноВно ЗА МобингоТ

- удар врз самопочитувањето;
- стратегија за одржување на власт на неспособните;
- начин за остварување на личните цели и интереси за сметка на 

друг.

Мобингот значи и жигосување. Тоа се активности кои  можат 
да содржат бројни однесувања кои нужно не мораат да индицираат 
агресија, или било какви обиди  на исклучување или деградирање 
на  некого. Меѓутоа, да се биде предмет на вакви однесувања скоро 
секојдневно, во текот на многу долг период, при што таквите  однесувања 
се употребени да искажат  непријателство, тоа значи дека   го менуваат 
својот  контекст и се користат да означат, односно да го  жигосаат  некого  
во групата. Всушност, ваквите однесувања, без оглед на нивните значења 
во нормалната секојдневна комуникација, имаат заедничка цел,  да се 
издвои лицето и да се  казни.

Чувството на  загрозеност, љубомора и завист можат да ја 
поттикнат желбата да се елиминира некој  колега (доскорашен пријател) 
особено ако постои услов  неговата елиминација да води кон напредок  
во кариерата. Често жртва на овој вид мобинг може да биде  работник 
кој се истакнува по квалитет и предаденост  на работата и работните 
задачи.

Не дозволувајте да бидете жртва на мобинг !
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Менаџмент  многу лесно може да  донесе погрешни  процени 

и  вината да се стави на товар  на мобираното лице. Тој ќе сака да се 
реши проблемот, но обично го решава на штета на мобираното  лице, 
етикетирајќи го како неприспособлив  и несоодветен за работа во тим, 
или слично.

Подобните над способните/ корумпираните над чесните = 
МОБИНГ

Вработените  на своето  работно место наидуваат на ситуации 
кои се одразуваат врз нивното физичко и ментално здравје и  квалитетот 
на работата. Мобингот, како секојдневна појава која малкумина  ги 
заобиколува, како ќе се доживее и како ќе се одрази врз здравјето 
и квалитетот на работата, зависи од повеќе фактори, а пред сé дали 
работниците го препознаваат, го очекуваат, дали знаат и умеат да го 
контролираат и да се справат со него.

Мобингот може во многу да го наруши нормалниот тек  на животот 
на вработениот, неговата семејна хармонија, да наштети на заедницата. 
Мобингот може да предизвика трауми, тежок стрес – ситуација во која 
жртвата е доведена во ситуација на беспомошност и биофизички силни 
вознемирувања додека трае застрашувањето, како и пострауматски 
реакции, односно однесување и измешани чувства поврзани со 
сеќавањата на мобингот и непосредните последици од него.

Зборот мобинг потекнува  од англискиот „mob”, што значи 
агресивен чопор и зборот „mobbish”, што значи грубо, вулгарно, 
простачко. Научникот Конрад Лоренц (Konrad Lorenz), мобингот го 
споредува со однесувањето на чопор животни кон нивниот непожелен 
член,  негов прогон сé додека самиот не ги напушти.

Иако мобингот како феномен постои со децении и бил проучу-
ван од голем број научници, прв го формулирал и дијагностицирал  
во 80-тите години од минатиот век, и станал светски експерт по ова 
прашање, шведскиот психолог од германско потекло, проф. д-р Хајнц 
Лејман (Heinz Leymann). Со оглед на тоа што сметал дека се работи за 
значаен општествен проблем,  развил ефикасни методи за спречување 
на  мобингот и рехабилитација на жртвите од мобинг. 
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Д-р Хајнц Лејман напишал и енциклопедија за  мобинг во 
која, покрај другото, ја предупредува светската  јавност за овој 
проблем, како и за запоставуваниот и толериран вид на загрозување 
на  основните човекови права, кој може да биде штетен не само по 
жртвата, туку и по работната средина.

Според д-р Лејман, било да се работи за злонамерни 
забелешки, шпиунирање, клеветење, закани, измачување,  целта на  
секој мобинг е да го загрози интегритетот на некое лице,  нејзиниот  
професионален, социјален  и приватен живот. Во своето истражување 
тој ги утврдил карактеристиките, последиците по здравјето и основал 
клиника за помош на жртвите  на мобинг.

Преку националните закони за работното окружување, 
Шведска, Финска и Норвешка ги поддржале правата на  работниците 
за заштита  како на физичкото, така и на менталното  здравје. И денес, 
овие три скандинавски земји предничат во поглед на  заштитата  од 
мобинг.

За мобингот не постои посебна медицинска дијагноза, но може 
да биде причина за многубројни здравствени нарушувања кај човекот, 
било психички, било физички.  Најчесто нарушувањата на здравјето на 
жртвите на мобинг можат да се јават заедно или посебно. Некои од нив 
можат да бидат поизразити, некои може да ги снема, или да евалуираат 
во потешки, или изменети форми.

Мобинг е непријателска и неетичка, вид патолошка комуникација 
на работното место што системски и постојано ја упатува едно или повеќе 
лица, обично кон едно лице, кое е изложено на  психичко малтретирање 
и ставено во беспомошна и безизлезна ситуација.  Активностите на  мо-
бинг се многу интензивни (барем еднаш седмично) и се одвиваат во текот 
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на подолг временски период (најмалку  шест месеци). Заради  големата 
зачестеност и долготрајно непријателско однесување,  ова малтретирање 
резултира  со големо ментално, психосоматско и социјално страдање 
кај жртвата на мобинг. Често се поврзува и со зборот „bully” (силеџија, 
насилник). Генерално, се работи за новодефинирана, но одамна постојна  
форма на малтретирање на работното место.

Всушност, мобингот подразбира постојано напаѓање, понижу-
вање, малтретирање и изолација на еден работник или група работни-
ци, сé дотогаш додека, едноставно, повеќе не можат нормално да функ-
ционираат на работното место, а сé со крајна цел целосно да се ели-
минираат, или да се прогласат за неподобни и болни. Се работи за мал-
третирање кое, во основата,  не е сексуално и расно мотивирано.

Доколку моберот не се откажува од своите намери да ја „столчи”  
жртвата, тогаш прогресијата оди сé до развој на потешка депресивна 
состојба, сериозни психосоматски болести, оддавање на дрога и алкохол, 
па и до состојба на изразит суицидален ризик, обид, па и извршување на 
самоубиство.

Според статистичките податоци на ниво на Европска Унија

• секои четири и пол секунди се повредува по еден 
работник

• секои три и пол минути умира по едно лице поради 
причини што се поврзани со работата

Според Светската здравствена организација: Здравјето треба 
да се разбира како состојба на комплетна физичка, ментална и социјална 
благосостојба на човекот, тое не е само отсуство на болест и слабост. 
Во однос на правото на здравје,  другите права имаат  многу помало 
значење.

Според Меѓународната организација на трудот (МОТ): Без-
бедноста и здравјето при работа претставуваат комплексен процес на 
унапредување на условите на работа и работната средина, превенција 
од повредитe при работа, професионалнитe болести и болеститe во 
врска со работата и заштита и промоција на здравјето на вработените.
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(ЕУ) Општата директива 89/391/ЕЕЗ за безбедност и здравје при 
работа упатува на: Oсновните мерки за поттикнување и спроведување 
на безбедностa и здравјетo при работа, улогата на работодавачите и 
работниците во овој процес, принципите во врска со превенцијата 
на ризиците на работното место, принципите на информирање, 
консултации, обука и тренинг на вработените и нивните претставници, 
како и општите насоки за примена на овие принципи.

Комисијата на ЕУ во Соопштението до Советот на Европскиот 
парламент, од февруари, 2007 година, под мотото:  за подобрување на 
квалитетот и продуктивноста на работата, предложи Стратегија на ЕУ за 
2007-2012. Во неа  се предупредува на ескалирање на новите ризици 
при работа по здравјето на вработените, посебно оние од психичка 
природа. Одредени видови болести кај работниците поврзани со 
работата стануваат доста чести  како резултат на ризиците при работа 
кои се менуваат и се јавуваат нови, како што е психичкото малтретирање. 
Оттука, потребно е да се спроведува истражување и идентификување 
на новите ризици при работа, со цел да се маркираат причините и да се 
предвидат превентивни решенија.

Приоритети во овие истражувања, меѓудругите, Комисијата 
им дава на психичките, бидејќи во денешно време проблемите со 
последиците по здравјето на работниците заради психички притисок на 
работното место се четврта по ред најчеста причина за нарушување на 
здравјето на работникот и спреченост за работа. Нарушеното ментално 
здравје, пред сé депресијата, како последица на мобингот, се предвидува 
дека во наредниот период ќе се искачи на првото место на  листата на 
ризици од работа и причина за несреќи и професионални заболувања.
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КАКО ДА СЕ ПРЕПОЗНАЕ МОБИНГОТ  ?  

Мобинг е широко распространета појава чии последици се 
одразуваат врз социјалното окружување, работната средина и врз 
поединците. Затоа е потребно проблемот да се разгледува  од различни 
аспекти: психолошки, медицински, социолошки и правен аспект за 
да се предупреди на неговото значење  и да се придонесе за неговото 
навремено препознавање.

За жал, луѓето, честопати, не се  свесни дека се мобирани и им 
е потребно  долго време да сфатат дека се соочуваат со  едно целосно 
ирационално и неправедно однесување на работното место. Затоа, за да 
може  успешно да се справува со оваа појава, која  зема сé поголем замав 
и кај нас, мора да се научи кои се нејзините основни обележја.
                         

Постојат разни активности  кои 
се препознаваат како мобинг и зависат  
од самото лице и од позицијата што 
ја има на работното место. Актери 
во мобинг-ситуацијата се: моберот, 
жртвата на мобинг и посматрачите  
- навидум неутрални, но со своето па-
сивно однесување, всушност се група 
за поддршка. Затоа, аналитичарите раз-
ликуваат повеќе  видови мобинг:

       
Хоризонтален мобинг - се одвива меѓу работниците со 

еднаква положба на хиерархиското скалило, односно  кoга еден 
или цела група работници заради внатрешни проблеми, завист 
и љубомора, избираат еден работник - жртва, врз кого сакаат да 
докажат  дека се силни и способни.

Вертикален мобинг - кога се врши по хиерархија: 
претпоставениот малтретира еден работник или цела група, или, 
пак,  група работници малтретира еден претпоставен.

Стратешки мобинг - кога  се вршат структурни промени во 
фирмата или установата (на пр. рационализација и прогласување 
технолошки вишок), претпоставените организирано мобираат 
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одредени лица кои се непожелни, за тие сами да дадат отказ без да 
бараат отпремнина, отштета и сл.

Неколку начини за спроведување мобинг

а) Скратување на можноста за соодветно комуницирање

На жртвата од страна на претпоставениот или колегите и’  се 
ограничуваат можностите за изразување, се прекинува во разговорот,  
се избегнуваат невербалните контакти (на пр. ако жртвата дава некаков 
знак – крева рака или сл., дека сака нешто да каже), се обраќаат со висок 
тон, со понижувачки гестови - мимики.

б) Скратување на можноста за одржување на социјалните односи

Жртвата постојано се изолира, се игнорира, кон неа се однесуват 
како воопшто да не постои, ја преместуваат во работни простории 
оддалечени од колегите, не ја повикуваат на заеднички состаноци и на 
неформални дружења со колегите, итн.

