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ТЕОРЕТСКИ АСПЕКТИ НА КОМУНИКАЦИЈАТА КАКО 

ПРОЦЕС ЗА РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ 

Сузана Џамтоска-Здравковска 

Доц. д-р, Правен факултет, Универзитет “Гоце Делчев”-Штип, 
suzana.dzamtoska@ugd.edu.mk 

Андон Мајхошев 

Доц. д-р, Правен факултет, Универзитет “Гоце Делчев”-Штип, 

andon.majhosev@ugd.edu.mk 

          Апстракт 

Комуникацијата е широко експлоатиран поим или, поточно 

кажано, општествен феномен за кој во современата наука 

постојат различни дискурзивни пристапи. Но, без разлика на 

пристапниот дискурс, во секој од нив комуникацијата ја 

потврдува безусловноста на своето постоење како предуслов 

за функционирање на човекот како битие, на општеството 

како систем. Пристапот што се применува во овој труд ја 

застапува тезата дека во основа на комуникацијата е 

информацијата и оттаму комуникацијата претставува 

активен процес на размена на информации, процес на 

креирање и разменување пораки во рамки на една мрежа со 

меѓусебно зависни односи. Осврнувајќи се на теоретските 

аспекти на комуникацијата како процес за размена на 

информации, во трудот посебен акцент се става на 

внатрешната комуникација и нејзиното суштинско значење 

за развој, управување и ефикасно функционирање на една 

организација. Истражувањето направено преку анализа на 

различни теоретски пристапи кон комуникацијата ја 

потврдуваат почетната истражувачка хипотеза дека 

комуникацијата и информацијата се парни категории кои 

неминовно одат една покрај друга, а пак размената на 

информации, како дел од комуникацискиот процес има сé 

поголемо значење, особено во услови кога таа носи и дава 

знаење коешто кореспондира со потребите на одредена 

индивидуа, група или организација. Оттаму, добро 

воспоставените правила за интерна комуникација од аспект 

../celi%20trudovi/suzana.dzamtoska@ugd.edu.mk
../celi%20trudovi/andon.majhosev@ugd.edu.mk
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на размена на информации имаат приоритетна улога и се 

поставуваат како услов за успешно функционирање на една 

организација. 

Клучни зборови: комуникација, информација, размена на 

информации. 

1. Вовед

Комуникацијата во современиот општествен живот станува еден 

од најсуштинските и најзначајните фактори за развој на општеството во 

сите негови сегменти и воопшто како целина. Таа е универзално 

препознатлива вредност која, независно од начинот, формите и облиците 

по коишто се одвива, има улога на своевиден индикатор според кој се 

мери прогресот и достигнувањето на едно општество. Нејзината 

ефикасност на сите нивоа на комуницирање – на индивидуално, 

интерперсонално, групно, организациско, општествено или глобално 

ниво, нејзиното практикување и успешната изведба (со прием којшто 

соодветствува на намерата на испраќачот, со повратен фидбек како 

неопходност за нејзиното функционирање), се предуслов за успехот на 

индивидуата, групата, организацијата, општеството.  

Размената на информации, како дел од комуникацискиот процес 

добива сé поголемо значење, особено во услови кога таа носи и дава 

знаење коешто кореспондира со потребите на одредена индивидуа, група 

или организација. Токму од тие причини, потребата од добро 

воспоставени правила за комуникација од аспект на размена на 

информации сé повеќе добива приоритетна улога за успешно 

функционирање на една организација, било да станува збор за приватна 

(мало или поголемо претпријатие/организација) или за јавна или 

државна институција.  
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2. Комуникацијата како општествен феномен

2.1 Пренос на информации 

На еден од бројните сајтови посветени на комуникацијата и 

комуникациските вештини, се истакнува дека стручната дефиниција за 

комуникацијата подразбира начин на размена на информации или 

пренесување на пораки со помош на однапред договорен и разбирлив 

состав на разбирање1. Притоа, веб дефинициите за комуникацијата се 

движат од нејзино објаснување како “активност на пренесување 

информација“; “врска која овозможува пристап помеѓу лица или места; 

“процес на информирање обично преку заеднички систем на симболи“; 

“успешна трансмисија на информации низ заеднички систем на симболи, 

знаци, однесување, говор, пишување или сигнали”; “размена на 

информации меѓу две точки“; “процес на размена на информации и 

идеи, односно активен процес, кој вклучува енкодирање, трансмисија и 

декодирање на примената порака“; “ефективно пренесување на 

информации и изразување на мисли и факти“; до “движење на податоци 

од еден дел на системот во друг, при што локалната комуникација е 

движење на податоци меѓу процесорот и меморијата, а глобалната 

комуникација е движење на податоци од едно место (јазол) на друго“ 

или “движење на материјата и енергијата меѓу два дела на универзумот. 

