


Елементи кризне комуникације у појединим фазама кризе
KОМУНИКАЦИЈА

РИЗИКА

Информације
о природи ризика:
• "Не брини, није опасно".
• "Буди разумно опрезан".
• "Много је опасније него
    што изгледа".

Информације
о мерама за:
• Управљање ризиком
  (избегавање, смањење,
  трансфер).
• Повећање отпорности на
  ризик (смањ. рањивости)

КРИЗНА
КОМУНИКАЦИЈА

• Информације о стању и
   опасностима/сузбијање
   дезинформација.
• Смањивање неизвесности
• Инструкције за безбедно
   понашање  (ношење маски,
   прање руку).
• Наредбе о понашању
  (евакуација).
• Упозорења на небезбедна
   понашања.
• Обавештења о помоћи
  (нпр. снабдевање старих у
   условима епидемије).
• Обавештења о погинулим,
  повређеним и несталим.
• Обавештења о стању чланова
  породице у случ. раздвојености.
• Психолошки охрабрујуће
  информације.
• Обликовање јавне перцепције
  кризе и задобијање подршке
  јавности за  активности и акције
  субјеката ЗиС.
• Информације усмерене на
   перцепцију ефикасности система 
   ЗиС/поверење у институције
   кризног управљања.

ШТА/садржај
информација

КАДА/тајминг

КО/ кључни
комуникатор

КОМЕ/циљна
публика-јавност

ЧИМЕ/средства
комуникације

КАКО

Претежна врста
комуникације

Стална размена
оперативних
информација

Стална међусобна
комуникација,

дискусија,
координацијa

ШВС, градска управа, РХМЗ,
здравствене службе, НВО.

ШВС, градоначелник,
градска управа.

ШВС, градска управа,
КУЈУ, НВО.

Континуирано.

Двосмерна Једносмерна Једносмерна и двосмерна

Непосредно пре и током
трајања ванредне ситуације.

Након завршетка
ванредне ситуације.

Општа јавност и њени сегменти
  (посебно рањиве друштвене

групе, пословна заједница,
националне мањине).

Оштећени, преживели, жртве,
делом и општа јавност.

Општа јавност и њени сегменти
(посебно  рањиве друштвене групе,
пословна заједница, националне

мањине), изложени ризику,
оштећени, преживели, жртве.

Масовни медији, имејл,
интранет, мобилни телефон,
СМС, друштвене мреже, веб
сајтови, посебне аплик. на моб.

платформама, билборди, сирене,
предавања у школама.

Масовни медији, мобилна
телефонија, друштвене мреже,
веб сајтови, интранет, флајери,

сирене, телефони (отварање
нових линија).

Мас медији, друштвене
мреже, веб сајтови,

обавештења на зградама
градске управе и МЗ. 

Наредбе/инструкције,
упозорења, савети, обавешт.

ПОСТКРИЗНА
КОМУНИКАЦИЈА

• Обавештења о начину
  пријаве штете и пријави
  за помоћ у обнови;
• Безбедносна упозорења
   и савети;
• Извлачење поука/научене
   лекције, шта ћемо учинити
   да нам се ово не понови;
• Сумирање питања: да ли се
  могло избећи, да ли се могло
  боље реаговати, ко је крив...
• Симобличке поруке и
  ритуали – победили смо
  кризу живот се враћа
  у нормалу;

Обавештења, упозорења,
савети

Обавештења, упозорења,
савети, узбуњивање

Врста
информација

Јасно, недвосмислено, прецизно, тачно, благовремено, језиком који публика разуме, кредибилно
и конзистентно уз поштовање основних принципа риск и кризног комуницирања.

Субјекти и снаге система ЗиС,
партнери у сливу, суседне  ЈЛС,
органи и тела за управљање ВС

у суседним земљама.

Субјекти и снаге система ЗиС,
партнери у сливу, суседне  ЈЛС,

органи и тела за управљ. ВС
у суседним земљама.

