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УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
И СПРЕЧАВАЊЕ МОБИНГА
Пуковник др Ранко Лојић

S

трес се јавља као један од најозбиљнијих проблема савремених организација, укључујући и војне, који настаје као последица сталних и учесталих промена, убрзаног темпа рада, пооштравања конкуренције, повећане неизвесности, несигурности посла и
слично. По много чему постао је саставни део савременог живота и рада.
Све више је доказа да високи нивои стреса негативно утичу на здравље,
психичку равнотежу и многе аспекте извршења радних задатака. Неке професије су изложене стресу више, а неке мање. Међу занимањима изложеним стресу врло високо је рангирана војна професија уопште.
Једна врста стресора који може изазвати различите физичке, психичке и социјалне последице јесте мобинг. Kао специфичан облик понашања
на радном месту мобинг представља широко распрострањену појаву чије
се последице одражавају на социјално окружење, радну средину и на
појединца који је жртва злостављања. Јавља се као последица недостатка комуникацијских вештина руководства и неспособности да се квалитетно одговори захтевима доброг руковођења.
* Аутор ради на Војној академији

S

трес је последица општег одговора организма на акцију или ситуацију која подразумева посебне
физичке или психолошке захтеве, или и једне
и друге. Феномен стреса и његова истраживања новијег су датума. Стрес се данас сматра
једним од највећих узрочника многих организационих проблема, болести срца и крвних суСнимио: Д. АТЛАГИЋ

дова и менталних болести. Чиниоци стреса су
спољни догађаји ван наше контроле који од
нас изискују огромне напоре. Они стварају
стрес или могућност за настанак стреса. Стрес
није искључиво негативан феномен, односно
не мора увек имати негативан утицај. Одређени степен стреса у животу је нормалан и неопходан, јер подстиче на креативност и бољи

Снимио: М.Пејановић

учинак. Стрес који је интензиван, непрекидан
или се понавља, ако особа није у стању да се
носи с њим, постаје негативан и води променама у понашању или доводи до физичких
обољења и психолошких поремећаја.

ПОЈАМ И ВРСТЕ СТРЕСА
Да би дошло до појаве стреса треба да
постоје одређени спољни догађаји ван наше
контроле, односно стимуланси који су познати
под именом стресори. Стресори су изазивачи
стреса, и дефинишемо их као било какав захтев, физичке или психолошке природе, који
се пред нас поставља у процесу живљења.
Реч стрес је једна од оних које се свакодневно
чују у говору и најчешће се користи у контексту конфликтних догађаја и неповољних ситуација кроз које људи пролазе. Постоје одређена
неслагања теоретичара (психолога, социолога и медицинских стручњака) у дефинисању
стреса. Основна оријентација схватања стреса
може се изразити као психичко стање у које
човек запада у отежаним приликама и ситуацијама. Са аспекта организационог понашања,
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стрес дефинишемо као шему емотивних стања и физиолошких реакција које настају као
одговор на захтеве постављене унутар или
ван организација (тј. на стресоре).
Када се личност сусретне са стресорима
долази до убрзаног рада срца, повишеног
крвног притиска и убрзаног дисања. Ове физиолошке реакције могу да се раздвоје у три
основне фазе. То су:
– фаза алармне реакције (почетна фаза
која траје кратко и у којој се организам припрема за суочавање са стресом);
– фаза отпора (у овој фази организам
ступа у борбу са стресом и настоји да се адаптира на њега);
– фаза исцрпљења (ова фаза настаје ако се
механизми адаптације не покажу ефикасни, односно организам је поклекао, што се у екстремним случајевима може завршити колапсом).
Људи су подложни стресу у оној мери у
којој процењују неку ситуацију као стресну. Да
би дошло до стреса, људи морају свесно да
процене да их ситуација у којој се налазе на
неки начин угрожава и да неће моћи да изађу
на крај са тим потенцијалним опасностима или
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захтевима. Стрес не само да обликује наше
мисли већ често и проистиче из њих и оне веома снажно утичу на њега. Дуготрајна и исцрпљујућа борба са стресом може да пређе у тзв.
болест стреса, која се манифестује кроз бројне
здравствене тегобе, као што су кардиоваскуларни, цереброваскуларни, хормонални и
ментални поремећаји. Међутим, једна те иста
ситуација за неку особу може да буде високо
стресна док друга особа на њу не мора уопште
да реагује стресом.
Емоционална реакција човека у стресној
ситуацији може се протезати између сасвим
супротних емоционалних значења. Два супротна емоционална значења су врсте стреса
које називамо еустрес и дистрес. Еустрес је у
емоционалном смислу пријатан, конструктиван доживљај самоиспуњења и радости, без
обзира на то што му претходи борба и известан степен исцрпљења. Супротна врста стреса је дистрес код којег је емоционални доживљај непријатан. При проучавању штетних
последица стреса углавном се има у виду дистрес, односно непријатно емоционално стање које има неповољне психофизичке последице. Извор стресних реакција у организацији
најчешће су конфликти и конфликтне ситуа-

ције, било да се манифестују интрапсихички
или интерперсонално.
Рад руководилаца одређен је активностима које у себи, као неизбежан и трајан пратилац, носе могућност избијања конфликата.
Последице стресних ситуација могу се изразити кроз различите емоционалне, интелектуалне и физичке симптоме. Поред ових симптома стрес се може одразити и на радно
понашање руководилаца са ширим организационим последицама, као што је наведено у
табели 1.
Појединци се веома разликују у погледу
отпорности према стресу, што зависи од личних тенденција и предиспозиција. Важну улогу
у одређивању степена отпорности према стресу има димензија оптимизма и песимизма. Оптимисти су пуни наде, очекују повољне исходе
и резултате и тумаче ситуације у позитивном
светлу. Песимисти многе ситуације тумаче негативно и очекују углавном неповољне исходе
и резултате. Истраживања су показала да су
оптимисти много отпорнији на стрес него песимисти. Оптимисти праве и спроводе специфичне планове за борбу са изворима стреса
уз тражењe савета и помоћи од пријатеља. За

Tабела 1. Последице професионалног стреса руководилаца
1. емоционалне
2. интелектуалне

Анксиозност, агресивност, депресивност
појачан осећај замора и исцрпљености,
раздражљивост и нервоза
Слаба концентрација, заборавност, тешкоће у
доношењу одлука, ментални блокови, критицизам

3. физиолошке

Повећање катехоламина и кортикостероида и
других хормона стреса, повећање нивоа шећера,
поремећај пулса и крвног притиска, тешкоће са
дисањем, знојење, сува уста, „кнедла“ у грлу,
проблеми са варењем, сметње у зглобовима и
кичменом стубу, дерматолошки проблеми,
поремећај спавања, умор итд.