Оваа материја или енергија може да биде носач на информација“2. 

Несомнено, во основата на комуникацијата е пренесување на 

одредена информација. Изразот доаѓа од латинскиот збор informare - на 

нешто да му се даде форма, да се обликува, создаде, организира, 

структурира. Значи, информацијата е количина на обликуваното или 

комплексност во секој систем. Хартли (Hartli) во својата комуникациска 

теорија на информацијата гледа како на можност за избор, а системската 

теорија изразот информација го објаснува како степен на слобода во 

некоја ситуација, можност да се избере меѓу сигналите, симболите, 

соопштенијата кои мораат да се пренесуваат (Vreg: 1973:162). Конечно, 

комуницирањето треба да се посматра како:  

Начин на размена на информации и идеи, процес на креирање и 

разменување пораки во рамки на една мрежа со меѓусебно зависни 

односи, односно активен процес на размена на информации за работните 

активности поврзани со областа за којашто е одговорна една 

1 On line: Komunikacija/Poslovno savjetovanje 

2 On line: Google/glossary definition 
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организација или државна институција со што се воспоставува 

ефективно пренесување на информации, изразување на мисли и факти, и 

движење на податоци од еден дел на системот во друг како клучен 

елемент за непречено одвивање на работниот процес.  

2.3 Теоретски преглед 

Комуникациските теории се обидуваат да ја објаснат 

комуникацијата како своевиден општествен феномен присутен и во 

најмалите единки на општественото живеење, па зависно од нивото на 

кое се одвива таа може да биде претставена како „потесна релација“, 

поточно како релација меѓу две единки или на повисоко ниво како 

релација со општочовечка или глобална димензија, односно, според 

системската теорија, која стварноста ја гледа од аспект на хиерархиска 

поделба на системите на различни нивоа, „од атомот па сѐ до 

супранационалниот систем и повисоките системи„ (Miller, 1965:93). Во 

суштината на комуникациските теории се потенцира улогата и 

значењето на комуникацијата како општоцивилизациски белег. 

Комуникацијата, без разлика пристапниот дискурс ја потврдува 

безусловноста на своето постоење како предуслов за функционирање на 

човекот како битие, на општеството како систем.  

За Лукман (Luhmann), кој во системската теорија на преден план 

ја става функцијата на системот, комуницирањето е оној фундаментален 

социјален процес кој се протега, ги опфаќа сите подрачја на 

општествениот живот. Тој тргнува од констатацијата дека социјалните 

системи настануваат со комуницирањето. Општеството не може да се 

замисли без комуницирање: социјалните системи настануваат со 

комуницирањето меѓу луѓето, а со секое општење започнува историјата 

на социјалните системи. Општеството можеме да го дефинираме како 

систем кој е составен од сите доживувања и активности во 

комуникацискиот процес (Luhmann Niklas 1970:114). 

Во тој контекст, германските комуниколози Михаел Кунчик и 

Астрид Ципфел тврдат дека без комуникација не може да постои ниту 

едно општество, ниту пак можат да се конституираат и одржуваат 

општествените структури. Според Paul Vaclavik, комуникацијата е 

““condition sine qua non на човечкиот живот и на општественото 

живеење“. Заедничко им е тоа што во комуникацијата гледаат како на 

функционално неминовен предуслов за секој општествен систем и 

најзначаен базичен општествен процес воопшто (Кунчик и Ципфел 
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1997:12). За нив, услов за функционирање на еден демократски систем е 

токму соодветниот комуникациски систем. 

Парсонс (Parsons), таткото на функционализмот, тргнува од 

претпоставка дека секој систем на дејствување аналитично може да се 

подели на организам, систем на личноста (нејзини карактеристики), 

социјален систем и културен систем (когнитивна, евалуативна и 

симболична организација на системот на дејствување). Сите потсистеми 

меѓу себе се поврзани со заеднички вредности во единствен систем. Тој 

комуницирањето го дефинира како комплеметнарна (акција) интеракција 

на два или повеќе поединци во која секој се прилагодува на очекувањата 

на вториот. Во основа не се работи за комплементарност на очекувањата 

на обајцата поединци, туку за консензус кој обата поединци ги доведува 

до потполна конформност. Овој интеракциски конформизам се совпаѓа 

со неговото гледање на општеството кое се темели на ред, консензус, 

негување на структурата, на меѓусебна зависност на деловите. За 

Парсонс основна карактеристика на некој систем е меѓусебната 

зависност на деловите или променливите (Talcott Parson in Shils, 

1962:15). 

