БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДСЕК ПОСЛОВНИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ СТУДИЈА

ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Предметни наставници
др Снежана Лекић
др Славица Мандић
др Александра Ђурић
1

“Због једне речи човека често сматрају мудрим, а због једне речи често га
2
сматрају глупим. Заиста морамо добро пазити што говоримо.” (Конфучије)

ПРОЦЕС КОМУНИЦИРАЊА
ОДРЕЂЕЊЕ И ЗНАЧАЈ КОМУНИЦИРАЊА
ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИЈАЛНА
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У КОМУНИКАЦИЈИ
ВРСТЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
КОМУНИКАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ
СРЕДСТВА ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
СТРАТЕГИЈЕ УСПЕШНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
КОМУНИКАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ
3

Комуникација је процес
преношења информација и
значења између пошиљаоца и
примаоца, коришћењем једног или
више писаних, усмених, визуелних
или електронских канала

4

ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИЈАЛНА
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У КОМУНИКАЦИЈИ
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (ЕУ) – подразумева
способност успешног превазилажења личних емоционалних
проблема, као и успешну сарадњу и комуникацију с другима
По Големану, две компоненте ЕИ:
 Лична компетентност
1) самосвест
2) самоконтрола
3) самоувереност
 Друштвена компетентност
1) емпатија
2) друштвеност
5

СОЦИЈАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (СИ) = социјална савесност
за туђа унутрађња стања, разумевање осећања и сложених
сосијалних ситуација
По Големану, две компоненте ЕИ:
 Социјална савесност
1) примална емпатија
2) емпатичка тачност
3) слушање
4) социјална когниција
 Социјална спретност
1) синхроничност
2) самопредстављање
3) утицај
4) брига, марење
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КОМУНИКАЦИЈА

ИНТРАПЕРСОНАЛНА

ОРГАНИЗАЦИОНА

ИНТЕРПЕРСОНАЛНА

Употреба
правих речи у
право време и
на прави
начин!

ВЕРБАЛНА
УСМЕНА

Реализација
одређених права
из области
међусобних
односа пословних
партнера






ПИСАНА
• Планирање
• Писање
• Комплетирање и
слање

Неопходан садржај
Разумљива, прецизна и јасна
Недвосмислена и правовремена
Пренета одговарајућим
комуникационим каналом

Врсте
комуникација

НЕВЕРБАЛНА
Улога:
тражење,
успостављање,
одржавање,
усмеравање и
прекидање
социјалне
интеракције

КИНЕЗИЧКИ
ЗНАЦИ
• Мимика
• Гестикулација
• Покрети лица и
тела

Најважнија ствар
у комуникацији је
слушање онога,
што није речено.
Питер Дракер

ПАРАЛИНГВИСТИЧКА

Начин изговарања
речи (брзина,
интензитет, ритам..)
Хомоними

ЕКСТРАЛИНГВИСТИЧКА

Језичке замене

ПРОКСЕМИЧКИ
ЗНАЦИ
• Физичка близина
• Распоред у простору
• Територијално
понашање
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КОМУНИКАЦИЈА ПРЕМА БРОЈУ УЧЕСНИКА










Интраперсонална – унутрашња комуникација или
комуникација са собом; у овој комуникацији користимо три
канала: разговор са самим собом, менталне слике и
невербално понашање
Интерперсонална – комуникација између две или више
особа
Групна – комуникација која се одвија у оквиру једне или
више група, те може бити интрагрупна и интергрупна
Организациона – подразумева постојање и коришћење
осмишљеног система преношења информација којим се
оне могу преносити великом броју људи унутар или изван
организације
Јавна – комуникација која омогућава организацији да допре
до своје публике како би остварила своје екстерне циљеве
комуникације
8

Интерперсонална комуникација*

* Robbins, S., Coulter, M. (2005). Menadžment. Beograd: Data status, str. 258

.
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КОМУНИКАЦИЈА ПРЕМА НАЧИНУ ОДВИЈАЊА












