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САВРЕМЕНИ
МЕДИЈИ
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Приредио
др Веселин Кљајић

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ

РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Тектонске промене на (не само) глобалном медијском
тржишту настале после дигиталног цунамија који је обишао
целу планету, додатно употпуњене последицама економске
кризе која (иако су нас уверавали другачије), још увек траје,
у потрази за новим успешним моделима пословања, изнова
су актуализовали тему односа медија и ПР-а, предоминант
ног утицаја различитих ПР извора на уређивачку политику
свих медија без изузетка, потврђујући претњу нарастајућег
тренда глобалног сторителинга (storytelling). У потпуности
трансформисани начини комуникације, нови комуникацио
ни канали, криза новинарске професије, али и континуирано
смањивање ресурса за прикупљање и обраду вести – отво
рили су нове додатне просторе све снажнијој ПР индустри
ји. Формални и неформални центри политичке и економске
моћи, захваљујући друштвеним мрежама и квантуму онлајн
заједнице, увелико директно испоручују своје поруке, зао
билазећи чак и посредство новинара професионалаца, који
су пак све мање креатори и интерпретатори истраживачи, а
све више сарадници ПР центара и саучесници тренда доми
нације садржаја који долазе из поља односа с јавношћу.
Ово су само неки од бројних разлога који су подста
кли приређивача да се прихвати приређивања 139. броја
часописа Култура. Чињеница да се мање више све медиј
ске индустрије у Европи и региону (али и у САД ) налазе у
сличној ситуацији неминовно је наметнула и међународни
карактер овог броја. У том смислу највећи број радова који
је пред вама резултат је Прве међународне научне конферен
ције под називом: „Медији и ПР – Утицај ПР-а на уређивач
ку политику медија у региону“ одржане у јуну ове године у
Бијелом Пољу у Црној Гори. Учешће представника (теоре
тичара и практичара) чак седам земаља Европе и региона
и тринаест Универзитета само је потврдило актуелност и
акутност заједничког проблема, баш као и резултати истра
живања који су том приликом изнети. Управо из тог разло
га, приређивач који је уједно био и суорганизатор овог ску
па, посебну захвалност дугује колегиницама и колегама из:
Хрватске, Црне горе, Мађарске, Македоније, Босне и Херце
говине, Републике Српске и Србије који су приредили сво
ја излагања за 139. број часописа Култура. Избором радова
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покушали смо да обухватимо све медије од традиционалних
до нових, од штампе, радија и телевизије до онлајн медија
и друштвених мрежа. Свесни да доминација ПР-а над меди
јима као глобални тренд има негативне последице за вред
ност новинарске професије и урушавање значаја медија за
структуралну промену политичког система и друштвеног
понашања, аутори су се нашли на заједничком задатку тра
жења решења кроз неопходну научну, стручну и медијску
сарадњу како би се одговорило на сложене изазове. Стога
је донесен и низ закључака у форми препорука, које при
ређивач износи у свом ауторском раду, не само зато што је
то његова обавеза, већ као неопходне претпоставке за успо
стављање сарадње медија и ПР служби уз поштовање прин
ципа њихове међусобне одвојености али и конструктивне и
партнерске сарадње. Наиме општа је, верујемо, сагласност
да је смисао новинарства у савременом друштву могуће об
нављати једино на вредностима на којима ће се успоставља
ти култура медијског дијалога, слободе и толеранције. Упра
во зато један од заједничких циљева је развој новинарства и
ПР-а као важних креатора јавног мњења и друштвене сцене
и медијатора друштвених промена који доприносе снажном
конституисању друштвених односа на основама демократ
ске политичке културе.
Други не мање важан разлог приређивача лично јесте ла
тентни недостатак ове врсте домаће литературе кроз теориј
ско емпиријска истраживања и промишљања. Зато се нада
мо да ће овај међународни зборник радова бити мали допри
нос и подстицај пре свега студентима курсева новинарства и
ПР-а на свим нивоима и на факултетима у Србији и региону.
Јер једино заједнички напори на стварању   нове медијске
културе и нове медијске парадигме нуде могући одговор  на
сложене друштвене промене и предуслов су за демократску
консолидацију модерних политичких заједница.
Проф. др Веселин Кљајић
У Београду, јул, 2013. године
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Универзитет у Београду, Факултет политичких наука,
Беог рад
DOI 10.5937/kultura1339013K
УДК 070.11:659.4
070.11(497.11)
оригиналан научни рад

ДОМИНАЦИЈА ПР-А НАД
НОВИНАРСКИМ
САДРЖАЈИМА У СРПСКИМ
ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА –
УЗРОЦИ И КОНСЕКВЕНЦЕ
Сажетак: У раду се разматрају структурни узроци доминације
ПР-а над информативним садржајима у медијима са акцентом
на српску медијску сцену, превасходно штампаних и онлајн из
дања. Признање нарастајућег глобалног тренда сторителинга
(storytelling) своје корене проналази у настанку и веома брзом
развоју ПР индустрије и паралелно с тим академским изуч ава
њем и теоријско-апликативним утемељењем односа с јавношћу,
као засебне дисциплине студија јавности у непрекинутом периоду
од скоро једног века. Економска криза и њене реперкусије које за
последицу имају највећу кризу медијске индустрије (штампе пре
свих) у историји постојања, уз дигиталну олују која је у потпуно
сти трансформисала начин информисања и комуникационе кана
ле, као и криза професије – додатно су ојачали улогу и отворили
нове просторе нарастајућој ПР машинерији. Наставак смањива
ња ресурса за прикупљање и обраду вести, последично нестаја
ње истраживачког и интерпретативног новинарства, уз све веће
могућности политичара и компанија да своје поруке директно ис
поручују јавности – глобални је медијски тренд који се последњих
година прелио и на осиромашену српску медијску сцену, чинећи је
зависном од овакве врсте ПР садржаја.
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Кључне речи: ПР, новинарство, медији, штампа, криза

У фокусу предмета овог рада1 су односи с јавношћу (у да
љем тексту ОСЈ) или још прецизније односи с медијима
и сами медији пре свега штампани, као и однос новинар
ских информативних садржаја  насупрот садржајима који се
„ослањају“ на различите ПР изворе. Такође се прави осврт
на нарастајући тренд глобалног storytelling-a кoји је послед
њих година у жижи интересовања не само академске јавно
сти. Основни циљ рада је да покаже да актуелна доминација
ПР садржаја над новинарским има своје историјске узроке
и да непрекинути континуитет развоја уз сложене промене
у медијској и ОСЈ индустрији, индукује консеквенце које
данас преживљава савремено новинарство, како у свету та
ко, поготово, у региону, Србији пре свега. У раду се поред
бројних метода акценат ставља на статистичку и компара
тивну методу, следствено циљевима анализе – утврђивања
узрока и последица предоминације ПР садржаја над нови
нарским у српским штампаним медијима. Како је овакво са
гледавање немогуће без увида у развој и структуралне про
мене обе професије примењена је и историјска метода, као
и метода научне експликације. Друштвени значај огледа се
превасходно у доприносу развоја професионалног односа
новинарске струке и ОСЈ-а, а последично у функцији ин
формисања грађанина и развоју демократских потенцијала
друштва у целини. Научни значај произилази из формулиса
ња одговора на питања даљег развоја медија и њиховог зна
чаја за демократизацију друштва, уз успостављање сарадње
медија и ПР служби на основама принципа њихове међусоб
не одвојености, али и конструктивне партнерске професио
налне сарадње уз обострано поштовање највиших етичких
и професионалних начела, правила и кодекса.
Посматрано из академске перспективе рани развој пре свега
праксе односа с јавношћу који се убрзано развијају од сре
дине XIX века истовремено прати све критичније виђење
ОСЈ од стране теоретичара као експлоативног медија којег
пре свих користе политичке и комерцијалне групе. Иако у
већини земаља (са изузетком САД) информације о развоју
индустрије односа с јавношћу нису широко доступне, биле
су од почетка праћене критичком анализом друштвених ко
ментара који су сумњали у потенцијал доминације над јав
ном комуникацијом. Данас те сумње нема и постоји општа
1 Рад је настао у оквиру пројекта “Политички идентитет Србије у ре
гионалном и глобалном контексту”, који финансира Министарство за
просвету, науку и технолошки развој Републике Србије (евиденциони
број: 179076).
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сагласност о успостављању глобалног тренда доминације
ПР садржаја над „чисто“ информативним – новинарским.
Заједнички именитељ наглог пораста утицаја ОСЈ је пре
свега континуитет њиховог убрзаног развоја последњих
деценија. „Веродостојност новина као извора информаци
ја захтева посебну пажњу с текстовима који представљају
односе с јавношћу“2 пише Бернс указујући на смернице које
је још 90-тих година прошлог века давало немачко новин
ско веће. Oно са чим су готово сви теоретичари сагласни је
да је динамика која је довела до појаве и развоја ОСЈ била
слична у свим земљама и да се односила пре свега на „инду
стријализацију, нове форме технологије, развој демократије,
пораст писмености, урбанизацију и појаву масовних меди
ја“3. Оно пак што се ређе примећује је да су те исте промене,
које је донео крај прошлог и почетак овог века кроз технич
ко-технолошке али понајпре дигиталне промене (уз бројне
друге факторе изазване економском кризом и променом не
само глобалног економског модела, већ и медијског), додат
но убрзале развој ПР индустрије. Последично томе све је
већи број теорија које у фокус свог истраживања смештају
проблем - content first стратегије.  Aли пођимо редом, јер јед
на од кључних а често заборављених или недовољно схва
ћених речи је – континуитет.

Анамнеза
Без жеље да се на овом месту подробно позабавимо истори
јатом развоја односа с јавношћу (о томе постоји веома богата
литература) неколико основних напомена није наодмет. Под
сећања ради. Наиме, историјат ОСЈ сеже у прошлост даље
од историјата новинарства! Термин је први употребио Томас
Џеферсон „трећи амерички председник у говору у Конгресу
1807 године“.4 Савремени пак ОСЈ развијају се паралелно
са развојем новинарства. Већ 1923. године појављује се пр
ва књига из области односа с јавношћу Crystallizing Public
Opinion Е. Л. Бернајса (Edward Louis Bernays) да би исте
године био успостављен први курс из односа с јавношћу на
Универзитету у Њујорку. Важно је напоменути да се Бер
најсова књига појавила годину дана након „Јавног мњења“
2 Baerns, B. Public relations and the development of the principle of separation
of advertising and journalistic media programs in Germany, in: Perspecti
ves on Public Relations Research, eds. Moss, D. Verčić, D. and Warnaby, G.
(2000) London: Routledge, p. 254.
3 Neesmann, K. The origins and development of public relations in Germany
and Austria, in: Perspectives on Public Relations Research, eds. Moss, D.
Verčić, D. and Warnaby, G. (2000) London: Routledge, p. 147.  
4 Кљајић, В. (2012) Интервју у штампи, онлајн магазинима и на интерне
ту, Београд: Чигоја штампа, стр. 137.
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Валтера Липмана (Walter Lippman) из 1922. године као од
раз све већег интересовања за моћ и природу јавног мњења,
насталe из пера човека који ће остати забележен у аналима
новинарства као један од најутицајнијих коментатора-ко
лумниста у историји светског журнализма. Само три године
касније већ је издато 28 наслова из ове области. До 1956,
дакле за тридесетак година односе с јавношћу нудиле су “92
високошколске установе, од тога 14 као главни студиј“5. До
1964. године, чак 32 године пре него што ће се ОСЈ први
пут појавити у тадашњој СРЈ па самим тим и у Србији, у
САД су 280 високошколских установа нудиле курсеве из од
носа с јавношћу. Академски интерес за ову област био је
(и остао) више него очигледан. Стога ни његова емпиријска
тј. апликативна димензија у пракси и њен глобални утицај
нису нимало случајни. Као што није нимало случајно да је
магазин Лифе правећи листу најзначајнијих Американаца
XX века (1990-те) на њу уврстио и „оца“ америчког ПР-а
Е. Л. Бернајса.
Оно што је посебно интересантно за наше опсервације је
чињеница да се развој ОСЈ убрзава са развојем традицио
налних а поготово нових медија. Истраживачи и практичари
односа с јавношћу уче брже од новинара како нови медији
делују. Уосталом још је Негропонте писао да технологија
која посредством светских веб страница омогућује да свака
информација постане доступна свакоме, мења начин на ко
ји људи комуницирају, како у унутрашњим, тако и у споља
шњим односима, па самим тим и у односима са медијима.
Представници ОСЈ су то врло брзо препознали и прилагоди
ли се новим начинима комуникације. Стога нимало не чуди
што су ОСЈ од краја 20. века а посебно од почетка 21. века
међу најпромптнијим професијама (пре пет година су имали
20-23% годишњег раста)6. Чак и након последица глобалне
економске кризе која је у огромној мери погодила медијску
индустрију, а штампане медије поготово, раст ПР идустрије
увелико превазилази многе друге атрактивне професије.
Прагматични развој истовремено прати и континуирани
академски развој ове дисциплине која се само у САД тре
нутно изучава на више од 100 факултета. Еклатантан при
мер, који показује колико далеко се иде у поклањању пажње
ОСЈ (за разлику од нпр. литературе из области новинар
ства), јесте уџбеник „Откривање односа с јавношћу“ аутора
Ралфа Тенча (Ralph Tench) и Лиз Јеоманс (Liz Yeomans) уз
5 Cutlip, S., Center, A. and Broom, G. (2003) Односи с јавношћу, Загреб:
Мате, стр. 134.
6 PR Week (јули 2008)
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подршку још 25 еминентних сарадника и на чак 722 стра
нице (из 2006-те године, преведен 2009. у Хрватској не, и у
Србији) који представља оксфордски одговор доминантни
јој америчкој уџбеничкој литератури. На овом месту треба
додати да овај британски уџбеник за односе с јавношћу има
близу 1000 библиографских јединица најреферентније свет
ске литературе данас. Да ли случајно у области новинарства
нема сличног примера чак ни на националним нивоима, па
ни у Великој Британији или САД које се сматрају колевком
модерног журнализма.
За разлику од новинарства ОСЈ се све више изучавају и у
областима психологије, социологије, менаџмента, али и
технологије информација и комуникација, јер су постали
глобални феномен не само у комерцијалном већ и у поли
тичком пољу, где су му, као што смо видели, корени у про
паганди која им је претходила. Глобализација ОСЈ није ви
ше привилегија само мултинационалних корпорација за које
се најчешће верује, нити само комерцијалних организација
које делују на глобалним тржиштима. Данас организације
и институције свих врста усвајају технике односа с јавно
шћу укључујући читаве нације или до јуче непопуларне
политичке режиме. Другим речима ниједна организација,
институција, компанија, па ни утицајни појединац не може
опстати и успешно функционисати без ове врсте комуни
кационе праксе. Поготово без присуства у медијима. И ту
се круг затвара. Али то није све. Јер у „причу“ се укључују
и сектори културе и уметности, забаве и слободног време
на, а понајвише спорта и шоу бизниса. Наиме управо ин
дустрије забаве и шоу бизниса, на челу са Холивудом као
и индустрија спорта доминирају електронским а све више
и штампаним медијима. У новом глобалном селу, сви они,
„студији, продуценти, звезде, сви имају своје властите стро
јеве за стварање публицитета који се натјечу за глобалну ме
дијску пажњу“7. Засебна прича су индустрије селебритија,
игре на срећу, ријалити и слични формати који захваљују
ћи индустрији забаве „хране“ ПР индустрију (која и стоји
иза њих). Корист је наравно обострана јер се на овом „точку
среће“ окреће више стотина милијарди евра или долара на
годишњем нивоу. Помислите само на глобална спортска до
гађања попут Олимпијских игара, Лиге шампиона, НБА, и
сл. као и на бројне латиноамеричке, турске, холивудске се
рије или на, у региону (за разлику од света где се овај фор
мат увелико напушта), веома популарне ријалити програ
ме и слика постаје комплетна. Наравно глобални обрасци
7 Tench, R. and Yeomans, L. (2009) Откривање односа с јавношћу, Загреб:
Хрватска удруга за односе с јавношћу, стр. 681.
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су свуда исти, често кроз лиценцу или права на..., модели и
технике такође, али се на локалном нивоу (у зависности од
развијености медијског система али и медијске писмености)
не ретко вулгаризују кроз „оригиналне моделе“ од  Фарме,
до политичких ток шоуа (talk show), и читавих мутант по
литичких таблоида која служе као оружје за најчешће лич
не обрачуне и дискредитацију, а под доминантним утицајем
различитих ПР и осталих – служби.
Евидентна (у дужем периоду) криза медија и медијске инду
стрије извесно је погодовала развоју индустрије ОСЈ. Еко
номска криза која је погодила издаваче, оглашиваче и по
следично медије, такође је отворила додатно поље за „бес
платни“ ПР. „Део фрустрације медија можда долази и због
прешутног признања снаге ОСЈ. Пролиферација медијских
канала и смањење новинарских буџета довели су до огра
ничавања могућности за истраживачко новинарство, што
је пак резултирало тиме да се новинари више ослањају на
изворе из ОСЈ. То је посебно видљиво у националном и по
трошачком новинарству, где се готово сваки дан објављу
ју испитивања која спонзорирају односи с јавношћу“8. Да
ли вам ово звучи познато? Додајте томе улогу аналитичара,
експерата, званичника, али све чешће неименованих извора
блиских... и манипулативни корпус техника и образаца спи
новања се употпуњује. Утицај „фабрика“ за односе с јавно
шћу потврђује и већ уходана схема од посла новинара до по
зиције ПР-а било да је реч о политичком или комерцијалном
пољу делатности. Обрнуте случајеве, пракса своди на ниво
статистичке грешке.