4. бихевиоралне

Промене на плану понашања – повећан или
смањен апетит, претерано пушење и
конзумирање алкохола, изложеност ризичном
понашању и повредама у животу и на раду
(посебно у саобраћају), испади у понашању итд.

5. организационе

Одсуствовање са посла, флуктуација, слабо
задовољство послом, ниска мотивисаност за
рад, антагонизам, лоши међуљудски односи,
стварање неповољне климе итд.
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Снимио: З. Станковић

разлику од њих, песимисти најчешће одустају
од циљева на чијем путу се испречио стрес.
Друга карактеристика која одваја људе отпорне на стрес од оних који то нису јесте издржљивост. Издржљивији људи разликују се
од осталих по три особине:
– вишем степену преданости (већа ангажованост на послу и у другим животним активностима);
– већем степену контроле (издржљивији
људи су уверенији да могу да утичу на важне
догађаје у свом животу);
– већем изазову (они на промене гледају
као на изазове и прилику да се развију, а не
као на претњу сопственој сигурности).
Појединци се, такође, разликују и у погледу стопе опуштања тензије. Неки су способни
да осећање тензије оставе за собом када крену с посла, док други то осећање носе кући.
Одређена истраживања показују да су они који
стрес носе кући лошијег здравственог стања
од оних који све бриге на крају радног дана
остављају за собом.
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УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ СТРЕСА
Различити фактори доводе до стреса са
различитим ефектима које изазивају. Ти фактори нису независни по ефектима које изазивају, односно, присуство једног стресора може
појачати реакције на други или више других.
Узроке стреса важно је познавати ради њиховог тумачења, ублажавања, отклањања и побољшања радних услова. Људи доживљавају
стрес у свом приватном животу, али и на послу,
тако да су изложени стресу у организацији и
ван ње.

Узроци стреса у организацији
Најзначајнији узроци стреса у организацији су: природа посла, улоге у организацији,
одговорност, односи на раду, каријера и психолошка клима.
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Природа посла. Прва истраживања у области стреса била су усмерена на природу посла
као кључног узрочника. Стрес је присутан уколико се ради под сталним временским
ограничењима, као и када је потребно донети
значајне одлуке за кратко време. Такође, стрес
је присутан ако се често путује, ради у сменама,
продужено радно време, у условима сталних
промена и неизвесности. Према Френчу и Каплану (French, Caplan, 1979), прекомерно ангажовање на послу може бити квалитативно и
квантитативно изражено. Прво се односи на тежину посла, а друго на трајање. Они су пратили
однос прекомерног оптерећења и пушења и дошли до закључка да је оно директан узрочник
ове зависности. Особе које су биле изложене
великом броју телефонских позива, бројним састанцима и сусретима више пуше од осталих и
тиме су изложенији ризику од малигних и кардиоваскуларних обољења. Исти аутори сумирали су резултате неколико истраживања која
су се бавила утврђивањем корелације између
напрезања на послу, израженог у квантитативном или квалитативном смислу, и симптома
стреса. Утврдили су да и квалитативни и квантитативни вид напрезања воде општем животном незадовољству, слабијем самоуважавању,
високом холестеролу, високом пулсу, појачаном
знојењу и већем броју попушених цигарета.
Стрес узрокује велике промене у можданој хемији што води депресији, узнемирености,
деконцентрацији и екстремној раздражљивости. Преоптерећеност послом доводи до
стресног реаговања које може проузроковати
психичка и соматска обољења, као што су: пад
имунитета организма, појава астме, дијабетеса, бронхитиса, артритиса, болести срца и
крвних судова.
Улога у организацији. Други извор стреса
повезан је са улогом коју запослени има у организацији. При томе се могу посматрати
нејасне радне улоге и конфликтне радне улоге. Нејасна радна улога настаје када појединац
нема адекватне информације о томе шта све
колектив и виши у хијерархији очекују од њега,
као и нејасноћа опсега властите одговорности
на послу. Овакве особе којима је нејасна њихова радна улога нису задовољне својим по-

слом, имају утисак угрожености, узалудности
и тензије.
Конфликтна радна улога карактеристична
је за ситуације када појединац мора да обавља међусобно неусклађене радне задатке, да
ради оно што му је наметнуто, што не жели и
што сматра да није део његових радних обавеза. Ова радна улога утиче на смањење задовољства послом, поремећаје у понашању и
угроженост здравља. Карактеристични здравствени проблеми односе се на повишени
крвни притисак и друга обољења срца и
крвних судова, а посебно уколико је смањена
физичка активност.
Одговорност на послу. Одговорност може да буде подељена на одговорност за људе
и одговорност за материјална добра, мада се
ове две линије одговорности не могу до краја
диференцирати. Нека истраживања су показала да одговорност за људе више оптерећује
и да је важнија од одговорности за материјална добра. Истраживање Вардвела (Wardwel) и
сарадника показало је да постоји корелација
степена одговорности и кардиоваскуларне
симптоматологије. При томе је ризик по здравље израженији код старијих руководилаца него код млађих. Такође је утврђено да је већа
одговорност старијих руководилаца него млађих. Старије руководиоце погађа и стрепња да
је напредовање и раст у каријери успорено
или онемогућено, као и прижељкивање сарадника да на место остарелог шефа дође друга
личност. Приближавање пензије и краја радне
активности у организацији су објективне чињенице које притискају старије запослене.
Односи на раду. Добри међуљудски односи на раду са надређенима, подређенима и колегама предуслов су за „здраву“ организацију
и здраве и задовољне запослене у њој. Поремећени односи праћени конфликтима узрокују
стресне ситуације. Стрес и конфликти су саставни део међуљудских односа и готово их је
немогуће отклонити. Чести узроци стреса настају из хијерархијских односа, када руководилац није способан да управља уз партиципацију запослених, не делегира задатке на прави
начин и због тога трпи непријатности. У таквим
случајевима запослени често бојкотују претпостављеног и одбијају послушност. Овакви
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односи непријатно погађају и руководиоце и
запослене, што налаже хитне интервенције на
спасавању међуљудских односа у организацији.
Каријера. Развој сопствене личности и
стицање угледа у окружењу мотиви су који
подстичу људе да се труде да напредују у своме послу, како у стручном, тако и у руководећем смислу. Сам тај притисак за кретањем,
усавршавањем и напредовањем је својеврстан извор задовољења, али и стреса. Каријера не иде увек само узлазном линијом, већ
може стагнирати и деградирати, што може да
буде извор стреса.
Напредовање у професији везано је за године живота. Брзо напредовање карактеристично је за почетак каријере. У средњим годинама јављају се већ први проблеми у
промоцији и напредовању, јер је у тим годинама напредовање на више позиције резервисано за малобројне. Поред тога, неке способности стагнирају, па и опадају, знања застаревају,
а конкуренција расте. Са друге стране, расту
захтеви породице у материјалном смислу, али
и у смислу друштвеног престижа. Руководилац