МДУЛС, Мин. финансија, КУЈУ,
градска управа, ШВС,

међународне организације,
суседне земље и пројекти/

фондови за помоћ. 

Сви субјекти система ЗиС и научна заједница



Кључне активности у склопу риск и кризне комуникације
по фазама 

ПРЕ ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

У ТОКУ ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

НАКОН ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

Антиципирати/предвидети
могуће ВС.

Израда плана кризног
комуницирања.

Успоставити систем раног
упозорења.

Дефинисати циљне
групе/публике за сваку ВС.

Сачинити и редовно ажурирати
контакт листу медија.

Одредити лице/тим
за кризно комуницирање.

Обучити гласноговорника.

Увежбавати кризну комуникацију.

Припрема изјава за штампу
за поједине врсте ванредних

ситуација/сценарија, као и
могућих питања новинара

и одговора на њих.

Организација посебних акција
на смањењу ризика

(нпр. Очистимо реке).

Едукација и подизање свести
опште јавности и њених сегмената

о ризицима уз јавну промоцију
Процене ризика у ЈЛС.

Анкетирање/испитивање ставова
јавности о ризицима уз стварање

могуђности да грађани пријаве ризик.
Стално праћење друштвених мрежа
ради идентификације примерене

и непримерене забринутости
 у вези са ризиком.

Давање савета грађанима у вези са
управљањем ризицима и припреме

за ВС и тиме смањити рањивост.
Техничко тестирање

комуникацијских система и мрежа.

Анализа извештавања медија
током ВС.

Анализа и евалуација кризне
комуникације и сређивање

и чување документације.
Извлачење поука/научене лекције

и усавршавање плана кризног
комуницирања.

Обезбеђивање информација
о начину добијања помоћи

за обнову.
Симболичке/охрабрујуће

информације које означавају
крај ванредне ситуације.

/

/

/

/

/
 

/

/

/

/

/

Контакти са медијима.

Позивање медија на седнице ШВС.
Саопштења/информације за медије.

Организовање конференција
за штампу.

Омогућавање приступа лицу
места за новинаре.

Видео-конференције
у реалном времену.

Информисање јавности и медија
путем сајта и друштвених мрежа.

Специјалне емисије са експертима.

Одлазак лидера на лице места
у циљу демонстрације емпатије

и одговорности.
Стално праћење друштвених
мрежа ради идентификације

угрожених грађана, као и
прикупљања информација

у вези са опасношћу.
Стално праћење друштвених
мрежа ради идентификације

дезинформација и гласина
и реаговање на њих.

Обавештавање породица погинулих
путем курира.

Поруке утехе усмерене на
смањивање емоционалне

напетости и панике.

Промовисање ефикасности
система ЗиС.

Мотивисање грађана да се по
потреби укључе у активности

система ЗиС.

/



Кризно комуницирање у периоду
 пре кризе (риск комуникација)

План кризног комуницирања би требало да садржи
најмање следеће елементе

     У овој фази кључна активност је израда Плана кризне комуникације, у коме се 
ближе уређују и операционализују сви елементи комуникације, а који је усклађен са 
Проценом ризика у ЈЛС. План треба да уреди општа питања риск и кризне 
комуникације, али и специфична која се тичу комуникације у појединим врстама 
кризних/ванредних ситуација предвиђених каталогом ризика. По природи ствари за 
израду овог документа требало би да буде надлежан Штаб за ванредне ситуације у 
јединици локалне самоуправе у сарадњи са службама/службеницима задуженим за 
ванредне ситуације и за информисање/односе са јавношћу у јединицама локалне 
самоуправе. Будући да је, по својој природи, Штаб практично ад хок тело, сва је 
прилика да ће се у пракси израда овог документа свести на лице које је у оквиру 
Штаба одговорно за комуникацију и службенике у локалној администрацији. 
Међутим, нарочито је важно да у току његове израде буду активно укључени и 
консултовани (не само формално, већ са озбиљном посвећеношћу) апсолутно сви 
чланови ШВС. Треба имати у виду да овај документ треба да буде реалан, животан, 
применљив, доступан и да са њим треба да буду упознати сви актери који се у њему 
наводе. У контексту изнетог потребно је одговорити на питање КО? Наиме, ко треба 
да буде комуникатор пре, током и након ванредне/кризне ситуације. Имајући у виду 
капацитете локалних самоуправа, логично би било да се комуникацијом ризика 
превасходно бави служба/службеник задужен за ванредне ситуације у ЈЛС, наравно 
у сарадњи са свим актерима у оквиру система за управљање ванредним ситуацијама.