Лабораторијски налази - глобално
Како не бисмо остали на констатацијама (све уз аргумен
тацију компетитивне компарације) следе резултати разли
читих истраживања рађених у периоду од 1984. до прошле
године, који, у континуитету посматрано, показују иденти
чан тренд који је предмет наше анализе. Наиме, неколико
америчких истраживања показало је исти резултат: око 50%
свих вести у новинама укључује учешће особа из области
ПР-а9.
Треба напоменути да је реч о два независна истраживања
једно из 1984. и друго из 2000. године. Новија британска ис
траживања показују да је код одређених тема тај проценат и
8 Исто, стр. 341.
9 Grunig, J. E. and Hunt, T. (1984) Managing Public Relations, New York and
London: Holt, Rinehart and Winston и Cutlip, S., Center, A. and Broom, G.
(2003) Односи с јавношћу, Загреб: Мате
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виши. Неупитно је да ли ОСЈ свакодневно утиче на новинску
агенду, сматрају британски истраживачи, од спонзорисаних
истраживања потрошача до контролисаног страначког бри
финга медија, од значајних датума и њиховог обележавања
до добротворних акција. Студија о стању новинарства у Ве
ликој Британији и утицају ОСЈ коју је спровео Универзитет
у Кардифу 2008. године показала је да 60% новинских чла
нака и 34% вести у електронским медијима у целости или у
највећој мери „потиче из унапред припремљених извора“10.
Овде се под овом врстом извора сматрају ОСЈ или агенци
је као што је Press Аssociation. У извештају се наводи да је
чак 19% новинских и 17% вести у електронским медијима
у потпуности производ „ПР кухиња“. Констатује се такође
да су под највећим утицајем теме из области здравства, по
словно-потрошачког и економског поља, забаве и спорта.
Једно друго истраживање спроведено 2012. године али на
другом крају света у САД11, угледног Pew Reseearch Center,
потврдило је растући утицај ПР индустрије. Наиме на осно
ву података из исте 2008. године (као и у случају претходног
истраживања) на једног новинара у Америци је долазило 3,6
„публициста“ што је уобичајени назив за запослене у ОСЈ.
Такође је установљено да је прошле године, по први пут од
1978. године наовамо, број стално запослених новинара у
САД – мањи од 40.000. Последице десетогодишњег смањи
вања редакција су реалне и, јавност то запажа, један је од
главних налаза у овом документу. „Медијска индустрија је
на врхунцу била 2000-те и од тада суочене са падом тира
жа и смањивањем огласних прихода редакције су принуђе
не да смањују своје трошкове“ 12. “Једна од последица је и
податак“ да 31% одраслих Американаца не користи новине
и телевизију за сопствено информисање, незадовољни ква
литетом садржаја који им се нуди“13. Од уочених трендова
посебно се истиче онај који показује да њуз мејкери (news
maker) преко Фејсбука и Твитера, али и кроз традиционалне
медијске канале пласирају своје поруке без медијских по
средника, чиме се брише граница између новинарства и ПРа. Последице  „интернет удара“ по штампане медије су биле
најснажније, па је тако Newsweek после 80 година традиције
10 Lewis, J., Williams, A., Franklin, B., Thomas, J. and Mosdell, N. (2008) The
Quality and Independence of British Journalism, Cardiff: Cardiff University,
Cardiff School of Journalism – Media and Cultural Studies; report found at:
http://www.mediastandardstrust.org/resources/mediaresearch/researchdeta
ils.aspx?sid=12914, посећено 8. 6. 2013.
11 http://www.journalism.org/research_and_analysis/Studies, посећено 10. 06.
2013.
12 www.ejo.rs,  „Медији после дигиталне олује“ посећено 10. 06. 2013.
13 Исто, посећено 17. 06. 2013.
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престао да излази у штампаној форми и постао веб сајт са
истим именом. Time је био принуђен да смањи број новина
ра за 5%, док анализа садржаја телевизија показује да су на
„локалним каналима извештаји о спорту, времену и саобра
ћају достигли већ 40% од укупног емитованог садржаја“14.
Слична је ситуација и са великим кабловским мрежама које
су традиционално окренуте тзв. дубинском извештавању па
се устврђује да је нпр. CNN у последњих пет година препо
ловио дужину појединачних извештаја.
Посебно поглавље студије  представља тренд који се одно
си на политичко извештавање, уочено током прошлогоди
шњих председничких избора у тој земљи. Тај тренд огледа
се превасходно у налазу да су медијски извештачи били у
улози „мегафона“, директно преносећи изјаве из изборних
штабова, уместо да интерпретирају, анализирају и објашња
вају изборну пропаганду. Анализа последњих америчких
председничких избора показала је да је само 25% свих но
винарских текстова било резултат новинарског рада, а чак
75% у форми изјава и саопштења штабова, тј. ПР машине
рије, у поређењу са истраживањем, рађеним 12 година пре
тога на истим изборима, када је резултат новинарског рад
-  извештавања чинило око 50%, а само 33% је било резул
тат служби за односе с јавношћу. Већ сама ова компарација
потврдила је убрзано нарастајући тренд утицаја ОСЈ на ин
формативне - новинарске односно медијске садржаје.
Кључни проблем постојећег пословног модела медијских
кућа је губитак оглашивача тј. прихода од огласа који се се
ле у дигиталне сфере и како истраживање показује на рачу
не свега 6 великих дигиталних компанија, пре свих Гугла и
Фејсбука. Они наиме нуде много сврсисходније тзв. циљано
рекламирање упућено прецизно дефинисаним профилима
потенцијалних купаца или конзумената.
Новост је и пораст броја претплатника на дигитална изда
ња појединих новина после вишегодишњих (и теоријских)
расправа да ли је то уопште изводљиво. Драстична промена
пословног модела штампаних медија као резултат има да је
450 од укупно 1380 америчких дневних листова увело „на
платне рампе“ на своја дигитална издања. Највише успеха
је имао New York Times који после двогодишњег искуства
претплате на онлајн издање, по први пут има веће приходе
од комбинованог тиража него од огласа. У предигиталном
моделу пословања   приходи од продаје новине износили
су свега 20% док је чак 80% долазило од продаје огласног
14 http://www.journalism.org/research_and_analysis/Studies, посећено 19. 06.
2013.
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простора. Пример Њу Јорк Тајмса (New York Times) данас
следе многи у Америци, а сматра се поучним из једног раз
лога: његова редакција је правила најмање компромиса ка
да је реч о квалитету садржаја, читаоци су то препознали и
наставили да плаћају да би га читали на својим мобилним
уређајима од таблета и ајфона до нетбука и смарт телефо
на. Овај пример дао је „ветар у леђа“ заступницима теорије
content first.

Лабораторијски налази у Србији
Медији у Србији девастирани су на различите начине још
деведесетих година прошлог века. Након тог периода усле
дио је период опште комерцијализације, таблоидизације, а
као само неки од проблема истичу се нетранспарентно вла
сништво, приватизација која није донела „здрав“ капитал
(са изузетком Рингиер компаније), ниско или потпуно од
суство профитабилности, нефер конкуренција, владавина
мутант таблоида, системски нерегулисано медијско тржи
ште, недовршени закони, медијске стратегије и сл.  На то се
још надовезују детектовани трендови смањене или у потпу
ности изостале интерпретације, готово нестанак истражи
вачког новинарства, прилагођавање садржаја потребама и
интересима оглашивача, изразито присуство политизације
различитих садржаја, естрадизација политике, низак степен
поштовања етичких стандарда и кодекса. У сваком случа
ју у овом тренутку у Србији званично послује 509 штампа
них медија или десет пута више него на пример у суседној
Хрватској. Према подацима Агенције ABC Nielsen која се
бави одитовањем тиража од овог броја у 2012. години 306
штампаних гласила продаје огласни простор, а међу њима
је 16 дневних листова.  Међутим, просечни годишњи огла
сни приходи штампе “од око 40 милиона евра сваком од њих
омогућују да месечно зараде тек око 11.000 евра, што је до
вољно за трошкове штампања три до седам дана“15.
Већ овај податак показује да тржиште није одређујући фак
тор опстанка и успешног пословања штампаних медија, већ
да се ту преплићу веома различити интереси и утицаји, који
су вероватно и одговор опстанка чак две трећине непрофи
табилних српских новинских издавача.
Истраживање IREX-А (2011) кроз „Индекс одрживости
медија“ показало је да су услови економског пословања у
Србији исти као и 2001. године. Тај индекс је на скали од
15 Матић, Ј. (2012) Структурни узроци кризе информативне штампе у Ср
бији, Годишњак, Београд: Универзитет у Београду, Факултет политич
ких наука, стр. 172.
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0-4.0 износио 1.90. Поређења ради исти тај индекс у БиХ
је 1.97, у Црној Гори 2.40, а у Хрватској 2.52. Када се ово
има у виду не чуди податак да је Србија на 72 од 19616 ме
ста по степену медијских слобода. А још мање резултати
истраживања Конрад Аденауера (Konrad Adenauer) из про
шле године по којем је највећи степен медијског непрофе
сионализма највидљивији у периодима изборног циклуса и
извештавању из поља политике. Дакле уочавамо изразито
сличан тренд као и у истраживању које је рађено у САД.
Али за разлику од тамошњег и многих других у региону, на
пример, српско огласно тржиште је једно од најсиромашни
јих у Европи „просечне вредности око 170 милиона евра у
последње три године. Удео штампаних медија је око 23%
што такође заостаје за европским просеком. У време врхун
ца 2008. године вредност огласног тржишта је била 2.5 пу
та мања од тржишта у Словенији, а 2011. године за око 50
милиона евра мања него у Хрватској“17. Оно што додатно
отежава ситуацију је  чињеница да је држава највећи поје
диначни оглашивач у Србији са уделом од око 40 милиона
евра што значи „да из државних институција медијима до
лази приближно четвртина њихових укупних огласних при
хода“18. Колики је онда њен потенцијални утицај на медије,
штампане пре свих, може се само претпостављати. Но и по
ред тога од свих дневних листова позитивно послују само
четири.
Истраживања која су рађена у последње четири године,
укључујући она која су под менторством овог аутора радили
студенти мастер студија новинарства на предмету Уређива
ње  медија – штампа, показују сличне резултате а то је пре
свега податак да се удео ПР текстова у српским медијима
креће од 60% до у неким случајевима (као код специјали
зоване периодичне штампе ) готово 75% укупног садржа
ја. Наравно овде је урачунат и тзв. „бели“ тј. позитивни ПР
кроз различите врсте, најчешће, најава, базиран доминант
но на интервјуу као методу или пак жанру и, наравно, на
маркетингу који, као по дефиницији, прати такве садржаје,
неретко на истим страницама. Као што смо видели из прет
ходних истраживања, већина светских трендова се, са изве
сним закашњењем, прелила и на домаћу медијску сцену, па
16 Кљајић, В. (2012) Интервју у штампи, онлајн магазинима и на интерне
ту, Београд: Чигоја штампа, стр. 160.
17 Матић, Ј. (2012) Структурни узроци кризе информативне штампе у Ср
бији, Годишњак, Београд: Универзитет у Београду, Факултет политич
ких наука, стр. 171.
18 Кљајић, В. (2012) Интервју у штампи, онлајн магазинима и на интерне
ту, Београд: Чигоја штампа, стр. 161.
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је један од резултата и то да све мањи број новинара ради на
све већем броју платформи и да се, сходно томе, све више
ослањају на изворе који долазе из поља односа с јавношћу.
Додатни проблем је што су српски новинари економски оси
ромашени у дужем периоду, што их ставља у позицију по
тенцијалне зависности и коруптивних модела понашања.
Као потврда претходних закључака, долазе и два  истражи
вања које су заједнички спровели Друштво Србије за односе
с јавношћу и сва три новинарска удружења УНС, НУНС и
НДНВ19, Асоцијација медија и Локал прес крајем прошле
и почетком ове године на узорку од 248 представника ме
дија и које је показало да чак 38,4% испитаника сматра да
ПР углавном помаже медијима, 28.2% је индиферентно, а
само 26% сматра да представници ПР индустрије углавном
одмажу. Што се пак образовања ПР струке тиче резултати
су у односу светску праксу готово поразни. Наиме читавих
21,4% је самоуко и нема формално образовање, док њих
55,4% има завршен неки курс (најчешће не у дужем трајању
од неколико недеља). Поређења ради, светски подаци из са
да далеке 2000. године говоре да 92% свих запослених у ПР
индустрији има факултет, 25% је магистрирало, а 2% има
титулу доктора наука. Нимало случајно чак 40% је заврши
ло журналистику. Управо због оваквих бројки већ спомену
ти магазин Fortune и даље рангира ову делатност међу пр
вих 20 најбрже растућих у свету.
У Србији је према званичним подацима Агенције за при
вредне регистре регистровано 146 маркетиншких и ПР аген
ција. Претпоставља се међутим да се бар два пута више њих
бави овом делатношћу, а како свака организација, институ
ција и компанија имају своју ПР службу (не неминовно и
увек под тим називом), њихов број већ увелико превазилази
укупан број новинара у Србији.
Глобални тренд „трансфера“ новинара у ПР менаџере се на
ставља и чак две трећине студената новинарства на четвртој
години Факултета политичких наука изјављује да се опреде
лило за односе с јавношћу, пре него што су озбиљно и зако
рачили у журналистичке воде.