се тада најчешће налази у, за њега непријатној,
тихој изолацији, која долази и од колега и од
породице.
У савременим организацијама честа је
појава брзог напредовања у каријери. Догађа
се да појединци напредују до „границе своје
неспособности“, што никако не може бити у интересу организације. Појединци који доживе
вртоглав успех и достигну „плафон“, у првим
данима осећају задовољство и самоиспуњеност, али се врло брзо покаже да они и уз много већи труд не успевају да остваре очекиване
резултате. Они тада морају много више да раде и да трпе критику због скромних резултата.
Овакве позиције нарушавају психолошку равнотежу, чиме се изложеност стресу на раду
још више појачава. Можда је зато концепт
јапанског менаџмента знатно делотворнији.
Јапанске организације овај проблем напредовања преко границе компетенције и неадекватног обављања послова решавају процесом
успореног напредовања. У јапанским организацијама промоција је веома спора, тако да су
највиша места резервисана само за најбоље
и вишеструко проверене кадрове. На тај начин
Снимио: Д. АТЛАГИЋ
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најбољи су награђени за труд, за допринос и
оданост организацији, а остали имају могућност да себе провере и да се задовоље местом које је за њих прикладније. У пракси бивших социјалистичких земаља које су у фази
транзиције, због поремећеног система вредности, напредовање је резервисано углавном
за „подобне“, за „људе од поверења“, а не за
најуспешније и најперспективније. Последице
овакве политике и штете у економском и психолошком смислу свима су јасне.
Психолошка клима организације. Организациони психолошки живот условљен је бројним
чиниоцима од којих су најзначајнији демократичност, пословна политика и култура организације. Потенцијални изазивачи стреса могу да буду следеће карактеристике организације:
– мале могућности партиципације запослених (одлуке се доносе у уском кругу повлашћених);
– запослени не осећају припадност организацији;
– информисаност у организацији је стихијска, те колају гласине;
– комуницирање је недефинисано и препуштено личним каналима;
– политика организације води се недоследно и непредвидљиво.
Свака од ових одлика може да буде извор
стресног реаговања у одређеном степену.
Тешко је утврдити који је то степен демократичности, каква политика, каква култура и клима организације је најповољнија за већину запослених, а уједно и најпримеренија економском,
друштвеном и политичком тренутку. Руководиоци највише сносе одговорност за последице
које из тога произлазе.

Узроци стреса ван организације
Извори стреса ван организације концентрисани су око личних проблема, а везују се,
углавном, за породицу, животне тешкоће, сукобе са људима ван организације, лично
здравље, здравље ближњих итд. По интензитету, најјачи извори стреса су конфликти који
се појављују са емотивно блиским особама, а
то су деца, родитељи, брачни партнери и
пријатељи. Снажан утицај остављају и про-

Табела 2. Стресни догађаји у животу
ДОГАЂАЈ
Смрт брачног друга
Развод
Растава
Затворска казна
Смрт блиског
члана породице
Повреда или болест
Удаја (женидба)
Отпуштање
са радног места
Одлазак у пензију
Трудноћа
Смрт блиског пријатеља
Одлазак детета из
породичне куће
Проблеми са тазбином
Проблеми са шефом
Промена пребивалишта
Одмор
Божић
Мањи законски прекршаји

РЕЛАТИВНИ
СТЕПЕН СТРЕСА
100
73
65
63
63
53
50
47
45
40
37
29
28
23
20
13
12
11

блеми са здрављем, изненадни догађаји, промена статуса и слично.
Утицај стресних догађаја на људе у животу проучавали су Холмс (Holmes) и Рае (Rahe)
на једној групи испитаника. Резултати истраживања наведени су у табели 2.
Ове вредности одредила је велика група
људи која је била замољена да различите догађаје у животу вреднује поенима од 1 до 100,
на основу степена тешкоће коју су имали да
им се прилагоде. Што је број већи, то су догађаји изазвали јачи стрес. Холмс и Рае су, такође, утврдили да што је појединац имао већи
број „стресних поена“, то је била већа могућност да озбиљно оболи. Међутим, треба имати у виду огромне разлике у индивидуалној
способности одупирања стресу. Неко је више
отпоран на стрес, а неко доживи тешке последице након неколико благо умерених стресних
догађаја. Ипак, може се закључити да што је
број стресних догађаја у животу појединца већи, већа је и могућност да ће његово здравље
у будућности на неки начин трпети.
Организација је отворен систем подложан
деловањима ширег окружења. Запослени својим
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Снимио: М. ПЕЈАНОВИЋ

доласком у организациону средину доноси одређене изворе стреса. Организациона средина неке личне изворе стреса појединца појачава, а неке амортизује. Добра радна и организациона
адаптација најчешће се показује као заштита од
срединских и личних извора стреса. О ванорганизационим изворима стресног понашања немамо много података у литератури.
У америчким истраживањима овог домена пажња је фокусирана на супругу, која је по
традиционалним схватањима оријентисана на
бригу о породици, кући, деци и заштитник је
породичне стабилности. Жена преузима улогу
заштитника породице а животно задовољство
црпи из породичног и материјалног благостања обезбеђеног радом супруга. Gowller i Leege
овакав однос супружника називају „прикривеним уговором“, а укупне породичне прилике
„атмосфером тишине“. Кућа је оаза мира у којој,
по свему судећи, супруге плаћају извесну цену
кроз пораст женског алкохолизма, наркоманије
и слабијег менталног здравља жена из средњих слојева у САД. Те жене немају прилику за
потврђивање и личну афирмацију кроз своју
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професију и каријеру, што их чини подложним
стресу друге врсте.
У околностима где су оба супружника запослена и граде каријеру важе друга правила.
Те околности још више оптерећују, јер оба члана много више напора и времена морају уложити како би избалансирали захтеве које поставља посао и породица. У оваквим
ситуацијама потребно је много љубави, уважавања и поверења како би се очувала брачна заједница и испунили поменути захтеви.
Извор стреса није само однос између
брачних другова већ у томе суделују и остали
чланови породице. Конфликти и несугласице
између родитеља и деце повезани су са низом
психосоматских и менталних тегоба и обољења на обе стране у сукобу. Отежана ситуација
неког од чланова породице може, такође, да
буде извор стреса за остале чланове. То су показали и резултати истраживања које је обављено на узорку војника који су учествовали у
рату у Хрватској. Предмет истраживања била
је појава чира на желуцу и дванаестопалачном
цреву као последица стреса. Истраживања су
показала да је велики проценат тих војника
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Снимио: Д. БАНДА