Идентификовање могућих ванредних ситуација – што је већ у ствари садржано
у процени ризика и Плану заштите и спасавања;
Списак одговорних особа или главних носилаца функција управљања који су 
одговорни за управљање сложеним кризама и комуникацију са јавношћу у 
ванредној ситуацији;
Циљне јавности у појединим ванредним ситуацијама, тј. групе грађана 
(погођене ситуацијом, заинтересоване јавности и општа јавност), масовне 
медије (електронске и штампане) и социјалне медије;
Идентификовање просторних, инфраструктурних, комуникационих и људских 
ресурса потребних за могуће успостављање кризног медијског, односно 
комуникационог центра, узимајући у обзир тренутне и потребне капацитете и 
давање предлога за могуће успостављање таквог центра у сложеној кризи;
Списак свих активних и ад хок комуникационих канала за грађане;
Дефинисање начина праћења и анализирања медијског извештавања 
(тематских исечака о извештавању локалних и националних медија и њихове 
учесталости) и реаговања на извештавање медија;
Списак експерата из различитих области (у вези са сложеним кризама), који, 
поред одговорних за комуникацију о кризама и о политичким одлукама, у 
функционисању управљања кризом, управљачкој структури и међуресорној 
координацији, могу допринети расветљавању догађаја или дати утемељена 
суштинска објашњења;
Листа локалних медија и дописништава националних медија са контактним 
подацима;
Нацрти могућих саопштења за штампу и саопштења за јавност.

•
•

•

•

•
•

•

•
•



Кризно комуницирање
у акутној фази кризе

Основне информације које занимају јавност тичу се:

     У тренутку ескалације кризе главни задатак ШВС је обавештавање грађана, 
односно опште јавности и њених појединих сегмената, као и масовних медија о 
томе шта се догађа, какво је стање и које се мере спроводе у циљу заштите живота, 
имовине, пословања и животне средине. Информације морају бити благовремене, 
потпуне, јасне, разумљиве, конзистентне, недвосмислене и корисне.

       Постоје, наиме, три специфична циља у кризној комуникацији, која се односе и 
на материјалне и на организационе, а још више на психолошке факторе којима се 
жели непосредном и веродостојном комуникацијом утицати на погођену јавност, 
као и на општу јавност и актере који одговарају на кризу, а то су:

самог догађаја (кад, шта, где, како, зашто);
његових последица (природа и обим опасности, мртви, повређени, нестали, 
остали без смештаја, пијаће воде, снабдевања енергијом...);
поступање грађана (поштовање мера државних органа, мере за самозаштиту 
људи, објекти за смештај и збрињавање).
савета за грађане (у вези са снабдевањем, безбедношћу хране, воде,ваздуха…).

•
•
•
•

Прво обавештење о ванредној ситуацији мора бити
благовремено и засновано на провереним подацима 
и чињеницама. Веома су важни и брзина и тачност,
али брзина не сме ићи на уштрб тачности.
Способност благовременог ажурирања информација 
у светлу нових чињеница и променљивих околности.
Конзистентност у обавештавању (мора бити иста основна порука 
и у ситуацији да се појављује више гласноговорника/портпарола
и више извора информација).

•
 

•
•

ублажавање последица ванредне ситуације,
успешно санирање ванредне ситуације
спречавање погоршавања ситуације.

•
•
•

На оперативном нивоу комуникације најважнији су
следећи принципи:

јавност прихватити као партнера (а не као објект),
познавати потребе јавности и различитих масовних медија и јасно, једноставно, 
благовремено и веродостојно саопштавати информације.