Једносмерна – порука иде само у једном правцу
(нпр. наређење директора)
Двосмерна – пошиљалац комуницира с примаоцем
очекујући повратну информацију
Посредна – комуникација у којој није успостављен директан
контакт између пошиљаоца и примаоца, већ преко
посредника (обично у писаној форми); по правилу
једносмерна комуникација
Непосредна – комуникација која подразумева директан
контакт између учесника у разговору (нпр. одржавање
састанака); најчешће двосмерног карактера
Формална – односи се на комуникације које прати ланац
команде или је део комуникације неопходне за обављање
посла; може бити вертикална и хоризонтална
Неформална – незваничан начин преношења порука унутар
организације изван формалних комуникационих мрежа;
имају двојаку функцију: социјалну и функцију ширења
гласина
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КОМУНИКАЦИЈА ПРЕМА ЗНАКОВИМА






Симболична – почива на знаковима – симболима,
носиоцима значења и њиховим комбинацијама путем којих
се преносе циљане упућене поруке
Сигнална – заснива се на производњи знакова – сигнала од
стране једне особе који постају извор информација за другу
особу која опажа те сигнале
Писана – комуникација која се остварује писаним речима и
симболима

Са аспекта симбола разликујемо
 Вербалну – комуникација чији су инструменти симболи
 Невербалну – комуникација која користи сигнале које прати
ланац команде или је део комуникације неопходне за
обављање посла; може бити вертикална и хоризонтална
Алберт Мехрабијан: „7% емотивног значења поруке преноси
се вербално, 38% парајезичким (нпр. бојом гласа и
интонацијом), а око 55% невербалним средствима (нпр.
изразима лица, ставом, покретима итд.)“
11

ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација помоћу симбола (речи, бројева); карактеристична само
за човека
Требјашанин, Жикић: „Језик је најексплицитнији, најмоћнији,
најразвијенији најпрецизнији систем симболичке комуникације, којим
се преносе објашњења, идеје, упутства, сугестије, питања или
нарадбе:“
 Сигнификантна – издвајање и означавање сегмената спољашње
и унутрашње стварности
 Информативна – давање обавештења и упутстава
 Комуникативна – симболичка размена значења
 Експресивна – изражавање емоционалног стања
 Социјална – успостављање и учвршћивање интерперсоналних
веза, као и одржавање и јачање социјалне кохезије
 Акциона – деловање на друге учеснике комуникације (покретање,
усмеравање или заустављање акције)
 Магијска – фиктивни непосредни утицај поступака и речи на измену
стварности у жељеном правцу
 Естетска – складан склоп речи производи осећање лепог
 Метајезичка – омогућава да се говори о говору
 Фатичка – успостављање, одржавање и прекидање контакта
(Добар дан! Како сте? Довиђења!)

Основне
функције
језика*

* Требјешанин, Ж., Жикић, Б. (2015). Невербална комуникација: антрополошко-психолошки приступ. Београд:
Завод за уџбенике, стр. 19.
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Подела и облици вербалне комуникације
ПРОЦЕС ПРЕНОСА
ПОРУКЕ РЕЧИМА
ПОДЕЛА



УСМЕНА

ОБЛИЦИ


МОНОЛОГ



ДИЈАЛОГ



ПИСАНА

РАЗГОВОР
(КОНВЕРЗАЦИЈА)



ПРЕГОВАРАЊЕ



ПРЕЗЕНТАЦИЈА
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Невербална комуникација (НК)
„Спонтана или намерна комуникација којом особе без речи –
гестовима, начином држања тела, изразим лицам погледом
или бојом гласа – изражавају и размењују намере, емоције,
расположења, ставове и жеље“ (Требјешанин, Жикић)
Мајкл Аргајл наводи основне функција НК
 Изражавање емоција
 Изражавање интерперсоналних ставова
 Представљање властитих особина
 Подршка вербалној комуникацији
 Замењивање вербалне комуникације
 Конвенционално изражавање разних врста социјалних
активности
14

Облици невербалне комуникације (НК)




ПАРАЛИНГВИСТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА у којој су битне
„гласовне компоненте које прате говор али нису строго
лингвистичке природе (не припадају лексици, синтакси
или семантици)“, а има функцију да пренесе афективно
стање, расположење, став или намеру пошиљаоца, а не
само когнитивни садржај поруке.* Могу бити:
паралингвистички знакови у ужем смислу и прозодијски
паралингвистички знакови
ЕКСТРАЛИНГВИСТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА обухвата
„невербална комуникациона средства која се не састоје из
звучних елемената и која не чине ни гласови ни шумови
нити изговарања гласова и речи у реченици“**. Две
основне групе: кинезички и проксемички знакови

* Требјешанин, Ж. (2008). Речник психологије. Београд: Стубови културе, стр. 336.
** Рот, Н. (2010). Знакови и значења. Београд: Завод за уџбенике, стр. 80.