в) Напад врз авторитетот на личноста

За жртвата се измислуваат најразлични приказни, се шират 
невистини за нејзиниот приватен живот, се озборува, се исмејува, во 
негативна смисла се коментираат нејзините лични особености.

г) Напад врз квалитетот на работењето

Жртвата постојано се критикува, и’  се приговара за нејзиното 
работење, се навредува дека не знае да работи, ја тераат да извршува 
понижувачки работи, постојано ја контролираат нејзината работа, се 
казнува без оправдана причина. За да се оствари намерата, да греши во 
работењето и да се избрка од работа, на жртвата: не и’     се даваат работни 
задачи, или и’   се даваат премногу едноставни или претешки, преобемни, 
со куси рокови, или постојано се менуваат,  и’   се одземаат потребните 
средства за работа (телефон, компјутер, работно биро...). 

Не ретко се води кадровска политика на штета на мобираното 
лице (се вработува нов кадар, па од страв да не биде прогласено 
технолошки вишок, лицето-жртва прифаќа да работи било што).
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Намерно Ви даваат преобемна работа
и за која не сте квалификувани за да

прогласат дека не знаете да работите

д) Напад врз здравјето

Во овој вид мобинг спаѓа: присилувањето жртвата да работи работни 
задачи штетни по нејзиното здравје, без соодветна заштита, не и’   се 
одобрува годишен одмор и слободни денови,  и’   се упатуваат физички 
закани,   итн.

 Мобингот е причина за зголемување на бројот на работници 
со следните симптоми:

• Хроничен замор
• Пречувствителност
• Нарушување на сонот
• Менување на телесната тежина (слабеење или дебелеење)
• Депресија
• Плашливост
• Хипертензија
• Кардиоваскуларни заболувања
• Незадоволство
• Повлеченост во себе
• Плачливост

Вообичаено, последиците од мобирачките активности (кои ги 
има многу) особено  по здравјето на жртвата, намерно се припишуваат 
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на исцрпеност од работа, од тежината на работните обврски, и со тоа се 
сака да се докаже дека мобираниот работник, всушност, не може да ги 
врши доверените работни задачи. Значи, според моберите не се работи 
за мобинг над жртвата, туку за тоа дека нивниот колега е неспособен 
работник, невротичен, постојано се жали, нема капацитет за таа работа, 
не умее да се справи со одговорностите. Едоставно, работодавачот 
треба да го избрка работникот – жртва, да си замине дома, бидејќи не е 
способен за работа.

Изворите на мобинг најчесто се од психо-социјална природа. 
Мобингот се случува заради неможноста на поединецот или групата да 
ги „контролира”, односно да се справи со одредени ситуации. Лицето/
лицата остануваат пасивни при појава на мобинг, бидејќи се чувствуваат 
беспомошни. Неизвесноста, стравот од иднината, недоволната љубов, 
се силни психички извори на мобинг. Кај лицето изложено на мобинг се 
забележуваат одредени знаци или симптоми кои се карактеристични 
за мобираните и создаваат предуслови за појава на потенцијални 
физиолошки и биохемиски промени.

Симптомите на мобинг можат да се класифицираат во три осно-
вни групи:

 1. Физички и физиолошки симптоми

Се манифестираат скоро во секој дел од телото. Првата реакција 
е вкочанетост - стаписаност. Во ваква состојба лицето не може да реши: 
дали да ја прифати ситуацијата, дали да се бори и да ја надмине таквата 
ситуација, или да се откаже и да се повлече.

Физиолошките одговори на телото во случај на мобинг се: 
зголемување на шеќерот во крвта, забрзан срцев ритам, покачување 
на крвниот притисок, покачување на нивото на холестерол, длабоко 
дишење, препотување, болки во желудникот, црвенило на лицето, 
треперење на рацете, несоница, и др.

2. Психички симптоми

Нивниот број е голем и зависи најмногу од проценката колку 
еден настан загрозува. Еден ист настан може различно да се доживее 
од различни лица, што зависи од: особеностите на нивната личност, 
темпераментот, начинот на одбрана. Така, кај едниот може истиот 
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настан да предизвика агресија, а кај другиот, нерасположение или 
повлекување.

Но, сепак најчести психички симптоми се:

- когницијата (проблеми со помнењето, расеаност, намалена 
концентрација, беспомошно и дефанзивно размислување);

- емоциите (напнатосрт, анксиозност, страв, бес, обесхрабреност, 
тага, очај, безволност, чувство на вина, промена на располо-
жението).

3. Бихевиорални и социјални симптоми

Овие симптоми се огледаат во: начинот на однесување, 
растроеност, плачење, панично однесување, повлекување во себе, 
неконтролирани движења, претерана употреба на лекови, алкохол, 
цигари, кафе, користење дрога.

4. Организациски симптоми

Отсуство од работа, доцнење, намалена продуктивност, бојкот, 
зголемена склоност кон повреди и несреќи на работа

Мобингот станува модерна „појава на новиот милениум” која 
може да биде или предизвик и „животно” искуство кое ќе ни помогне 
да одиме напред, или опасност што може да биде надвор од нашата 
контрола и да стане сериозна закана по нашето физичко и ментално 
здравје.
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ШТО Е МОБЕР 
– КОИ СЕ НЕГОВИ ОСОБЕНОСТИ  ?

Под поимот мобер се подразбираат негативисти кои постојано ги 
бараат недостатоците кај другите луѓе, а се маскираат со критичност. Тие 
морално, психички и на други начини ги малтретираат и се обидуваат 
да ги елиминираат сите оние луѓе кои мислат дека им  пречат во 
остварувањето на нивните цели.

Моберите најчесто се луѓе 
кои се: нечувствителни, несигурни, 
злонамерни, без разбирање за туѓата 
несреќа, па дури се наведуваат и 
некои психопатски карактеристики. 
Опсесивното и нарцисоидното од-
несување на моберот е резултат 
на неговата себичност. Битното во 
однесувањето на моберот е постиг-
увањето на неговите цели по секоја 
цена. А како нивни најглавни особи-
ни кои скоро секогаш се присутни, 
се критицизмот и егоцентричноста. 
На овие лица не им е својствена 
трудољубивоста и способноста за 
постигнување резултати во работе-
њето, тие се несигурни во своите 
квалитети, бидејќи, во поголемиот 
број случаи, не ги поседуваат. Тоа ги прави инфериорни, ги омаловажу-
ваат другите, неспособни се за емпатија и вреднување на туѓите потреби 
и чувства. Нивното малтретирање на другите е одраз на неможноста да 
се справат со своите проблеми и своето ниско самопочитување. Ако се 
работи, на пр. за унапредување на работното место, тие тоа го сфаќаат 
повеќе како резултат на „критериумот” политичка припадност, личните 
амбиции и интереси, отколку врз основа на критериумот стручност, како 
најрелевантен.

Сторителот на мобинг, или лицето кое врши мобинг (мобер) 
обично „случајно” заборава да ги пренесе важните пораки на жртвата 
(на пр. времето или местото на некоја важна седница), јавно изнесува 

Моберите се личности кои 
„летаат” високо и сакаат да 

бидат секогаш надредени



2�

Мобинг    
негативни оценки за работата на жртвата на мобинг (кои знае да ги 
изврти или и да ги измисли), податоци од приватниот живот, но толку 
прикриено што тешко може да се докаже.

За жал, настојувањата на моберот да ги наметне своите ставови 
на околината за жртвата, најчесто успеваат. Таквите дејства на системски 
терор на моберот, кои за крајна цел имаат отстранување од работа 
на својот колега (најчесто од личен интерес), особено „палат” кај 
претпоставениот.

Психолозите тврдат дека моберите се лица со нарушена личност. 
Нивната неспособност ја лечат со докажување на моќта. Никогаш не се 
сами, секогаш зад нивниот грб се лицата со слаб карактер, полтроните, 
слугите, кои сакаат своите цели и намери да ги остварат за сметка на 
своите колеги, пријатели со кои го делат залакот. Удоволувајќи му на 
моберот, неговите содружници се бескрупулозни и поопасни од моберот 
од прв ред. Тие се доушниците, кодошите без кои моберот не би можел 
да ја оствари својата намера. Многу често препознатливиот мобер, 
кој најчесто и не се труди да ги скрие своите намери, е искористуван 
од индиректните мобери, оние што му помагаат и неретко се случува 
доколку не се остварат нивните амбиции и лична корист, да му го свртат 
грбот и да го напуштат. Или, доколку дојде до промена на позицијата на 
моќниот мобер во надолна линија, први се свртуваат против него и се 
ставаат на страната на жртвата.

Моберите во најголемиот број случаи ја прикриваат немоќта во 
некоја друга сфера од својот живот (во семејството, меѓу пријателите). 
Групата што ја формираат околу себе им помага да се чувствуваат моќни 
и важни, доминантно и лесно го отстрануваат оној кој им стои на патот на 
успехот. Ако немаат некоја посебна цел за унапредување во кариерата, 
тогаш преку мобирање го лечат стравот дека нема да бидат ценети и 
дека можеби и самите ќе станат нечија жртва. Некои мобери свесно им 
наштетуваат на другите за да га присилат да ги напуштат работните места 
и да постават други, нивни луѓе.

Спасот од моберите психолозите го гледааат во изнаоѓањето 
начин да им се застане на патот, но добро да се процени. Понекогаш е 
корисно да се одглуми послушност, но треба и да им се возврати, секако 
со голема претпазливост, особено со надредените, бидејќи постои 
опасност од последици, пред сé од губење на работното место. Овде е 
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корисно и превентивното дејствување на поединецот кое, практично, се 
сведува на здрав начин на живот, кој ја јакне личноста и се спротивставува 
на стресот.

КОЈ Е ЖРТВА НА МОБИНГ  ?
 Секој вработен, без оглед на полот, годините, расата, социјалниот 
статус, вероисповеста, надворешниот изглед, степенот на образованието 
или професионалната позиција (уште повеќе, доколку работата е 
подобро позиционирана, мобингот е посуптилен) може да биде жртва 
на мобинг. Иако истражувањата и искуствата покажуваат дека од мобинг 
подеднакво се загрозени и мажите и жените, при што, по правило, 
мажите ги малтретираат мажите, а жените скоро исклучително жените, 
стручњаците сметаат дека жените, сепак, за нијанса се поризична група.

Мобираните се карактеризираат како личности кои не се 
сосема самостојни, понестабилни се, особено чувствителни на критики 
од другите. Но, жртви на мобинг може да бидат и луѓе кои се особено 
успешни во својата работа, кои се борат за своите права, затоа што тие 
кај моберите предизвикуваат страв од конкуренција, која ќе се обидат 
да ја елиминираат.

Често мислите дека сте на дното?

Дали сте осамени и заборавени ?

Мислите дека веќе никој не се 
интересира за вас ?

Лицето изложено на мобинг искажува емоционални реакции 
кои се јавуваат кога барањата на работното место не се поклопуваат 
со можностите на работникот и се поголеми од неговите способности. 
Долготрајното мобирање предизвикува проблеми во нормалното извр-
шување на работата, проблеми кај работникот во неговото секојдневно 
функционирање, во извршувањето на родителската и брачната улога. 
Ова е сериозен проблем кој има последици врз менталното и физичкото 
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здравје на вработените и во многу случаи причина за несреќи при 
работа, зголемено отсуство од работата и напуштање на работата, а 
што се одразува врз целокупната работа на фирмата или установата и 
нивната економска состојба.

