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ИНФОРМАЦИЈА О СЕМИНАРУ  

„МОБИНГ – СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ” 
 

 

Семинар „Мобинг – спречавање и заштита од злостављања на раду” одржан је 09. новембра 
2017. године, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине.  

Предавач на семинару била је Олга Вучковић Кићановић, дипломирани правник, запослена 
као самостални саветник Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. 

Семинару је укупно присуствовало 34 учесника из различитих покрајинских органа.    

 

Током семинара, обрађене су теме: Закон о спречавању злостављања на раду у пракси - 
правни, емоционални и социјални аспект злостављања на раду, разграничавање мобинга од других 
кршења радних и социјалних права, интерно, арбитражно и судско процесуирање, санкционисање, 
злоупотреба права на заштиту од злостављања и поступак утврђивања, терет доказивања, интерни 
поступак – начела, ходограм, улога и вештине посредника у усмеравању посредовања ка „win – 
win” решењу. 
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Евалуацију семинара попунило је 25 полазника. Резултати показују да je семинар у потпуности 
испунио њихова очекивања: 

 5 учесника изјаснило се да је семинар превазишао њихова очекивања; 

 19 учесника изјаснило се да је семинар у потпуности испунио њихова очекивања; 

 1 учесник изјаснио се да је семинар делимично испунио његова очекивања. 

Оцењујући семинар, с обзиром на његов садржај, презентације, темпо и начин излагања, 
практичну применљивост информација са семинара и ниво интерактивности, учесници су дали 
просечну оцену 4,69. 

 

 
Предавач је оцењен просечном оценом 4,92.           
 
Одличан предавач, стручњак у овој области.   
Стручна, занимљива, љубазна. 
Интересантан и елоквентан предавач. 
Одлична припремљеност. 
Јасно, лепо разложено. 
Компетентна, занимљива, пријатна. 
Одлична! 
Лепо, разумно излагање. 
Јасно предаје, пуно примера, добро познавање материје! 

 
На питање шта им се највише допало на семинару, учесници су одговорили:  

„Предавач, презентација и организација.”; „Садржај, примери, излагање предавача на све 
теме, учешће полазника (разговор).”; „Савети, примери у пракси.”; „Едукованост предавача, тема 
семинара, начин презентације од стране предавача.”; „Концизност, систематика излагања, држање 
пажње учесницима.”; „Тема и законска регулатива, применљивост.”; „Актуелност теме.”; „Све ми се 
допало.”; „Тема и дискусија.”; „Објашњавање на занимљив начин.”.  
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На питање које од обрађених тема су им најкорисније и зашто, учесници су одговорили: 

„Комплетна прича је веома корисна јер након овог семинара много више знамо о својим 
правима када је мобинг у питању.”; „Посредници мобинга.”; „Препознати мобинг.”; „Поступак 
процесуирања.”; „Све је корисно.”; „Шта је мобинг, шта је злоупотреба мобинга.”; „Додатна 
сазнања за личну заштиту.”; „Медијација.”; „Појашњење законских одредби.”; „Интерни 
посредник, његова улога.”.                

Оцењујући организацију семинара, учесници су дали просечну оцену 4,92. 

У образложењу су навели: „У самој организацији никада није било грешке. Одличан 5.”; 
„Испуњења очекивања, као и увек.”; „Задовољна.”; „Семинар је врло добро организован.”; „Све је 
било коректно.”; „Као и увек све је одлично организовано.”.  

Сугестије и критике полазника: 

- Сугестија и критика нема, само одржавати ниво организације. 
- Немам критике, само похвале. 
- Чешће позивати овако занимљиве предаваче. 
- Семинар је користан, предлажем да се понови.  

 
 

 

 