оболео од чира, што је последица стреса, али ност, напрегнутост, висок животни темпо и
и чланови њихових породица, а посебно роди- снажна потреба за самореализацијом кроз потељи. Чланови породице били су под стресом сао. „Тип Б“ има супротне карактеристике од
због стрепње и своје немогућности да помогну „типа А“. Оне су мирне, сталожене, спокојне, са
члану који је у опасности.
успореним животним темпом и са мањим поЗначајан извор стреса су и опште друшт- требама самопотврђивања кроз посао. „Тип А“
вене и економске прилике које имају каракте- много чешће оболева од кардиоваскуларних и
ристике ланчане реакције. Друштвена преви- цереброваскуларних болести, менталних порерања, економске кризе, ратови, грађански мећаја и низа других психосоматских и органсукоби, нагла осиромашења, али и нагла бо- ских обољења. На први поглед овај проблем
гаћења терају људе у несхватљива понашања. може се једноставно решити упућивањем праПораст криминала, делинквентног понашања вог човека на право место. Међутим, ствар није
и учесталост психосоматских и менталних тако једноставна због тога што особе „типа А“
обољења, не само код нас већ и у земљама у бирају баш оне послове који носе ризик од изнепосредном окружењу, може се описати као лагања стресу, као што је посао руководиоца,
друштвено акутни стрес. Све више је депре- на пример. Ове особе су успешније у динамичсивних људи, који не виде своју будућност и нијим него у мирнијим пословима, што додатно
који осећају дубоку тугу. Тај посттрауматски усложава проблем. Особе „тип Б“ бирају мирстрес-синдром одликује се свеопштом апа- није и мање стресне послове. Можемо затијом и губитком воље за рад, па и живот.
кључити да постоје личне склоности према боПоред организације и њеног окружења, из- лестима стреса. Олакшавајућа околност јесте
вор стреса може да буде и у самој личности, што мали број људи припада искључиво једном,
јер различите индивидуе различито подносе за- односно другом типу, а већина се налази измехтеве посла. Неки од запослених више су при- ђу ова два типа.
лагођени свом послу, а неки мање. На реакцију
личности утиче начин на који процењује догаПоследице стреса
ђаје. Процена зависи од саме личности, њеног
размишљања, схватања, личних искустава и
Последице стреса одражавају се на саму
вештина савладавања препрека у датим ситуацијама. У литератури се најчешће говори о личност кроз одређена понашања и органска
два типа реаговања на стресне ситуације. То су обољења, али и на социјалне и економске
„тип А“ и „тип Б“. За личност коју називамо „тип сфере живота и рада. Код особа које су често
А“ карактеристична је амбициозност, агресив- изложене стресним доживљајима углавном се
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срећу две врсте симптома као последица ових
догађаја. То су симптоми трауме и симптоми
реакције на стрес. Присећање на стресни догађај, размишљања о њему и схватања неких
појединости представљају трауматски доживљај. Саме илузије на стресни догађај изазивају код особа стресне реакције са свим пратећим доживљајима, као и код реалног
догађаја. Организам предузима низ напора да
би се избегле мисли, осећања, активности, места и људи који побуђују присећања на трауматски доживљај. Тај напор иде до потискивања трауме из свести и немогућности сећања
на важне догађаје. Уколико су стресни доживљаји исувише непријатни, то може прогредирати у осећај одвојености и отуђености од других, сужавање емоција и осећај неуспешне
будућности. Симптоми појачаног одупирања
узбуђењу су: несаница или прекидан сан, раздражљивост и чести изливи беса, тешкоће
концентрације, продужена будност и преувеличавање страшних доживљаја.
Честа манифестација доживљаваног стреса која варира од благих до врло упадљивих поремећаја представља асоцијално понашање.
Код многих људи који су изложени прекомерном стресу присутна је блага асоцијалност, као
што је недостатак пажње за друге, немогућност присећања скорашњих догађаја итд. Умерена асоцијалност јавља се у одређеном периоду, или се тиче одређених догађаја који су
имали трауматски ефекат на појединца. Ове

особе пате од посттрауматског стресног поремећаја и њима се може помоћи уз одговарајућу етичку терапију. Људи са јаким асоцијалним поремећајем потпуно су несвесни
различитих аспеката своје личности. Осим
присутности периода несећања, они се и понашају онако како није својствено њиховој личности. Код оваквих појединаца угрожен је динамички систем личности, тако да је њихова
мотивација оштећена, што их води апатији и
безвољности.
Одређена истраживања показала су да
људи чешће праве грешке ако одлуке доносе у
условима високог стреса, него обично. Када одлучују под стресом високог нивоа они доносе
одлуке пре него што размотре све опције. То је
појава прераног закључивања у којем одлучивање трпи када људи морају да раде у окружењу високог стреса. Организације које су суочене са стресним условима показују тенденције
ка централизацији ауторитета и преносе одлучивање на више нивое у организацији.
За појединце који дуже време бивају
исцрпљени сталним излагањем стресу често се
каже да пате од премора. У главне знаке премора спадају три категорије: физичко стање,
промене у понашању и радни учинак (табела 3).
Поред стреса, на премор појединца могу
да утичу и одређени услови унутар организације, као и неколико личних карактеристика.
Слабе могућности за напредовање и присутност ригидних правила и процедура код запос-

Табела 3. Симптоми премора
ФИЗИЧКО СТАЊЕ
• Главобоље
• Несаница
• Губитак телесне тежине
• Гастроинтестинални
поремећаји
• Исцрпљеност и замор
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ИЗМЕНЕ ПОНАШАЊА
• Појачана раздражљивост
• Промене расположења
• Смањена толеранција
према фрустрацији
• Појачана сумњичавост
• Већа спремност да се
предузму ризици
• Покушај самоизлечења
(употреба алкохола и
средстава за умирење)