Истражувањата покажуваат дека најизложени групи на мобинг се:

- млади лица, штотуку вработени – на почетокот на својата кариера
- повозрасни работници кои се пред пензионирање
- особено чесни и креативни луѓе
- членови на Синдикат кои се борат за своите права од работа
- лица кои воочиле и пријавиле неправилности во работата
- лица кои по повеќегодишна беспрекорна работа бараат признание 

(морална сатисфакција), поголема самостојност во работата, подо-
бри услови за работа, поголема плата

- работници прогласени технолошки вишок

Неретко на мобинг се изложени и: болните луѓе кои заради нивно-
то често изостанување од работа заради болест може да предизвикаат 
негативна реакција; лицата со посебни потреби; припадници на 
малцинските групи; жени во група на мажи, или маж во група на 
жени; лица заболени од нетипични болести (сида, хепатитис); слаби 
личности подложни на влијание на авторитетот на функции и лицата со 
несоодветни стручни квалификации.

Персоналните карактеристики, како што се: пол, раса, култура, 
возраст, материјален статус, сексуална ориентација, политичка припад-
ност, исто така се високо ризични фактори да се стане жртва на мобинг.

Карактеристични реакции на жртвите на мобинг се: почетно 
самоокривување, осаменост, лично обезвреднување, борба за блокада 
и елиминација на мобингот. Кога првата помисла на жртвите на мобинг 
е дека тие сигурно нешто погрешиле и дека вината лежи во нив, тогаш 
се работи за почетно самоокривување. Жртвите на мобинг, вообичаено, 
се прашуваат која е нивната одговорност за настанатата ситуација, каде 
згрешиле, не им е јасно што се случува со нив, збунети се и анксиозни. 
Се јавува чувство на осаменост, отфрленост и срам заради тоа што им се 
случува. Се плашат дека другите нема да им веруваат, дека ќе ги осудат, 
па затоа молчат за својот проблем и не зборуваат ниту во семејството, 
ниту со пријателите.
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Жртвите на мобинг сметаат дека ова што 

ним им се случува, на друг нема да им се случи 
и ги зафаќа депресија и лично обезвреднување. 
Сметаат дека се „дежурни виновници”, дека не 
може да се приспособат во работењето и да ги 
решаваат проблемите, бидејќи се неспособни 
и ништо не вредат.

Борбата за блокада и елиминација 
на мобингот е реакција карактеристична 
за силните и интелигентни лица, оние кои 
се свесни дека се под влијание на мобинг. 
Тие ги користат расположивите законски, 
психолошки, социолошки, медиумски и други 
средства за да го привлечат вниманието на 
јавното мислење дека се работи за појава на 
мобинг.

Обично мачителите, жртвите на мобинг сакаат да ги прикажат 
како неработници или работници кои не знаат и не сакаат да работат, 
да им се повреди човековото достоинство. Со цел на мобираните 
работници да им се помогне во остварувањето на рамноправен статус 
со своите колеги, пред сé им е потребна голема поддршка и помош од 
семејството и пријателите. Треба да се охрабри жртвата на нападите да 
одговара аргументирано, трпеливо, да ги архивира сите документи, да 
се советува со својот лекар, да ги информира меродавните лица и тела и, 
по можност, да не се користи ниту еден ден боледување.

Борбата е напорна, но ако не се пружи отпор на нестручностите, 
лагите и неправдите, се нарушува сопственото професионално досто-
инство и самопочитување. Најважно е да се сфати дека сопственото 
достоинство е важно и дека никој не би требало да трпи ниту ден на-
вреди, понижувања и манипулирање на работа и дека токму стравот 
од реакциите на шефот и губењето на работното место, заради што и 
жртвите на мобинг најчесто не преземаат ништо, е поттик за моберите 
да бидат уште полоши. Па, мобингот, всушност е израз на слабостите 
и комлексите на надредените, начин да го прикријат своето незнаење 
и слабости. За жал, моберите најчесто многу успешно ги остваруваат 
своите намери, бидејќи од позиција на моќ лесно може да се манипулира 

„Посилните” од 
вас секогаш ви го 

попречуваат патот
Не дозволувајте им! 
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со луѓето. Затоа, една од најзначајните стратегии во справувањето со 
мобинг е да се вложува во своето знаење и умешност.

КАКО ДА ОТКРИЕТЕ ДЕКА НАД ВАС СЕ ВРШИ 
МОБИНГ ?

Прва фаза, не ви даваат да работите, ве изолираат и престануваат 
да ве дружат во паузите – знак дека имаат намера да ве избркаат од 
работното место, било заради тоа што сметаат дека сте вишок, било што 
ви завидуваат и се чувствуваат загрозени заради вашата способност. 
Од оваа фаза можете многу лесно да се извлечете, веднаш расчистете 
и едноставно прашајте го шефот за што се работи и „покажете заби”. Од 
одговорот можете да сфатите дали се работи само за нормален проблем 
на работа кој треба да се реши, или сте навистина жртва на мобинг;

Втора фаза, обично мобингот трае подолго време и жртвата 
не забележува, туку се прашува дали работи добро, дека не се труди 
доволно, дека греши во работењето, дека не може да се приспособи, се 
чувствува помалку вредна на работа, го губи угледот и правото на глас;

Трета фаза, жртвата е дежурен виновник за сите пропусти и 
неуспеси на тимот со кој соработува, се обвинува дека ја попречува 
работата;

Четврта фаза, се бори за опстанок на работата, се труди да ги 
изврши сите доверени работи, иако жртвата е свесна дека преобемните 
работи и со неразумни рокови се со намера;

Петта фаза, жртвата целосно е исклучена од работниот процес, 
се разболува, паѓа во депресија, бара помош од психијатар, ја напушта 
работата, па дури и се обидува да си го одземе животот.
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КАДЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ МОБИНГ-КОНФЛИКТ   

Ако се стекне чувство на изложеност на мобинг, или било кој 
начин на малтретирање на работното место, треба решително на ли-
цето - мобер да му се каже дека неговото однесување не е прифатливо и 
веднаш да престане со истото. Тоа е најдобро да се направи во присуство 
на други лица или претставникот на вработените за безбедност и здравје 
и на Синдикатот.

Претставникот на Синдикатот е лицето со кое можете да со-
работувате. Треба да се има предвид дека мобингот не е само инцидент, 
затоа: водете дневник,  бележете го датумот и времето на настаните, нив-
ниот број, зачестеноста, имињата на сведоците, опишувајте ги настаните 
со што е можно повеќе детали. Притоа, особено обрнете внимание на 
целта - намерата на малтретирањето. Потребно е да се чуваат копиите 
на писмата, мејловите, факсовите, пораките, решенијата, барањата, или 
било која друга форма на коренсподенција со лицето - мобер.

Заедно со Синдикатот треба да се побара помош од психологот 
во претпријатието или установата (ако го има), кадровското одделение, 
во согласност со колективен договор и закон, комисијата за здравје и 
безбедност. Да се комуницира и да се информираат граѓанските здру-
женија или саветувалишта против мобинг. 

ЗАедно СМе поСилни
Да се побара од надлежниот лекар да утврди дека влошувањето 

на здравствената состојба е последица на мобинг на работното место. 
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Задолжително да се контактира овластениот претставник на Синдикатот 
на општината или регионот со цел да се извести јавноста  преку 
средствата на јавно информирање. Многу е важно борбата против 
мобингот да се издигне на високо општествено ниво. Меѓудругото, 
средства за тоа можат да бидат медиумите, подеднакво и пишуваните и 
електронските, како и ефикасното законодавство.

Со Вашиот матичен Синдикат, здружен во Сојузот на синдика
тите на Македонија, односно синдикалниот повереник во вашата фирма 
или установа, разговарајте отворено за конкретниот проблем поврзан 
со мобинг. За да не се наштети на Вашиот углед, договорете се најпрво 
да не се шири случајот и да се примени тактика.  Доколку со сигурност се 
знае кои се моберите, синдикалниот претставник треба да разговара со 
нив и да им предочи дека нивната намера е осуетена. Во случај кога не 
е точно потврдено кои се моберите, Синдикатот случајот ќе го испитува. 
Во активноста треба да се вклучи и петставникот на вработените за 
безбедност и здравје.

ЧленоВи нА СиндиКАТиТе

1. СОЈУЗ НА СИДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА

2. ГРАНСКИ СИДИКАТИ

3. СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 
ФИРМИТЕ И УСТАНОВИТЕ

РегионАлни 
СиндиКАлни 

СоВеТи

СиндиКАлни 
КАнЦелАРии

Доколку не се постигнат посакуваните ефекти, со Ваша согласнот 
Синдикатот може да формира посебна комисија и заедно со претставникот 
на вработените за безбедност и здравје (или комисијата, доколку ја има), 
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ќе ја испитаат целата ситуација, ќе разговараат со работодавачот и ќе 
му го предочат проблемот. Потребно е да се подготвува долгорочен и 
реален стратешки план и механизми за неговата реализација. Доколку се 
работи за сложена ситуација, Синдикатот има право да побара стручна 
помош и да го издигне решавањето на случајот на повисоко ниво на 
синдикално организирање. За жртвата на мобинг – член на Синдикатот, 
ќе биде обезбедена бесплатна правна заштита од страна на Синдикатот 
– здружен во Сојузот на синдикатите на Македонија.

Заради спречување на конфликтни ситуации и заштита на 
вработените од последиците од мобинг, што е на штета и на рабо-
тодавачите и на работниците, Синдикатот може да склучува спогодба, 
колективен договор или друг акт кој е подеднакво обврзувачки за 
потписничките страни.

Претставникот на вработените за безбедност и здравје има 
право да ги обиколува работните места и да дејствува превентивно. 
Да разговара со работодавачот и да инсистира за отстранување на 
штетностите по безбедноста и здравјето на вработените од секаков 
вид. Има право на пристап до сите документи, посебно до извештаите 
и изјавите за проценка на безбедноста на секое работно место, 
кога е потребно да врши контрола и замена со побезбени услови за 
работа, обезбедување лични заштитни средства, како и да ја извести 
инспекцијата за труд и да има увид во нејзините записници.

ПОСЛЕДИЦИ ОД МОБИНГ

Мобингот како појава влијае во голема мера врз   психичкото 
и физичкото здравје на жртвите, предизвикува економска штета за 
жртвите, нивното семејство, за работната организација и воопшто за 
општеството.

По долготрајната изложеност на мобинг, кај жртвите може да се 
јават голем број здравствени проблеми. Најчести се: главоболки, гастро-
проблеми, несоница, хроничен замор, кардиоваскуларни заболувања, 
и др. Но, сепак, најчестите последици се од социоемоционална при
рода. Кај жртвите често се јавува: депресија, анксиозност, конфузност, 
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чести напади на плачење, губење на мотивацијата за работа, апатија. 
Долготрајната изложеност на мобинг неминовно го разнишува 
самопочитувањето и самодовербата на личноста. Мобиногот е многу 
деструктивна појава, особено за жртвата која во екстремни случаи може 
да ја доведе и до суицид.

Какви ќе бидат последиците од мобинг во многу ќе зависи од тоа 
како самата ситуација се доживува, како поединецот се однесува, дали 
се бори со негативните чувства или се помирува со својата „судбина”.