Дијагноза и терапија
Нимало случајно у претходним разматрањима послужили  
смо се медицинском терминологијом означавајући погла
вља као анамнезу тј. историјат болести и лабораторијске
резултате тј. истраживања која треба да егзактно покажу
19 http://pr.org.rs/dokumenti/publikacije, посећено 09. 06. 2013.
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глобално али и локално стање медијског и њему иманентног
ПР организма. Неупитан је дакле нарастајући тренд доми
нације ПР садржаја над информативним новинарским, као
последица глобалног тренда, али поготово специфичности
медијске индустрије у Србији, која је и даље заробљена у ва
кууму транзиције. Као пратећа индикација овог процеса ја
сно се уочава опасност од нестајања јединог могућег, правог
– професионалног новинарства, онаквог какво је утемељено
још на његовим почецима и чији се најбољи представници и
на глобалном нивоу препознају и данас.
Такође је видљиво и чујно заглушујуће прећутно задовољ
ство (не и декларативно) формалних а поготово неформал
них центара политичке и економске моћи (читај увек вла
сти), јер како другачије објаснити незаинтересованост у
једном дугом периоду од више десетина година за решава
ње овако очигледних проблема. И то не само у Србији већ
у читавом региону па и шире. У том смислу једина успе
шна терапија била би повратак базичним традиционалним
и опште прихваћеним вредностима новинарске професије,
враћање њеног дигнитета, како у економском, тако погото
во кроз поштовање највиших професионалних, моралних
и етичких начела. Наравно да то није могуће без успоста
вљања јасних  професионалних „правила игре“ и врхунског
образовања професионалаца из обе области као предуслова
међусобног поштовања. Управо из свих ових разлога, а као
потреба развијања не само теоријских већ и апликативних
решења за постојећи проблем, у јуну ове године одржана је
Прва међународна научна конференција са темом „Медији и
ПР – Утицај ПР на уређивачку политику медија у региону“ у
Бијелом Пољу у Црној Гори. Учествовали су представници
из чак седам земаља Европе и региона, теоретичари и прак
тичари медија али и ПР-а. На крају конференције донети су
закључци које и овај аутор нуди као могућа решења за акту
елну ситуацију, а који су применљиви и на српску медијску
сцену. Ти закључци су следећи :
1. Улога медија у   савременом друштву мења се у складу
са убрзаним економским и политичким променама, тако да
јачање позиције медија зависи од мноштва друштвених чи
нилаца, али и појаве нових облика медија и начина инфор
мисања јавности.
Потребна је заједничка активност, синергија академске за
једнице у региону, промена система образовања и самих но
винара и медија како би се целокупни медијски систем при
лагодио друштвеној стварности и јавном интересу.
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2. Доминација ПР-а над медијима као глобални тренд има
негативне последице за вредност новинарске професије и
урушавање значаја медија за структуралну промену поли
тичког система и друштвеног понашања. Стога је неопходна
научна, стручна и медијска сарадња како би се одговорило
на ове сложене изазове.
3. Са становишта науке и нормативне теорије формулисати
одговоре на питања даљег развоја медија и њиховог значаја
за демократизацију држава у региону.
4. Радна институционализација медијске сцене кроз успо
стављање њихове пуне независности и поштовање принци
па њихове аутономије у складу са општим добром грађана.
5. Успостављање сарадње медија и ПР служби уз поштова
ње принципа њихове међусобне одвојености, али конструк
тивне и партнерске сарадње.
6. Деполитизација медија уз препоруку њихове пуне незави
сности у односу на политичке центре моћи.
7. Поштовање универзалних вредности, професионализма и
етичког кодекса и у новинарској и у области ПР-а.
8. Стварање медија који служе интересима грађана и нови
нарства утемељеног на вредностима и вредносним оријен
тацијама у чијем су темељу фер однос, непристрасност, ве
родостојност и истина.
9. Радити на унапређењу професије и активностима на по
вратку дигнитета новинарске професије од образовних ин
ституција до медијске политике и свих осталих релевантних
институција.
10. Адекватна универзитетска образованост новинара и за
послених у ПР службама на вредностима нове медијске кул
туре да би се обезбедило боље функционисање и  значајно
место које медији треба да заузму у друштву.
11. Заједнички напори на стварању ове нове медијске кул
туре и нове медијске парадигме одговор је на сложене дру
штвене промене и предуслов за демократску консолидацију
модерних политичких заједница.
12. Регионално повезивање академских институција и кате
дри за новинарство и комуникологију као регулатора медиј
ске сцене и у том циљу бољег организовања узајамне сарад
ње између академске заједнице и медијских кућа.
13. Смисао новинарства у савременом друштву могуће је
обнављати на вредностима на којима ће се успостављати
култура медијског дијалога, слободе и толеранције.
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14. Развој новинарства и ПР-а као важних креатора јавног
мњења и друштвене сцене и медијатора друштвених про
мена који доприносе снажном конституисању друштвених
односа на основама демократске политичке културе.
У противном постоји опасност о којој пише све актуелнији
Кристијан Салмон да се нађемо у „новој фази друштвене
контроле која би дисциплинама и механизмима, које су ана
лизирали Фуко и Делез, додала и власт нарације, која се вр
ши директно над маштом појединаца“20.
Или смо можда већ у кући неког новог Великог брата, а да
тога нисмо ни свесни.
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DOMINATION OF PR OVER JOURNALISTIC
CONTENT IN SERBIAN PRINT MEDIA – CAUSES AND
CONSEQUENCES
Abstract
The paper considers structural causes for the domination of PR over
information content in the media, with special emphasis on the Serbian
media scene – mainly the print and online editions. Recognition of
the growing global trend of storytelling finds its roots in formation
and hyper fast development of the PR industry and parallel academic
research and foundation of public relations as a special discipline
within public studies, in a period spanning almost a century. The world
economic crisis and its repercussions which have caused the biggest
crisis of the media industry (primarily in the print media) ever, along
with the  digital storm which has totally transformed the information
and communication channels, as well as the profession crisis – gave
additional power to the PR and opened new spaces for the boom of
the PR machinery. Continual shrinking of resources for gathering
and processing of information and consequential disappearance of
investigative and interpretative journalism coupled with increased
possibilities for politicians and companies to deliver their messages
directly to the public have created a global media trend which spilled
over impoverished Serbian media scene over the last few years, making
it dependant on this kind of PR content.
Key words: PR, journalism, media, press, crises
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PRIJETNJE DRUŠTVENIH
MREŽA
Sažetak: Novinari i PR-ovci nekoć bijahu dvije strogo odvojene pro
fesije. Vremenom su se sve više približavale, pa tako danas gotovo 70
posto objavljenih vijesti potječe iz nekog od ureda za odnose s javnosti
ma, a da pri tom nitko ne optužuje novinare za nerad ili PR-ovce za na
metanje svojih informacija. No, nove digitalne tehnologije, a pogotovo
društvene mreže, stubokom su promijenile odnose. Harmonični suživot
novinara i PR-ovaca, koji je postignut, dramatično ugrožavaju nebroje
ni građani novinari i građani PR-ovci koji, ničim izazvani, vođeni samo
svojom željom za komuniciranjem, preplavljuju mreže svojim informa
cijama, vrlo često dvojbene kvalitete, a često i neetične i neis tinite. Ali,
mreža je slobodna, ljudi su ostvarili slobodu govora, pa tako Facebook,
Twitter i ostale mreže ne samo što ugrožavaju klasične medije, već ih
potiskuju i postaju glavni izvor informacije, čak i za novinare. Novi
nari su tako prvi u lancu koji su potpali pod utjecaj društvenih mreža,
ali tmasti oblaci nadvili su se i nad PR-ovce, koji, strepeći ,otvaraju
svoje IPhone, Smartphone i slične gadgete strepeći je li ih neki na
dobudni klinac razapeo svojim tvitanjem i kako će umanjiti štetu od
žestoke kritike njihova odnosa s kupcima nezadovoljne domaćice. Kako
PR može odgovoriti na agresivne mreže i može li s novinarima vratiti
informiranje u staro korito? Proces je nezaustavljiv, jer tehnologiju još
nitko nije spriječio. “Zaustavite Reuters!” je još samo anegdota znana
starim generacijama novinara i PR-ovaca. Prilagodba novome, prona
laženje novih metoda, vraćanje vrijednosti profesion alnoj, provjerenoj
i kvalitetnoj informaciji jedina je mogućnost. Novinari i PR-ovci morat
će u zajedništvu pronalaziti nove izražajne mogućnosti kako bi znanjem
i sposobnošću kreir anja poruke vratili vrijednosti.
Ključne riječi: Masovno komuniciranje, novinari, PR, komunikatori
društvenih mreža

Odnos medija i PR-a složen je i kompliciran, te prolazi kroz
razne faze: od potpune razdvojenosti do bliske suradnje, goto
vo kompatibilnosti, ali i sve više je ugrožen novim kretanjima
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na društvenim mrežama, koje ruše prirodni monopol novinara i
PR-ovaca na kreir anje i objavljivanje informacija. Eksplozivni
razvoj digitalne komunikacije, naročito pojava društvenih mre
ža, u potpunosti su promijenili dosadašnje odnose. Više nema
dvojbe: došlo je do nove paradigme masovnog komuniciranja. 1

Sentimentalno putovanje u prošlost
Ništa se, dakle, nije tako brzo, čak i munjevito, mijenjalo kao što
se mijenjalo masovno komuniciranje, a time i novinarstvo i PR.
U tijeku jednog radnog vijeka promjene su bile korjenite i - iz
današnjeg aspekta - nevjerojatne. Sredinom šezdesetih novinar
stvo je bilo vrlo jasno određena profesija, u kojoj su noge bile
jedna od značajnih vrijednosti. Zašto noge? Kakve noge? Pa no
ge novinara, jer su noge bile važne novinarima za obilazak gra
da i prikupljanje vijesti. Američki teoretičari su reportere zvali
legmen, jer su ujutro odlazili iz redakcije u potrazi za vijestima.2
I u nas je novinarima glavni izvor informacija bio razgovor s
ključnim ljudima u institucijama u kojima smo tražili informaci
je. Nije bilo dovoljno telefona, a nije ih svatko ni imao, a glavni
alat je bio notes domaće proizvodnje (Lipa Mill) i neko nalivpe
ro koje je puštalo tintu.
PR-ovci nisu postojali ni u teoriji. Bilo je “drugova zaduženih za
štampu” u komitetima, unutrašnjim poslovima, upravi, ali glav
ni izvor je uvijek bio čelna osoba institucije, koja je u izravnom
kontaktu davala podatke novinaru.
Novinari su školovani u školicama koje su organizirale novin
sko nakladničke štamparsko prodajne radne organizacije i repu
bličke radiotelevizije.
Prvi studiji novinarstva pokrenuti su pri Fakultetima političkih
nauka sredinom sedamdesetih godina.
PR-a još ni na horizontu. Stidljivo su se javljale neke male slu
žbe i to u nekim državnim institucijama i snažnim poduzećima
i to u sklopu odjela za marketing. Bijahu to neki začeci glasno
govornika, a njihov rad se svodio na odnose s medijima. A ni
sveučilište nije prepoznalo značaj proučavanja odnosa s javnoš
ću, kao što nisu ni razumjeli da postoji komunikacijska znanost.
Prvo spominjanje PR-a, ali kao odnosa s medijima promovirao
je prof. dr. Josip Sudar, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, ali u okviru predmeta koji su se bavili marketingom,
koji spada u polje ekonomskih, a ne komunikacijskih znanosti.
Taj pristup negativno je odredio razvoj odnosa s javnošću za
1 Malović, S. (2013) Masovno komuniciranje, Zagreb, str. 85.
2 Hill, E. and Breen, J. (1977) Reporting & Writing the News, Boston, p. 219.
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duže vrijeme. Biografija prof. Sudara objavljene na web strani
ci nastavnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu to zorno
prikazuju: „Pripada onoj zagrebačkoj marketinškoj školi koja je
nastala ranih 50-tih i dominirala svojim smionim vizijama uloge
i djelovanja tržišta u gospodarstvu i u vrijeme kada su ne samo
praksa, već i znanost bile opstruirane i kontrolirane. Udruženje
propagandista Hrvatske, čiji je jedan od osnivača, dodijelio mu
je niz priznanja, a 1993. i Specijalnu nagradu za životno djelo
Hrvatskog udruženja komunikatora“3
Tako je PR krenuo s krivih premisa i dugo je trebalo da se u do
maćoj znanosti odredi pravo mjesto odnosima s javnostima. O
tome govori i podatak da još uvijek nemamo adekvatni naziv za
ljude koji se bave tom profesijom.
U svijetu, pogotovo u SAD, PR je već desetljećima bio jasno
profilirana profesija, postojali su deseci studijskih programa, a
znanstvenici su intenzivno izučavali masovno komuniciranje i
odnose s javnostima.
No, sovjetski medijski model koji je bio primjenjivan na pro
storu bivše Jugoslavije nije prihvaćao te realitete, kao ni brojne
druge koji su počeli na području komuniciranja revolucionarno
mijenjati društvene odnose.
Prodor zapadnih utjecaja nije bilo moguće posve zaustaviti,
pa se tako počela probijati svijest u tadašnjem samoupravnom
socijalističkom društvu da neki noviteti i nisu tako loši, pa su
se počele razvijati službe za odnos s javnostima, ali uglavnom
kao dio marketinga. Prevladavao je stav kako je PR besplatno
oglašavanje.
Tadašnje novinarstvo nije ozbiljno uzimalo informacije iz tih
službi, jer je bio nepisani običaj da s novinarima kontaktira sa
mo prvi čovjek ili osoba koju on zaduži. Priopćenja za javnosti
konferencije za novinare bile su rijetke pojave, a prevladavali
su sastanci, brifing i slične naredbodavne forme komuniciranja
s novinarima.
Prave promjene dogodile su se tek padom komunizma i raspa
dom Jugoslavije, ali ni tada nije to išlo brzo, jer je rat nametnuo
druge oblike komuniciranja s javnosti, pa su glavni izvori postali
opet odgovorni u službama koje je država odredila za komuni
ciranje.
U Hrvatskoj je tek padom HDZ-a i dolaskom oporbene koali
cije na vlast početkom 2000-te godine došlo do procvata PR-a.
Zapravo, nije ni to još bio pravi PR, već su sva novo osnovana
3 http://hr.wikisource.org/wiki/Biografije_nastavnika_anga%C5%BEiranih_
na_Hrvatskim_studijima#Josip_Sudar posjećeno 20. 06. 2013. u 20 h
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ministarstva imenovala glasnogovornike, čija uloga je bila da
unaprijede komuniciranje.
No, ljudi na vlasti intuitivno monopoliziraju javni prostor, pa
su za glasnogovornike imenovali novinarke s televizije, a dobar
izgled i popularnost bijahu prvi preduvjeti za dobivanje laska
ve titule glasnogovornice. Šefovi su i dalje zadržavali pravo da
monopoliziraju informaciju, što je podrazumijevalo nastupanje
na TV.
Sredinom devedesetih je došlo do značajnijih promjena u ra
zumijevanju studija novinarstva, pa su se prvi predmeti, poput
Odnosa s medijima, ili Uvod u odnose s javnostima našli u cur
riculumu studija novinarstva. I te sitne, kozmetičke novosti iza
zvale su tektonske poremećaje u razumijevanju sustava masov
nog komuniciranja. Konzervativni profesori matičnih fakulteta
bijahu snažni protivnici takvih noviteta. Već je i novinarstvo bilo
crvena krpa za bivše profesore marksizma naglo preobučene u
slobodoumne filozofe, a kamoli neki PR.
Ne treba im previše zamjeriti, jer se istodobno na Indiana Uni
versity novinarstvo strogo dijelilo od PR-a i nisu imali nikakvih
dodirnih točaka ni u curriculumu, a niti su dijelili nastavnike.
Europa je, po običaju, bila mnogo realnija, pa su ugledni profe
sori novinarstva poput Michaela Kunczika iz Mainza i Thomasa
Bauera iz Beča, istodobno predavali i novinarske i PR predmete
te pisali knjige iz oba područja.