•
•

Најзначајнија општа правила ефективног кризног комуницирања односе се на то да би
требало:

мора се понављати,
мора долазити из више кредибилних извора,
мора се конкретно односити на актуелну кризну ситуацију,
мора понудити позитиван и изводљив правац деловања,
мора бити изречена језиком који циљна јавност/публика разуме, уз избегавање
ускостручних израза, техничког језика и жаргона.

•
•
•
•
•

Да би порука била ефективна:

Веома је важно:    
изградити поверење 

са онима коме су 
информације упућене, 

остварити доследност 
комуникације и јасно 

одредити ко комуницира у 
ванаредној ситуацији.



       Приликом настанка ванредне ситуације улога средстава масовног комуницирања 
је двојна. У функционалном смислу они имају улогу правовременог упозоравања 
јавности и власти на кризу, тражења и представљања информација и тражења 
одговорности за насталу кризу. У политичком смислу масовни медији су политички 
актер откривања и постављања питања на дневни ред јавне расправе, такмичења око 
информација и тражења кривца за кризу. Стратегије и тактике комуникације су 
дизајниране тако да максимално смање штету по углед локалне администрације. У 
том смислу у односу са медијима треба имати проактиван приступ и треба их 
третирати као партнере и савезнике, не као непријатеље.
      Најважније су прве реакције по настанку кризе, и то у први сат или прва два сата, 
односно првих 24 часа, јер од тога умногоме зависи даљи ток кризе на 
комуникационом плану. Од виталног је значаја разумети брзину којом медији 
извештавају због нових технолошких достигнућа. Не само да се новинарске приче 
могу проследити помоћу мобилних телефона и послати факсом из аутомобила, већ 
се оне такође могу послати из хеликоптера и проследити преко сателита. Такође, 
слике се могу снимити дигиталним компјутеризованим камерама и затим послати 
преко телекомуникационих линија. Ако то не ураде надлежне институције, снимиће 
сами грађани и поставити на Јутјуб.
   Никада не треба рећи: „Немамо коментар“. За јавност је одбијање да се да 
коментар исто што и сакривање информација или чак признање кривице. 
Информациони вакуум понаша се слично вакууму у природи који тежи да се 
попуни, ако не информацијама које пласирају актери кризног реаговања, онда 

оним из незваничних извора, путем гласина и сл. Уколико 
постоје одређени разлози правне природе да се неке 
информације не открију, то треба објаснити у највећој 
мери уз обећање да ће се оне учинити доступним јавности 
у одређено време, што, свакако, треба и испунити.
      Потребно је пренети мањи број одабраних порука које 
се односе на конкретне проблеме и оно што је предузето 
и што се намерава предузети. Превелики број информација 
може бити збуњујући. Све лоше вести треба саопштити 
заједно, тј. одједном, слично брзом одстрањивању 
фластера. Боље је истрпети евентуалне нападе и критике 
„у пакету“, него трпети ударце сваки пут када се саопшти 
нова лоша вест. Сем тога, кад се изнесу све лоше вести 
вероватно је да ће касније преовладавати добре вести.

Шта се десило?
Има ли мртвих или повређених?
Колика је штета?
Има ли опасности од даљих оштећења или повређивања људи?
Зашто се десило?
Ко или шта је одговоран?
Шта је урађено?
Када ће бити завршено?
Да ли се то догађало раније?
Да ли је било знакова који су упозоравали на проблем?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Питања на које медији у случају настанка кризе траже одговор углавном се могу
свести на следећа:

Комуникација
са масовним медијима

Приликом
састављања порука
морају бити обухваћене
следеће ставке по
редоследу важности
(вредности): људи,
човекова околина,
материјална добра,
новац.