РАДНИ УЧИНАК
• Смањена ефикасност
(више времена се проводи
у раду али је продуктивност
мања)
• Умањена иницијатива
• Смањено интересовање за рад
• Умањење капацитета за
ефикасно обављање
посла под стресом
• Појачана ригидност
у начину размишљања
(затвореност мисли,
нефлексибилност)
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лених ствара осећај заробљености у систему и
доприноси негативном ставу према послу. Такође, и стил лидерства од стране руководилаца
према запосленима важан је фактор који доприноси замору. Један од најважнијих фактора
који утиче на замор су стилови контроле које
људи користе. Појединци који су активни и улажу велику енергију да преузму ток ствари у
своје руке, односно имају позитиван однос према
проблему, мање су исцрпљени и њихово процењивање сопствених остварења је позитивније.
Они који само реагују, који допуштају да им се
ствари дешавају и покушавају да избегну проблеме показују већу склоност ка емотивној
исцрпљености и поремећају ставова.
Све више је доказа да се премор као процес може преокренути и појединци опоравити
од физичке и психолошке исцрпљености. Уз
умањење стреса, додатну подршку пријатеља
и сарадника, неговање неког хобија, могуће је
да се поврате позитивни ставови и да се обнови продуктивност.
Стрес не угрожава само појединце већ и
организације у којима појединци раде, као и
шире социјалне заједнице. Светска здравствена организација (World Health Organization) угроженост људи на радном месту назива
„светском епидемијом“ или пандемијом. У развијеним индустријским земљама стрес на послу је убедљиво највећи извор стресног реаговања код одраслог становништва. У извештају

Уједињених нација за 1993. годину (United Nations Report, 1993) стрес на послу је описан као
болест XX века. У патологији лекара опште
праксе преовлађују стресна обољења, где чак
75-90 одсто пацијената долази са том врстом
проблема. У бројним истраживањима стрес на
послу се повезује са кардиоваскуларним обољењима, канцерима, болестима коже, неуролошким и менталним поремећајима и падом
имунобиолошке одбрамбене способности организма. Огромне су и економске последице
стреса, које се испољавају кроз губитке због
изостајања са посла, смањење продуктивности, флуктације запослених, њихова отпуштања или превремена пензионисања, правне и
осигуравајуће трошкове због повређивања итд.
Као последица стреса је и 60-80 несрећа које
се догађају на послу. Неки теоретичари процењују да су радне прилике, односно стрес на
послу, у 20 одсто случајева кључни поводи самоубистава.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЕРЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
Уколико се стрес јавља караткотрајно и није
учестао, ризик који он изазива је веома мали.
Међутим, ако је стрес дуготрајнији и интензивнији, а стресна ситуација се не разреши, долази до уништавања биолошког система организ-
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Снимио: Д. АТЛАГИЋ

ма. У управљању стресом одређене мере треба
да предузму и организација и појединац. Те мере међусобно се не искључују, већ су комплементарне и изводе се са истим задацима.
Организационе мере започињу већ самим
уласком чланова у организациону средину, у
чему кључну улогу има професионална селекција. Принцип је да се постигне што боља професионална и организациона адаптација. Програми обуке и стручног усавршавања запослених
посебно су корисни у превентивном смислу,
јер доприносе већем складу и бољој прилагођености. Поред стручних знања, потребно је
обухватити и знања из концептуалних и организационих вештина, као и знања из техника
релаксације и избегавања стреса.
Организациону културу и међуљудске односе у организацији треба неговати на принципима поверења, отворености и спремности
за непосредне међусобне комуникације у
којима ће запослени износити своје проблеме,
страхове, захтеве и слично. Интерперсонална
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клима која је заснована на међусобном поверењу ствара услове и омогућава партиципацију у доношењу важних одлука и постављању заједничких циљева.
У организацијама где постоји организациона хармонија изграђује се и спона између
организације и породица запослених. Чланови породица запослених на неки начин суделују у њиховом професионалном животу кроз
информисања о плановима, тешкоћама и амбицијама организације. Осећај сигурности и
прихваћености испољава се кроз разна окупљања, дружења, културне, спортске и рекреативне активности. Материјална или морална помоћ породици у кризним ситуацијама
има велики значај. Све су то начини којима се
учвршћује веза између породице и организације. Организација и на друге начине, својим
поступцима, може побољшати радну климу,
као на пример:
– јасније дефинисање улоге запослених;
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– одавање признања запосленима који
добро обављају свој посао;
– дефинисање одговорности;
– адекватан дизајн радног места;
– промене у организационој структури;
– промена стила руковођења;
– успостављање тимског начина рада;
– успостављање добрих комуникација, нарочито између надређених и подређених;
– адекватно управљање људским ресурсима.

ИНДИВИДУАЛНЕ МЕРЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
Индивидуалне мере се, углавном, своде на
мере које треба да делују превентивно, како би
се избегао негативан стрес, и препоруке за релаксацију и опоравак од стреса. Током последњих деценија развијене су посебне школе, специјализоване институције и рехабилитациони
заводи намењени првенствено професијама
које пате од ове савремене болести.
Најчешће се саветује промена животног
стила и општег приступа раду. Посебно је значајно реално сагледавање животних циљева у
складу са сопственим способностима. То значи да не треба прихватити сваки посао или
сваку прилику коју намећу околности. Личне
амбиције и циљеви треба да имају покриће у
објективним могућностима да не би дошло до
судара са околином и самим собом. Потребно
је, ако је то могуће, ослободити се оних задатака који носе велики стрес, а малу корист.
Проблеме који изазивају стрес треба решавати проблем по проблем, полазећи од најприоритетнијих. Треба сачинити листу дневних обавеза у којој треба одвојити оно што је важно од
онога што је мање важно, уз процену на шта
се може утицати, а на шта се не може утицати.
Конфликти, било да су конструктивни или деструктивни, носе велику количину стреса, тако да их се треба клонити. Најчешће препоруке за избегавање стреса су:
– дистанцирати се од брига, задатака и
стресова на које се не може утицати;
– имати поверења у сопствене способности;
– утврдити приоритете;
– одлучити шта је најважније;