Novinari u defanzivi
Stanje novinarstva je loše. Ovu tezu nije potrebno posebno ela
borirati, jer taj stav prevladava u široj javnosti, među novina
rima, ali i medijskim stručnjacima te profesorima novinarstva
i masovnog komuniciranja. Govorimo o svjetskom fenomenu.
Najkvalitetnije svjetske novine proživljavaju duboku krizu, ga
se se tiskana izdanja kao što je Newsweek, Wall Street Journal i
novine prelaze sve brže u digitalni oblik. Nakladnici spašavaju
što se spasiti može besmislenom tabloidizacijom i senzaciona
lizmom. Kvalitetne novine se održavaju zahvaljujući krajnjim
naporima nakladnika.
Ni u nas nije bolje. Protekle, 2012. Godine, u Hrvatskoj su uga
šena 4 lista, od kojih je jedan legendarni Vjesnik, nekoć najpro
dorniji tjednik Nacional, pa vrlo kvalitetni Forum i kratkotrajni
projekt dnevnika 21 stoljeće. Rezultat je da više od 700 novinara
je na burzi rada, da se mladi vrlo teško zapošljavaju, te da nesta
ju sve karakteristike kvalitetnog i nezavisnog novinarstva.
Stanje u novinarstvu na prostorima bivše Jugoslavije također
nije blistavo.
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Što je tako nesmiljeno ugrozilo novine? Ni ostali mediji ne pro
laze puno bolje. Televizije, pogotovo javne, propadaju, komerci
jalne se bore za oglasni prihod, radio je postao veseli juke box, a
jedini napreduje Internet, ali ne sve web stranice, već uglavnom
društvene mreže, koje su još daleko od toga da ih možemo sma
trati ozbiljnim masovnim medijem.
Uzroke moramo istražiti, pa je tako 2007. provedeno veliko is
traživanje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, te Crnoj Gori. Is
traživala se vjerodostojnost medija, a provelo ga je više znan
stvenih institucija iz ovih zemalja, koordiniranih u TEMPUS
projektu JETiC, (Journalism Education in Croatia), kojem na
čelu bijaše Sveučilište u Beču, a koordinirao ga je Međunarodni
centar za obrazovanje novinara (ICEJ).
Istraživanje je potvrdilo: „Opći zaključak je da su novinarski
standardi ozbiljno ugroženi.“4 Najgori rezultati odnosili su se na
kategoriju izvora. U analiziranim dnevnim novinama, njih 12
ukupno iz tri zemlje u kojima je provedeno istraživanje, pre
vladavaju vijesti koje imaju samo jedan izvor! Dnevne novine
24 sata objavile su čak 67.3 članaka bez izvora! Ostale dnevne
novine imaju jedan izvor, ali ne i dva, što je novinarski standard.
U BiH je pronađeno 66.13% tekstova sa samo jednim izvorom,
a u Crnoj Gori je Pobjeda imala 41.1% vijesti s jednim izvorom,
ali i 25,3 % bez ijednog izvora!5
Rezultati navode na zaključak da se većina tekstova priprema
u ne-novinarskim sredinama, uglavnom u raznim službama za
odnose s javnostima, koje plasiraju solidno novinarski obrađene
informacije, koje urednici objavljuju, ne brinući previše o tome
da su jednostrani, te da su, ustvari, promocija.
Ovakvi podaci najbolje osvjetljavaju suvremeni odnos novinar
stva i PR-a. Novinari prepuštaju svoj prostor PR-u, a one ili po
lagano nestaju iz medija ili pak rade samo novinarski atraktiv
nije teme. Skloniji sam prvoj tezi, jer nam je potvrđuje stanje u
medijima.

PR u usponu
PR je, nakon zakašnjelog i gotovo stidljivog pojavljivanja na
informativnoj sceni, gotovo u potpunosti zavladao masovnim
komuniciranjem. Jedan od posrednih podataka je i sve brojniji
prelazak novinara u vode PR-a. Velika novinarska imena, ali i
još veći broj srednje kvalitetnih novinara, vrlo su se dobro plasi
rali u odnosima s javnostima. Jedan od razloga je i to što su no
vinari  vrlo dobro osposobljenje za korištenje alata PR-a. Osobe
4 Malović, S. urednik (2007), Vjerodostojnost novina, Zagreb, str. 14.
5 Isto, str. 16.
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koje su postale PR-ovci, a nisu imale novinarski background,
niti su imale gdje naučiti osnove profesije. Tek zadnjih petna
estak godina počelo je visokoškolsko obrazovanje za odnose s
javnošću, što nije bilo dovoljno da se novi djelatnici osposobe.
Stoga je brzo rastuća profesija jednostavno usisavala sve koji su
bili zainteresirani i talentirani za taj posao.
No, profesija je pokazala sposobnost samo-organizacije. Dok
se nije u potpunosti razvio sustav visokoškolskog obrazovanja,
strukovne udruge su počele raznim oblicima dodatnog obrazo
vanja, treninga i doškolovanja.
Jedna od olakšavajućih okolnosti bila je i ta, da su brojne PR
agencije bile dio velikih globalnih korporacija, koje su pokazale
zanimanje za stručno osposobljavanje svojih djelatnika, za raz
liku od globalnih medijskih korporacija, koje su htjele slabije
obrazovane novinare s kojima se moglo manipulirati.
U Hrvatskoj su se u početku osnovale dvije strukovne udru
ge, ali ubrzo se shvatilo kako je to kontraproduktivno, pa sada
postoji Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), koja je
mnogo učinila na stručnom osposobljavanju te na objavljivanju
ključnih knjiga i udžbenika iz odnosa s javnošću.
Od prvih lutanja, kada se PR shvaćao kao glasnogovorništvo,
ili, u najboljem slučaju, odnosi s medijima, ubrzo se shvatilo da
se radi o vrlo složenoj i odgovornoj djelatnosti, koja je postala
ključna u sustavu masovnog komuniciranja. Jedno kratko razdo
blje vladalo je i pomodno shvaćanje kako je taj dobar PR-ovac
potreban da bi se umanjila učinjena šteta, naročito u politici i
javnom životu, pa se pojavila kasta spin doctora koji su drmali
scenom, naročito u predizborno vrijeme.
Političarima se to svidjelo, pa su počeli nemilice koristiti usluge
spin doctora, koji su činili i nemoguće, samo da bi svoje po
slodavce opravdali u očima javnosti. Time je otvoren jedan od
putova manipulacije javnosti, gdje je došlo do neprincipijelne
koalicije koju čine političari, PR-ovci i mediji. Svašta se doga
đalo, pa se čak i pravdala krivica za dvostruku smrt u prometnoj
nesreći koju je počinio vodeći političar.
Ipak, pokazalo se da većina ipak shvaća PR na drugi način te da
su odnosi s javnostima nešto sasvim drugo. Svjetska iskustva su
se počela intenzivno primjenjivati, a profesija se počela obliko
vati kao jedna moderna, značajna i korisna djelatnost.

Simbioza na pomolu
Neka kretanja u suvremenom komuniciranju bitno su utjecala na
razvoj novinarstva i PR-a, koja su omogućila moguću simbiozu
ove dvije nekoć jasno odvojene profesije. Najprije, potrebno je
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vrlo precizno utvrditi da se radi o dvije različite profesije, koje
su bliske, koje koriste neke zajedničke alate, koje su jako pri
sutne u masovnom komuniciranju, ali koje su, ipak, bez dvojbe,
različite.
Osnovna razlika je u tome da novinarstvo ima prvenstvenu za
daću da ukazuje na negativnosti kako bi javnost mogla znati što
je dobro a što je zlo i na temelju toga mogla donositi životno va
žne odluke. Novinarstvo mora biti istinito, točno, pošteno, urav
noteženo i nepristrano. Novinar do informacije dolazi tako da je
provjerava iz najmanje dva nezavisna izvora.
Djelatnici PR-a također informiraju javnost o djelovanju svoje
organizacije ili pojedinca kojeg zastupaju. I oni odašilju istinitu,
točnu i poštenu poruku. Ali, ne mogu biti nepristrani, jer pred
stavljaju svoju organizaciju i zastupaju njene stavove i zbog toga
nisu uravnoteženi. Njihova informacija dolazi iz jednog izvora
i to njihova.
To je bitna razlika. Profesionalni PR ne laže. Profesionalni PRovci poštuju etiku svoje profesije koja im brani i manipulacije i
iznošenje neistina. Duga praksa PR djelovanja je nebrojeno pu
ta pokazala kako je istina najbolja u informiranju o djelatnosti
organizacije, pa čak i kada je vrlo bolna. Dugoročno se istina
uvijek isplati.
To su kategorije u kojima su se novinarstvo i PR ponovno pri
bližili. Ne samo što PR-ovci znaju napisati vijest na temelju
novinarskog standarda, već je ta vijest istinita i točna. Za do
bar dio urednika to je već dovoljno da bi vijest dobila status
objavljivosti.
Pa, zašto onda mučiti se i provjeravati je li vijest o prometnoj
nesreći koju nam je poslao policijska služba za odnose s jav
nostima nepristrana? Ili, podaci o programu turističke ponude
velikog hotelskog kompleksa? Ili, novi pravilnik o kažnjavanju
prometnih prekršaja?
Ovo razmišljanje širom je otvorilo vrata onom silnom broju vi
jesti iz samo jednog izvora koje smo detektirali istraživanjem
sadržaja novina u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Dakle, nije riječ o spin doctorstvu, niti manipuliranju, već profe
sionalnom djelovanju novinara i PR-ovaca.
I, nije to specifičnost naših medija i PR-a, već je to svjetski
trend, kojeg smo, kao i mnogo toga, nekritički prenijeli i obilato
koristimo u svakidašnjem radu.
Ovoj simbiozi podlogu je dao i razvoj masovnog komuniciranja
u suvremenom društvu.
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Majda Tafra Vlahović, jedna je od osoba koje su počele kao no
vinari, nastavile kao PR-ovci, a sada su ugledni znanstvenici,
smatra da je „Komunikacija je koncepcija kojom se služe mno
ge teorije u društvenim znanostima, no teško ćemo u bilo kojem
dijelu ljudske aktivnosti naći toliko nesporazuma i suprotnih
shvaćanja o tome što je komunikacija i na koji način bi trebala
funkcionirati.“6
Stoga je potrebno odrediti što se podrazumijeva pod pojmom
masovno komuniciranje.
To je davno definirao njemački znanstvenik Maletzke, a osnažili
su Michael Kunczik i Asrid Zipfel, „svi komunikacijski obli
ci kod kojih se izjave javno prenose tehničkim distribucijskim
sredstvima (medijima) indirektno (dakle, uz prostornu ili vre
mensku ili prostorno-vremensku udaljenost između partnera u
komunikaciji) i jednostrano (dakle, bez promjena uloge između
onoga koji daje izjave i onoga koji je prima) disperziranoj publi
ci (za razliku od nazočne publike“.7
Novinari su komunikatori koji uglavnom djeluju u medijima,
znači distributivnim sredstvima koja indirektno i jednostrano
prenose informaciju.
PR-ovci su drugim putem krenuli u masovno komuniciranje.
Nisu bili opterećeni teškim teretom četvrte vlasti ili sedme si
le, koja je određivala djelatnost novinara. Oni su komuniciranje
razvijali na više razina i vrlo brzo su počeli znanstveno istraži
vati kako primijeniti metode komuniciranja na najbolji način.
PR je uspostavio četiri modela komuniciranja: publicitet, javne
informacije, dvosmjerno simetrično i organizacijsko komunici
ranje. Majda Tafra Vlahović upozorava kako su Gruning i surad
nici 1995. razvili „…mješoviti model dvosmjernih motiva, kao
mješavinu asimetričnosti i čiste suradnje, odnosno simetričan
model komunikacije koji se koristi kako bi se i organizacija i su
dionici s kojima ona komunicira, pomaknuli u područje u kojem
obje strane pobjeđuju ili u područje mješovitih motiva.“8
Vidljiva je razlika između razumijevanja komunikacije u novi
narstvu i u PR-u. Odjednom više nema ugroze, jedni drugima
ne konkuriraju i ne smetaju, već mogu započeti svoj suživot,
služeći na najbolji način istoj publici. Tako su informacije iz
PR izvora preplavile medije, a da se u medijima nisu posebno
6 Tafra Vlahović, M. (2007) Komunikacijski čimbenici u međusektorskim
partnerstvima za održivi razvoj, MediAnali br. 2, Dubrovnik, str. 1.
7 Kunczik, M. i Zipfel, A. (1998) Uvod u publicističku znanost i komunikologi
ju, Zagreb, str. 25.
8 Tafra Vlahović, M. (2007) Komunikacijski čimbenici u međusektorskim
partnerstvima za održivi razvoj, MediAnali br. 2, Dubrovnik, str. 6.
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zabrinuli zbog toga, pogotovo ako je to bilo u sklopu lukrativnih
oglašivačkih poslova.
Jest da su te informacije iz jednog izvora, ali medijski pragmati
čari, pogotovo urednici, sliježu ramenima i kažu da neke infor
macije i ne trebaju biti baš uvijek iz dva izvora.
Novinari nisu komuniciranje shvaćali kao dvosmjerno i nisu ni
kada imali iskustva s aktivnom publikom koja stalno nešto ko
mentira, ima svoje mišljenje, žele da se čuje i njihov stav…No
vinari su svoj posao shvaćali kao istraživanje, a ne dvosmjerno
komuniciranje. Nakladnici također nisu zamišljali medije kao
neku platformu za debatiranje s tamo nekim čitateljem, slušate
ljem ili gledateljem. Čak i kada su omogućili publici da se javi,
to je bilo kontrolirano, u specijaliziranim rubrikama ili u nekim
dijelovima emisija uživo, ali uvijek kontrolirano. Mediji su se
mijenjali, ali ne u smjeru otvaranja, već su podilazili publici sa
držajima za koje su mislili da ih zanimaju, pa su medije prevla
dale senzacije, tračevi, prizemni sadržaji, sve pod opravdanjem
„to tako želi publika“. Mediji su zapali u silaznu spiralu iz koje
se više ne mogu izvući. Današnja senzacija sutra to više nije i
potrebno je pronaći još snažniju senzaciju. Uskoro je i krava ko
ja je otelila aligatora postala bezvezna vijest, a ni slavne osobe
ne mogu više proizvesti toliko skandala koliko ih mediji moraju
objaviti.
U međuvremenu su se pojavili mediji na internetu i webu. Mre
ža je krenula odmah naglo, eksplozivno i bez zadrške. Klasični
mediji su ubrzo vidjeli da nije dovoljno samo prebaciti svoj sa
držaj na web, već da je to posve novi oblik komuniciranja. Di
gitalna komunikacija promijenila je svijet. Tko to nije shvatio,
ostao je u kamenom dobu.    

Što nam donose mreže
Digitalna komunikacija srušila je sve uhodane i utabane staze.
Novinarstvo je uvijek brzo prihvaćalo tehničke i tehnološke no
vitete, ali digitalno komuniciranje znači promjenu paradigme.
Stara Maletzkeova definicija o jednostranom i indirektnom ko
municiranju više ne važi. Mediji se moraju u potpunosti otvoriti
i promijeniti svoju komunikaciju s publikom, koja ih je do sada
manje-više pasivno slušala. Krenulo je s građanima novinarima,
pa je južno-korejski Oh My News napravio boom zahvaljujući
njihovim vijestima. No, to je tek bio početak. Pojava društvenih
mreža u potpunosti je promijenila paradigmu masovnog komu
niciranja i sasvim drugačije ulogu komunikatora.
Novinare je pojava novih komunikatora žestoko potresla, ali ni
PR-ovci nisu bolje prošli. PR-ovci su puno kompleksnije pristu
pili komuniciranju, ali ni to nije bilo dovoljno.
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Mreže su srušile snažan, pa čak i nedodirljiv položaj medija,
važnost i ulogu novinara i PR-ovaca. Sve što rade, novokompo
nirani komunikatori to mogu bolje i brže. I, što je najgore, nika
da se ne zna što se u čijoj glavi skriva i kako će to „puknuti“ na
facebook ili twitter. Pri tom, uopće im nije važno jesu li nekome
nanijeli zlo, jesu li napravili štetu, narušili privatnost ili pak ob
javili netočnost i neistinu.
Odgovor medija na nove oblike komuniciranja je u tome što se
pokušavaju pozicionirati sa svojim sadržajima. Klasični medi
ji požurili su navrat-nanos sa svojim web stranicama, a sada je
nužnost biti na facebooku, twitteru i ostalim mrežama. Ali, tu
su samo jedni od mnogih. Gdje su ona divna vremena kada se
upalio televizor i samo jedan program je osvijetlio ekran. A tek
siromaštvo novinskog kioska ili pola metra duga skala na radioaparatu a samo se jedna stanica hvata.
Tko može uhvatiti korak s tamo nekim klincem iz susjedstva
koji upravo piše svoj post? Shvatiti ga ozbiljno? Zanemariti u
potpunosti? Posvetiti mu punu pažnju?
PR-ovci su prvi shvatili da je to nešto što mijenja njihov položaj
u masovnom komuniciranju. Majda Tafra – Vlahović je, pišući
o primjeni novih tehnologija nekih davnih godina (2007., što je
prapovijest za društvene mreže) istakla: „Direktor odnosa s jav
nošću odgovoran je za, barem, tri razine virtualnog svijeta, koje
imaju sasvim konkretne posljedice na poslovanje tvrtke ili neke
organizacije“9
Naglasak je na sintagmi „konkretne posljedice“. Društvene mre
že ne mogu se kontrolirati, pa počinjena šteta se mora ublažava
ti. Krizno komuniciranje postaje svakodnevica, a ne izvanredno
stanje.
Posve je nebitno što pojedinac misli o društvenim mrežama,
smatra li ih neprihvatljivim ili je njihov poklonik. One su pri
sutne i ostat će. Možda, čak i vrlo vjerojatno u nekom drugom
obliku, ali više se ne može dogoditi da jedna ili dvije profesije,
kao što su novinari ili PR-ovci, imaju monopol nad masovnim
komuniciranjem.
Novi komunikatori su već pokazali svoju izuzetnu sposobnost.
Motiv koji njih pokreće često je izuzetno snažan i daje njihovoj
informaciji neku drugu dimenziju.
Hrvatsku, ali i širu javnost, duboko je potresla drama djevojči
ce Nore Šitum, koja se teško razboljela. Roditelji su pokrenuli