Најчеста и најнепрепознатлива последица од мобинг е анксиоз-
носта. Тоа е внатрешна напнатост, непријатна вознемиреност, очекување 
да се случи нешто страшно. Лицето е емоционално растроено: несигур-
но, чувствува страв, паника, напнатост. Анксиозноста најчесто е проследе-
на со болки во мускулите, забрзано дишење и чукање на срцето, главо-
болки и болки во градите, дигестивни проблеми, несоница...

Кај вработениот – жртва на мобинг се јавува психичка и 
физиолошка реакција која ги надминува неговите реални можности и ја 
намалува неговата способност за оптимално професионално и социјално 
функционирање.

Листата на причинителите на мобинг, како и последиците од него 
не може да биде ниту конечна, ниту универзална, со оглед на фактот дека 
секој човек е индивидуа, со свои специфични особености и потреби.

Сепак, основно и заедничко за последиците од мобинг е дека:

- Го нарушува здравјето (појава на органска или психичка болест 
– пречки во помнењето, ноќен кошмар, проблеми со концентрацијата, 
болки во стомакот, малаксаност, опаѓање на духот, депресија, недостиг 
на иницијатива, повраќање, апатичност, раздразливост, нестрпливост, 
агресивно чувство, несигурност, потење, аритмија, недостиг на воздух, 
тешкотии со крвниот притисок, несоница, мачнина, губење на апетитот, 
плачливост, осаменост, изолираност, грозница...);

- Влијае врз професионалното извршување на работата (заради 
физичка, емоционална и ментална истрошеност), се јавува чувство на 
неуспех, замор и исцрпеност заради претераните барања кои не се 
на релација на способностите на поединецот, односно бараат голем 
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физички и психички инпут, наспроти малите надоместоци во однос на 
финансиска добивка, статус или напредување во кариерата. 

Жртвите на мобинг тешко го доживуваат мобирањето. Посто-
јаниот психички притисок врз нив ги прави да се чувствуваат безвредни, 
безперспективни, збунети и ја бараат грешката само во себе, се 
повлекуваат, изолираат, осамени се и се чувствуваат отфрлени. Најчесто 
не зборуваат со никого од страв да не бидат разбрани и другите да не 
им поверуваат. Во ваквата ситуација често се случува жртвата да не 
биде поддржана и разбрана и од страна на семејството, што двојно го 
зголемува пробленот.

Самообезвреднувањето, комлексот на пониска вредност, го 
попречува мобираниот работник да се соочи со ситуацијата, проблемот 
останува нерешен и уште повеќе комлициран. Ова не е карактеристика 
за особено силните личности кои се свесни дека се мобирани, кои 
се спротивставуваат на неподобноста по нивното здравје и статус на 
работното место. Тие се борат против таквата настаната ситуација, 
користејќи ги сите расположиви средства против мобирањето.

Како резултат на негативните влијанија од мобингот, сепак 
речиси се неизбежни реакциите кај жртвата од видот на: промени 
во однесувањето, изолирање од околината, некритично и агресивно 
однесување, опаѓање на концентрацијата и продуктивноста, а 
во поизразити случаи (кога личноста веќе не може да го поднесе 
притисокот) и до злоупотреба на антидепресивни средства, алкохол, 
никотин, дроги, итн. Овие лица имаат почесто проблеми со здравјето 
и затоа отсуствуваат од работа, почесто одат на лекар, сметаат дека 
не се доволно продуктивни (иако можат повеќе), заради тоа што не се 
чувствуваат добро.

Наместо да трпиш да те шиканираат и
да се плашиш да не го изгубиш работното
место, побарај правна и лекарска помош

 Ефектите по работникот - жртва на мобинг се многу деструктивни. 
Доколку тој сам  ја напушти работата, може да се случи да не може да 
најде нова работа, да биде исфрлен од пазарот на трудот. Ова  може да се 
случи и доколку жртвата е избркана од работа и тоа многу време пред да 
стекне услови за пензионирање.



3�

Мобинг    
Една од можните последици 

по мобираниот, исто така, е ова лице 
да побара помош од психијатар или 
психолог, при што не е исклучено 
погрешно да биде разбрана состој-
бата и жртвата да биде маркирана со 
погрешна дијагноза, како, на пример: 
параноја, депресија, нарушување во 
однесувањето, нарушување на лично-
ста, и сл. Ова може да ги уништи мож-
ностите на жртвата да оствари  про-
фесионална рехабилитација, или да 
се обиде да се врати на претходното 
работно место, односно на пазарот на 
трудот.

Дали листата на професионални болести на национално ниво треба 
да се дополни со заболувања како резултат од мобинг (Листа на 
професионални болести „Сл. весник на Република Македонија“ бр. 
88/2004)?

Употребата на антидепресивни средства станува зачестена појава 
кај вработените – причината за тое е и мобингот

Појавата на мобинг на работно место носи последици и за 
самата работна организација. Се зголемува отсутноста од работа, 
работниците стануваат помалку лојални на организацијата, се намалува 
продуктивноста и квалитетот на работа, а доста често се принудени да 
дадат отказ, не постои деловна етика. Недоволната усогласенот меѓу 
барањата од работникот и неговите способности мора да се предвидат и 
да се сведат на минимално ниво, со што на минимално ниво ќе се сведе 
и психичкиот притисок врз вработениот.

За успешноста на секоја фирма треба да се имаат предвид повеќе 
фактори, но, секако, најважното е да се следи здравјето на вработените, 
бидејќи тие се носители на добробитта. Заболувањата кај вработените, 
менаџментот најчесто ги припишува на неможноста тие да го поднесат 
притисокот на деловниот живот. Ваквата политика на менаџментот не 
води кон прогрес. Заболените, заради лошото психолошко работно 
окружување, односно мобинг, не претставуваат поттик на менаџментот 
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во организирањето на работната процедура во нивните компании. Исто 
така, мобираните работници често одат на боледување, потоа предвреме 
се пензионираат, што, пак, претставува финансиско оптоварување и за 
фирмата и за националниот буџет.

Оттука, многу покорисно е да се вложи во превенцијата, во 
која спаѓа и стручната рехабилитација на работниците кои често одат 
на боледување. Ова со цел, овие трошоци да се префрлат на изворот, 
на работното место, на работното окружување, чија лоша состојба ги 
предизвикала трошоците. Значи, многу поекономично за компанијата 
е на ваквите работници – жртви на мобинг да им се овозможи стручна 
рехабилитација и да го реорганизираат работното окружување, отколку 
долго да ги „влече” по боледувања и на крајот да им даде отказ.

Конфликтите на работа кои за последица го имаат мобингот, 
доколку не се превенираат и решаваат во корист на сите, прогресираат и 
предизвикуваат негативен развој, влошувајќи го работното окружување, 
потоа последиците по работната организација во смисла на зголемени 
трошоци за производство, недостиг на мотивација кај вработените, и сл.

Последиците од мобингот се долготрајни и прогресивни, дури и 
опасни по животот на вработените изложени на мобинг. Затоа, главна цел 
на сите релевантни субјекти треба да биде сузбивање на оваа негативна 
појава.

КАКО ДА СЕ СПРАВИМЕ СО МОБИНГОТ
– КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИМЕ ОД НЕГО ?

Пазарниот начин на стопанисување, во рамки на процесите на 
светската глобализација, а во поново време и светската економска 
криза, продуцира бројни слабости. Се заоструваат односите меѓу 
трудот и капиталот. Побарувачката на евтина работна сила за економски 
моќните е на преден план, а социјалната сигурност, пак, несомнено 
станува одговорност на сите во државата. Секој поединец, група, 
работен колектив, институција, установа и секоја организирана форма 
на социјален живот треба да биде одговорна за она што го прави 
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(политичка одлука, наставно-образовна дејност, научни истражувања...). 
Ерозијата на бизнис етиката е резултат на деловната активност и 
деловните конкурентни односи, но од друга страна, пак, ги разорува 
моралните елементи на деловната култура.

Доколку сте жртва на мобинг никако не смеете да дозволите и 
понатаму да бидете мобирани, мора решително да се борите против 
оваа појава која е се пораширена во нашите работни организации.

Жртвата не смее да попушти и мора да 
биде истрајна. Најдобро е да не се донесуваат 
избрзани одлуки и да не се напушта работното 
место. Собирајте информации и податоци за 
мобирањето, за активностите кои се вршени 
против вас (датум, време), психофизиолошките 
последици кои тоа ги имало врз вас. Чувајте 
ги сите докази кои посочуваат дека сте биле 
жртва на мобинг, но не барајте информации 
од лицата блиски до моберот. Обратете 
се за помош кај психолог доколку има во 
вашата работна организација, и до соодветен 
претставник од синдикатот. Доколку сте во 
можност најдете си сојузници, некои колеги 
кои ќе ви бидат сведоци и кои ќе ви помогнат 
во борбата против моберите. Но, не забора-
вајте решително да се спротивставите на 
таквото однесување. 

Најважна, сепак, е превентивната заштита од мобинг, ор-
ганизирана како: примарна, секундарна и терцијарна.

Речиси нема работник кој 
помалку или повеќе не е изложен на 
мобинг. Кај едни поттикнува акција, 
која продуцира успех, односно ја 
подобрува ситуацијата, но кај други 
предизвикува губење на желба за 
активирање и негово елиминирање, 
што води до штетни и непријатни 
последици.

Во лавиринтот на 
мобингот, најдете       

го патот да го 
победите

Со мобингот треба 
да се справите!
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 Жртвите на мобинг, за да го надминуваат непријатниот и штетен 
психички притисок на работното место и подобро да се чувствуваат, 
потребно е: што повеќе да бидат работно и социјално активни и 
ангажирани, да бидат продуктивни, добро организирани и да ги 
планираат своите активности. Да го развиваат оптимизмот и позитивното 
мислење, да бидат што поекстровертни, а, во исто време, да се трудат 
да ги намалат своите негативни мисли и чувства и преокупираноста со 
проблемите.

Мобингот е широко распростанета појава, а неговите последици 
се рефлектираат врз социјалната, работната средина и поединецот, затоа 
треба да се посочи на значајноста на овој проблем од различни аспекти,  
навремено да се препознае, затоа што мобингот може да се спречи само 
со перманентна примарна превенција, информирање на работниците и 
нивна едукација, и преземање на конкретни чекори за негово сузбивање 
и развивање комуникациски вештини.

Неколку совети за превенција и справување со мобинг

 

  
 

 
Претставник за 

безбедност и здравје 
при работа

Препознавање
Синдикатот

Заштита

Контрола

Проценка

Елиминирање

За справување со мобингот може да се преземат  иницијативи:

- на индивидуално ниво/лицето ги елиминира или редуцира 
мобинг ситуациите во неговата околина; ја оценува потенцијалната 
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штетност; госведува на минимум степеност на притисок кој го 
доживеал како резултат на мобинг.