– одвојити време за одмор и бављење активностима у којима уживате;
– ослободити се свих перфекционистичких размишљања и нереалних захтева које себи задајете;
– не преузимати на себе стрес других;
– спречити негативне мисли;
– променити своје погледе;
– разговарати са блиским особама;
– бавити се физичким активностима – посебно је корисно ходање, трчање, пливање,
вожња бицикла; истезање;
– смејати се и плакати, што је природни
начин суочавања са стресом и ослобађања од
напетости;
– здраво се хранити.
Дуван и алкохол су специфичне навике
које на кратак рок редукују стрес, али на дужи
рок постају болести зависности којих се тешко
ослобађамо, а које наново производе стрес и
низ нежељених последица. Због тога их се
треба клонити ма како се чинило да они доносе привремено олакшање. У самој организацији треба настојати обезбедити подршку и наћи начина како пружити и добити помоћ од
других.
У зависности од врсте и узрока стреса, постоје три начина за борбу против стреса:
– суочавање (подразумева суочавање са
узроком стреса и његово решавање);
– емоционални приступ (када не постоји
утицај на ситуацију у којој се појединац налази,
решење је у побољшању начина на који неко
види ситуацију или начина на који се због те
ситуације осећа);
– прихватање (када не можемо променити
ситуацију једино нам остаје да такву ситуацију
прихватимо и преживимо, као, на пример, у
случају смрти блиске особе).
Стрес је саставни део живота сваког човека који није могуће у потпуности отклонити.
Умерене стресне ситуације подстичу и мотивишу људе на напор и успех. Уколико стрес
пређе одређену границу, треба га контролисати, каналисати и управљати њиме. Не треба
себи дозволити да превише бринемо о стварима које не можемо променити или контролисати и да нас то доводи до нервног слома.
Морамо применити контролу над сопственим
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реаговањем и на тај начин умањити ниво стреса који доживљавамо.

ПОЈАМ И ОСНОВНА
ОБЕЛЕЖЈА МОБИНГА
Све више је теоретичара који као један од
узрочника стреса на послу наводе и мобинг.
Реч мобинг (mobing) потиче од енглеског глагола to mob, који се на српски језик може превести као бучно навалити, насрнути у маси.
Такође, енглеску реч mobbish преводимо као
простачки, грубо, вулгарно. У светској литератури се на различите начине користе различити термини који се односе на мобинг. Иако постоји одвајкада, мобинг постаје актуелан 70-их
година прошлог века. Код нас тек последњих година. Различито се схвата и дефинише, што отежава напоре за његово јединствено и општеприхватљиво појмовно одређење. Многи с
разлогом сматрају да је најприхватљивија дефиниција која мобинг дефинише као психичко
малтретирање које се понавља путем акција
чији је циљ или последица деградација радникових радних услова, којима се може проузроковати напад и нанети штета људским
правима и људском достојанству, нарушити
физичко и ментално здравље или компромитовати човекова професионална будућност.
Поједностављено речено, мобинг се може
дефинисати као патолошка друштвена појава
коју карактерише злостављање на послу, с циљем изолације запосленог или с циљем његовог навођења да напусти посао. Подразумева
се да тако скраћена и упрошћена дефиниција
има одређене недостатке. И поред тога, она се
у свакодневној комуникацији може користити.
У многим земљама донет је закон о мобингу. Србија ће ускоро имати закон о спречавању злостављања на раду, чији је модел већ
представљен. Стога, сасвим је разумљиво што
је борба против мобинга, у нашим условима,
веома отежана. Не постоји његово ближе одређење, нису разјашњени његови појавни
облици, нису прописане казне за злостављање на послу и слично. Штавише, још се не зна
ни како ће се мобинг код нас означавати и да
ли ће се за то користити једна или више речи
из нашег језика.
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Наведене чињенице упућују на закључак
да је за потпунију спознају мобинга неопходно
ближе познавање његових основних обележја.
Иако је о томе можда прерано говорити, чини
се да то питање треба до краја разјаснити. Сагласно томе, а на основу свестраног сагледавања природе, суштине, појавних облика и
последица мобинга, његовим основним обележјима могу се сматрати:
– постојање злостављања на послу
(најчешће вербалним путем, а ређе и физичким путем), уз изражену агресивност;
– постојање намере за злостављањем
(циљно узнемиравање);
– непостојање оправданих разлога за злостављање;
– учесталост злостављања (једанпут или
више пута недељно, у периоду од најмање два
до три месеца);
– злостављање треба да се врши с циљем
изолације запосленог или с циљем његовог
навођења да напусти посао.
Наведена обележја су кумулативне природе, што значи да се морају сва испунити да
би се одређено злостављање, односно узнемиравање на послу могло сматрати мобингом.

ВРСТЕ МОБИНГА
У стручној литератури преовлађује став
да постоје четири врсте мобинга:
– вертикални мобинг (злостављање подређеног од стране надређеног или обрнуто);
– хоризонтални мобинг (злостављање колеге на послу, обично од стране више запослених, распоређених на истом или приближном хијерархијском нивоу);
– стратешки мобинг (организовано злостављање запосленог од стране руководства
организације);
– емотивни мобинг (злостављање запосленог због личне нетрпељивости, љутње, љубоморе, зависти или антипатије према њему).
Поред наведених врста, чини се да се у
нашој средини може говорити о још једној
врсти мобинга – политичком мобингу. Карактеришу га политички разлози за прибегавање
мобингу. Политички неистомишљеници, готово на свим нивоима, изолују се, распоређују на
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нижа радна места или се приморавају на одлазак, како би се на њихова места довели чланови или симпатизери партија које су на власти. При том се игнорише чињеница да се
таквим поступањем најчешће кажњавају добри и искусни запослени, а награђују непроверени запослени, а често и запослени без искуства. Другим речима, професионални и
морални разлози подређују се политичким и
идеолошким разлозима.
Активности којима се врши злостављање
на послу одвијају се на бројне и веома различите начине. Обично се почиње са оговарањем и омаловажавањем одређене особе, да
би се касније кренуло са њеним понижавањем,
шиканирањем и обесправљивањем. При том
се не преза ни од претњи, уцењивања, шпијунирања, изругивања, распоређивања на нижа и
мање плаћена радна места, умањења зараде