9 Tafra Vlahović, M. (2007) Utjecaj novih tehnologija na funkciju odnosa s
javnostima, MediAnali br. 1, Dubrovnik, str. 170.
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facebook profil Vratimo osmijeh Nori na lice NORA FORA Stra
sni LAV.
Lik male Nore ušao je u sve domove, jer je facebook profil, ko
jeg je radila majka, Đana Atanasovska, vrlo brzo lajkalo sto
tine tisuća ljudi. Prikupljena su sredstva za liječenje, koje nije
jeftino.
Informacije s facebooka proširile su se svim masovnim mediji
ma, a vijest je objavljena i na vodećim svjetskim medijima, kao
što se vidi iz sljedeće informacije: „Eksperimentalna terapija u
bolnici u Filadelfiji mogla bi spasiti život petogodišnjoj djevoj
čici Nori Šitum iz Hrvatske, koja boluje od akutne limfoblastič
ne leukemije. Vijest je to koju prenose i američki mediji, koji
su također u četvrtak popratili dolazak djevojčice na liječenje. I
CBS i CNN pišu da su se građani u Hrvatskoj ujedinili kako bi
prikupili potreban iznos za liječenje djevojčice. U kratkom vre
menu nakon objave vijesti priča o hrabroj maloj Nori postala je
druga najčitanija vijest na CNN-u.10
Oni, koji su proživjeli obiteljske tragedije ove vrste i koji su
bili posve nemoćni, jer im sustav nije mogao pomoći, dobili
su nove nade i vjeru da ljudska solidarnost može pomoći. Ali,
svrha ovog primjera je da se pokaže kako „neuki“ komunika
tori mogu zavladati svjetskom javnošću i plasirati svoju vijest
milijunima ljudi.
Klasični mediji nisu to mogli omogućiti, barem ne tako, kao što
je to učinila mama Đana. Ona je bez posrednika, izravno, uspje
la proizvesti svjetski breaking news. Kolikim je to novinarima
uspjelo? Koliki PR-ovcu su uspjeli svijet informirati  o radu svo
je korporacije na tako efikasan način?
I, nije Đana Atanovska jedina kojoj je to uspjelo. Internet je pun
uspješnih komunikatora. Neki su već pokazali ružno lice ovih
novih, neslućenih mogućnosti, pa su na facebooku i twitteru već
objavljene laži koje su nevine ljude natjerale u samoubojstvo.
Susrećemo se, dakle, s posve novim mogućnostima masovnog
komuniciranja i nismo još uspjeli shvatiti kamo to vodi i koje
su posljedice.
To su velike mogućnosti, ali i prijetnje komuniciranju. Uloga
komunikacijske znanosti je da upozori, ali i istražuje, te uočava
u kojem se pravcu razvije komuniciranje i s kojim posljedicama.  

10 http://danas.net.hr/hrvatska/cnn-hrvati-prikupljanjem-novca-za-noru-situmimpresionirali-americke-medije posjećeno 22. 6. 2013. u 19 sati
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SOCIAL NETWORKS THREATS
Abstract
Journalists and PR experts were once two strictly separated professions.
As time passed by they grew closer and today almost 70% of all
published news come from PR sources. Nobody is accusing journalists
of being lazy or PR experts of being overly aggressive in imposing
their information. A peaceful harmony could be found in the print
business. But, new digital technologies, especially social networks,
have dramatically changed the relationship and harmony between
journalists and PR professionals. Numerous citizen journalists and
citizen PR equivalents, without any other reason except their wish to be
heard, overload social networks with information of very often dubious
quality or unethical features. Nevertheless, social networks are free, we
have freedom of speech, and Facebook, Twitter and other networks have
pushed out the classical media. Journalists were the first line of victims,
but black clouds loom over PR professionals as well. They never know
when one kid may crucify their company on Twitter. How can PR
experts respond to aggressive network communicators and are they
capable of, together with journalists, returning information to the old
stream? The process cannot be considered reversible, because nobody
has managed to stop the technology development yet. Adjusting to the
new technologies, finding new possibilities and reasserting quality
information is the only possibility. Journalists and PR experts have to
find together new methods for creating news and informing the public.
Key words: mass communications, journalists, PR, social networks
communicators
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ПРИНЦИПИ САРАДЊЕ
НОВИНАРА И ПР
СТРУЧЊАКА
Сажетак: У креирању јавног мњења новинарство и ПР службе
сваким даном добијају све већи значај. Припадници ових професи
ја упућени су једни на друге, а њихов однос свакодневно поприма
нове облике које је неопходно контролисати, јер постоји реална
опасност да се изроде у своју супротност. Највећи информатив
ни део штампе, радија и телевизије испуњен је ПР материјалима,
а њиховом злоуп отребом могу се остварити велике манипулације.
Медијима и новинарима није једноставно да увек препознају често
и прикривене интересе оних који их снабдевају ПР материјалима.
Да би се избегле такве замке потребно је пуно знања, личне хра
брости и моралне чврстине. У раду су представљени резултати
истраживања о интеракцији новинара и ПР стручњака. Они су
засновани на материјалу који је прикупљен на основу дубинских
интервјуа са припадницима ове две професије. Циљ истраживања
био је да се идентификују проблеми чијим се отклањањем може
повећати квалитет комуникације између новинара и ПР струч
њака, што све скупа треба да помогне успешности информисања
јавности.
Кључне речи: новинари, ПР стручњаци, јавно мњење, сарадња,
етика

Увод1
Новинари и ПР стручњаци су људи који се баве сличним
пословима, због тога сарађују, али се, по правилу, не воле
1 Припремљено у оквиру пројекта Традиција, модернизација и национал
ни идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција
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превише. У њиховим односима влада  динамична напетост,
која је “чврсто укорењена у новинарској култури”.2 Због тога
се слободно може рећи да се ради о “пријатељским непри
јатељима”.3
Однос између медија и ПР-а стално поприма нове облике и
изузетно је важно стално контролисати те међуодносе, јер
постоји реална опасност да се они претворе у своју супрот
ност.4 Улога ПР непрестано расте, а млади и недовољно ис
кусни новинари некритички прихватају садржаје који им се
нуде, па се тако долази до ситуације у којој ПР може готово
у потпуности да преузме улогу новинарства. То, наравно,
неће бити добро, јер су циљеви једне и друге професије, ма
како се то, на први поглед, чинило сличним, ипак у доброј
мери различити.
Овај рад покушава да утврди неке од основних принципа
на којима почива међусобна сарадња припаднике две, да
нас, све важније професије, као и да укаже на неке од могу
ћих путева за успостављање таквих односа између новина
ра и ПР стручњака који ће омогућити да обе стране испуне
своје задатке у интересу оних од којих зависе: новинари од
читалаца, гледалаца и слушалаца, дакле од јавности, а ПР
стручњаци и од јавности, али и од руководилаца тимова у
којима делују. Да би стигли до тог циља послужили смо се
серијом дубинских интервјуа са припадницима ових про
фесија. Истраживање смо обавили на југоистоку Србије у
три града: Нишу, Лесковцу и Врању. У периоду од почет
ка до краја маја 2013. године урадили смо по 10 дубинских
интервјуа са припадницима медија, новинарима (дневне и
периодичне новине, радио, телевизија и интернет сајт) и са
припадницима ПР служби (политичке странке, јавна преду
зећа, установе културе). Испитаницима је постављено по 10
идентичних питања везаних за међусобни однос новинара и
ПР стручњака.
На основу њихових одговора настао је овај текст који пред
ставља мали покушај објашњења међусобних односа који
владају између ових професија. У потпуности смо свесни
малог броја обављених разговора и због тога нисмо ни
(179074),  који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
2 Michael, R. and David, L. M. (1988) Journalists and Public Relations Prac
titioners: Why the Antagonism, Journalism Quarterly 65, No 1, USA, New
York, p. 139.
3 Gavranović, А. (2006) Medijska obratnica, Zagreb, str. 137.
4 Kuncik, М. (2006) Odnosi s javnošću, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet prometnih znanosti - Biblioteka politička misao, str. 46.
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радили квантитативну анализу прикупљеног материјала,
већ се ослањамо на квалитативну анализу, као и на лично,
готово, четрдесетогодишње новинарско искуство, које омо
гућава да наш поглед на стање у односима између новинара
и ПР стручњака буде релевантан.

Скуп истих знања
Од првих дана формирања људског друштва човек је имао
потребу за комуницирањем. Оно се најпре обављало неар
тикулисаним покретима и гласовима, да би касније, како то
каже амерички антрополог и лингвиста Едвард Сапир (Ed
ward Sapir), “са развојем цивилизације дошло до прогре
сивног повећања радијуса комуникације”.5 Језик је постајао
експлицитни облик разумевања, а писање - најпознатија ма
теријална форма. Нико поуздано није утврдио где су и када
настале прве новине, па самим тим и новинарство, али се
са доста вероватноће може рећи да се настанак новина ве
зује за појаву првих писама у Месопотамији (клинасто пи
смо) и Египту (хијероглифи), у периоду од 4000. до 3000.
године пре Христа. “Отац историје” Херодот (Ἡρόδοτος
Ἁλικᾱρνασσεύς) помиње “сатиричне новине’’ у Египту. У
Риму Цезарове “зидне новине’’ писали су actuarii. У њима
су објављиване само вести из Сената, па су их звали Акта
Сенатус (Acta Seanatus). Ширењем садржаја добиле су на
зив Acta diurna (дневна акта, новине). Сматра се да су Di
urnorum scriptori претече новинара. Извесно је једино то да
су у XIII веку настале прве писане новине и то у Енглеској,
Немачкој и Италији, да би касније у XV i XVI веку Венеција,
Амстердам, Келн и други градови и државе развили систем
преношења информације. Све је, наравно, кулминирало по
сле 1411. године када је Јохан Гутенберг (Johannes Gensfle
isch zur Laden zum Gutenberg, право презиме Генсфлајш) из
умео штампарску пресу.
Паралелно са појавом новина и новинарства стварана је и
потреба за ПР службама. Сматра се да су претече данашњих
стручњака за ПР владари старе Грчке и Рима који су на раз
не начине покушавали да добију подршку својих грађана. У
XVII веку, захваљујући Католичкој цркви, појавио се и тер
мин пропаганда. Црква је тада основала “Заједницу за про
пагандни рејтинг” (Congregation de propagande fide) која се
бавила пропагирањем односно ширењем вере. Тридесетих
година прошлог века због снажног индустријског развоја
и својеврсне демократизације друштва дошло је до снажне
5 Sapir, E. (1921) Language: An introduction to the study of speech, New York:
Harcourt, Brace and Company, pp. 24-32.
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афирмације ПР и до његовог јаког утицаја на новинарство.6
Нешто раније Макс Вебер (Max Weber), у свом есеју “Поли
тика као позив”, саопштеном студентима на Универзитету
у Минхену јануара 1919. године поставио је питање о томе
како штампа долази до информација које нуди публици и
ко су заправо извори вести.7 Испоставило се тада, али и ка
сније и то у много оштријој форми да је иницијатива јавног
обавештавања са штампе, односно новинара прешла у вели
кој мери на ПР службе и њихова удружења. Заправо, медији
су лагано почели да се претварају у апарат који су вешти ПР
специјализанти користили за наметање информација, али и
коментара који су били у служби различитих политичара,
привредника и других које су заступали припадници ПР-а.
Наравно, при томе је остало, а и данас јесте, отворено пита
ње: колико нам различите службе државе, политичких стра
нака, привреде или појединаца могу наметнути да мислимо
оно што они желе.
Управо због тога занимљив је однос између новинара и ПР
стручњака. У нашој пракси усталило се мишљење да нови
нари на ПР раднике гледају као на додатну препреку у оба
вљању свакодневног посла. Не мали број новинара покуша
ва да заобиђе ПР службе и да успостави директан контакт
се особама које се налазе на челу корпорација, политичких
странака, државних органа... Истовремено, многи ПР рад
ници у срединама у којима раде шире негативну слику о
новинарима. Проглашавају их недобронамерним, некомпе
тентним особама.
Новинари припадницима ПР служби упућују низ замер
ки међу којима се посебно истичу оне према којима ПР
службеници не знају пренети информацију на најпогоднији
начин, јер саопштење за медије не може бити исто ако се
ради о штампи, радију или телевизији;  такође, по њиховом
мишљењу у опису посла ПР-а је прећуткивање важних чи
њеница; ПР-и новинарима никада нису довољно брзи, нити
ажурни, не воде рачуна о медијским роковима, саопштења
су им дуга, неписмени су, преписују материјале своје орга
низације, нису креативни, досадни су јер стално зову но
винаре и интересују се да ли ће доћи на конференцију за
штампу...8
6 Сматра се да је термин ПР, код нас преведен као “Односи с јавношћу”
најраније коришћен у САД, а употребио га је Томас Џеферсон (Thomas
Jefferson)  амерички председник у говору у Конгресу 1807. године
7 Weber, M. Politics as a Vocation, (2004) The Vocation Lectures, USA Indiana
Indianapolis: Hackett Publishing Company pp. 78.
8 Biondić, I. i Cigler, R. (2008) Inventura odnosa novinar – PR, Medianali,
Vol. 2, br. 3, Dubrovnik, str. 39-49.
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ПР службеници немају високо мишљење о интелектуал
ним способностима новинара. Мисле о њима као писцима
опште праксе који имају широко али плитко знање, да су
недовољно упућени у тему о којој пишу, пристрасни су, ни
су самостални, најчешће пишу по упутствима уредничким,
власничким или спонзорским, гњаватори су, лењи и уми
шљени, све желе одмах, а највише од свега сензацију – вест
коју нема нико, неодговорни су, ташти и поткупљиви...9
Таква размишљања свакако произилазе из делимично разли
читих циљева које имају припадници ове две професионал
не групације. Док је новинарима, теоретски, циљ истинито,
објективно, поштено, правовремено, а често и ексклузивно
обавештавање јавности, дотле ПР стручњаци имају циљ да
створе позитивну слику о организацији или појединцу кога
заступају. При том се употребљавају многа средства, од ко
јих се нека налазе с друге стране етике, посебно новинарске.
“Обмањивање и прикривање карактеристична су обележја
односа с јавношћу. ПР је игра којој је циљ утицати на јавно
мњење”.10
Амерички лингвиста и филозоф Ноам Чомски (Noam
Chomsky) сматра да медији САД не доприносе функциони
сању критичке јавности, већ манипулативној, на техникама
ПР-а заснованој, изградњи сагласности у складу са интере
сима капиталистичког олигопола.11
Рекло би се да се на тај начин ствара слика у којој су меди
ји позитивни, јер служе општем добру, а ПР негативан, јер
служи партикуларним интересима. Такав закључак је пре
више уопштен, али реална опасност од губљења аутономије
медија кроз појачани ПР ипак постоји. Несумњиво је да се
ове две професије преплићу. Скуп у основи истих знања из
новинарства и комуниколошких дисциплина примењује се и
у ПР-у.  Само од професионалне оспособљености и спрем
ности новинара зависи како ће, односно у ком облику ће на
ступцима штампе завршити њему претходно “спакована и
презентована” корпорацијска или чак лична прича.12