15

Паралингвистички знакови




Паралингвистички знакови у ужем смислу – не утичу на
смисао вербалне комуникације, али могу да пруже
информације о расположењу комуникатора, о неким од
карактеристика његове личности, његовом социјалном
идентитету или о његовом ставу према саговорнику (нпр.
плакање, врисак, варијације у јачини, брзини и висини
изговарања гласова, личне карактеристике у односу на
артикулацију и акценат итд.)
Прозодијски паралингвистички знакови укључују ритам,
интонацију, наглашавање речи у реченици и паузе између
речи. Важни су за разумевање основног смисла исказа јер
од начина изговарања неке реченице зависи да ли се она
може схватити као тврдња, питање или наредба

16

Екстралингвистички знакови




Киназички знакови – заснивају се на покретима тела који
имају улогу знака, односно „вољним и невољним покретима
руку, шаке и прстију, главе, лица (посебно очију и усана), као
и покретима ногу и читавог тела којима се шаље нека
порука. Језиком телесних покрета људи саопштавају своје
свесне и несвесне намере, емоције, ставове и мотиве
(фацијална експресија, усмеравање погледа, покрети
појединих делова тела (руку, ногу, трупа и главе) и држање
тела у целини
Проксемички знакови – знакови у невербалној комуникацији
који се односе на коришћење просторних знакова: физичке
близине и заузимања одређеног положаја у току интеракције
с једним или више учесника, али и на употребу личног и
друштвеног простора као знакова у процесу комуникације“

* Требјешанин, Ж., Жикић, Б. (2015). Невербална комуникација: антрополошко-психолошки приступ. Београд:
Завод за уџбенике, стр. 62. и 107.
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“Просечна особа гледа а не
види,
слуша а не чује...
додирује а не осећа...
корача а тога није свесна...
и говори а не размишља.“
(Леонардо де Винчи)
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Постизање „мајсторства“ у говору тела
Технике за читање и коришћење говора тела
1. Говор ума и тела
2. Посматрање
3. Слушање
4. Екстремитети
5. Лагање
6. Цурење
7. Допадљивост
19

1. ГОВОР УМА И ТЕЛА
„Говорим два језика. Телом
и матерњим језиком“

Невербалне поруке снажно преносе
 Прихватање и одбијање
 Свиђање и несвиђање
 Интересовање и досаду
 Истину и обману
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Начини којима комуницирамо
 Гласом
 Изразом лица
 Раздаљином
 Контактом очима
 Положајем тела
 Додиром
 Гардеробом
 Покретима шаке, руке и ногу
 Напетошћу тела

21



90% значења у свакој комуникацији потиче од
визуелног говора тела и вокалних елемената, а
остало из самих речи



Зато треба да пазите
 Како изгледате?
 Како звучите?
 Шта изговарате?



Говор тела ће увек бити најсигурнији показатељ
преношења ваших осећања, ставова и емоција



Кад читате говор тела – тражити знакове
опуштености и непријатности и пратите да ли је
тело отворено или затворено (то је основ ваше
интеракције)
22

2. ПОСМАТРАЊЕ

 Лице – на другом месту одмах после очију у откривању
информација о нама
 Највише комуницирамо очима – више него било којим
другим делом тела, зато контакт очима има велику улогу
у остваривању присности са људима
 У разговору са непознатима – поглед је усмерен у
троугао између чела и подножја очију
 Код друштвених односа – поглед је усмерен у троугао
између очију и уста
 У нормалном контакту очима – говорник увек скреће
поглед више него слушалац
23