- на организациско ниво/ се анализира работата, за да се создадат 
услови за промена на работната атмосфера – менаџмент на 
конфликтите на работа. Вработените да се мотивираат, да се 
обезбедат:

- здрави и безбедни услови за работа;
- стимулативни можности за личен развој и самоостварување;
- правично и објективно наградување;
- непостоење предрасуди и дискриминација врз било каква 

основа;
- услови вработениот да се чувствува корисен, успешен, 

почитуван;
- партиципација во поставувањето заеднички цели и носењето 

одлуки, разрешување и справување со проблемите.
- урамнотеженост на работниот и приватниот живот на 

вработените лица
- право на приватност и на сопствени мислења, ставови и 

гледишта (плуралитет на идеи во орагнизацијата)
- социјално одговорна работна средина (организација која е 

чувствителна на потребите на вработените)

Појдете кај вашиот лекар и
објаснете му како се чувствувате

на вашето работно место

Многумина се обидуваат последиците од мобинг, чувството 
на напрегнатост и страв, да ги ублажат на несоодветен или дури 
штетен начин по нивното здравје, најчесто со употреба на: никотин, 
алкохол, кофеин, наркотици, средства за смирување. Меѓутоа, овие 
стимуланси не само што не ги намалуваат последиците од монинг, 
туку ги влошуваат уште повеќе и создаваат зависност. Наместо земање 
стимуланси и средства за смирување, современиот човек би требало 
да научи и применува методи за избегнување на мобинг и намалување 
на неговите штетни дејства. Некои од нив можеме да ги спроведуваме 
и сами, како на пример: намалување на обемот на дневни обврски 
(работни, семејни, општествени), правилна исхрана со многу витамини и 
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минерали, избегнување стимуланси и седативи, уреден ритам на спиење, 
спортување, техники на опуштање.

Во работната средина

Постојат различни мерки зависно од тоа дали треба да се 
спречи развивањето на мобингот, или да се рехабилитира жртвата. 
Превентивно би требало во интерес на работодавачот да биде, да 
воспостави политика на превенција за да не дојде до ескалација на 
конфликтот во  опасни состојби. Не е доволно ако работодавачот објави 
дека настаната конфликтна ситуација не е во интерес на организацијата 
и дека тоа мора да се спречи. Една од превентивните мерки би требало 
да биде едукацијата на менаџерите на сите нивоа за да се воспостават 
правила кои треба да одредат како треба да се реагира ако конфликтот 
ескалира.

Еден од начините за рана превенција е да се обрне внимание на 
организациското работење на компанијата и етиката на однесување. 
Кога мобинг процесот ќе се развие, обврската на работодавачите би 
требала да биде да ја заштитат жртвата. Нејзиното жигосување мора 
да биде спречено, и тој/таа мора да бидат во состојба да ја задржат 
својата претходна репутација и способност. Би требало жртвата да се 
испрати на боледување и би требало на истата да и’       се понуди стручна 
рехабилитација. Да се допушти несреќното лице да мине низ мобинг 
процесот и потоа само да се отфрли е голем пропуст на работодавачот.

Треба, исто така, работодавачите да избираат едно, или повеќе 
лица во организацијата на кои вработените кои се во опасност од мобинг 
ќе можат да им се обратат за совет. Покрај тоа, работодавачот треба 
да ги почитува и применува постојните законски регулативи кои би 
помогнале во борбата против мобингот и треба да ги обезбедат правата 
на вработените на физичко и психичко здравје на работа. Работодавачите 
треба редовно да вршат интерна контрола на работното окружување, за 
да ги обезбедуваат потребните услови за работа.
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СЛОВОТО НА ЗАКОНОТ

Во Република Македонија не постојат конкретни правни 
норми, посебен закон против мобинг, кој ги забранува 
и санкционира постапките (активностите) со кои се 

врши мобинг, но основните слободи и права на човекот, 
правото на безбедни и здрави улови за работа, како и 
правото на недискриминација се регулирани во: Уставот 
на Република Македонија, Законот за работни односи, 
Кривичниот законик, Законот за безбедност и здравје при 
работа, Законот за еднакви можности на жените и мажите,  
колективните договори, а во процедура е и носење закон 
против дискриминација. 
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УСТАВОТ  на Република Македонија ги гарантира:

- Основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати 
со меѓународното право и утврдени со Уставот;

- Социјална правда, економска благосостојба и напредок на лич-
ниот и заедничкиот живот.

- Хуманизмот, социјалната правда и солидарноста;
- Еднаквоста во слободите и правата независно од полот, расата, 

бојата на кожата, националното и социјалното потекло, поли-
тичкото и верското уверување, имотната и општествената по-
ложба.

- Еднаквоста пред Уставот и законите.
- Слободата на здружување заради остварување и заштита на 

нивните политички, економски, социјални, културни и други 
права и уверувања.

- Секој има право на работа, слободен избор на вработување, 
заштита при работењето и материјална обезбеденост за време 
на привремена невработеност.

-  Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно 
место.

- Секој вработен има право на соодветна заработувачка.
- Остварувањето на правата на вработените и нивната положба 

се уредуваат со закон и со колективни договори.
- Граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално оси-

гурување утврдени со закон и со колективен договор.
- Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната 

сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална 
праведност.

- На секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заш-
тита.

- Граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува соп-
ственото здравје и здравјето на другите.

- Се забранува секој облик на мачење, нечовечко или понижу-
вачко однесување и казнување.
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 Кривичен законик на РМ: Член 137: „Тој што врз основа на разлика 
на полот, расата, бојата на кожа, национално и социјално потекло, пол и 
верско убедување, имотна и општествена положба, јазикот и друго лично 
својство или околност, ќе му одземе или ограничи права на човекот и 
граѓанинот утврдени со Устав, закон или со ратификуван меѓународен 
договор, или врз основа на овие разлики им дава повластици на граѓани 
спротивни на Уставот, ќе се казни со казна затвор во траење од 3 месеци 
до 3 години:

- Ако делото го стори службено лице во вршење на службата, 
ќе се казни со казна затвор од 6 месеци до 3 години;

- Правно лице ќе се казни со парична казна”.

Член 139: „Тој што со сила или сериозна закана ќе присили друг 
да стори, или да не стори, или да трпи нешто, ќе се казни со парична 
казна, или со затвор до 1 година. Ако делото го стори службено лице при 
вршење на службена должност, ќе се казни со казна затвор од 6 месеци 
до 5 години. Гонење за ова кривично дело се презема по приватна 
тужба”.

Во член 142 се зборува за мачење и друго сурово нечовечно, или 
понижувачко постапување и казнување. Ако настапат штетни последици 
по оштетениот заради ваквото однесување, сторителот ќе се казни со 
затвор од 1 до 10 години.

Член 143: „Тој што во вршењето на службата малтретира друг, го 
застрашува, го навредува или воопшто кон него постапува на начин со 
кој се понижува човечкото достоинство и неговата личност, ќе се казни 
со казна затвор од 6 месеци до 5 години”.

Во Законот за работните односи, членовите од 6-11 се 
однесуваат на забрана на дискриминација и вознемирување и полово 
вознемирување, но без јасно предвидена законска санкција: „(1) Рабо-
тодавачот не смее барателот на вработување или работникот, да го става 
во нееднаква положба заради расата, бојата на кожата, полот, возраста, 
здравствената состојба, односно инвалидност, религиозното, политичко 
или друго убедување, членување во синдикатите, националното или 
социјалното потекло, статус на семејството, имотната состојба, половата 
насоченост или заради други лични околности. 

(2) На жените и на мажите мораат да им бидат обезбедени еднакви 
можности и еднаков третман при вработувањето, напредувањето во 
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работата, оспособувањето, образованието, преквалификацијата, платите, 
наградувањето, отсуството од работа, условите за работа, работното 
време и откажувањето на договорот за вработување” (член 6). 

 Закон за еднакви можности на жените и мажите: „Се забра-
нува дискриминација врз основа на пол во јавниот, приватниот сектор 
во областите на вработување, трудот, образованието, социјалната 
сигурност, културта и спортот” (член 3).

Законот за безбедност и здравје при работа (“Службен 
весник на РМ”, бр.92/07), меѓудругото, како основен принцип го 
декларира принципот на превенција на повредите при работа, 
професионалните болести и болестите во врска со работата и  го 
обврзува работодавачот за:  изготвување проценка на ризик на 
работното место и изјава за безбедност,  како  и организирање 
здравствени прегледи на секои 18 месеци.

Проценката на ризикот е нов пристап во заштитата на 
здравјето на работниците. Тоа е системско евидентирање и проце-
нување на сите фактори во работниот процес, со цел да се утврдат 
можните видови  опасности и штетности на работното место и ра-
ботната средина кои можат да предизвикаат оштетување на здравјето, 
повреди на работа, професионални болести и болести во врска со 
работата. Проценката на ризикот започнува со препознавање, утврду-
вање и групирање  на опасностите и штетностите на работното место 
и работната средина и поаѓа  од актуелната  состојба на безбедноста 
и здравјето на работа за секое работно место.

Изјавата за безбедност е основен документ кој ги опишува 
карактеристиките на работниот процес и содржи идентификација 
на опасностите и проценка на ризикот за  безбедност и здравје на 
работното место и пропишува соодветни мерки за заштита.

Со извршување на овие обврски од Законот од страна на 
работодавачот, во многу ќе се придонесе  и за откривање и отстрану-
вање  на штетностите на работните места и последиците од нив по 
здравјето на работниците, а со тоа и последиците по работниците  
изложени на психички притисок - мобинг.
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ШТО НИ Е ПОТРЕБНО 
ВО ВРСКА СО МОБИНГОТ?

За големината на проблемот со мобингот потврдува и фактот што 
со Резолуцијата од 3 јуни 2002 година, Советот на Европската Унија им 
наложи на своите членки, со цел за постигнување здрави и безбедни 
услови за работа дека мораат да се ангажираат за сузбивање на сите 
можни состојби на работното место штетни по здравјето на работниците, 
меѓу кои и мобингот. Република Македонија како земја кандидат за влез 
во Европската Унија мора да ги следи и имплементира резолуциите 
и директивите на ЕУ во своето законодавство или да носи соодветни 
закони. Потребно е, исто така, да ги испочитуваме и имплементираме 
во нашето законодавство насоките од Стратегијата 2007-2012 која се 
однесува на безбедноста и здравјето при работа, а во која се потенцира 
потребата од справување со појавата на мобинг како нова опасност по 
здравјето при работа.

Политика на национално ниво и национална стратегија

      Почитување на законите и регулативите

• Утврдување надлежности на соодветна институција
• Вклучување на Инспекцијата за труд
• Трипартитен социјален дијалог 
• Национален совет
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• Едукација и истражување
• Индикатори (прибирање, обработка и анализа на податоците)
• Активно вклучување на:

 Организациите на работниците (Синдикатот);
 Работодавачите
 Граѓанскиот сектор (Македонско мобинг здружение, 

Македонско здружение за заштита при работа...)
• Кампањи
• Медиуми

 Национална програма

Владата на РМ согласно Законот за безбедност и здравје при работа 
носи Програма на национално ниво. Правната основа на Програмата за 
безбедност и здравје е член 4 од Конвенцијата на МОТ бр. 155 за заштита 
при работа, здравствена заштита и заштита на работната средина, како 
и член 4 од Законот за безбедност и здравје при работа. Во отсуство на 
посебен Закон против мобинг во нашата држава, а заради сериозноста 
на последиците од оваа појава која станува сé поизразита, упатно е 
мобингот да се третира во споменатата Програма на Владата на РМ за 
безбедност и здравје при работа.