Кризно комуницирање
након завршетка ванредне ситуације

       Са завршетком ванредне ситуације не завршава се и кризно комуницирање. Неке 
ванредне ситуације, попут пандемије, имају продужено дејство, па је људима 
потребно и даље слати поруке да воде рачуна о свом здрављу и безбедности и да није 
све сасвим готово.
    Након ванредне ситуације треба пажљиво анализирати протекле догађаје и 
извршити евалуацију спроведеног програма кризног комуницирања, при чему 
посебно треба водити рачуна о учињеним грешкама. Сврха тога је да се изврше 
одговарајућа подешавања и извуку поуке за будуће кризе.
       Највећа грешка би била да се криза одмах заборави. Искуства могу бити поучна 
само ако се уоче грешке и на основу њих измени систем, бар утолико да се убудуће 
у сличној ситуацији не чине исте или сличне грешке, односно ако се изврше 
одговарајуће измене у плану кризног комуницирања.

       У одговору на поменута питања помаже пажљиво праћење медија (прес клипинг) 
и анализа њиховог садржаја, као и одговарајућа испитивања јавног мњења. Цела 
документација која се односи на протеклу кризу мора се трајно чувати.

Који медији су извештавали о кризи?
Који је био домет извештаја? (локални, регионални, национални)
Који новинари су коментарисали догађаје?
Да ли су извештаји рационално или емоционално интонирани?
Да су саопштења надлежних институција интегрално и исправно пренета и да ли 
су била у првом или споредном плану?
Да ли су други актери (политички субјекти, НВО, професионална удружења и сл.) 
дали изјаве и које?
Какве су разлике између званичних изјава из организације и медијских 
извештаја?
Који су медији и новинари били објективни, а који нису?
Какве су последице и психолошка штета (губитак поверења) у циљним групама?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приликом анализе посебно треба имати у виду следећа питања:



    У складу са надлежностима локалне самоуправе у области ванредних 
ситуација, а посебно ране најаве, превентивних мера и активности, реаговања и 
отклањања последица; узимајући у обзир и Сендајски оквир за смањење ризика 
од катастрофа 2015-2030. (усвојен на конференцији одржаној 2015. године у 
јапанском граду Сендају) и Национални програм управљања ризиком од 
елементарних непогода (усвојен Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 
217-16233/2014-1 од 19. децембра 2014. године), као и Закон о ванредним 
ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/09, 92/11 и 93/12) и Закон о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/14 – др. закон); 
градоначелник града Лознице покренуо је иницијативу о удруживању градова и 
општина у сливу реке Дрине. На састанку који је одржан у Тршићу јуна месеца 
2018. године представници осам градова и општина потписали су Иницијативу 
за заједничко учешће градова и општина у изради споразума о сарадњи.

    Под покровитељством Сталне конференције градова и општина 
(Мрежа за управљање ризиком и ванредним ситуацијама) и уз пуну 
подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе, Канцеларије 
за управљање јавним улагањима као и УНДП-а приступило се изради 
Споразума о сарадњи градова и општина у сливу реке Дрине. Након 
неколико месеци рада дошло се до прихватљивог текста Споразума који је 
потписан од стране представника свих осам општина и градова у Тршићу 
24.12.2018. године.

      Предмет сарадње градова и општина у сливу реке Дрине дефинисан је у 
складу са потребом за ближом међусобном сарадњом градова и општина у 
сливу Дрине у области превенције, едукације и реаговања у ванредним 
ситуацијама, посебно у погледу активности у вези са раном најавом 
елементарних непогода и других несрећа, предузимања превентивних мера и 
других активности у циљу спречавања елементарних непогода и других несрећа, 
унапређења реаговања у ванредним ситуацијама, као и отклањања последица 
елементарних непогода и других несрећа.

   Овај Приручник је израђен у оквиру пројекта ,,Увођење ГИС-а и 
успостављање процедура за кризно комуницирање у оквиру Слива реке 
Дрине". Пројекат реализује Град Лозница са партнерским општинама Мали 
Зворник, Љубовија, Крупањ, Осечина, Бајина Башта, Нова Варош и Прибој.

www.slivrekedrine.rs 

О Сливу реке Дринe