без оправданих разлога и слично. А нису ретки
ни случајеви у којима се врши готово нескривено угрожавање личности жртве и њеног достојанства. Штавише, злостављачима је то често важније од посла и свакодневних обавеза.
Неподобни, непожељни и непослушни постају „легитимна“ мета, у коју треба стално „пуцати“. Циљ је да се изолују у послу, да се зауставе у професионалном напредовању, да им
се умање резултати рада и, по могућству, да
се наведу да сами напусте посао и оду из организације. То се постиже њиховом све већом
и све отворенијом изолацијом, обезвредњивањем њихове радне успешности и умањењем
њихових знања, способности и вештина. Суочени са тако окрутном реалношћу, а често и
са незаинтересованошћу других, они најчешће падају у депресију из које се тешко враћају
без видљивих последица.
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Појаве злостављања на послу све су учесталије. Карактеристичне су готово за све земље и делове света. Веома су изражене и у нашој земљи. Штавише, у сталном су порасту.
Поједини аутори сматрају да више од 60 одсто
запослених трпи одређене облике злостављања, односно узнемиравања на послу. Тим пре
што се они могу вршити на директан и на индиректан начин. У пракси се чешће врше на
индиректан начин, што отежава њихово откривање и остваривање жељених циљева у борби против мобинга.
Мобинг је посебно изражен у земљама у
развоју и земљама у транзицији. Према истраживањима спроведеним под окриљем надлежних институција Европске уније, стрес и
насиље на послу присутни су код више од 30
одсто запослених у земљама у транзицији. Не
треба сумњати да је, због ситуације у којој се
наше друштво дуже време налази, тај проценат
у Републици Србији много већи, што је разлог
више за предузимање ефикаснијих и одлучнијих мера за заштиту запослених од мобинга.
Разлози који најчешће доводе до мобинга су:
– егзистенцијална угроженост (несигурност посла, све већа конкуренција између запослених, лако остајање без посла и слично);
– повећање стреса на послу (запослени
под стресом подложни су конфликтном понашању); опадање солидарности међу људима
(све више нам је стало до новца и материјалних вредности, а све мање до људи око нас и
њихових проблема);
– љубомора и завист;
– прекомерне каријеристичке амбиције;
– криминалне активности;
– различитост (у погледу националне и
верске припадности; политичких, идеолошких
и сексуалних опредељења; година живота, пола, породичних прилика и слично).

Профил мобера и жртве мобинга
Процес злостављања на послу подразумева две стране: мобера или злостављача и,
на другој страни, жртву мобинга, односно злостављану особу. И на једној и на другој страни
може се јавити више особа.
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Мобер (злостављач на послу). Према резултатима досадашњих истраживања, може се
закључити да се мобери најчешће регрутују из
редова патолошких личности, оптерећених
психозама и депресијама. Реч је о насилницима који одређене трауме обично носе из детињства. Многи су одрастали у проблематичним породицама, изложени малтретирању и
подсмеху, без љубави и породичне топлине,
због чега нису навикли да се нормално опходе
према другима.
По правилу, мобери имају непријатељски
став према другима, а неретко и према себи.
Према особама које им, према њиховом мишљењу, могу угрозити каријеру испољавају патолошку мржњу и љубомору. Своју неспособност и инфериорност прикривају прогањањем
и злостављањем других. При том, не презају
готово ни од чега. Ко им се супротстави
најчешће лоше пролази.
Моберима је веома стало до руководећих
позиција, због чега не бирају средства да до
њих дођу. То им нарочито полази за руком у
организацијама у којима доминирају хијерархијски односи међу људима. Борећи се за високе положаје у организацији, а неретко и у
друштву, често се и политички ангажују. При
том се не руководе идеолошким разлозима него разлозима личне природе, односно личним
интересима. Да је то тако потврђује и чињеница да често мењају политичке партије и политичка уверења.
Према надређенима обично су веома пажљиви и понизни, а према подређенима –
надмени, груби и крајње безобзирни. Непрестано умањују вредности и способности других, нарочито ако су им конкуренти. На другој
страни, кад год могу, себе истичу у први план,
преувеличавајући своје резултате, способности и заслуге.
Жртве мобинга. Потенцијалне жртве мобинга најчешће постају запослени који пријављују одређене неправилности у раду, „борци
за правду“, запослени са натпросечним резултатима и способностима, амбициозни појединци, запослени који „мисле својом главом“,
врсни интелектуалци, млађи запослени, запослени пред пензијом и запослени који нису
„симпатични“ својим шефовима.
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Жртве мобинга често постају и запослени који се од својих колега разликују по националној, верској и другој припадности или
по другом основу. Такве разлике чест су разлог за прибегавање тзв. хоризонталном мобингу. Злостављању су изложени и појединци који се противе криминалним радњама и
злоупотребама на послу, нарочито ако обављају послове са којих се такве активности
могу пратити или ометати. Њихово уклањање са таквих послова постаје важније од свега другог. Самим тим, за остварење тако
„значајног“ циља користе се сва расположива средства, како допуштена тако и недопуштена.

ПОСЛЕДИЦЕ МОБИНГА
Последице злостављања на послу све
су израженије, како у нашој земљи тако и на
глобалном плану. Могу се двојако посматрати: као последице које сносе жртве мобинга
Снимио: Д. АТЛАГИЋ

и као последице по организацију и њено руководство.

Последице по жртве мобинга
Последице мобинга могу да буду веома
озбиљне, са могућношћу трајног оштећења
здравља. Поред физичког и менталног здравља, њима се могу угрозити и друге значајне
вредности, а посебно брак и породица жртве
мобинга.
Најчешће последице по жртве мобинга су:
психичке; социјално-емоционалне; телесноздравствене; последице везане за промене у
понашању и остале.
Последице психичке природе. Последице
мобинга, готово увек, одражавају се на психичко
стање и психичко здравље жртве злостављања.
Најчешће последице такве природе су:
– самоокривљавање и осећај збуњености
(злостављана особа најпре окривљује себе,
верујући да је нешто погрешила и тако дала
повод за злостављање);

