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Произвођачи криза на комуникацијском нивоу 

 

Неке кризе не постоје као реални феномени већ настају на симболичком, 

односно комуникацијском нивоу, узрокујући повратно, при том,  сасвим 

реалне негативне последице за организацију. 

 

 гласине; 

 непромишљене изјаве; 

 сензационалистичко новинарство; и  

 сајбер кризе. 
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    Гласине  
 
Позитивне или негативне информације које се преносе од уста до уста, односно у 
интерперсоналној или у електронској комуникацији, без верификације чињеница и 
кредибилног извора.  
 
Могу бити апсолутно нетачне, делимично истините, потпуно истините или 
преурањене.  
 
У свакој гласини има зрно истине због чега им људи верују. 

 
Могу настати по принципу дечије игре "покварених телефона", али могу бити и 
малицозне и злонамерне. 
 
Жртва гласине  ретко зна кад је она настала и ко је њен аутор јер се  преношењем 
мења. 

 
Брзо ширење. 
 

Могу се позивати на извор који има одређени кредибилитет, али тај извор може 

бити  недоступан за верификацију.  
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Могу бити почетак или суштина кризе. 

 

Уништавају репутацију. 

 

Имају велики потенцијал за наношење штете (од гњаваже до уништења 

компаније). 

 

Кризе често почињу са гласинама. 

 

Често настају без неке посебне намере.   

 

Често се односе на нешто што изазива страх или узнемиреност код људи. 

 

Разлог ширења гласина је и чињеница да људи обично не верују званичним 

организацијама, владама и великим корпорацијама. 
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Врсте: 

 

 намерне гласине  - пласирају да би се постигао неки циљ; 
 

 преурањене гласине - представљају рану верзију онога што ће евентуално 

постати истина (нпр. међу запосленима у компанији преноси се гласина да ће 

доћи до отпуштања радника); 
 

 злобне гласине - често настају да би се конкурентима нанела штета;  
 

 безочне гласине - су толико невероватне да људи реагују по логици „то мора 

да је истина – коме би то могло да падне на памет“; 
 

 скоро истините гласине - су информације које људи чују, поверују у део 

приче и онда изведу закључак да цела прича мора бити истинита; и 
 

 рођенданске гласине - попут рођендана, периодично се понављају. 
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Борба против гласина: 

 

 треба успоставити „центар за гласине“ како би се мотрило на настанак 

евентуалних гласина о организацији; 
 

 пре настанка организовати радионице како би се особље обучило у 

поступцима и мерама које треба предузети у случају појаве штетних гласина. 

  

 организација мора да успостави јаке позитивне односе са кључним 

јавностима, како не би поверовале у истинитост гласина или би барем 

посумњале у њихову истинитост; 
 

 информисање запослених јер представљају плодно тло за ширење, чак и кад 

су у питању лоше вести (нпр. потенцијално предстојеће отпуштање вишка 

радника).   
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Стратегија  коју треба да предузети  уколико негативна гласина већ циркулише,  

може се састојати у следећем:  
 

 послати јавности комплетну, прецизну и тачну информацију која је 

супротна садржају гласине; 
 

 након што се гласина проширила, треба је анализирати (зашто је пуштена,  

ко је извор, могући утицај, могућност даљег ширења, на шта је усмерена, да 

ли је  просторно ограничена  и др.);  
 

 не радити ништа, некада негирање привлачи више пажње него ћутање; 
 

 јавно и жестоко побијање гласине уз доказивање да она нема никаквих 

основа у стварности (нпр. конференција за штампу на којој гласину не треба 

понављати уколико то није заиста неопходно);  

  



Произвођачи криза на комуникацијском нивоу 

 

 треба имати у виду да обично порицање није тако интересантно као 

оригинална гласина, оно мора бити осмишљено, аргументовано и 

убедљиво; 

 

 да би се постигла већа убедљивост, корисно је ангажовати личности са 

великим кредибилитетом (нпр. универзитетске професоре или водеће 

стручњаке ) у некој области која је предмет гласине; и 

 
 уколико је порука убедљива, моћно средство да се допре до великог броја 

људи су огласи у високотиражним публикацијама.  
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   Непромишљене изјаве 
 
До кризе понекад може доћи због непромишљених, неодмерених и лакомислених 
изјава појединих званичника неке организације или компаније.  
 
То се дешава без икакве најаве, наговештаја проблема или реалног повода.  
 
У питању може бити незграпна фраза, неумесно поређење, прекидање 
телефонског разговора или незванично дат коментар.  
 
  Сензационалистичко новинарство 
  
Сензационалистичко новинарство је релативно нов извор криза.  

 

Постоје многи новинарски, радио и ТВ програми који у сврху забаве и високе 

гледаности често успевају да униште (понекад сасвим недужне) појединце, 
организације и компаније. 
 
Данас се велики број грађана информише путем масмедија, па ова врста новинарства 
изазива  бојазан бројних организација и компанија које страхују за свој углед.  
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    Сајбер кризе  
 

Позната је изрека, да „муштерија која је задовољна производом или услугом 
неке компаније, своја позитивна искуства пренесе петорици или шесторици 
других људи, док они са негативним искуствима то поделе са 14 до 16 
људи“.  
 
Појавом интернета ове врсте жалби и примедби могу доћи до стотина и 
хиљада људи и то врло лако, брзо и бесплатно.  
 
Људи се све чешће и све више информишу и траже савете преко Интернета.  
 