Исто така е потребна:

• Целосна имплементација на ЕУ регулативите на национално ниво 
кои се однесуваат на безбедноста и здравјето при работа

• Развој и промоција на имплементацијата на националната 
стратегија за безбедност и здравје при работа

• Идентификација и евалуација на ризиците на работно место.

Овие мерки се потребни бидејќи во многу ќе помогне во превенцијата 
од мобинг конфликтите и изложување на жртвите на мобинг на нови 
стресови во случај на поведување судски спор. Потребно е да се 
надмине стереотипот дека безбедност и здравје при работа подразбира 
носење шлем и заштитни ракавици, или – ХТЗ (хигиено-техничка 
заштита). Вработените имаат право на безбедност и здравје при работа 
во вистинската смисла на зборот, вклучително и заштита од психички 
притисок на работното место, за што е потребно да се донесе посебен 
закон, следбено на развиените современи општества.
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СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ

Времето во кое живееме, време на глобализациски и транзициски 
феномени, во многу погодува за развивање на капацитетот кај обичните 
луѓе да станат мобери. Самиот факт што за мобингот во последно време 
се зголемува интересот и започнува сé повеќе да се зборува и пишува, 
го потврдува фактот за неговото ескалирање, како и потребата од 
преземање мерки за превентивно спречување и сузбивање како појава. 
Ова е од интерес и на работодавачите (кои губат од профитот), но и на 
целото општество. Имено, работникот – жртва на мобинг индиректно со 
своето однесување (пред сé агресивно, суицидно) влијае и го нарушува 
семејниот живот. Значи, мобингот, како групен феномен од средината 
во која се случува малтретирањето, се префрла во друга група во 
која жртвата егзистира – семејството и околината. На таков начин се 
зголемува брјот на лицата кои трпат последици од мобинг.

ЕКОНОМСКО СОЦИјАЛНИ 
СОВЕТИ

СОЦИјАЛЕН 
ДИјАЛОГ

НАЦИОНАЛНО 
НИВО

ЛОКАЛНО 
НИВО

НА НИВО НА 
КОМПАНИјА
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Заради сериозноста на ваквото нарушување на биолошкото, 
психичкото и социјалното единство кај жртвите на мобинг (која го 
разорува здравјето на поединецот, но исто така влијае врз пошироката 
животна и работна средина и станува општествен проблем) мора 
соодветно да се третира во нашата држава. Секако, еден од првите и 
нужни чекори е да се води социјален дијалог на сите можни нивоа.

Како еден од инструментите за развој на социјалниот дијалог во 
фирмите и установите, секако е потпишувањето колективни договори 
за правата од работа. Покрај тоа, секој настанат спор може да се реши 
по мирен пат без последици по страните од спорот, а согласно Закон за 
мирно решавање на работните спорови.

 Согласно Уставот на РМ и Законот за работни односи, на нацио-
нално ниво се потпишани колективни договор за приватниот и јавниот 
сектор во кои се дорегулирани правата од работен однос. Покрај овие 
колективни договори, Сојузот на синдикатите на Македонија се залага 
за потпишување посебни колективни договори за дорегулирање на 
правото на вработените за безбедни и здрави услови при работа, чија 
содржина може да биде и заштитата од мобинг и мерките што треба 
работодавачот да ги преземе во договор со Синдикатот за неговото 
надминување. 

 Колективни договори кои ги дорегулираат правата од работа 
согласно Законот за работни односи се потпишуваат на ниво на дејност. 
Исто така и на ова ниво може да се потпишуваат колективни договори за 
безбедност и здравје при работа во кои ќе биде опфатено и третирано 
прашањето на психичкото малтретирање на работното место.

 Во разговарањето, преговарањето, договарањето за трудовите 
права на ниво на трговско друштво или јавен сектор, меѓу кои за правото 
на достојни услови за работа (без психичко малтретирање) голема улога 
може да има претставникот на вработените за безбедност и здравје и 
синдикалниот претставник. Вработените според Законот за безбедност 
и здравје имаат право да изберат свој претставник кој ќе се грижи за 
условите за работа кои нема да му штетат на здравјето на работникот. 
Согласно Законот за работни односи вработените имаат право да 
основаат Синдикат.
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Согласно Законот за безбедност и здравје при работа, на 

национално ниво треба да се формира Национален совет за безбедност 
и здравје при работа. За жал, и покрај тоа што Законот е донесен во 2007 
година, и социјалните партнери и другите субјекти имаат номинирано 
свои претставници, ова советодавно експертско тело сé уште не 
започнало да работи. Функциите на Националниот совет за БЗР се да:

• Разгледува и дава мислење и предлози за:
• Програмата,
• Состојбата во областа на безбедноста и здравјето,
• Стратегија за кохерентната политика за спречување и намалување 

на повредите, професионалните болести,
• Стручните основи за изработка на закони и други прописи за 

безбедност и здравје,
• Документи на меѓународни организации во однос на безбедноста 

и здравјето при работа.

Преговарањето за добрата организација на работата, менаџирањето 
секако е еден од клучните фактори за безбедноста и здравјето на 
работното место од сите аспекти, вклучувајќи ја: поставената задача, 
потребното време за нејзиното извршување, тимот и неговата стручност, 
како ефективно и без психички притисок да се раководи и работи – да се 
работи со задоволство; како да се решаваат настанатите ситуации штетни 
по здравјето и животот на работниците и да се постигне најдоброто 
решение.

ОБРАЗОВАНИЕ И ТРЕНИНГ

Мобингот е комплексна појава и затоа е потребно континуирано 
образование и тренинг во врска со работењето и однесувањето во 
работните средини. Наменети се за: вработените, но и за менаџерите и 
раководителите. Образовните активности ги реализираат: едукаторите и 
тренерите кои се занимаваат со образование и обучување, пренесување 
и ширење знаења и вештини, како во самата организација, така и надвор 
од неа, како и експерти од различни области на науката и праксата.

Вработените треба континуирано преку образовни активности 
да се приспособуваат на промените на новата пазарна економија. Да 
можат да учествуваат во развојот на програми за подобрување на 
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квалитетот на работниот живот, кој подразбира тесна соработка меѓу 
менаџментот и вработените. Менаџментот треба да обезбеди услови за 
образование и тренинг на вработените и да ги поддржи нивните напори 
за самостојно, одговорно и иницијативно работење, ослободени од било 
какви притисоци и закани.

Работното секојдневие на вработените можат да го нарушат 
различни случувања кои можат да предизвикаат варијации во однос 
на нивната работоспособност и квалитетот на работата. Тие случувања 
можат да имаат стимулирачки ефект и да влијаат врз подобрување 
на квалитетот на работата, но можат да бидат и дестимулирачки, да 
ја надминат границата на толеранција и да доведат до последици врз 
менталното и физичкото здравје на вработените.

Образованието и тренингот во врска со мобингот преку разни 
форми ќе придонесе:
 
1. Во работните средини за:

• Остварување на бизнис целите на фирмата,
• Остварување добивка,
• Зголемување на продуктивноста на фирмата,
• Зголемување на квалитетот на работењето,
• Намалување на флуктуацијата на кадарот
• Развивање на знаењето и вештините на вработените
• Подобро приспособување на организацијата на постојаните 

промени во транзиционите и постранзиционите процеси
 

2. Лично за вработените:
• Да бидат подобро подготвени и поуспешно да ја организираат, 

планираат и реализираат работата;
• Да работат што посигурно и попрецизно - поточно;
• Со унапредување на личните вештини за справување со мобингот 

ќе обезбедат конкурентна позиција за себе во самата фирма, а со 
тоа и на пазарот на трудот;

• Да ја унапредуваат својата кариера;
• Да ги прошират и продлабочат своите основни знаења, технички 

и интерперсонални вештини;
• Да бидат поуспешни во примањето или пренесувањето на 

знаењата, вештините и стручните информации;
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• Да остваруваат подобра комуникација со своите колеги и 

претпоставени, да го привлечат нивното внимание и да се 
интересираат за нив, да придонесат за подобра работна 
атмосфера, унапредување на работните односи и да ја подигнат 
на повисоко ниво продуктивноста во работењето.

КОМУНИКАЦИИ И МОБИНГ

А) Во надминување на проблемот со мобингот особена важност 
имаат комуникациите. Во денешни услови тие се масовни и имаат сосема 
поинаква природа и функција во споредба со традиционалниот тип на 
комуникации.

Масовното комуницирање, кое претпоставува постоење 
комплексни начини на комуницирање (се користат различни средства за 
комуникација: печат, радио, телевизија, филм, интернет....) станува јавно, 
наменето за огромна публика и емитира масовни пораки од најразличен 
вид.

Комуникациите ги претвораат индивидуалните искуства во 
заеднички и јавни и силно влијаат врз интеграцијата на општеството и 
самите претставуваат фактор на општествената социјализација, но во 
исто време, наметнуваат норми и ставови, ги уриваат традиционалните 
вредности, создаваат лажни илузии, ги глорифицираат материјалните 
вредности, придонесуваат за општествената дезорганизација, за 
застрашувачка зачестеност на општествено-патолошките и деликвентни 
појави, итн.

Организацискиот комуникациски систем треба да овозможи 
процесуирање и размена на информации меѓу менаџерите и вработените 
на сите нивоа. Содржината и природата на процесот на комуникација во 
организациите ги предвидуваат реакциите на вработените во врска со 
нивната работа и организацијата во целост. Комуникациите насочени 
против вредностите на другите, а за личните интереси, создава чувство 
на отсуство на поддршка и недоверба, што само по себе ја зголемува 
психичката стега на вработените.

КОМУНИКАЦИИ И МОБИНГ
Синдикатот 

Претставник за безбедност и здравје при работа 

 

Заштита

 

Контрола

КОМУНИКАЦИИ И МОБИНГ
Синдикатот 

Претставник за безбедност и здравје при работа 

 

Заштита

 

Контрола
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Б) Колку и да се залагаме и вложуваме, сепак конфликтите се 
реалност како во секојдневната комуникација, така и во деловната. 
Тие се неизбежни, но многу е важен начинот на кој постапуваме во 
конфликтните ситуации, односно дали водиме вербална или невербална 
комуникација (глас, поглед, допир, движење). Со цел да се придонесе за 
изградба и одржување на добрите деловни односи, еве неколку совети 
во однос на комуникацијата.