Кредибилитет и репутација
У истраживању које смо обавили дошли, смо до зани
мљивих одговора који одсликавају тренутно стање односа
9 Исто.
10 Kunczik, M. (decembar 2007) PR – Odnosi s javnošću, Lider, Zagreb
11 Čomski, N. (2002) Mediji, propaganda i sistem, Zagreb, str. 46.
12 Kljajić, V. (2009) Novinarstvo u službi PR-a i marketinga, Godišnjak,
Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, str. 383.
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између новинара и ПР стручњака. Постављали смо иден
тична питања припадницима обе професионалне групе и
добили следеће одговоре:
1. Како видите однос новинара и ПР стручњака?
Новинари су углавном одговарали да је то однос сарадње,
али да никада до краја не верују ПР службама, те да све њи
хове информације треба проверити, бар из још једног, али
поузданог извора. Један број испитаника у први план је ис
тицао контролну улогу коју новинарство има у односу на
власт, као и да се она не може остварити слепим преноше
њем онога што ПР службе саопштавају.
ПР специјалисти су истакли да са новинарима морају да са
рађују и да непрекидно покушавају да са мање или више
успеха остваре двоструку комуникацију са њима, односно
да им увек буду на услузи. Припадници ове професије су
истакли да се и они боре против дезинформација, али да то
недовољно добро обавештени новинари упркос њиховом
труду успевају да протуре у медије, па од тога штету имају
и једни и други.
2. Да ли је однос новинара и ПР стручњака до краја отворен
и поштен?
Новинари су тврдили да ту нема много поштења, да ПР слу
жбе по правилу скривају од њих све информације које на
било који начин могу бити негативне по оне организације,
фирме или појединце које заступају, а да истовремено ни
они нису превише отворени према ПР радницима, јер би на
тај начин могли да себи направе невоље које би их стигле у
виду политичких и других притисака од различитих моћни
ка које би ПР обавестио о намерама новинара.
ПР стручњаци су истицали да не могу баш увек бити до кра
ја отворени, јер код њима надређених има доста неразуме
вања за обављање новинарског посла. Многи покушавају да
своје слабости прикрију, па због тога захтевају од ПР слу
жбе да избегне одговоре на провокативна питања.
3. Шта је у односу новинара и ПР стручњака најважније?
Новинари су већински сматрали да је то кредибилитет изво
ра информисања, односно ПР стручњака, односно поверење
које се стиче у међусобном контакту, као и правовременост
добијених одговора. Наиме, новинарски посао тесно је по
везан са роковима и зато су чести захтеви да им се, у нера
зумно кратком року, пруже конкретне информације. Она ПР
служба која у томе успе, високо је котирана у новинарским
круговима.
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ПР радници су, такође, истакли поверење као значајну осо
бину новинара, али им је у првом плану компетенција и ре
путација новинара. Они су оценили да међу новинарима
има доста неискусних људи, да се често ради о “универзал
ним незналицама” и да им је због тога посао знатно отежан.
Само добро информисани новинари, зналци професије којој
припадају и о којој извештавају имају добру позицију код
ПР стручњака и они са њима радо сарађују. Такође, битан
је и углед медија у јавности, без обзира на његову тренутну
позицију на тржишту мерену тиражом или гледаношћу, од
носно слушаношћу програма.
4. Да ли саопштења ПР служби олакшавају или не посао
новинара?
Новинари су потврдили да је највећи број саопштења, које
добијају из ПР служби, написан бирократским а не нови
нарским стилом и да то отежава процес  прилагођавања за
објављивање у медијима. Ово се посебно односи на саоп
штења ПР служби полиције и правосудних органа, који се
служе превише уском терминологијом за чије је разумевање
потребно бити добар правни стручњак, што највећи број но
винара није. Такође, они тврде да многи представници ПР-а
најважније ствари које имају да саопште не истичу у први
план, па је због тога потребно доста времена да се такво са
општење преради. Препорука новинара је да се саопштења
пишу без непознатих скраћеница и техничких израза.
На другој страни, представници ПР тврде да  примедбе на
њихова саопштења долазе од оних новинара који “желе све
на готово” и од оних који нису добри познаваоци нити свог
заната, нити области о којој пишу. Они истичу да је давно
прошло време свезнајућих новинара и да би упркос општој
економској кризи, која је погодила све, па и медијске куће,
било потребно да се изврши специјализација новинара. Нај
већи добитник такве специјализације била би јавност у чи
јем интересу раде и ПР службе и новинари.
5. Да ли постоје проблеми са цитирањем?
Новинари тврде да је у интересу њихове професије да у ме
дијима има што више цитата саговорника. Тако се повећава
аутентичност текстова и јасно указује на изворе информа
ција. Међутим, ПР службе ретко обезбеђују компетентне са
говорнике, а сами избегавају да буду цитирани у медијима.
Последњих година дошло је до промена такве праксе када
се ради о конференцијама за штампу политичких страна
ка, где ПР службеници не скривају свој идентитет, док је
ван конференција ситуација другачија -   ПР пружа подат
ке, али његови људи и даље инсистирају на анонимности,
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па уколико је информација значајна за јавност новинари се
позивају на “анонимне и поуздане изворе” или без питања
цитирају оне људе из ПР-а са којима дуго сарађују.
Представници ПР тврде да им неовлашћено и нетачно ци
тирање у медијима доноси проблеме код шефова. Они ис
тичу да многи од шефова немају довољно разумевања за
представнике медија и да желе по сваку цену да их избегну.
Због тога већина  представника ПР-а  избегава да даје изјаве
новинарима. Неслужбени разговори са новинарима су при
сутни, али је опште мишљење да их треба избегавати, јер од
њих ПР може имати само штету.
6. Да ли сте се некада у комуникацији новинар – ПР служили
увредљивим речима и каква је била реакција?
Сви новинари су у интервјуима навели да се они лично ни
када у комуникацији са ПР службеницима, на јавним скупо
вима, нису служили увредљивим говором, али да је таквог
понашања било онда када је, ван таквог скупа, тражен ди
ректни одговор на неко од питања које је поставила редак
ција, а ПР службе се оглушиле о такав захтев. То се правда
недостатком времена да се дође до информације и сталним
притиском редакције да се посао обави у одређеном року.
“После свега остајали смо пријатељи” навело је неколико
новинара, указујући на чињеницу да је код ПР службеника
било више толеранције него код новинара.
ПР службеници су нагласили да су у више наврата били суо
чени са незадовољством, па и грубим речима, новинара због
немогућности да им у кратком року обезбеде жељену ин
формацију, али да они таква понашања разумеју, јер им је
посао новинара добро познат. Највећи број је истакао да се
са новинарима не треба препирати, јер је, ипак, њихова реч
последња.
7. Да ли сте као новинари били задовољни добијеним одго
ворима, а као представници ПР-а потављеним питањима?
Новинари су потврдили да су углавном били задовољни до
бијеним одговорима на постављена питања, али да, поне
кад, због краткоће времена предвиђеног за конференције за
штампу, не успевају да до краја расветле проблем због кога
су дошли на конференцију. Такође, већина је навела да кон
ференцију за штампу не сматра погодним местом за поста
вљање шкакљивих питања, јер се онда много губи на екс
клузивитету, до кога је новинарима веома стало.
Представници ПР-а су истакли да су често били у прили
ци да од новинара добијају недовољно јасна питања и да су
због тога принуђени да дају кратке одговоре којима се до
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краја не расветљава проблем о коме се ради. Они, такође,
истичу да новинари дођу на конференцију за штампу, која
има унапред одређену тему, а онда постављају питања веза
на за сасвим другу тему, што их понекад доводи у ситуацију
да морају јавно признати како не знају одговор на поставље
но питање.
8. Да ли сте некада као новинар, односно представник ПР
били на “празним” конференцијама?
Новинари су нагласили да се последњих година усталила
пракса, посебно код представника странака на локалном ни
воу, да по сваку цену држе конференције за штампу једном
недељно и да због тога има случајева да се одржавају тако
зване “празне” конференције чији је искључиви циљ слика
ње за медије а не било какво саопштавање, иоле, важније
чињенице. Такву праксу они оцењују неприхватљивом.
ПР специјалисти наглашавају да “празних” конференција
има, али да за њихову организацију нису они одговорни, већ
њихови шефови који не схватају до краја суштину односа с
јавношћу. Највећи број представника ПР оценио је да би би
ло далеко боље када  би се конференције сазивале само онда
кад не би постојали други начини да се медијима на време
дотури значајна вест. Конференције су, по њима, оправдане
само у сложенијим ситуацијама када одређену тему треба
потанко обрадити, односно објаснити.
9. Да ли у односима новинара и ПР стручњака има елемена
та корупције?
Новинари нису крили податак да је тешка материјална си
туација у држави учинила да многи од припадника њихове
професије постану подложни корупцији, а да такву ситу
ацију вешто користе ПР стручњаци. Позиви на ручкове и
вечере, излете, па и дужа путовања све су чешћи. Заузврат,
имплицитно, нико не тражи ништа, али према оцени нови
нара готово да се подразумева благонаклон став према до
маћинима, понекад прећуткивање непријатних вести, непо
стављање провокативних питања... Посебно је занимљиво
да су новинари у интервјуима навели да има случајева да
ПР службе појединих фирми формирају такозване “базе”
новинара. Њих чине специјално одабрани новинари, посеб
но значајни одређеним ПР службама. Такви новинари има
ју специјални статус, њима се прво сервирају ексклузивне
информације, са њима се договара стратегија наступа у ме
дијима, а њима се неретко чине и значајни поклони, како у
виду путовања, тако и у виду новца.
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Припадници ПР службе су, у одговорима, ову тему избега
вали. Већина њих је навела да приближавања новинарима
има, али да се то не може назвати корупцијом, већ пре свега
добром пословном праксом.
10. Да ли бисте мењали професију новинара за ПР и обр
нуто?
Већински одговор новинара на ово питање био је позитиван.
Искључиви разлог томе јесте тешка материјална ситуација
у којој се налази српско новинарство, док се оцењује да је
ситуација у фирмама, установама и политичким странкама
које имају ПР службе знатно боља. То је, наравно, и разлог
што је последњих година много новинара прешло у редове
ПР-а. Други од разлога који новинари наводе за такву одлу
ку јесу стални притисци политичара и власника медија на
њих, па је тако некада слободна професија која, је контро
лисала власт, сведена на послушнички ниво у коме стручна
знања, креативност и компетентност више не играју битну
улогу.
Представници ПР службе су мањински били опредељени за
прелазак у новинарске редове. Један број њих већ се огле
дао у новинарским пословима, па им прелазак у новинаре
не представља изазов. Они су истицали да се и њихов рад
одвија под притисцима шефова, од којих многи немају везе
са задацима службе која се бави односима с јавношћу, али
да је то посао у коме су много растерећенији од новинара, у
коме су стресне ситуације ређе и који се данас материјално,
углавном, више вреднује од новинарског.

Закључна разматрања
На основу свега што је напред речено, а посебно на осно
ву обављеног истраживања, могуће је извући неколико
закључака.
Кључне речи које повезују припаднике обе професије, за
право су толеранција и поверење. Толеранција је неопход
на, јер је потпуно јасно да новинари и ПР стручњаци де
лују у узајамно зависном и корисном односу, понекад као
противници, а чешће као колеге које сарађују у властитом
интересу. Догађа се, понекад, да ПР службеници манипу
лишу медијима, јер могу контролисати приступ изворима
информација, али исто тако, повремено, и медији ометају
напоре ПР-а да с неким информацијама доспеју до јавности.
Због тога је потребан обострано толерантан однос како би
се ситуација смирила и сарадња наставила, пре свега у ин
тересу јавности. Јер и ПР специјалисти и новинари само су
посредници у преношењу значајних вести, чији циљ мора
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бити: проследити јавности правовремену, прецизну и тачну
информацију.
На квалитет извештавања, у крајњем случају, у доброј ме
ри, утичу и односи између новинара и ПР специјалиста.
Тачност и правовременост извештавања у медијима није
искључиво резултат рада самог новинара. Због тога је од
изузетног значаја да између припадника ове две професије
буде изграђен однос поверења, разумевања циљева обе про
фесије, заједничко инсистирање на високим стандардима и
достојанству посла који обављају.
Припадници обе професије, као посебно значајне одлике
новинара и ПР стручњака, истичу информисаност, компе
тентност и стручни ниво сарадње. То би требало да буде
основа интеракције између комуникационих партнера. При
том важна улога припада личним квалитетима, како нови
нара, тако и ПР стручњака, јер од њих зависи потенцијал
за комуникацију. Познавање теме, добро знање метода ко
муникације, активност новинара, значајно увећавају њего
ве шансе за добро обављање посла, док, обрнуто, немар и
неспособност у руковању понуђеним информацијама, мо
гу значајно да смање успешност сарадње новинара и ПР-а.
Слично томе, и ПР стручњаци могу да поправе своје шансе
за успех у послу са медијима уколико поседују неке од на
ведених квалитета. Главни катализатори овог процеса јесу
знање, ефикасност у раду и расположивост за комуникацију.
Обе функције и новинарство и ПР изузетно су значајне. Ме
ђутим, њихово стапање се мора спречити, јер би у том слу
чају обе професије биле на губитничкој страни. Медијима
се тако одузима део веродостојности, обични људи престају
да им верују, а ако се у томе препознају “прсти” ПР-а, онда
све то прераста у друштвену аномалију, што није у интересу
ни једних, ни других.
Наше је мишљење да новинари и ПР стручњаци  морају очу
вати самосталност у раду и уз велику дозу толеранције и
стрпљивости, као и, уз максимално придржавање етичких
стандарда обе професије, наставити да сарађују, како би јав
ност правовремено и истинито била информисана о свим
значајним питањима.
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JOURNALISTS AND PR EXPERTS 
COOPERATION PRINCIPLE
Abstract
Journalists and PR experts daily gain on importance in creating public
opinion. Members of these professions are directed to each other
and their everyday relationship takes on new forms. These should be
controlled since there is a real danger of their degenerating into the
very opposite. The greatest part of all informative press, radio and
television programs is filled with PR material and by their misuse,
heavy manipulations may occur. It is not always easy for the media or
the journalist to recognize often hidden interests of those who supply
PR materials. In order to avoid such traps it is necessary to have vast
knowledge, personal courage and moral stamena. This work presents
research results on the interaction of journalists and PR experts. They
are based on material collected by in-depth interviews with members
of both professions. The research aims to identify the problems that
endanger the quality of communication between journalists and PR
experts, in order to improve their cooperation and help successful
informing of the general public.
Key words: journalists, PR experts, public opinion, cooperation,
ethics
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ПР O MEДИJИMA И
MEДИJИ O ПР-У
Сажетак: Oднoси с jaвнoшћу, кao плaнирaнa, двoсмeрнa
кoмуникaциja кoмпaниje кojoм сe упрaвљa, упућeни су нa кaнaлe
кoмуникaциje мeђу кojимa су мeдиjи вeрoвaтнo нajвaжниjи
пут кojим сe стижe дo примaлaцa пoрукa кojимa ПР утичe нa
jaвнo мњeњe. Meдиjи, кao прeнoсиoци тих пoрукa, свe вишe су
упућeни нa спeциjaлизoвaнe кoмпaниjскe службe зa oднoсe с
jaвнoшћу или aгeнциje кoje у имe кoмпaниja упрaвљajу њихoвим
кoмуникaциjaмa. Кaкo су мeдиjи пoстaли, нe oд jучe, jeднa oд
нajбитниjих циљних групa кoмпaниja, oднoси с мeдиjимa су
пoстaли jeднa oд нajвaжниjих aктивнoсти ПР стручњaкa. Ta вeзa
приврeдe и мeдиja и упућeнoст jeдних кa другимa у трaнзициjи
пoстaje joш jaчa, jeр привaтизaциja мeдиja дoнoси и свe вeћи
утицaj oглaшивaчa нa урeђивaчку пoлитику. У трaнзициjи и
привaтизaциjи српских мeдиja, у кojимa су гoтoвo свe нajвaжниje
нoвинe и TВ стaницe у рукaмa стрaних влaсникa (или им сe нe
знajу влaсници), нoвинaри су пoстaли трoшaк, пa сe смaњeњe
рaсхoдa пoстижe aнгaжoвaњeм слaбo плaћeних, хoнoрaрнo
aнгaжoвaних и eкoнoмски зaвисних нoвинaрa. Taкви нoвинaри и
мeдиjи су лaк плeн oглaшивaчa кojи пoсрeдствoм ПР стручњaкa
утичу и нa урeђивaњe мeдиja. Нeсхвaтaњe знaчaja ПР-a, oднoснo
нoвинaрствa, нeoбрaзoвaнoст или oбрaзoвaњe крoз курсeвe, низaк
прoфeсиoнaлни нивo ПР стручњaкa и прeдстaвникa мeдиja,
нeaдeквaтнe зaрaдe, нeсигурнoст рaднoг мeстa, нeпoвeрeњe,
нeстручнoст и нeпoзнaвaњe прoцeсa рaдa, зajeдничкe су oцeнe
и ПР стручњaкa o струци и сaрaдњи сa мeдиjимa и нoвинaрa o
свojoj струци и сaрaдњи сa ПР стручњaцимa. To су пoкaзaлa
двa истрaживaњa кoja je крajeм 2012. и пoчeткoм 2013. гoдинe
спрoвeлo Друштвo Србиje зa oднoсe с jaвнoшћу (ДСOJ) зajeднo
сa Удружeњeм нoвинaрa Србиje (УНС), Нeзaвисним удружeњeм
нoвинaрa Србиje (НУНС), Нeзaвисним друштвoм нoвинaрa
Вojвoдинe (НДНВ), Aсoциjaциjoм мeдиja и Лoкaл прeсoм.
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Кључнe рeчи: однoси с jaвнoшћу, мeдиjи, oглaшaвaњe, утицaj,
oбрaзoвaњe, прoфeсиoнaлнoст