Во овој контекст може да се поврзе и организацијата како дел од 

системот, односно потсистем, согласно дефиницијата за организацијата 

како “спојување на одделни делови (органи) во целина, за на тој начин 

таа целина да биде способна за живот” (Вујаклија 1988:639). На ова се 

надоврзува и ставот на Кунчик и Ципфел, кои општеството го 

дефинираат како “како систем составен од сите комуникациски 

доживувања и дејствувања ... кој може да се изгради и одржи само 

тогаш, кога учесниците се заемно поврзани преку комуникацијата, 

бидејќи секое заедничко дејствување на иднивидуите се базира врз 

споделени (преку комуникацијата) пренесени значења (communication не 

значи само соопштување, туку и “заедница“, “учество“). Тоа значи дека: 

Поимот комуникација преминува во поимот организација, 

бидејќи без комуникација организираното делување е невозможно 

(Кунчик, Ципфел, 1998:12). 

Комуникациските теории и теориите за организациското 

комуницирање ја истакнуваат улогата и значењето на комуникацијата 

како приоритетен услов за функционирање на една организација.  
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2.3.1 Системските теории за комуникацискиот процес 

Современата системска теорија како основни категории ги 

издвојува: 

 информацијата;  

 отвореноста на системот;  

 структурата на средината;  

 повратната врска;  

 морфостазата и морфогенезата. 

За системските теоретичари информацијата е степен на слобода  

што го има човекот во одредена ситуација кога избира помеѓу различни 

алтернативи - помеѓу сигналите, симболите, пораките. Притоа, секогаш 

носителот на информацијата е материјално-енергетски. Во процесот на 

пренос на информацијата може да се менува материјално-енергетскиот 

носител, но нема да се менува и самата структура на информацијата. 

Информацијата е содржината на информацискиот тек кој се движи по 

комуникацисктата мрежа на системот. За системската теорија 

комуникациската мрежа, аналогно на нервниот систем, е динамичен и 

флексибилен сплет на информациски канали кои ги поврзуваат сите 

делови на системот и го снабдуваат со информации за себе и за 

средината (Vreg, 1990:163). 

Во однос на отвореноста на системот, системските теоретичари 

разликуваат отворени и затворени системи. Отворени се оние чии 

граници на системот се барем делумно пропусни, што овозможува 

минимална трансмисија на материјата-енергијата или информацијата, за 

разлика од затворените системи. Ваквата особина на отворените системи 

овозможува тие да бидат способни да реагираат на средината што 

доведува до адаптација на средината или промени на повисоко или 

покомплексно ниво.  

Притоа, отвореноста/затвореноста на системите е поврзана со 

структурата на средината, која како збир на различни елементи ја има 

разноликоста како основна карактеристика, што често е причина за поја-

ва на меѓусебна напнатост на одредено ниво. За Франц Врег (Franc 

Vreg), затвореноста дозволува монополска позиција на информациите, а 

отвореноста предизвикува компетитивна комуникациска ситуација (Vreg 

1990:185-186). 
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Отвореноста е облик на информациска размена со средината, 

извор од кој доаѓа различноста од средината на системот. Ако системот е 

развиен и структуриран, тогаш тој е способен за отворена размена со 

средината. Ова како поткрепа на потребата за добра поставеност на 

интерната комуникација во еден систем, како еден од условите за 

неговата добра развиеност и структуираност, и како предуслов за добра 

екстерна комуникација. Имено, екстерната комуникација, односно 

отвореноста на комуникацискиот систем, според Врег, е соочување со 

други системи во компетитивна ситуација, бидејќи отвореноста не е 

само доток на информации кои се во согласност со институционалната 

структура, туку и информации со негативен повратен тек на самиот 

систем, доток на иновации, наменски и ненаменски девијации, социјални 

и структурни влијанија на другите системи. Подготвеноста на самиот 

систем за соочување со ваквите повратни текови во најголем дел зависи 

од развиеноста и структурираноста на институцијата, што ќе овозможи 

конечниот ефект од свежиот доток на информации да го збогати и 

витализира базенот на заеднички употребливи информации и значења.        

Повратната врска најчесто се изедначува со системот на урамно-

теженост и тоа врз основа на заемна интеракција.  

Морфостазата и морфогенезата се процеси кои се однесуваат на 

комуникациската размена помеѓу системот и средината, со тоа што 

морфостазата се обидува да ја сочува формата, организацијата или 

состојбата на системот, а морфогенезата да ја развие или да ја смени 

формата на системот, структурата, состојбата. 

 

3. Комуникациско-информациски системи 

Ли Тајер (Li Taer), кој развива концептуална шема на живите 

системи на однесување како комуникациски или информациско-

преносни системи, смета дека секоја организација по својата природа ја 

ограничува својата отвореност кон средината или ја стабилизира 

структурата и дејствувањето тогаш кога постигнува степен на најмала 

промена (Врег, 1973: 293-296).  