Занимљиви су феномени који су на Интернету  означени као:  
 
 „пљувачки“ веб-сајтови; и 
  
 и-мејл гласине.  
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„Пљувачки“ веб-сајтови су места на Интернету на којима је нека организација предмет 

напада појединца, неке групе или организације.  

 

Обично их креирају незадовољни појединци у намери да привуку пажњу посетилаца 

сајта на један или на неколико проблема који се тичу организације или компаније.  

 
Креирају се са намером да се компанија или нека друга организација  уништи.  

 

Луис Фалк класификује  „пљувачке“ веб-сајтове у пет категорија: 
 сајтови потрошача који су незадовољни производима или услугама компаније; 

 
 сајтови на којима потрошачи изражавају незадовољство политиком компаније; 

 
 сајтови на којима потрошачи или бивши радници изражавају мржњу према 

компанији; 

 
 сајтови на којима потрошачи отварају хумористичке стране – називају их и 

сатиричним сајтовима; и 

 
 сајтови на којима постоји индекс за жалбе на различите компаније. 
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Борба против „пљувачких“ сајтова, ако је дошло до напада, организација мора 
прво да одлучи да ли уопште треба реаговати на напад или не, а затим, уколико се 
одлучи за реаговање,  да изабере начин одговора на тај изазов.  
 
Фалк даје следеће тактичке савете: 
 не претеривати у реакцијама, проблем можда није толико велики као што се 

чини;  
 

 реално проценити проблем, важно је размотрити да ли је информација истинита 

или погрешна и да ли су они који иза сајта стоје – људи од кредибилитета;  
 

 анализирати нападачки сајт, треба створити слику колико штете он наноси и 

колико погађа организацију. Понекад је корисно и контактирати творце сајта и 

уговорити са њима састанак; и  
 

 Запослени треба да буду у току с тим шта се дешава, ако и постоје негативне 

информације, треба их признати и дати обавештење шта компанија ради поводом 
тих проблема. 

 
  



Произвођачи криза на комуникацијском нивоу 

Уколико нема сумње да је намера сајта да наруши (уништи) репутацију организације: 
 
 сачинити комплетну слику тог сајта као полазну тачку за даље поступање; 

 
 открити позицију на којој стоји творац сајта (незадовољна муштерија, 

отпуштени бивши радник, пословни конкурент или неко неозбиљно лице); 
 

 на веб-сајту компаније креирати стране на којима се поричу неистините тврдње; 
 

 припремити писане изјаве за тим који је задужен за кризно комуницирање;  
 

 телефонирати творцу сајта (веб-мастеру) и објаснити му  забринутост због 
погрешних информација; 
 

 ако није могуће остварити лични или телефонски контакт, треба послати уљудно 
писмо и у њему замолити да се ситуација реши у одређеном року; и  
 

 ако и даље нема резултата, након трећег покушаја да се „игра коректно“, треба 
приступити коришћењу правних средстава. 
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И-мејл гласине су појавом електронских гласила добиле много већи простор. 

 

Преносе у секунди на хиљаде адреса и као и усмене гласине доживљавају 

трансформације приликом преношења.  

 

Њихово ширење може бити веома штетно за предузећа, организације и људе 

из јавног живота.  

 

Борба против и-мејл гласина није нимало лака ни једноставна. 

 

Извор гласине је лакше утврдити него када су у питању обичне гласине.  

 

Контранапад помоћу проактивног веб-сајта се може показати као добра 

тактика. 
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Кочер саветује следеће: 

 

 компанија мора одговорити на и-мејл гласину, ако ћути, остаје само верзија 

приче  њених противника;  

 

 мислити стратешки и сачинити конкретан план за проблем који је у питању;  

 

 говорити једним гласом – јасна и конзистентна порука је неопходна; 

 

 причајте о ономе што вас брине, чак иако нисте криви, треба да бринете; 

 

 изабрати одговарајући тон, определити се за формални или неформални језик, 

зависно од врсте кризе; и  

 

 искористите прилику, криза не мора само да се шири, већ може помоћи 

стварању нових савезништава и остварењу жељених циљева. 
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Блогови - могу бити позитивни или негативни.  

 

Користе се за  личне online дневнике, и за изражавање мишљења на било који 

тему. 

 

Од 9/11 и наредних катастрофа  азијски цунами 2004, ураган Катрина  2005,  

блогери су ставили на Интернет  читав низ личних прича које су помогле у 

стварању шире слике трагедија. 

 

Ипак. основна природа блоговања може бити опасна: 

 

 Студија Карнеги корпорације је показала да се 44% људи старих 18- 34  

информише из онлине извора укључујући и низ сајтова из блогосфере. До 

почетка 2005, 32 милиона  интернет корисника је приступило блоговима; 

 

 Иако је већина корисника Интернета и блогова образована тешко је разликовати 

блог сајт постављен од стране информативног медија и од  љутите 

особе/организације; 
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 Блогери нису обавезно запосленици информативних медија нити увек имају 

новинарско образовање и искуство у вези основних начела журнализма-

балансираног и објективног извештавања; 

 

 Блог је ближи писму уреднику него репортажи. Такође нема ни уредника као 

коректора попут новина и РТВ. Они могу писати шта желе и то писање може 

бити са пуно грешака и инсинуација; 

 

 Организације морају пратити блог странице како би знале шта јавности 

говоре о њима, као што прате телефонске позиве, писма, гласине и притужбе. 

 
 

 

 

  



 