СЕДАМ ЛАКО ПРЕПОЗНАТЉИВИХ ЕМОЦИЈА

24

 Спуштање погледа и избегавање контакта очима – није
гест самопоуздања
 Жене су боље од мушкараца у тумачењу говора тела,
посебно лица
 Лако се препознаје срећа – позитивне емоције
 Усне – добар показатељ емоција без обзира на осмех
 Више отворена уста – опуштеније и предусретљивије
изгледате
 Стиснуте усне – указују на скривање негативних емоција
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3. СЛУШАЊЕ
 Односе у животу одређују вештине слушања
 Активно слушање – „слушање целим телом“
 Добро „слушање говора тела“ подразумева
* успостављање доброг контакта очима
* покрете главом
* рефлексију – на природан начин
 Вокални аспект говора тела – „параговор“ (висина,
брзина, јачина и ритам гласа)
 Ако дубоко дишете из стомака – постижете опуштен и
самоуверен звук
 Ако плитко дишете – с кратким удасима – нервозни,
узнемирени
 Заједно са вокалним особинама и са позитивним
карактерним особинама (поверење и самопоуздање)
постиже се велики успех
26







Људи су, укључујући и менаџере, већином врло лоши
слушаоци (памте само око 25% онога што чују)
Лош сте слушалац ако  често прекидате
саговорника, прерано доносите закључке о томе што
људи намеравају да кажу, пожурујете говорника да
заврши своје излагање, пасивно слушате или не
обраћате пажњу на оно што људи говоре
Око 45% укупног времена које проводимо у
комуникацији са другима отпада на слушање
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Шта треба учинити да бисте побољшали
способност слушања


ЧУТИ ≠ СЛУШАТИ
ЧУТИ = опажати звуке
СЛУШАТИ = свесно се потрудити да нешто чујете



ДОБАР СЛУШАЛАЦ = АКТИВАН СЛУШАЛАЦ



АКТИВНО СЛУШАЊЕ = преузимате половину
одговорности за успешну комуникацију тако што
говорнику активно дајете објективне повратне
информације које показују да тачно разумете оно што
је рекао; активни слушаоци помажу говорнику да се
опусти, одржавају контакт очима и показују му да
пажљиво слушају тако што климају главом и дају
кратке изјаве
28

Стратегије које вам помажу да
будете активан слушалац


РАЗЈАШЊЕЊЕ – питајте говорника да вам објасни збуњујуће или
нејасне изјаве
Да ли бисте могли поново то да објасните?
На разумем шта желите да кажете?
Нисам сигуран како...
Збуњен сам. Да ли бисте могли то укратко да поновите?
Да ли бисте могли то поново да објасните?



ПАРАФРАЗИРАЊЕ – својим речима поновити оно што је речено
Ви заправо желите да кажете...
Другим речима...
Ако Вас добро разумем...
Дакле, Ваш став је...
Раците ми ако грешим, али чини ми се да желите да кажете...



РЕЗИМИРАЊЕ – укратко описати главне ставове или емоције говорника
Дозволите да резимирам...
Да сумирамо оно што сте рекли...
У реду, ваше главне бриге су...
До сада сте размотрили...
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КАКО АКТИВНО СЛУШАТИ САГОВОРНИКА
1) СЛУШАТИ СТРПЉИВО ШТА ДРУГА ОСОБА ИМА ДА

ВАМ КАЖЕ, ПА МАКАР ВЕРОВАЛИ ДА ЈЕ ТО САСВИМ
ПОГРЕШНО ИЛИ ПОТПУНО НЕВАЖНО

2) ПОКУШАЈТЕ ПОДЈЕДНАКО ДА РАЗУМЕТЕ ОСЕЋАЊА
КОЈЕ ОСОБА ИЗРАЖАВА ИСТО КАО И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ
САДРЖАЈ ОНОГА ШТО ПРИЧА
3) ОДВОЈИТЕ ВРЕМЕ ЗА ДИСКУСИЈУ БЕЗ ПРЕКИДА
4) СКОНЦЕНТРИШИТЕ СЕ НА САДРЖАЈ ПОРУКЕ – НА
РАЗМИШЉАЈТЕ О ДРУГИМ СТВАРИМА ДОК
САГОВОРНИК НЕ ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТУ МИСАО
5) НЕ ДОНОСИТЕ ПРЕРАНО СУДОВЕ, БАР НЕ ДОК СВЕ
РЕЛЕВАНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НЕ БУДУ ИЗЛОЖЕНЕ
ДО КРАЈА