Ли Тајер смета дека организацијата е составена од три основни 

информациски системи: оперативен информациски систем кој го 

регистрира и го менува текот на сите пораки релевантни во одредено 

претпријатие и тоа за дневно функционирање на основните задачи; 

усогласувачки информациски систем кој ги регистрира и го менува текот 

на сите релевантни  пораки доколку сака да ја постигне целта, да ги 
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одреди задачите, да ги подготви правилата и рамковно да го дефинира 

одлучувањето; и развоен информациски систем кој го регистрира и го 

менува текот на сите пораки значајни за одржување на сите центри на 

промена, канали и акциони центри - од материјален, нематеријален и 

човечки аспект (тоа се соопштенија кои наградуваат, едуцираат, 

институционални соопштенија) (ibid). 

Посебно значење има системскиот развоен модел на Франц Врег, 

кој одговара на комплексна, противречна, плуралистичка комуникациска 

ситуација во современото општество. Тој ја истакнува релативната 

автономност на информациско-комуникацискиот потсистем од другите 

потсистеми како и функционалното комуницирање во комуникациската 

размена помеѓу потсистемите и јавноста. Според него, потполната и 

двонасочна комуникациска мрежа на информациско-комуникацискиот 

потсистем се протега до сите делови на системот, обезбедува врска 

помеѓу неговите делови и ја јакне интеракциската комуникација помеѓу 

релативно автономните потсистеми. Комуникациската мрежа е 

составена од меѓусебни и масовни потсистеми - од институционални и 

од неинституционални канали, преку кои може да се пренесуваат 

позитивни и негативни повратни информациски текови.  

Притоа, тој посебно ја издвојува селективноста како способност 

за осознавање и избирање на информации од различни внатрешни 

состојби на системот и од надворешната средина. Според него, 

селективноста не е механички избор на информации, туку избор врз 

основа на нормативни и вредносни мерила. Но, не помало значење има и 

интеграциската функција на информациско-комуникацискиот потсистем 

во насока на поврзување на различните потсистеми и овозможување на 

нивно координирано дејствување. Според него, развиен и самостоен 

информациско-комуникациски потсистем не овозможува само 

хоризонтално поврзување на општеството, туку овозможува и 

вертикално поврзување од врвот надолу. Таквиот систем е темел на 

синхронизирано дејствување на разни центри на политичка моќ и брана 

од монополизација на комуникацискиот систем во корист на еден 

центар.   
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4. Интерна комуникација како облик на организациска 

комуникација 

Учењето за организациското комуницирање не е ново, но тоа од 

неодамна доби одредено ниво на признание како поле за академско 

учење (On line: Backer 2002, Chapter 13:1). Интересите за изучување на 

оваа област Бакер ги објаснува со потребите и заложбите на "бизнисот" 

и истакнува дека ако првично комуникациските програми биле типично 

лоцирани во одделенијата за говор (speech departments), најголем дел од 

бизнис школите сега ја вклучуваат организациската комуникација како 

клучен елемент за проучување, со оглед на сè поголемото признание 

дека сите организации, не само бизнис организациите, имаат 

комуникациски потреби и предизвици (ibid). 

Според Бакер, во однос на организациската комуникација можат 

да се издвојат две струи: едната која на организациската комуникација 

гледа како на еден аспект од организацијата и втората која на 

организациската комуникација гледа како на основна база на самата 

организација. Пример за втората дава Дрент (Drenth), кој комуникацијата 

ја дефинира како испраќање и примање на пораки преку значење на 

симболи и на организациската комуникација гледа како на клучен 

елемент на организациската клима (Drenth 1998 цитирано во Baker 

2002:2). Подоцна Маерс и Маерс организациската комуникација ја 

дефинираат како “централна поврзувачка сила која овозможува 

координација помеѓу луѓето и на тој начин придонесува за организирано 

однесување” (Myers and Myers 1982 ibid), а Роџерс и Роџерс тврдат дека 

“однесувањето на индивидуите во организацијата најдобро се разбира од 

гледна точка на комуникациите” (Rogers and Rogers 1976:3 ibid). Кралев, 

организациското комуницирање го определува како интерперсонално и 

како пренос на информации меѓу две организациски единици или 

органи, што практично го овозможува делотворниот однос во околината 

(2001:113). 