Снимио: Д. БАНДА

– осећај усамљености, а временом и губљење подршке од породице (тако настаје феномен, у стручној јавности, познат под називом
„двоструки мобинг“);
– осећај мање вредности и неспособности.
Последице социјално-емоционалне природе. Најчешће последице мобинга социјално-емоционалне природе јесу:
– промене расположења;
– појачана депресија (око 75 одсто жртава
мобинга пати од депресије и недостатка самопоштовања);
– напади панике и кризе плача;
– губитак интересовања за друге људе
(укључујући и чланове породице);
– емоционална тупост.
Последице телесно-здравствене природе. Последице мобинга телесне и здравствене природе веома су честе, нарочито ако злостављање на послу дуго траје. Испољавају се
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на различите начине. Последице које жртва
мобинга најчешће трпи су:
– главобоља и вртоглавица;
– осећај губитка равнотеже;
– поремећај сна и пробаве;
– осећај недостатка ваздуха и притиска у
грудима;
– срчане тегобе и мождани удари (код мобираних запослених, мождани удар појављује
се у 50 одсто случајева чешће него код осталих запослених);
– промене на кожи.
Последице везане за промене у понашању жртве мобинга. Злостављање на послу
често доводи до промена у понашању жртве
мобинга. Оне могу да буду јако изражене и да
доведу до крајње нежељених последица. Штавише, у најтежим случајевима могу резултирати и самоубиством. Карактерише их:
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– повећана агресивност према себи и другима (одређена истраживања су показала да
се око 18 одсто жртава мобинга убије током године, као и да је око 15 одсто од свих самоубистава у Италији узроковано мобингом);
– пасивизација и бежање у сан;
– поремећаји исхране и апетита (или
прејак или преслаб нагон за храном);
– прекомерна употреба алкохола и цигарета;
– злоупотреба лекова;
– смањена сексуална заинтересованост и
слично.
Остале последице по жртве мобинга.
Поред наведених последица, злостављање на
послу доводи и до других нежељених последица по жртве мобинга. Нажалост, оне се неретко одражавају и на породицу злостављаног
радника. По правилу, карактеришу их следеће
последице:
– погоршање ситуације у породици (због
дужег остајања на послу, депресивног понашања, отежаног извршавања обавеза према
породици, а посебно према деци и слично);
– чести разводи брака (због љубоморе
брачног друга, изазване дужим остајањем на
послу; појачане депресије; осећања мање
вредности и других разлога).

Последице по организацију
и њено руководство
Последице мобинга могу бити веома
штетне и за организацију и интересе руководства. Стога се с разлогом указује на то да је у
борби против злостављања на послу неопходно и њихово активно учешће. Најчешће последице мобинга по организацију и њено руководство су:
– смањено радно задовољство (код жртве
мобинга, а неретко и код других запослених);
– поремећени међуљудски односи;
– смањена мотивација за рад;
– умањени резултати рада;
– мања организациона успешност и
слично.

МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД МОБИНГА
Заштитом од мобинга баве се многи
субјекти у друштву, у складу са важећим прописима и својим надлежностима. У замљама
у којима су та питања уређена законом, заштита од злостављања на послу остварује се
на одговорнији и ефикаснији начин. Права,
дужности и одговорности субјеката који у њој
учествују прецизно су уређени, тако да свако
зна делокруг својих обавеза и овлашћења. Међутим, у земљама у којима систем те заштите
није уређен законом, борба против мобинга теже се води.
Полазећи од изнетог, може се закључити
да би систем заштите од мобинга требало да
употпуњава следеће мере и активности:
– доношење закона о заштити од мобинга;
– промовисање културе у којој се злостављање на послу сматра неприхватљивим и
кажњивим понашањем (за шта се залажу и
надлежни органи Европске уније);
– подизање свести запослених о природи,
појавним облицима и последицама мобинга
(бољом информисаношћу, саветовањима, посебном обуком и на други одговарајући начин);
– доношење организационих правила (кодекса понашања) о начину понашања на послу
и о заштити од злостављања на послу;
– промовисање ефикасног и адекватног
система санкционисања мобера;
– даље јачање и унапређивање социјалног дијалога.
Подразумева се да се наведене мере и активности не могу преко ноћи спровести. Тим
пре што је за њихово предузимање, углавном,
неопходно заједичко деловање свих партнерских страна (државе, организација, руководства и запослених). У све то треба укључити и
медије, како би се за остваривање жељених
циљева обезбедила и њихова подршка, у интересу свих.

ЗАКЉУЧАК
Стрес је несумњиво постао незаобилазна
чињеница модерног живота и рада. Можда је
водећи принцип у свим техникама за савлада-
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вање стреса да схватимо да не можемо увек
да изменимо свет око нас, али можемо да изменимо наша реаговања на њега. Смисао проучавања стреса у радној средини јесте могућност његовог контролисања. Циљ је да се
применом различитих поступака, техника и организационих решења стрес сведе на мањи,
позитиван ниво и да се спрече његове неповољне последице. Успешно управљање стресом захтева организоване и координиране напоре и активности целе организације, њеног
руководства и самих појединаца.
Стресу, његовим последицама и спречавању настајања стреса у војним организацијама не посвећује се још никаква пажња. То
је неопходно изменити с обзиром на специфичности које садржи војна професија, изложеност стресу војног позива и последице које
могу настати по појединца и војну организацију.
Један од узрочника стреса на послу може да буде и мобинг који је распрострањена
појава у свим организацијама, па и војним. У
суштини, мобинг представља психичко злостављање и малтретирање, односно морално понижавање на послу. Ради препознавања
и спречавања настајања ове појаве у војним
организацијама потребно је активно учећше
свих појединаца, а посебно руководилаца у
организацијама који су и најодговорнији за
стање у њима.

110

Литература
1. Балтазаревић, В.: Мобинг – комуникација
на четири ноге, Панчево, 2007.
2. Бахтијаревић-Шибер, Ф.: Mенаџмент људских потенцијала, Голден маркетинг, Загреб, 1999.
3. Чизмић, С., Бојановић, Р., Штајнбергер, И.,
Петровић, И.: Психологија и менаџмент, Филозофски факултет, Београд, 1995.
4. Гринберг, Џ., Барон, Р. А.: Понашање у организацијама: разумевање и управљање људском
страном рада, Желнид, Београд, 1998.
5. Јовановић-Божинов, М., Живковић, М.,
Цветковски, Т.: Oрганизационо понашање, Мегатренд универзитет, Београд, 2002.
6. Костелић-Мартић, А.: Мобинг – психичко
малтретирање на радноме мјесту, Школска
књига, Загреб, 2005.
7. Лојић, Р., Кулић, Ж.: Менаџмент људских
ресурса, ВИЗ, Београд, 2009.
8. Luthans, F.: Organizational Behaviour, Boston: McGraw Hill, 2005.
9. McShane, S., Von Glinov, M.: Organizational
Behavior, McGraw-Hill Irwin, 2003.
10. Михаиловић, Д.: Психологија у организацији, ФОН, Београд, 2008.
11. Read, B.: Posttraumatic Stress Disorder,
Dalas, 1998.
12. Robbins, S. P.: Organizational Behaviour,
Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall Inc, 2003.