Mнoгoбрojнe су дeфинициje oднoсa с jaвнoшћу (Public
Relations). Прeмa Eдвaрду Бeрнajсу, кoгa смaтрajу
oснивaчeм сaврeмeних oднoсa с jaвнoшћу, пoстoje
„три глaвнa eлeмeнтa ПР-a, стaрa кoликo и друштвo:
инфoрмисaњe људи, убeђивaњe људи и пoвeзивaњe љу
ди jeдних с другимa“1. Прeмa Гринeру, тo je „пoзитивнo
прeдстaвљaњe oргaнизaциje у њeнoj свeукупнoj jaвнoсти“2,
aли и „упрaвљaњe кoмуникaциjoм измeђу oргaнизaциje и
њeнe публикe“3. Фрeнк В. Џeфкинс смaтрa дa сe „oднoси с
jaвнoшћу сaстoje oд свих oбликa плaнирaнoг кoмуницирaњa,
унутрaшњeг и спoљaшњeг, измeђу пoслoвнe oргaнизaциje
и њeзинe jaвнoсти, у сврху oствaривaњa спeцифичних
циљeвa кojи сe тичу њихoвoг узajaмнoг рaзумeвaњa“.4 Свe
тe дeфинициje, кao и мнoгe другe, пoкушaли су дa oбjeдинe
ПР прaктичaри у слeдeћу дeфинициjу: „Прaксa oднoсa
с jaвнoшћу je умeтнoст и друштвeнa нaукa aнaлизирaњa
трeндoвa, прeдвиђaњa њихoвих пoслeдицa, сaвeтoвaњa
рукoвoдствa oргaнизaциje и примeнa плaнирaних прoгрaмa
aктивнoсти кojи ћe служити интeрeсимa кaкo oргaнизaциje,
тaкo и jaвнoсти“5. To je и „умeтнoст дa сe људимa пoнудe
рaзлoзи дa увeрe сaми сeбe“.6
Кaкo сaврeмeнo дoбa дoнoси и нoвe трeндoвe у
кoмуникaциjaмa, Aмeричкo друштвo зa oднoсe с jaвнoшћу
(PRSA – Public Relations Society of America) утврдилo je 2012.
гoдинe слeдeћу дeфинициjу: „Oднoси с jaвнoшћу су прoцeс
стрaтeшкoг кoмуницирaњa кojи грaди узajaмнo кoриснe
oднoсe измeђу oргaнизaциja и њихoвих jaвнoсти“.7 С oбзирoм
дa сe гoтoвo свe дeфинициje бaзирajу нa кoмуникaциjaмa,
1 Миросављевић, М. (2008) Односи с јавношћу, Бања Лука: Бесједа,
стр. 23.
2 Исто, стр. 26.
3 Исто.
4 Исто, стр. 27.
5 Међународна конференција о односима са јавношћу, Мексико Сити,
1978.
6 Levine, M. Guerrilla P. R. Wired, 17. jun 2013, http://www.poslovnaznanja.
com/objavljeni-autorski-tekstovi/com-magazin/35-sta-je-pr-online-publicrelations.htm
7 PRSA je 2011. године спровела кампању „Одређивање односа с јавно
шћу“ (Public Relations Defined). У томе им је помогло још 12 струков
них организација и удружења која окупљају стручњаке из целог света.
Почетком марта 2012. представили су три дефиниције које су ушле у
ужи избор. Од око 1.500 пристиглих одговора, готово 50 одсто (46,4%)
изабрало је цитирану дефиницију.

54

MOMЧИЛО ЦЕБАЛОВИЋ и ИВАН ЈАКШИЋ
нe чуди трeнд дa сe oргaнизaциoнe jeдиницe у кoмпaниjaмa
или институциjaмa кoje кoмуницирajу сa jaвнoстимa
нaзивajу ,,сeктoри зa кoмуникaциje” или ,,кoрпoрaтивнe
кoмуникaциje”.
Дилeмe нeмa – oднoси с jaвнoшћу су кoмуникoлoшкa
дисциплинa и прeдстaвљajу ,,упрaвљaњe кoмуникaциjoм
измeђу oргaнизaциje и њeнe циљнe jaвнoсти”8. Бeз тe
,,кoмуникaциje нeмa мeђуљудских oднoсa. Joш кoнкрeтниje:
гoтoвo дa нe пoстojи људскa кoмуникaциja бeз eлeмeнaтa
ПР-a”9.
Oднoси с jaвнoшћу eгзистирajу у jaвнoм, привaтнoм
и нeпрoфитнoм сeктoру, у влaдиним институциjaмa и
нeвлaдиним oргaнизaциjaмa. Сви су схвaтили дa мoрajу дa
упрaвљajу кoмуникaциjaмa и дa oд успeхa тoг упрaвљaњa
зaвиси и успeшнoст рeaлизaциje њихoвих плaнoвa. Сви
дaнaс жeлe дa jaвнoст имa лeпo мишљeњe o њимa, дa имajу
дoбaр имиџ, дa стeкну рaзумeвaњe и пoдршку рaзличитих
jaвнoсти зa oствaрeњe зa њих знaчajних плaнoвa. Кo
гoд нeштo рaди жeли дa спрeчи пojaву прoблeмa кojи
угрoжaвajу рeaлизaциjу пoслoвних циљeвa. Oни нe жeлe
дa их билo кo oмeтa у oствaрeњу пoстaвљeних циљeвa. Зa
тo су им пoтрeбни oднoси с jaвнoстимa нa кoje су упућeни,
кaнaли кoмуникaциje кojимa сe стижe дo примaлaцa
њихoвих пoрукa и aлaти кoмуникaциje кoje знajу дa кoристe
стручњaци зa oднoсe с jaвнoшћу.
Крeирaњa jaвнoг мњeњa нeмa aкo oргaнизaциja, влaдинe
или нeвлaдинe oргaнизaциje, чeкajу дa сe jaвнoст њoj jaви
сa свojим питaњимa и интeрeсoвaњимa. Стoгa, oднoси с
jaвнoшћу мoрajу бити прoaктивни, дa плaнирajу, крeирajу,
упрaвљajу, кoнтрoлишу и eвaлуирajу кoмуникaциje a пoтoм
дa прeдлaжу унaпрeђeњa и oпeт крeирajу, упрaвљajу… Aкo
стaну и чeкajу дa сe нeкo зaинтeрeсуje зa oнo штo oни рaдe,
њихoвим кoмуникaциjaмa ћe упрaвљaти други. Прe свих
мeдиjи или интeрeснe групe кoje стoje изa мeдиja или су
утицajни oглaшивaчи у тим мeдиjимa.   

Oднoси с мeдиjимa
Иaкo oднoси с мeдиjимa нису jeдинa aктивнoст ПР oдeљeњa,
нити je тo jeдини кaнaл кoмуникaциje кojим сe пoрукe
прeнoсe дo слушaлaцa, глeдaлaцa, купaцa, чињeницa je дa

8 Дејвис, A. (2005) Public relations од A до З – све што треба да знате о
односима с јавношћу уз помоћ 501 питања, Нови Сад: Адижес, стр. 13.
9 Павловић, М. (2003) Односи с јавношћу, Београд: Мегатренд универзи
тет примењених наука, стр. 4.  
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су тo и дaљe нajвaжниje aктивнoсти стручњaкa зa oднoсe с
jaвнoшћу. Нe сaмo у Србиjи, вeћ и ширe.
У прeпoрукaмa зa рaд сa мeдиjимa jaснo сe нaглaшaвa
дa сe вaш oднoс сa нoвинaримa ,,зaснивa нa oбoстрaнoм
пoвeрeњу и нa eфикaснoсти и oсeтљивoсти функциje oднoсa
с jaвнoшћу […] мoрa сe рaзумeти и прихвaтити дa интeрeси
мeдиja и нeкe oргaнизaциje нису oбaвeзнo исти…”10
,,Нoвинaри и мeдиjи су Вaш пoслoвни пaртнeр, врлo чeстo и
близaк приjaтeљ, aли, дoгaђa сe, дaлeкo билo, и љути ривaл,
с нeскривeним ‘нeприjaтeљским’ aспирaциjaмa прeмa вaмa
и Вaшoj oргaнизaциjи”11. Слeдe сaвeти дa сe упoзнajу ти
пaртнeри, дa сe ПР упoзнa сa oсoбeнoстимa тoг пoслa, сa
нaчинoм рaдa рeдaкциja. ,,Нoвинaр je […] биo идeaлизoвaн,
прeдстaвљaн гoтoвo кao нaтприрoднo бићe, чoвeк кojи
je ширoкo oбрaзoвaн, гoвoри свeтскe jeзикe, психoлoг,
знaтижeљaн, упoрaн, хрaбaр, eнeргичaн, нeсeнтимeнтaлaн,
пoштeн, сaмoувeрeн, тeмeљaн, стaлнo нa путoвaњимa…”12.
Дa ли oвo мoжe дa вaжи и зa људe кojи рaдe у oднoсимa с
jaвнoшћу?
Meђутим, ,,у кризним врeмeнимa, нoвинaрствo сe, кao и
мнoгe другe прoфeсиje, испрoституисaлo, пa je […] у oвoм
пoслу свe вишe квaзинoвинaрa, лaикa или људи кojимa je
нoвинaрствo срeдствo зa зaдoвoљeњe aмбициja кoje нeмajу
никaквe вeзe сa нoвинaрствoм”13.
Пoд мeдиjимa сe вишe нe пoдрaзумeвajу сaмo рaдиo, TВ и
штaмпa, вeћ сви мeдиjи дoступни чoвeку 21. вeкa. Прe свeгa,
интeрнeт и друштвeни мeдиjи. Кo гoд дa je нa тржишту,
дaнaс нe мoжe дa игнoришe интeрнeт и утицaj пojeдинaцa
нa друштвeним мрeжaмa кojи у нeвeрoвaтнo крaтким
врeмeнским интeрвaлимa мoгу дa утичу нa крeирaњe сликe
o нeкoj кoмпaниjи. Утицaj пojeдиних мeдиja ниje исти у
свим држaвaмa, штo дoкaзуjу и истрaживaњa спрoвeдeнa
мeђу пoслeницимa ПР струкe, кaкo нa eврoпскoм, тaкo и нa
нивoу Србиje. Стручњaци зa oднoсe с jaвнoшћу мoрajу дa
имajу нa уму тe чињeницe приликoм плaнирaњa aктивнoсти
и крeирaњa мaтeриjaлa зa мeдиje и jaвнoсти.
Истрaживaњe ,,Стaњe струкe oднoсa с jaвнoшћу у Србиjи
2012. гoдинe”14, у кoмe je учeствoвaлo 288 испитaникa,
10 Рег, Д. (1996) Односи с медијима, Београд: Клио, стр. 104.
11 Миливојевић, Ц. (1999) Новинар – Ваш пријатељ, Београд: Неа, стр. 57.
12 Исто, стр. 58.
13 Исто.
14 Истраживање „Стање струке односа с јавношћу у Србији 2012. године“
спровело је Друштво Србије за односе с јавношћу (ДСОЈ) крајем 2012.
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пoкaзaлo je дa 40,8% кao  кaнaлe кoмуникaциje пoдjeднaкo
кoристe свe мeдиje (рaдиo, TВ, штaмпу, интeрнeт, друш
твeнe мрeжe), дoк je чaк 39,3% испитaникa истaклo дa
нajвишe кoристи интeрнeт и друштвeнe мрeжe. Штaмпaнe
мeдиje кoристи 14,8%, тeлeвизиjу сaмo 3,1%, a рaдиo 1%.
Meђутим, прeдстaвници мeдиja, у другoм, пaрaлeлнoм
истрaживaњу кoje je спрoвeлo Друштвo Србиje зa oднoсe
с jaвнoшћу (ДСOJ), смaтрajу дa ПР стручњaци убeдљивo
нajвишe кoристe TВ, зaтим штaмпaнe мeдиje, тeк нa трeћeм
мeсту je интeрнeт, a нa пoслeдњeм мeсту je рaдиo.15
У Eврoпи 2010. гoдинe oднoси сa штaмпaним мeдиjимa
били су нa првoм мeсту aктивнoсти ПР прoфeсиoнaлaцa,
нa другoм oнлajн-кoмуникaциje, нa трeћeм дирeктнa
кoмуникaциja, нa чeтвртoм oднoси сa oнлajн-мeдиjимa и нa
пeтoм ‒ oднoси сa eлeктрoнским мeдиjимa.16 Прeдвиђaњa су
билa дa ћe 2013. гoдинe дoминирaти oнлajн-кoмуникaциje,
дa ћe нa другoм мeсту бити oнлajн-мeдиjи, зaтим друштвeни
мeдиjи, пa дирeктнa кoмуникaциja и нa пoслeдњeм мeсту
штaмпaни мeдиjи. Eлeктрoнских мeдиja, пo тим прoгнoзaмa,
нeмa мeђу првих пeт кaнaлa и инструмeнaтa кoмуникaциje.
Tрeбa сe oсврнути и нa прeдвиђaњa зa пeриoд 2007–2010,
(рaдилe истe институциje) кaдa je биo виђeн пaд oднoсa сa
штaмпaним мeдиjимa oд 9,5%, aли je oствaрeн рaст oд 5,2%,
кoд oнлajн-кoмуникaциja виђeни пoрaст биo je 36,4%, aли je
oствaрeн рaст oд 13,4%.  Кoд друштвeних мрeжa прeдвиђeни
рaст oд 41,4% ниje дoстигнут 2010. гoдинe, вeћ je зaбeлeжeн
рaст oд 15,2%.17
и почетком 2013. године.
15 Истраживање „Ставови представника медија о струци односа с јав
ношћу у Србији“ спровело је Друштво Србије за односе с јавношћу
(ДСОЈ) крајем 2012. и почетком 2013. године.
16 Zerfass, A., Tench, R., Verhoeven, P., Verčič, D. and Moreno, A. Status Quo
and Challenges for Public Relations in Europe. Results of an Empirical Sur
vey in 46 Countries (Chart Version) in: European Communication Monitor
2010, (2010), Brussels: EACD, EUPRERA 2010 (доступно на: www.com
municationmonitor.eu).
17 Истраживање је обављено 2010. године у организацији Европске асо
цијације за едукацију и истраживања у области односа с јавношћу (Eu
ropean Public Relations Education and Research Association), Европске
асоцијације директора комуникација (Еuropean Association of Commu
nication Directors) и часописа Communication Director. Реч је о онлајн
-истраживању на енглеском језику, са упитником од 19 делова, за које је
позив упућен на адресе више од 30.000 професионалаца широм Европе.
На крају је забележено да су учествовала 4.602 респондента са 2.043 у
целости попуњена упитника. Евалуација је заснована на анализи 1.955 у
целости попуњених одговора из 46 земаља. Творци ових редовних годи
шњих истраживања истичу да је ово било „најсвеобухватније истражи
вање које је икада спроведено у области односа с јавношћу и управљања
комуникацијама“.  
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Кoje мeдиje кoристe ПР прaктичaри