Бакер ги наведува промените во организациите кои влијаат за 

организациската комуникација да стане многу значајна за севкупното 

организациско функционирање. Како клучни, ги издвојува следниве:  

 Комлексноста на работата која бара поголема 

координација и  интеракција меѓу вработените; 

 Побрзото темпо на работа; 

 Сложеноста и бројноста на работните задачи на 

вработените; 
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 Преклопување на работните задачи и процеси; 

 Значењето на знаењето и иновациите за конкурентската  

предност на организациите; 

 Комуникациските технологии и мрежи стануваат сè 

посуштински за организациската структура и стратегија. 

Согласно сето ова, може да се земе како точно тврдењето дека 

комуникацијата не е само суштински елемент на овие организациски 

промени, туку ефективната комуникација може да се гледа како 

фундамент за модерните организации (Grenier and Metes 1992; D’Aprix 

1996; Witherspoon 1997; von Krogh et al. 2000 цитирани во Baker 2002:2).  

Во однос на значењето на организациската комуникација во 

теоријата се истакнува дека комуникацијата во организација не само што 

овозможува навремено и исцрпно информирање на менаџерите и 

вработените за она што е предмет на нивна активност и за целокупните и 

поединечни резултати на претпријатието, туку преку комуникацијата се 

овозможува тек на работниот процес без нарушувања и девијации, се 

надминуваат неправилностите, пропустите или застоите во работата.  

Зборувајќи за основите на интерната организациска комуникаци-

ја, Картер Мекнамара (Carter McNamara) нагласува дека најголемиот дел 

од експертите за организации, менаџерство и лидерство, истакнуваат 

дека ефективната комуникација е основата за ефективност во кој било 

вид организација и дека никогаш не може да се каже дека има премногу 

комуникација.  

Некои лидери погрешно ја толкуваат комуникацијата како да 

станува збор за средување на документи или бирократија и оттаму тие 

имаат одбивност кон повисокото ниво на комуникација. Како што 

лидерите и менаџерите созреваат, така тие ја осознаваат потребата од 

ефективно испраќање и добивање информации, и нивниот интерес за 

комуникацијата (интерна и екстерна) значително се зголемува (On line: 

McNamara).  
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4.1 Клучни функции на интерната организациска 

комуникација 

Литературата за комуникациите генерално потврдува дека базич-

ната функција на комуникацијата е да влијае врз знаењето или одне-

сувањето на респондентот (примачот) преку информирање, насочување, 

регулирање, социјализирање и убедување. Нехер (Neher 1997 цитирано 

во Baker 2002:10-11) ги идентификува примарните функции на 

организациската комуникација како: 

 Придобивање согласност; 

 Водење, мотивација и влијание; 

 Создавање на мислење (sence-making); 

 Решавање на проблемот и донесување одлуки; 

 Конфликт менаџмент, преговарање, пазарење.  

 

Нехер и Роџерс и Роџерс повеќе ги истакнуваат социјалните и 

организациските функции на организациската комуникација како 

целина, отколку што се фокусираат на специфичните организациски 

размени. На тој начин тие ги комбинираат функциите на информирање, 

насочување и регулирањето во поширока категорија на усогласување на 

однесувањето, давајќи поголем акцент на улогата на комуникацијата во 

менаџирањето на заканите за организацискиот ред и контрола, на 

идентификувањето и решавањето на проблемот и конфликтниот 

менаџмент, како клучни функции на организациската комуникација 

(Rogers and Rogers 1976 ibid).  

Маерс и Маерс (Myers and Myers) комбинираат слични функции 

во една заедничка (здружена) функција на повисоко ниво и даваат 

особено концизна и чиста верзија на функциите на организациската 

комуникација. Нивниот пристап се фокусира на функционалните цели на 

организациската комуникација, повеќе отколку на резултатите од 

одделни акти на комуникацијата, како оние да се донесе одлука, да се 

убедува, или да се реши конфликт. Тие ја гледаат организациската 

комуникација со три примарни функции:  

 Координирање и регулирање на производните активности - 

Оваа функција на комуникацијата најмногу се менува со текот на вре-

мето. Според традиционалното бирократско гледање на организацијата, 
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очекувањата за јасно комуникациско однесување и последиците од тоа 

однесување, поврзани со исполнувањето или неисполнувањето на очеку-

вањата и мониторингот се сметаа за база на организацискиот ред и 

контрола. Оваа функција на организациската комуникација се сметаше 

за прилично процедурализирана, ориентирана кон правила, еднонасочна, 

од врвот надолу (top-down)  комуникација. Задачите во многу 

организации станаа многу покомлексни, помалку рутински и повто-

рувачки, и интерактивни (Perrow, 1986) и, како такви, традиционалното 

бирократско гледање на организациските комуникации повеќе не е 

доволно. Ваквите производни активности бараат динамична, 

реципроцитетна, хоризонтална комуникација меѓу вработените и 

двонасочна, вертикална комуникација меѓу вработените и менаџерите. 