(К.Бартол, Д.Мартин)
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КАКО ИЗГРАДИТИ ПОВЕРЕЊЕ ИЗМЕЂУ
ЧЛАНОВА ТИМА
1) КОМУНИЦИРАТИ СА СВИМ ЧЛАНОВИМА – ДОБРО
ИНФОРМИСАЊЕ И УВАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЈЕ
ОСНОВА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ
2) ПОДРЖАВАЊЕ ЧЛАНОВА ТИМА (ЊИХОВЕ ИДЕЈЕ, РАД,
НАПОРЕ) – ЉУДЕ ТРЕБА БОДРИТИ И ХРАБРИТИ ЧАК И
КАДА ГРЕШЕ
3) УВАЖАВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ЧЛАНОВА ТИМА – НЕОПХОДНО
ЈЕ ИМАТИ РАЗУМЕВАЊЕ, ДЕЛЕГИРАТИ АУТОРИТЕТ...
4) БУДИТЕ ФЕР, ИСКРЕНИ, ПРАВИЧНИ И ПОШТЕНИ
5) БУДИТЕ ДОСЛЕДНИ – ДРЖИТЕ РЕЧ И ДАТА ОБЕЋАЊА
ЧАК И НА СВОЈУ ШТЕТУ
6) ДЕМОНСТРИРАЈТЕ КОМПЕТЕНТНОСТ – БУДИТЕ ВРЕДНИ
И РАДНИ, НЕПРЕКИДНО УЧИТЕ И ПРОШИРУЈТЕ
СВОЈА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ
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“Постоје четири начина на које имамо
контакт са светом. На основу та четири
контакта процењују нас и класификују:
на основу онога што радимо,
онога како изгледамо,
онога шта говоримо и
тога како то говоримо.”
(Дејл Карнеги)
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4. ЕКСТРЕМИТЕТИ
 Руке – најспонтанији део нашег тела (више нервних
завршетака између мозга и руку – него било којег
другог дела тела)
 Испружена шака са длановима на горе – поштење,
поверење
 Играње с кључем и оловком – невољне активности
 Код стискања руку – два положаја, што је положај
већи – већа напетост
 Рука иза леђа и стеже зглоб – узнемиреност, нервоза
 Заједно са вокалним особинама и са позитивним
карактерним особинама (поверење и самопоуздање)
постиже се велики успех
 Рука на лицу или глави – тежња да се додирну
области које су нам доносиле утеху у детињству
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 Ослањање вилице на руку док се лакат налази на
столу (док седите) – досада
 Говорник прекрива уста чим је нешто рекао – лаж
 Прекрштене руке – баријера, одбрамбени или
негативни гест
 Стопала – показатељ људских осећања и намера –
окренута према вама или од вас
 Идеална зона за комуникацију – раздаљина 45цм до
1,2м
 Рука на лицу или глави – тежња да се додирну
области које су нам доносиле утеху у детињству
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5. ЛАГАЊЕ
 Лаж се везује за понашање људи – одају их физички и
звучни знакови
 Особа која лаже – ограничен контакт очима – често то
исправља учесталим контактом очима
 Када особа лаже (често користи покрете руку), на лицу –
опрезност, јер исте активности наговештавају и нервозу
 Усне – добар показатељ лажи – грицкање усана или
стиснуте усне – подсвест покушава да ускрати истину
 Рука на лицу или глави – тежња да се додирну области које
су нам доносиле утеху у детињству
 Учестало додиривање носа
 Ноге и стопала – најмање контролисани део тела –
најудаљенији од мозга и много тога откривају
 Вокални аспект говора – подвргнут је многим променама
током варања
 Људи који лажу – одају се речима (начином на који
изговарају те речи), а не оним што заиста раде
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6. ЦУРЕЊЕ