 Стравот, таењето на загриженоста за неисполнувањето на 
своите потреби, се лоша комуникација

 Не го ветувајте она што не сте сигурни дека можете да го 
исполните

 Не ги примајте лично сите работи, добро просудете
 Бидете асертивни, остварете ја својата цел, но и сочувајте 

си го личното достоинство. Сепак, асертивноста (самопо-
читувањето, респектирањето на сопствената личност) не 
треба да биде цел сама за себе бидејќи може да се претвори 
во потрага за самопотврдување и да испаднете смешни и 
ирационални

 Со замрзнување на конфликтот губат и двете страни
 Раководителот не треба да разговара само за успехот на 

фирмата, туку и за меѓучовечките односи кои можат да бидат 
катастрофални за работата

 Неконструктивни и штетни се наредбите од типот: мораш да 
молчиш и слушаш, ако не, ќе добиеш отказ

 Секоја личност мора да се уважува и почитува, нејзиното 
замолчување е недозволено и е класична дискриминација

 Флексибилноста, толеранцијата, умешноста и вештината 
да се слушне мислењето на другиот независно од неговата 
позиција = ненасилна и корисна комуникација

 Грешките се одлика на секој човек, затоа не бегајте од 
одговорноста за своите постапки, но и не ја преземајте 
одговорноста што им припаѓа на другите

 Бидете пример на кооперативност во односите со другите
 Немојте секогаш тврдоглаво да се враќате на она што било, 

ако е уште „во игра” ќе исплива во комуникацијата
 Вашата екстравертност, ниското ниво на будност, може да 

биде добра основа за мобинг, затоа бидете интровертни
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 Со слушањето, опсервирањето, следењето на другите 

можеме само да добиеме, не треба да истураме сé што 
држиме во себе. Ќе дојде моментот кога ќе го кажеме она 
што останало во нас нерасчистено

 Проверувајте го вашиот удел во настанување на некоја 
тензична ситуација

 Проблемот може да се реши и со одложување на решавањето 
на конфликтот и да се чека вистинскиот момент

Во основата на секоја комуникација, па и на деловната, останува 
да се прифати реалноста дека и покрај добрата волја, примената на 
комуникациски вештини и вложениот труд, со одредени лица нема да 
може да се оствари добра комуникација. Покрај тоа, од исклучителна 
важност е проценката како да се однесува и реагира во дадена ситуација. 
Впуштањето во агресивно реагирање на агресија, враќањето мило за 
драго, невербално комуницирање, покачување на тонот, клеветење кај 
претпоставениот или давање согласност на сé само да Ве остават на 
мир, се одлуки за кои секој ќе мора да се замисли во интерес на добрата 
комуникација и избегнување на мобингот.

МОБИНГОТ НÉ 
ПОВРЕДУВА 

СИТЕ!!!
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II. ПИЛОТ-ИСТРАЖУВАЊЕ
ЗА МОБИНГ

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИ ОД
ПИЛОТ-ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА МОБИНГ

На темата мобинг се правени  истражувања во голем број земји 
кои, главно, покажуваат дека е доста раширена појава. Во САД секој 4-ти 
работник е подложен на мобинг, а во Велика Британија секој 8-ми. И во 
европските земји, исто така, мобингот е доста раширен, земајќи предвид 
дека тоа е појава која во голема мера зависи од многу фактори, но пред 
сé од информираноста и едуцираноста на работниците.

Во нашава земја ова е релативно нов поим, и спроведеното пилот 
- истражување од Сојузот на синдикатите на Македонија и Македонското 
мобинг здружение е прво од ваков вид.

Целта на пилот - истражувањето е да се испита дали постои 
мобинг во Република Македонија, како тој се манифестира и како влијае 
врз психичкото и физичкото здравје на вработените.

Истражувањето е спроведено врз репрезентативен примерок во 
целата држава, во поголемите градови, водејќи сметка за националната, 
половата, статусната и друга структура, битна за реалното согледување 
на состојбите во врска со психичкото малтретирање на работното 
место.

1. Број на анкетирани

Вкупниот број на анкетирани работници е 510, релативно голем 
примерок за потврда на релевантноста на податоците. Можните 
отстапувања можат да се движат до 5%. Анкетата е спроведена во 
приватниот и јавниот сектор:
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Индустрија 193 38%
Трговија 155 30%
Јавен сектор 162 32%
Вкупно 510 100%

 Анкетата е спроведена релативно изедначено по дејностите/
секторите на работење.

2. Полова структура на анкетираните лица
Мажи 220 43,5%
Жени 290 56,5%
Вкупно 510 100.0%

При спроведување на анкетата се водеше сметка за рамноправна поло-
ва застапеност, при што мора да се констатира дека жените беа позаинте-
ресирани да бидат анкетирани, па оттука и дадената структура.
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3. Старосна структура
До 30 год. 60 12%
31 до 40 96 19%
41 до 50 225 44%
Над 51 129 25%
Вкупно 510 100%

 Возрасната структура на вработените е резултат на фактичката 
состојба, при што најзастапени се од 41 до 50 години.

4. Квалификациона структура

Од вкупно анкетираните најмногу се со ССС и ВСС. Мнозинството 
имаат ССС, впрочем и појавата на мобингот кај таа структура е 
најизразена, додека бројката на ВСС е резултат на тоа што тие повеќе 
сакале да одговараат на прашањата и да учествуваат во анкетата.

НКВ 27 5%
КВ 24 5%
ССС 270 53%
ВКВ 48 9%
ВСС 141 28%
Вкупно 510 100%
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5. Брачен статус

При истражувањето е водена сметка и за брачниот статус, при што се 
забележува дека најголем број од испитуваната популација е во брак.

Немажена/неженет 90 18%
Во брак 378 74%
Разведен/а 42 8%
Вкупно 510 100%

6. Национална структура

При анкетирањето се водеше сметка и за правичната национална 
застапеност, што е битно затоа што националната припадност е еден од 
ризик- факторите за појава на мобинг.

Македонци 366 72%
Албанци 99 19%
Други 45 9%
Вкупно 510 100%
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7. Позиција на работното место

 Од аспект на одговорноста на анкетираните работници струк-
турата е следна:

Лична одговорност 384 75%
Групна 90 18%
Раководна 36 7%
Вкупно 510 100%

Реално е што ¾ се со лична одговорност, односно тоа  се 
работници кои не се на раководни работни места. 

Тоа е репрезентативно за целокупните состојби во работните 
средини и овозможува реални натамошни согледувања.

Добиени одговори на анкетните прашања

Од одговорите од спроведената анкета се добиени следниве резултати:

1. Дали сте биле жртва на мобинг?

Да 207 41%
Не 303 59%
Вкупно 510 100%

Ваков висок процент од 41% мобирани од вкупниот број 
анкетирани е впечатлив и многу поголем од европскиот просек (25%). 
Зошто е тоа така, одговорот треба се бара или во поголемата искреност 
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на учесницити во оваа анкета или, пак, можеби во фактот дека во 
општествата кои се во транзиција појавата е поприсутна и почеста. Било 
која да е причината, факт е дека бројката од 41% е загрижувачки фактор, 
што е знак дека мора многу посериозно да се зафатиме со решавање на 
овој проблем.

2. Подложени на мобинг сте биле преку:

Вербални попречувања 65 23%
Социјална изолација 43 15%
Озборувања, исмејувања, интриги 57 20%
Работни задачи /Подметнувања, контрола/ 90 31%
Здравствено /Закани, напади, секс, опасно/ 32 11%
Вкупно 287 100%

Можни беа повеќе одговори
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Сериозни се начините на кои се вршени психичките малтретирања 
во работните средини. Најмногу, скоро1/3 се подметнувања и претерани 
контроли, кои имале за цел да се врши притиок или да се најде причина 
работникот да го изгуби работното место, или самиот да ја напушти 
работата.

Потоа следи вербално попречување и оневозможување ра-
ботникот да се искаже и да го изнесе своето мислење или став, туку 
се третира само како физичко лице кое треба само да работи и слуша. 
Озборувањата, интригите и зависта, пред сé од колегите, односно од 
работната средина, произлегуваат од љубомората заради физичките 
или психичките карактеристики на поединци, или успешноста во 
извршување на работните задачи.

Голем е процентот кога се применува и социјална изолација 
на поединецот од целата средина, па натрупаните и зачестените 
малтретирања преминуваат во класичен мобинг, заради кој доаѓа во 
опасност и здравјето на мобираниот.

 Мора да се каже дека најчесто еден вид притисок не е осамен, туку 
оди во комбинација со другите, заради што опасностите се поизразени, а 
последиците потешки.

3. Заради кои карактеристики сте биле мобирани?

Физички 15 5%
Психички 75 26%
Политички 87 30%
Национално 30 11%
Потекло 39 14%
Брак 15 5%
Возраст 12 4%
Секс 15 5%
Вкупно 288 100%

Можни беа повеќе одговори.
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Индикативен е податокот што најголема причина за мобирање 
била политичката определеност на поединецот. Тоа зборува дека и 
работните средини, каде што треба примарен да биде квалитетот и 
резултатите од работењето, не се изолирани од исполитизираноста и 
поделеноста на овој план.

Потоа следат психичките особености на поединците заради 
кои доста често се станува жртва на мобинг. Таа појава е присутна и во 
развиените земји.
 Кај нас е доста изразен мобингот заради културолошкото по-
текло, но и мобирањето по национална основа е доста застапено.

4. Од кого сте биле мобирани?

Претпоставен 114 55%

Колеги 66 32%

Група 27 13%

Вкупно 207 100%
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Во нашите работни средини моберот најчесто е претпоставен, 
дури над една половина, што е и најчестиот облик на вршење на 
мобинг во светот, но и скоро една третина подметнувања од колегите 
не се за потценување, а ако на тоа се додадат и 13% групни здружени 
малтретирања, тогаш нивното негативно влијание станува уште 
посериозно.

5. Какви последици имате почувствувано?

Нарушена социјално емотивна рамнотежа 112 37%
Телесни нарушувања и болки 90 29%
Промени во однесување и склоности 104 34%
Вкупно 306 100%
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Структурата на последиците е поприлично воедначена и 
присутна кај сите три вида. Сепак, на прво место се последиците од 
нарушената социјално емотивна рамнотежа на мобираното лице, што 
всушност се и најчестите последици од мобинг, но не се за запоставување 
ниту процентите на здравствени проблеми, и различни промени во 
однесувањето кај жртвите.

А. Во што се огледа нарушената социјално емотивна рамнотежа?

Напади на паника, страв 21 19%
Пониженост, празнина, апатија, и сл. 33 29%
Депресија, демотивација и сл. 31 27%
Чувство на деперсонализација, отсутност 27 25%
Вкупно 112 100%

Од добиените резултати се гледа дека психичките последици 
што ги носи мобингот директно го напаѓаат интегритетот на личноста. 
Како прва фаза кај мобираните лица речиси секогаш е чувството на 
пониженост и намалување на самопопочитувањето. Но, исто така, 
високи се и процентите на доживување: на депресија, паника, страв и 
отсутност, што носи сериозни последици по психичкото и физичкото 
здравје на личноста.
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Б. Како се манифестираат физичките нарушувања?

Главоболки, астма, притисок, тахикардија, 36 40%
Хроничен замор, пробава 30 33%
Зголемена или намалена тежина 8 9%
Намален имунитет 16 18%
Вкупно 90 100%

Како што може да се види од добиените резулати, последиците 
од мобингот носат со себе доста сериозни здравствени проблеми кај 
жртвите.

Главоболките се најчеста појава, но заради психичките проблеми 
многу често доаѓа до промени во крвниот притисок, тахикардија, кожни 
заболувања, па дури и астма, како последица од долготрајна изложеност 
на психичките малтретирања и претрпениот страв.

Губење кондиција и хроничен замор по зачестеноста се на второ 
место, а како последица тоа прераснува и во нарушената пробава, 
грчеви во стомакот односно желудникот.

Исто така, сето тоа, по правило, за последица има: намален 
имунитет и неотпорност, што организмот го изложува лесно на други 
заболувања. Кај некои изложеноста на мобингот предизвикува промени 
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во метаболизмот, во нездраво зголемување на телесната тежина, додека 
кај други таа се намалува до загрижувачко ниво.

В. Какви промени во однесувањето се случуваат?