Комуникацијата како средство за координирање и регулирање стана 

многу поважна, покомплексна и потешка. 

 Социјализација - Социјализирачката функција на 

комуникацијата е нагласена од аспект на човечките релации во организа-

циите, која истакнува дека “фаќањето” на срцата и мозоците на чле-

новите на организацијата е неопходно за ефективно координирање на 

организациската активност во насока на постигнување на заедничките 

организациските цели. Комуникацијата насочена кон социјализација, се 

фокусира на артикулација и засилување на организациските вредности и 

идентификување на индивидуалните цели со целите на организацијата. 

Тоа е поврзано со етаблирање на соодветна организациска култура и 

клима. Оваа форма на комуникација не може да биде еднонасочна или 

од горе надолу (top-down). Таа мора да се одвива реципрочно помеѓу 

организациските лидери и организациските членови. 

 Иновација - Литературата за организациската комуникација сè 

повеќе го истакнува значењето на комуникацијата во насока на промови-

рање на иновациите, исто како и за контрола и координација. 

Комуникацијата за промовирање на иновациите е поврзана со силна 

комуникација во и надвор од организацијата (Myers and Myers 1982 

ibid.). 

 

Тргнувајќи оттука, а во функција на ефикасно функционирање на 

органите на јавна управа, како клучни функции на комуникацијата 

можат да се дефинираат:  

o информирањето (двонасочно, хоризонтално и 

вертикално); 
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o насочувањето, координирањето, регулирањето 

и планирањето на работните активности; 

o запознавањето со севкупните активности што 

придонесува вработените да бидат запознати со 

ситуацијата, повеќе мотивирани и вклучени во 

работата на институцијата; 

o социјализирањето на вработените; 

o подоброто сфаќање на потребата за промени; 

o решавањето на проблеми; 

o идентификувањето на индивидуалните цели со 

целите на организацијата. 

 

4.2 Зависноста на екстерната од интерната комуникација  

Теоријата за организациско комуницирање прави поделба на те-

ковите на комуникацијата на:  

 комуникациски текови внатре во организацијата 

(интерно комуницирање); 

 комуникациски текови кон/од околината 

(екстерно комуницирање).  

Добрата комуникација (интерна и екстерна) се сржта на секое 

успешно работење. Не случајно нивната важност е нагласена и во бројни 

публикации и проекти подржани од страна на Европската унија, 

наменети, пред сè, за земјите во развој, односно за земјите кандидати за 

членки на ЕУ, а кои имаат за цел јакнење на капацитетот на 

администрацијата. Во една од публикациите, на тема деловна админист-

рација, се вели дека ако на испраќачот не му е јасно за што станува збор, 

тогаш или примачот не разбира, и повторно бара информации, или е во 

прашање недоразбирање, или резултатот е поразителен (Poslovna 

administracija 2000:12). Добрата комуникација се остварува тогаш кога 

информациите што ги дал испраќачот се примени, потполно сфатени и 

на нив се реагира на соодветен начин. За да се обезбеди таква 

комуникација важно е да постои фидбек во одредена форма. Тоа значи 

дека постои циклус кој треба да се следи. Кај интерната комуникација, 

неопходно е да се утврди некоја форма на процедура којашто ќе се следи 

(ibid). 

Интерната комуникација се дефинира како комуникација 

помеѓу луѓето кои заедно ја сочинуваат организацијата, помеѓу 
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одделенијата на една организација или помеѓу управата и вработените. 

Интерната комуникација може да биде: 

 информативна (чија цел како што и означува 

нејзиниот назив е да даде/пренесе одредена информација, 

односно да информира за одредени случувања, настани, 

активности итн.); 

 директивна (се состои од давање директиви и тоа 

од директна супервизија до наметнати упатства. Според 

теоретичарите, таа може да се најде во организации со на некој 

начин старомодна структура на моќ.);  

 интерактивна (во која учествуваат вработените со 

меѓусебна размена на информации);  

 индиректна комуникација (се практикува во 

случаи кога се сака да се забрзаат промените во организацијата, 

да се мобилизира организацијата, па се користат сите средства за 

комуникација).  

Брижит Кучар, автор на публикацијата “Институционална 

комуникација“, интерната комуникација ја дефинира како информирање 

на вработените за целите и приоритетите на институцијата или за 

настаните, промените и новите иницијативи. Притоа, таа нагласува дека 

мошне значајно е вработените да добиваат доволен број информации, 

бидејќи тие сакаат и заслужуваат да бидат информирани за нештата кои 

влијаат врз нив и нивната работа, да ја делат заедничката визија за 

организацијата. Со тоа добиваат “поголема слика” и чувство за при-

падност на организацијата и се стекнуваат со поголема мотивација 

(Kuchar 2004:8).  