 Цурење – термин за говор тела који одаје шта
заиста мислимо
 Сигнали „цурења“
* Тело затворено у себе
* Тело или рамена окренута од друге особе
* Прекрштене руке са стиснутим песницама
* Прекрштене руке које држе надлактице
* Стезање руку
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 Подигнута рамена (према ушима)
 Ноге и руке прекрштене
 Ноге или стопала обавијају столицу
 Учестало клаћење горње прекрштене ноге
 Грицкање усне
 Често додиривање лица
 Облизивање усана
 Често гутање
 Поигравање косом
 Учестало трептање
 Спуштен поглед
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7. ДОПАДЉИВОСТ
 Одређује успех у професионалном и приватном
животу
 Тајна допадљивости – како се други људи осећају
поред нас
 Први утисци – изузетно важни – прва ствар на основу
које вас нека особа процењује је ваш изглед
 Осмех – код других људи изазива повратну реакцију
 Слушање – жене слушају целим телом, показујући
визуелне сигнале, преносећи више саосећања
 Мушкарци – показују мање визуелних сигнала који
доказују да слушају
 Контакт очима и израз у очима
 Глас – синхронизоване висина, боја и јачина
 Највећи утицај на „коефицијент“ ваше допадљивости
– говор тела
38

ЗАПАМТИТЕ

 Ум ствара мисао
 Мисао генерише осећање
 То осећање „цури“ кроз говор тела
 Говор тела читате како би схватили нечија
осећања... и у следећем тренутку, ви читате
мисли…
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Комуникација у организацији
ЧЕТИРИ ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ
 КОНТРОЛИСАЊЕ
 МОТИВИСАЊЕ
 ИЗРАЖАВАЊЕ ЕМОЦИЈА
 ИНФОРМИСАЊЕ
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Уобичајени проблеми код вертикалне и хоризонталне
комуникације
КОМУНИКАЦИЈА
ПРЕМА ДОЛЕ



Превише се користи
комуникација према
доле тако што се
шаље превише
порука



Шаљу се
контрадикторне
поруке



У брзини се
саопштавају
неодређене, нејасне
поруке



Шаљу се поруке које
указују на то да
менаџмент слабо
уважава раднике
нижег нивоа

КОМУНИКАЦИЈА
ПРЕМА ГОРЕ







Ризично је обавестити
виши менаџмент о
проблемима – страх од
казне
Менаџери реагују
љутито и заузимају
одбрамбни став када
радници пријаве
проблеме
Нема довољно
могућности или канала
путем којих радници
нижег нивоа могу да
контактирају са вишим
нивоима менаџмента

ХОРИЗОНТАЛНА
КОМУНИКАЦИЈА







Менаџмент спречава или
кажњава хоризонталну
комуникацију,
посматрајући је као
обично ћаскање
Менаџери и радници не
добијају довољно
времена или могућности
за хоризонталну
комуникацију
Нема довољно
могућности или канала
путем којих радници
нижег нивоа могу да
остваре хоризонталну
комуникацију
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Облици комуникације у организацији
ИНТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА – комуникација између
запослених унутар организације
Циљеви



информисање запослених
имплементација управљачких одлука (упутства, налози,
наредбе)



инструктажа за обављање неког посла



дефинисање процедура



утврђивање или унапређење праксе



координација рада



проширење знања и вештина



feedback (повратни утисак)



решавање проблема и конфликата

Облици:
 Информације
 Упутства
 Налози
 Наредбе
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ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА – двосмерна комуникација с
људима изван организације (нпр. потрошачима/купцима,
добављачима, инвеститорима, конкурентима, медијима и са
широм јавности уопште)
Основни циљ




Да омогући и помогне организацији у успостављању
односа са потенцијалним корисницима производа/услуга,
као и одржавање добре комуникације с постојећим
Изградња и очување постојећег имиџа организације
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Пословна кореспонденција
 ИНФОРМАТИВНА ПИСМА
 ПОСЛОВНА ДОКУМЕНТА
 НЕФОРМАЛНА ПИСМА – ДОПИСИВАЊЕ, РАЗМЕНА
ПОДАТАКА И СЛ.








– ИЗВЕШТАЈИ
ПИСМА – ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О САРАДЊИ
ПИСМА У КОЈИМА СЕ ТРАЖИ ДОНАЦИЈА, СПОНЗОРСТВО
ПИСМА

ЗАХВАЉИВАЊЕ ЗА ДОНАЦИЈУ
ПИСМА ОДБИЈАЊА
ПИСМА – ПОЗИВИ (ЗА ПРЕДАВАЊА, ПРИСУСТВОВАЊА
САСТАНКУ, ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЈИ, ПОЗИВ ЗА
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ИЛИ УЧЕШЋЕ У НЕКОМ ДОГАЂАЈУ)
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1. ПЛАНИРАЈТЕ

Процес
писања у три
корака*



Анализирајте ситуацију
Дефинишите свој циљ и
развијте профил своје
публике.
Скупите информације
Одредите које су
потребе публике и
прибавите информације
које су потребне за
испуњење тих потреба.
Одаберите
одговарајући медиј
Одаберите најбољи
медиј за достављање
ваше поруке.
Организујте
информацију
Дефинишите основну
идеју, ограничите обим,
изаберите директан или
индиректан приступ и
скицирајте садржај.