Агресивност (повеќе кон себе) до самоубиство 18 17%
Целосна пасивност и изолација 22 21%
Промени во исхраната, алкохолизам, пушење, 
лекови, дрога 12 12%

Семејно-брачни и нарушувања во интимниот 
живот 16 15%

Губење концентрација 36 35%
Вкупно 104 100%

Речиси секогаш како последица на мобинг се јавува намалување 
на концентрацијата, која во некои случаи е толку изразена што сериозно 
ја намалува способноста во извршувањето на работните задачи.

Мобираните стануваат пасивни, се повлекуваат во себе и 
плашејќи се од други луѓе се самоизолираат.

Како одбрана можат да станат опасни и агресивни кон други, но 
најчесто како разочарани и исплашени стануваат агресивни кон самите 
себе, па доаѓаат и во ситуации да помислуваат на самоубиство.
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Дури и во своето семејство го менуваат однесувањето, лесно им 
се нарушуваат брачните односи, а има последици и по интимниот живот 
на жртвата.

6. Со кого сте разговарале за проблемите?

Семејството 60 24%
Пријателите 17 7%
Лекар 30 12%
Колеги 55 22%
Надлежен во фирмата 18 7%
Синдикатот 40 17%
Моберот 6 3%
Никого 20 8%
Вкупно 246 100%

Мобер

Сосема нормално е дека најчесто мобираните за проблемите 
разговарале во своето семејство, каде што имаат најголема доверба и 
сигурност.

Во голем број случаи разговарале и со колегите /во случаи кога 
моберот бил претпоставен/.

Значаен процент е и обраќањето во Синдикатот, што зборува 
за довербата во него, а со тоа и потребата  за преземање активности за 
заштита на здравјето и безбедноста на работниците на работното место.
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Обраќањето и разговарањето со лекарите укажува за сериозноста 

на проблемот и последиците кои се чувствуваат од психичките малтрети-
рања. Претпоставка е дека барањето медицинска  помош е поголемо от-
колку што тоа  го покажува анкетата, заради фактот што кај вработените 
не е доволно издигната свеста за последиците од мобинг.

Загрижувачки мал процент е разговорот со надлежни во фирмите, 
што секако, се должи на недоволна доверба и страв од поголеми пробле-
ми.

   Се забележува дека е многу мал процентот на луѓе кои директо му 
се обратиле на моберот, затоа треба преку соодветни едукации на жрт-
вите да им се посочува дека треба решително и самоуверено да му се 
спротивстават.

7. Како мобингот влијаел врз вас и работната способност?

Стрес 68 28%
Напуштање на работата 17 7%
Намалување на ефикасноста 39 16%
Губење на концентрацијата 47 20%
Губење на мотивацијата 28 12%
Земање боледување 40 17%
Вкупно 239 100%

Можни беа повеќе одговори.

 



��

II. пилоТ-иСТРАЖУВАЊе ЗА Мобинг
 Одговорите во анкетата покажуваат дека стресот е присутен во 
скоро сите случаи без оглед на дадените одговори и нормално е дека 
тука процентот е најголем.

Секако дека е големо влијанието и врз губењето концентрација 
во извршувањето на работните задачи, помалата ефикасност, демотива-
цијата и други штетни поледици по поединецот, компанијата, па и целото 
општество.

 Големиот број боледувања е сериозен проблем, а како крајна 
реакција е и напуштање на работата.

8. Дали други биле жртви на мобинг?

Да 167 33%
Не 80 16%
Не знам 263 51%
Вкупно 510 100%

Одговорите покажуваат дека во врска со ова прашање, над една 
половина не знаат за појавата, или не можат да бидат сигурни. Но, една 
третина се изјасниле дека постои мобинг во компанијата, што е некаде 
на ниво на европски просек и кажува дека појавата е доста присутна во 
нашите работни организации.
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A. Која е причината заради што биле малтретирани?

Лични карактеристики 41 24%
Политичка припадност, ориентација 46 26%
Национална припадност 24 14%
Потекло/регионално, културолошко, социјално 37 21%
Брачен статус, бременост и семејни обврски 6 3%
Здравствена состојба, болести, боледувања 14 8%
Сексуална ориентација 7 4%
Вкупно 175 100%

Можни беа повеќе одговори.

Помалку или повеќе, одговорите се слични како и кај личните 
примери, што само ја потврдува исполитизираноста на работните 
средини.

9. Дали работодавачот е свесен за мобингот?

Да 108 21%
Не 139 27%
Не знам 263 52%
Вкупно 510 100%
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Анкетираните сметаат дека многу мал број работодавачи се 
свесни за сериозноста на појавата на мобингот, или, пак, работодавачите 
свесно го запоставуваат, или користат овој феномен. Но, сигурно дека 
е потребна и нивна едукација и издигнување на свеста  за штетните 
последици по ефектите во деловното работење.

10.  Дали работодавачот е заинтересиран за решавање на 
проблемите?

Да 90 18%
Не 130 25%
Не знам 290 57%
Вкупно 510 100%
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Најголемиот дел од анкетираните не знаат дали работодавачите 

се запознати со појавaта на мобинг во нивните компании. Но, не е за 
потценување ни процентот на изјаснување дека работодавачот знае, но 
свесно не сака да го разрешува проблемот. Ова се должи, најверојатно, 
заради предрасудите што ги има кон одредени групи работници заради: 
културата, потеклото, националноста и други мотиви.

11.  Дали постои заштита од мобинг во компанијата?

Да 60 12%
Не 202 40%
Не знам 248 48%
Вкупно 510 100%

Најголемиот дел од анкетираните не знаат дали во нивната органи-
зација постои заштита од мобинг. Но факт е дека во нашата држава овој 
проблем е маргинализиран и речиси и да не постои заштита од ваков 
вид на малтретирање на работното место.

12.  Дали постои заштита од страна на Синдикатот?

Да 204 40%
Не 98 19%
Не знам 208 41%
Вкупно 510 100%
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Доста поохрабрувачки се одговорите во врска со заштитата од страна 
на Синдикатот, како единствена организирна форма на заштита на 
правата на вработените од работа. Синдикатот активно и организирано 
се залага за  вклучување на сите релевантни фактори на општествената 
заедница за спречување на мобингот и последиците од него.

13.  Активности на Синдикатот:

Синдикатот води превентивна политика 36 7%
Се вклучува откако мобингот ќе се случи 51 10%
Повремено инцидентно се вклучува 40 8%
Воопшто не се вклучува 77 15%
Не ми е познато 306 60%
Вкупно 510 100%
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Иако доста голем процент од испитуваните се свесни за по-
стоењето можност за заштита од Синдикатот, сепак има потреба и 
натаму да бидат упатувани за начините и можностите кои тој ги има во 
справување со оваа појава. Ова е уште еден показател за неопходноста 
за информирање и едукација на вработените за тоа како може да се 
заштитат и да ги бараат своите права од работа.

НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК

Здравјето и безбедноста на работа се најценетите вредности на 
индивидуата, заедницата и општеството. Секој човек има право на здрава 
и безбедна работа и работна средина која му овозможува социјален и 
економски продуктивен живот.

Мобингот е негативна општествена појава која може да има 
апсолутни последици по физичкото и менталното здравје на човекот, 
квалитетот и продуктивноста на работата, го нарушува нормалниот тек 
на животот на вработениот, неговата семејна хармонија. Мобингот има 
правни, општествени, финансиски последици и штети на целокупната 
општествена заедница. Овие последици се толку сериозни и нарушувачки 
што треба многу јасно да се истакне дека феноменот мобинг (особено 
што некои примери на мобинг имаат многу трагична судбина по луѓето) 
е напад и кршење на основните човекови права, што во многу општества 
е санкционирано веќе подолг временски период.

Појавата на мобинг кај нас не е со понов датум, но особен замав 
зема во транзицискиот период (приватизацијата на претпријатијата со 
општествен капитал и воведување на плурализмот), како и постранзи-
цискиот период. Затоа, може да се каже дека мобингот како модерна 
цивилизациска болест и комуникациски кич е една од многуте последици 
од овие периоди во вкупното општествено живеење во нашата држава. 
Тој има непосредна поврзаност со социоекономскиот развој и системот 
на социјалната сигурност и бара мултидимензионален потфат во интерес 
на постигнување повисок квалитет на животот на граѓаните како фунда-
ментално човеково право и потреба. Со осознавањето на потребите на 
луѓето, нивните барања, стремежи и цели и со откривање на процесите 
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за нивно задоволување, се дефинираат можностите и начините како да 
се создадат ефикасни економски услови за живеење, како да се дејствува 
и да се остварува растот и развојот на општеството, како да се направи 
животот побезбеден за луѓето.

Сето ова отвора простор и наметнува потреба во нашата држава, 
на прашањето на мобинг сериозно да му се посвети внимание и да се 
третира од сите потребни аспекти, како и да се разгледуваат и земаат 
предвид иницијативите за неговото нормативно уредување, следбено 
на искуствата во другите држави и препораките на надлежните меѓу-
народни организации и институции. Развојот и примената на легисла-
тивата и стандардите во доменот на сузбивањето на мобингот се ефи-
касни механизми за достигнување на овие вредности. Ова особено 
што се соочуваме со ескалирање на светската економска криза кога 
работниците масовно ги губат работните места и кога нивната грижа 
за стекнувањето материјални услови за егзистенција е на преден план, 
запоставувајќи ги условите за работа во кои ја стекнуваат наградата за 
нивниот труд и за последиците по нивното здравје. Дали на овој начин 
не работат во корист на нивната штета?

Дел од работодавачите, пак, соочувајќи се со финансиски про-
блеми, конкуренцијата и пазарните услови на стопанисување, докрај 
не ги почитуваат законите и не се грижат соодветно за здравјето и без-
бедноста на работниците, вклучувајќи ги и специфичните категории 
работници: жените, младите, инвалидизираните, повозрасните. Притоа 
се испушта еден битен факт дека условите на пазарното стопанство дик-
тираат определени правила, но само нормална здрава и безбедна работ-
на средина може да ги донесе саканите деловни резултати и вкупен еко-
номски прогрес во државата.
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Мобинг    

МобеРи
НЕ ЗАБОРАВАјТЕ !!!

денес вие некого психички 
малтретирате, но утре  можете вие да 

станете  нечија жртва
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III. пРилоЗи

III. ПРИЛОЗИ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

        

 на МОТ
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Мобинг    

• ССМ - Сојуз на синдикатите на Македонија/ 
 www.ssm.org.mk
• МТСП - Министерство за труд и социјална политика - 
 www.mtsp.gov.mk/ Државен инспекторат за труд 
• МЗ - Министерство за здравство/www.moh.gov.mk/ ФЗОМ - Фонд 

за здравствено осигурување на Македонија 
• јЗУ Институт за медицина на труд на РМ /СЗО колаборативен 

центар/е-маил: 
 occhemed@on.net.mk
• РЗЗЗ - Републички завод за здравствена заштита 
 www.rzzz@unet.com.mk Државен завод за статистика 
 www.stat.gov.mk
• Македонско здружение за заштита при работа
 www.mzzpr.org.mk
•  ММЗ - Македонско мобинг здружение – е-маил: 
 makmobing@yahoo.com
•  Светска здравствена организација – World Health Organization  

www.hu.int
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