Екстерната или надворешната комуникација претставува 

комуникација со надворешната јавност, со луѓето, граѓаните, коишто не 

се составен дел на организацијата или институцијата. Тука спаѓа инфор-

мирањето на граѓаните за политиките, програмите, услугите и иниција-

тивите на организацијата/институцијата, но истовремено и “слушањето” 

и земање предвид на потребите и очекувањата на граѓаните, што во 

најголем дел се врши посредно преку анкети или со следење на нивните 

реакции (за одредена активност на организацијата/институцијата) преку 

медиумите. Воспоставените посебни одделенија за односи со јавноста во 

поголем дел организации, како и во институциите на системот, имаат 

улога да ја одржуваат токму оваа комуникација.  

Според Божо Скока, кој се занимава со прашањето на разбирање 

на односите со јавноста, екстерната комуникација во голем дел зависи од 
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интерното комуницирање, при што интерната јавност ја сочинуваат 

вработените во одредена организација или институција. Тој истакнува 

дека “тоа е сосема логично затоа што ако работите не функционираат 

добро ‘во куќата’ тешко е  да се очекува дека ќе се воспостават добри 

односи со јавноста која ве опкружува” (Skoka 2006) и додава дека 

комуницирањето со екстерната јавност не може оптимално да се одвива 

ако интерната јавност не е доволно добро информирана, вклучена во 

процесите на работење и мотивирана за успешно извршување на својата 

работа.  

Во насока на појаснување на поврзаноста меѓу интерната и 

екстерната комуникација, Скока посочува дека вработените 

комуницираат меѓу себе не само во организацијата, туку за неа 

разговараат и со членовите на семејството, своите пријатели и 

познаници, и на тој начин свесно или несвесно стануваат нејзини 

гласноговорници и носители на нејзиниот идентитет.  

 

“Според едно истражување на Меѓународното здружение 

за односи со јавноста (IABC), дури 2/3 од перцепцијата за некоја 

организација ја создаваат токму вработените - со своите изјави и 

однесување. Ако вработените имаат доволно информации и 

доволна мотивација, тогаш полесно и подобро ќе ги објаснуваат 

активностите на организацијата при секојдневните контакти. Ако 

се задоволни од сопствената организација, тогаш тоа задоволство 

ќе го проектираат во јавноста и на тој начин ќе придонесуваат за 

јакнењето на нејзиниот имиџ”.(Skoka 2006) 

 

Оттука, не може да се прави стриктна дистинкција помеѓу 

внатрешната и надворешната комуникација на една организација, затоа 

што тие се испреплетуваат во својата меѓусебна зависност.   

На ова се надоврзува и гледањето на Кетрин Јохансон, која смета 

дека не може да се направи строга поделба помеѓу екстерната и 

интерната комуникација. Според неа, веќе се несоодветни дефинициите 

за организациското комуницирање кои традиционално воспоставуваат 

линија на поделба помеѓу интерната и екстерната комуникација или 

формалната и неформалната (Johansson 2007:94-95). Ваквата поделба не 

е одбранлива, туку, напротив, е контрапродуктивна.  
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Многу е тешко да се подели интерната од екстерната 

комуникација, затоа што интерната комуникација има експанзија зад 

границите на организацијата, а за екстерната комуникација има голем 

интерес кај организациските членови (во одредени случаи, новостите за 

интерните процеси членовите на организациите ги добиваат  најпрво од 

надворешни извори, како на пример од медиумите). Затоа во практиката 

сè почесто одделенијата за комуникации стануваат одговорни за двете, и 

за интерната и за екстерната комуникација.  

На тема поврзаност меѓу интерната и екстерната комуникација, 

Ериксон и Лесли тврдат дека “концептот како ’тотална комуникација’ и 

’интегрирана комуникација’ сè повеќе заземаат место во популарната 

литература (Erikson 2002, Lesley 2004 цитирани во Johansson 2007)”. 

Ченеј и Кристенсен сметаат дека “сé повеќе расте убедувањето дека 

активностите на интерната организациска комуникација, често 

менаџирани од менаџери, се многу значајни за практикувачите на 

односи со јавност” (Cheney&Christensen 2001 ibid). 

 

Заклучок 

Интерната комуникација е од исклучително значење за 

успешното работење на сите сегменти во едно општество. Вработените 

во една организација/институција сакаат и заслужуваат да бидат 

информирани за нештата кои влијаат врз нив и нивната работа. На тој 

начин ја споделуваат заедничката визија за организацијата, добиваат 

“поголема слика” и чувство за припадност на организацијата и се 

стекнуваат со поголема мотивација.  