2. ПИШИТЕ



Прилагодите се својој
публици
Будите осетљиви према
потребама своје публике
коришћењем „ти“ става,
пристојним опхођењем
наглашавањем
позитивности и
употребом непристрасног
језике. Изградите снажну
везу с публиком
успостављањем
властитог кредибилитета
и пројектовањем
преферираног имиџа
своје компаније.
Контролишите свој стил
употребом
конверзацијског тона,
јасног стандардног језика
и прикладног гласа.
Саставите поруку
Бирајте снажне речи
којима ћете створити
ефикасне реченице
и складне одломке.

* Bovée. C. L., & Thill, J. V. (2013). Suvremena poslovna komunikacija (deseto izdanje). Zagreb: Mate, str. 89.

3. ЗАКЉУЧИТЕ
Прегледајте поруку
Процените садржај и
проверите читљивост,
уредите и поново
напишите како бисте
били прецизни и јасни.
Створите поруку
Користите ефикасне
дизајнерске елементе и
одговарајући формат за
јасан и професионалан
утисак.
Лекторишите поруку.
Прегледајте поруку како
бисте открили грешке у
форматирању, правопису
и стилу.
Пошаљите поруку
Пошаљите своју поруку
коришћењем одабраног
медија; уверите се да су
сви документи
(релавантне датотеке)
успешно послати.

Предности ефикасне комуникације











Квалитетније одлучивање
Брже решавање проблема
Раније откривање потенцијалних проблема
Повећање продуктивности и смањење трошкова
Стварање и одржавање пословних веза
Јасније и уверљивије маркетиншке поруке
Унапређење професионалног имиџа запослених и
компаније
Већа повезаност запослених са пословима које обављају
Бољи финансијски резултати и боља исплативост за
инвеститоре
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Препреке у организационој комуникацији



Жаргон



Претрпаност инормацијама



Филтрирање информација



Перцепција



Емоције



Неспособност слушања
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Средства пословне комуникације
 ПОСЛОВНИ САСТАНАК

* ПРИПРЕМА
* ОДРЖАВАЊЕ
 ПРЕЗЕНТАЦИЈА
* САДРЖАЈ
* СТРУКТУРА
* ПРИПРЕМА
 КОНФЕРЕНЦИЈА
 ПРЕГОВАРАЊЕ
* ДОГОВАРАЊЕ
* СУКОБЉАВАЊЕ
* УБЕЂИВАЊЕ
* СПОРАЗУМЕВАЊЕ
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Стратегије успешне комуникације
 посматрање и уочавање одређених карактеристика људи
и предмета
 разврставање тих карактеристика по групама
 прилагођавање понашања
 уочавање реакције саговорника
 задржавање, трансформисање или потпуно мењање
одређеног понашања
 уочавање момента прилагођавања друге стране у
дијалогу, као покушај успостављања везе у комуникацији
и показивање жеље за разумевањем
 уочавање сопствене грешке и последица које та грешка
има или може имати на процес у целини; покушај
отклањања те грешке, без извињења, али са променом
понашања
 поентирање без тријумфа – никада не треба показати да
се из преговора излази као победник или с благом
предношћу
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КОМУНИКАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ
Процес систематског планирања, организовања, надгледања
и ревизије свих облика и канала комуникације унутар једне
организације или између организација
Аспекти комуникационог менаџмента укључују развој
корпоративних стратегија комуникације, пројектовање
интерних и екстерних комуникационих директива и
управљање протоком комуникације, укључујући и он лајн
комуникацију
Активности
 Анализа
 Дизајн
 Креирање
 Провера
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"Звезданог неба и људског срца
никад се човек неће моћи
нагледати.”
Иво Андрић
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ПИТАЊА???