За остварување на ефикасна интерна комуникација неопходно е 

познавањето и прифаќањето на комуникацијата како начин на размена 

на информации кои треба да се стават во функција на остварување на 

целите на субјектите во сложениот систем на секоја општествена целина. 

Ова е важно за сите организации, а особено за јавните или 

државни  институции кои покриваат значајни области од општественото 

живеење, како што се образованието, здравството, екологијата итн. За 

ефикасно спроведување на секоја реформа и активност во овие 

институции предуслов е размената на информации.  

Успешното функционирање на интерната комуникација 

придонесува за ефективно пренесување на информациите и слободен 

проток на податоци што е клучен фактор за успешно работење. 
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Во оваа насока како услов се поставува единството во 

функционирањето на: оперативниот информациски систем, 

усогласувачкиот информациски систем и развојниот информациски 

систем. Доколку се остварени претходните претпоставки може да се 

очекува ефикасно и ефективно работење на секоја организација. 

 

 

Користена литература: 

 

Hatterlsey Michael E., McJannet Linda, (2008), Management 

Communication, principles and practice, Third edition, McGraw-Hill 

International edition 

Judith R. Gordon (1991) A Diagnostic Approach to Organizational Behavior - 

3rd ed., Carroll School of Management, Boston College, Allyn and 

Bacon, Boston/London/Toronto/Sydney/ Tokyo/Singapore 

Кунчик Михаиел & Ципфел Михаиел, (1998), Вовед во науката за 

публицистика и комуникации,  Фондација “Фридрих Еберт“, 

Скопје 

Luhmann, N. (1970) Soziologische Aufklarung, Bd.1, Koln in Opladen 

Мателар, А. М., (2003), Историја на теориите на комуникација, Еин-

Соф; АЛЕФ, Скопје 

Miller, J. G. (1965) Living Systems, bo: Behavior Science, 10 

Parsons, T. in Shils, E.A. (1962) Tonjard a General Theory of Action, Nenj 

York 

Pauley Judith A. and Joseph F. Pauley. 2009. Communication: the Key to 

Effective Leadership. Milwaukee, Wis.: ASQ Quality 

Vujaklija M. (1988) Leksikon stranih rechi i izraza, Beograd, Prosveta 

Vreg, France (1973) Družbeno komuniciranje, Maribor, Založba Obzorje 

Vreg, France (1990) Demokratično komuniciranje, Maribor, Založba Obzorje 

 

Интернет извори:  

Glossary definition. Retrieved from 

http://njnjnj.google.com/search?hl=enamp;defl=enamp;q=define:communicati

onamp;sa=Xamp;oi=glossary_definitionamp;ct=title 

Komunikacija/Poslovno savjetovanje. Retrieved from 

http://njnjnj.google.com/search?hl=enamp;defl=enamp;q=define:communicationamp;sa=Xamp;oi=glossary_definitionamp;ct=title
http://njnjnj.google.com/search?hl=enamp;defl=enamp;q=define:communicationamp;sa=Xamp;oi=glossary_definitionamp;ct=title


Center for Legal and Political Research, Faculty of Law, Goce Delcev 

University, Shtip, Republic of Macedonia 

 

1158 

 

http://njnjnj.tradexim.hr/komunikacija.html 

Kuchar, B. (2006), Institucionalna komunikacija (Civil Service Training 

Project), UNDP. Retrieved from 

http://209.85.135.104/search?q=cache:6yMGTaEBh9YJ:cstp.undp.ba/donjnlo

ad.aspx%3Fid%3D621+institucionalna+komunikacijaamp;hl=mkamp;c

t=clnkamp;cd=2). 

Skoka B. (2006), Priručnik za razumjevanje odnosa s javnošću, MPR, Zagreb. 

Retrieved from http://njnjnj.mpr.hr/PRschool09.pdf) 

http://njnjnj.tradexim.hr/komunikacija.html
http://209.85.135.104/search?q=cache:6yMGTaEBh9YJ:cstp.undp.ba/donjnload.aspx%3Fid%3D621+institucionalna+komunikacijaamp;hl=mkamp;ct=clnkamp;cd=2
http://209.85.135.104/search?q=cache:6yMGTaEBh9YJ:cstp.undp.ba/donjnload.aspx%3Fid%3D621+institucionalna+komunikacijaamp;hl=mkamp;ct=clnkamp;cd=2
http://209.85.135.104/search?q=cache:6yMGTaEBh9YJ:cstp.undp.ba/donjnload.aspx%3Fid%3D621+institucionalna+komunikacijaamp;hl=mkamp;ct=clnkamp;cd=2

	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