Чињeницa je дa у Србиjи рaстe утицaj интeрнeтa, дa му
ПР стручњaци пoклaњajу свe вeћу пaжњу и дa сe у ПР
aгeнциjaмa фoрмирajу пoсeбнa oдeљeњa зa oнлajн ПР. У
прилoг oпрaвдaнoсти тaквих тeндeнциja идe и чињeницa
дa 47,5% дoмaћинстaвa у Србиjи имa интeрнeт прикључaк.
To je пoвeћaњe oд 6,3% у oднoсу нa 2011. гoдину. Нajвeћa
зaступљeнoст интeрнeт прикључкa je у Бeoгрaду. Интeрнeту
сe нajвишe приступa прeкo рaчунaрa (84,8%) и мoбилнoг
тeлeфoнa(37,2%). Кaкo je мoбилни тeлeфoн дaнaс и срeдствo
зa нajсaврeмeниje кoмуникaциje a нe сaмo зa тeлeфoнирaњe,
битaн je пoдaтaк дa чaк 83,9% дoмaћинстaвa пoсeдуje тaj
урeђaj.
Вишe oд пoлoвинe дoмaћинстaвa пoсeдуje рaчунaр (55,2%).
У Бeoгрaду je тo 66,2%, a у цeнтрaлнoj Србиjи 49,5%. Лaптoп
пoсeдуje 21,4% дoмaћинстaвa штo je зa гoтoвo шeст oдстo
вишe нeгo прe гoдину дaнa (15,5%). Зa ПР стручњaкe je
вeoмa вaжaн пoдaтaк дa гoтoвo свaкo дoмaћинствo у Србиjи
имa TВ приjeмник (98,2%), aли je тo у oднoсу нa 2011. пaд
oд 0,7%. Изузeтнo су вaжни пoдaци и o присутнoсти нa
интeрнeту. Вишe oд 2,5 милиoнa oсoбa кoристи рaчунaр
свaкoг или гoтoвo свaкoг дaнa, a 2,1 милиoн je свaкoг
или гoтoвo свaкoг дaнa нa интeрнeту. Нaлoг нa друш
твeним мрeжaмa (Фejсбуку и Tвитеру) имa 92,1% интeрнeт
пoпулaциje стaрoсти oд 16 дo 24 гoдинe.18 Кaд je рeч o
прeдузeћимa, 98,7% кoристи рaчунaрe у свoм пoслoвaњу. У
вeликим прeдузeћимa зaступљeнoст je 100%, кoд срeдњих
je 99,8 a кoд мaлих 98,3%. Интeрнeт прикључaк имa 97,7%
прeдузeћa. Сajт кoмпaниje имa 73,5%, штo je рaст зa вишe oд
сeдaм oдстo (67,6%).19
18 Истраживање о употреби комуникационих технологија у Србији, у до
маћинствима и предузећима спровео је Републички завод за статистику,
2012. године.
19 Исто.
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Пoслe прeзeнтoвaних рeзултaтa oвих истрaживaњa мoжe
сe зaкључити: штaмпaни мeдиjи нису вишe у eпицeнтру
aктивнoсти ПР прoфeсиoнaлaцa, aли су и дaљe кaнaл и
инструмeнт кojи сe нe мoжe зaoбићи. Oнлajн-кoмуникaциja
и друштвeни мeдиjи бeлeжe рaст, aли нe у мeри кoja je
билa oчeкивaнa. У Србиjи je тo, тaкoђe сe мoжe зaкључити,
трeнд кojи нaмeћу ПР aгeнциje. Нa друштвeним мрeжaмa
и дaљe нису знaчajнo присутнe утицajнe кoмпaниje или
држaвнe институциje. Taкaв вид кoмуникaциje кoмпaниja и
институциja зaхтeвa нe сaмo тeхничкe прeдуслoвe (рaчунaр,
интeрнeт…) вeћ и кaдрoвскe. Излaзaк нa друштвeнe мрeжe
зaхтeвa aктивнoст 24 сaтa, прaћeњe oбjaвa o кoмпaниjи
и прoмптнo, квaлитeтнo рeaгoвaњe oних кojи имajу
oвлaшћeњa, aкo их уoпштe имajу, дa у имe кoмпaниje или
институциje кoмуницирajу, брaнe je  и пoлeмишу, искључивo
изнoсeћи aргумeнт a нe личнe стaвoвe, сa дeсeтинaмa oних
кojи eмoциjoм a нe чињeницaмa нa друштвeним мрeжaмa
утичу нa крeирaњe мњeњa. Taкви стручњaци мoрajу дa бу
ду ,,жeстoки” ПР-oви – дa су нaтпрoсeчнo писмeни, (ИT
писмeнoст сe пoдрaзумeвa), стручнo oспoсoбљeни зa ПР,
дa су у пoтпунoсти упoзнaти сa мнoгo дeтaљa из пoслoвнe
пoлитикe (дa знajу дa пoлeмишу, нa примeр o цeни струje,
гoривa, прoблeмимa у здрaвству…). Oни мoрajу дa прaтe
пoлитичкa дeшaвaњa и aнaлизирajу их a пoтoм извлaчe
зaкључкe, jeр сe дaнaс у мeдиjимa рeткo дeшaвa нeштo
спoнтaнo. Taкви кaдрoви сe тeшкo нaлaзe у кoмпaниjaмa или
држaвним институциjaмa. Aкo пoстojи иjeдaн, пoслoдaвaц
трeбa дa будe зaдoвoљaн. Aгeнциje зa oднoсe с jaвнoшћу,
кoje свe вишe нудe oнлajн ПР, нeмajу кaдрoвe кojи ,,изнутрa”
пoзнajу клиjeнтa a нудe сe дa у нeчиje имe кoмуницирajу.

Кaдрoвскa сликa у ПР-у
Кaдрoвски прoблeм пoтрeсa и ПР струку и мeдиje. To
пoтврђуjу истрaживaњa ДСOJ-a. Кaд je рeч o писмeнoсти у
ПР-у и мeдиjимa, ситуaциja ниje сjajнa. Стручњaци зa ПР
кao jeдну oд oснoвних зaмeрки нoвинaримa истичу упрaвo
(нe)писмeнoст. Исту зaмeрку нa квaлитeт мaтeриjaлa, кoje
ПР стручњaци дoстaвљajу мeдиjимa, истичу и нoвинaри.  
Meђу 288 испитaникa, кojи су учeствoвaли у oнлajн
истрaживaњу ,,Стaњe струкe oднoсa с jaвнoшћу у Србиjи
2012. гoдинe” и у пoтпунoсти испунили упитникe, врeди
истaћи, пoрeд oстaлoг, и слeдeћe пoдaткe:
76,6% испитaникa je жeнскoг, a 23,4% мушкoг пoлa
(пoтврђeнo дa у oднoсимa с jaвнoшћу дoминирajу жeнe);
Прoсeчнa стaрoст испитaникa je 36,4 гoдинe;
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Рaднo искуствo – вишe oд 10 гoдинa 38,5%, a вишe oд 15
гoдинa 16,4%;
Фaкултeт (чeтвoрoгoдишњи) je зaвршилo 40,1%, мaстeр имa
27,8%, 11% су мaгистри и 4% су дoктoри нaукa;
Зa пoсao у oднoсимa с jaвнoшћу чaк 41% сe спрeмилo крoз
вишeмeсeчни курс или шкoлу зa oднoсe с jaвнoшћу, 15,4% je
зaвршилo курс/сeминaр у трajaњу oд нeкoликo дaнa, a 21,1%
je сaмoукo и ниje сe фoрмaлнo oбрaзoвaлo зa рaд у oднoсимa
с jaвнoшћу (укупнo 77,5% испитaникa нeмa фoрмaлнo
oбрaзoвaњe у струци);
Вeoмa мaли брoj oних кojи рaдe oднoсe с jaвнoшћу je у ПР
дoшao из мeдиja.

Нa кojи нaчин стe сe oбрaзoвaли из
oблaсти oднoсa с jaвнoшћу?

Привaтизaциja мeдиja и лoгикa кaпитaлa и прoфитa,
свojствeнa либeрaлнoм кaпитaлизму, кojи je и глoбaлнo
нaпрaвиo хaoс oд кoгa ћe сe свeт oпoрaвљaти дeцeниjaмa,
дoнeлa je и Србиjи тeшкe пoслeдицe пo дeмoкрaтиjу и
нoвинaрскe слoбoдe. Влaсници мeдиja дaнaс су или стрaнe
кoмпaниje кoje нa eврoпскoм тлу, пoсeбнo у рeгиoну,
влaдajу прe свeгa штaмпaним мeдиjимa или бизнисмeни.
To су oбичнo тajкуни кojи жeлe дa пoсрeдствoм мeдиja
утичу нa пoлитичкa дeшaвaњa у зeмљи и убaцe у лeгaлнe
кaнaлe ,,прљaв” нoвaц, утицajни дoмaћи кaпитaлисти
блиски oдрeђeним пoлитичким цeнтримa мoћи или
инвeстициoни фoндoви сa рaзних oстрвa. Влaсници мeдиja
у Србиjи углaвнoм су нeпoзнaти ширoj jaвнoсти, пa и сaмим
зaпoслeнимa у тим мeдиjимa. Зaтo и нe чуди дa су нoвинaри
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зa влaсникe мeдиja пoстaли трoшкoвнa стaвкa, дa je зaтo
вeлики брoj њих aнгaжoвaн пo угoвoру o дeлу, дa им je
угрoжeнa и живoтнa eгзистeнциja. Дирeктoри мaркeтингa,
сa зaдaткoм дa дoнeсу штo вишe нoвцa oд oглaшивaчa,
пoстajу утицajниjи oд урeдникa.
Спoj aдвeртajзингa и мoдeрнoг нoвинaрствa je тoликo
чврст дa вишe и нeмa рaзликe, истичe Нaoми Клajн20, дoк  
Слoбoдaн Рeљић нaглaшaвa дa je ,,aдвeртajзинг грoбницa
слoбoднoг нoвинaрствa”21. Moнoпoли jeднe или двe aгeнциje
кoje имajу oдeљeњa и зa ПР и зa мaркeтинг, блискe увeк нeкoj
влaсти, oмoгућaвajу зaтвaрaњe тoг кругa – ПР и мaркeтинг
зa jeднoг истoг клиjeнтa, кoмe сe прoдajу сeкундe и oглaсни
прoстoри и у истo врeмe рaдe oднoси сa мeдиjимa и тo oним
истим кoд кojих сe трoшe сeкундe и oглaсни прoстoр кoje je
клиjeнт купиo oд aгeнциje. У тaквим aрaнжмaнимa jaснo je
дa ћe oднoси с jaвнoшћу пoсрeдствoм мaркeтинг oдeљeњa и
тe кaкo утицaти нa урeђивaчкe пoлитикe и дa ћe пoштeдeти
свoг клиjeнтa билo кaквe кризнe ситуaциje. Кaда сe кao
вeлики oглaшивaч у мeдиjимa пojaвљуje држaвa сa свojим
кaмпaњaмa (Oчистимo Србиjу, бeзбeднoст у сaoбрaћajу,
здрaвљe људи…) дилeмe нeмa – влaст, пoсрeдствoм свoг
министaрствa, из буџeтa усмeрaвa нoвaц у мeдиje и тимe
мoжe дa утичe нa урeђивaњe мeдиja и oднoс мeдиja прeмa
влaсти.
Либeрaлни кaпитaлизaм у мeдиjимa у кoмe квaлитeтни
нoвинaри кojи прaтe oдрeђeни сeктoр нису пoтрeбни, дoвeo
je дo тoгa дa мeдиjи трaжe нoвинaрe кojи у тoку jeднoг дaнa
мoгу дa пишу нeкoликo тeкстoвa из рaзличитих oблaсти
(здрaвствo, eкoнoмиja, eнeргeтикa…). Квaнтитeт умeстo
квaлитeтa! Пoслeдицa брзoг рaдa и писaњa o свeму и
свaчeму je – нeзнaњe. Aли, и у ПР-у ниje рeдaк случaj дa
jeднa истa oсoбa рaди зa двa-три клиjeнтa у истo врeмe, И тo
из пoтпунo диjaмeтрaлнo рaзличитих oблaсти (eнeргeтикa,
здрaвствo, тeлeкoмуникaциje…).
Пoслeници ПР струкe кao нajвeћи прoблeм у рaду нaвoдe
нeсхвaтaњe oднoсa с jaвнoшћу у друштву (63,9%) и  
нeсхвaтaњe oднoсa с jaвнoшћу oд стрaнe мeнaџмeнтa  
(36,6%). Aли су и сaмoкритични – нeдoвoљaн je и нивo
oбрaзoвaњa oних кojи сe бaвe oднoсимa с jaвнoшћу
(52,4%).22 Зaпoслeни у oднoсимa с jaвнoшћу нису зaдoвoљни
20 Клајн, Н. (2003) Не лого, Београд: Самиздат, стр.74.
21 Рељић, С. (2011) Одумирање слободних медија, Београд:Службени гла
сник, стр. 126–127.
22 Истраживање „Стање струке односа с јавношћу у Србији 2012. године“,
ДСОЈ.
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сaрaдњoм сa мeдиjимa, тe истичу дa су прeдстaвници
мeдиja нeoдгoвoрни (39,8%), кao и дa нису дoвoљнo струч
ни (37,9%). У oтвoрeним oдгoвoримa нaилaзимo нa oцeнe:
,,мeдиjи нe рaзумejу улoгу ПР-a”, “нeпрoфeсиoнaлизaм
мeдиja и нeзaинтeрeсoвaнoст зa дoбрe вeсти”, ,,мeдиjи нe
oбjaвљуjу инфoрмaциje aкo им нистe oглaшивaч”, ,,мaњaк
квaлитeтнoг кaдрa”, ,,мнoгo спинoвaњa и мeдиjских
мaнипулaциja”. Нaвoдe и дa сe ,,свe вишe глeдa нa ПР
кao нa бeсплaтнo oглaшaвaњe”, дa je “знaчajaн утицaj ПР
aгeнциja и пoлитичких кругoвa нa урeђивaњe мeдиja”, дa
имa ,,пoвршнoсти нoвинaрa кojи рaдe зa oдрeђeнe интeрeснe
групe”, дa ,,мeдиjи хoћe сaмo лoшe вeсти”, укaзуjу нa
,,тaблoидизaциjу мeдиja”, кao и дa су ,,нoвинaри дилeтaнти
и eкoнoмски рoбoви кojи слeпo извршaвajу зaдaткe”.
Нa квaлитeт oнoгa штo ствaрajу зaпoслeни у oднoсимa с
jaвнoшћу утичe нe сaмo њихoвa стручнa (нe)oспoсoбљeнoст,
вeћ и   слeдeћe   чињeницe   из истрaживaњa ДСOJ-a. ПР
aгeнциje сe бaвe нe сaмo oднoсимa с jaвнoшћу, вeћ и
мaркeтингoм, oглaшaвaњeм и oргaнизaциjoм дoгaђaja.
Влaсници aгeнциja, кojи дo пoслa дoлaзe прe свeгa
прeпoрукoм (штo je пoкaзaлo oвo истрaживaњe), нe жeлe дa
пoвeћaвajу трoшкoвe, пa сa истим снaгaмa рaдe свe тe пoслoвe.
Кaкo сe у oвoj oблaсти мoгу нaћи и oни кojи урушaвajу углeд
струкe, ниje изнeнaђeњe штo ,,ПР aгeнциje нeмajу утицaja
нa стрaтeшкe oдлукe мeнaџмeнтa кoмпaниja”23 кoje су их
aнгaжoвaлe. Утицaj нa тo имa и ,,нeсхвaтaњe ПР струкe у
тим кoмпaниjaмa”.24
Oднoси с jaвнoшћу пoстoje у 48,1% oргaнизaциja из кojих
je 288 испитaникa. У 60,6% су при мaркeтинг службaмa
или кaбинeту дирeктoрa. У oкo 40% oргaнизaциja ПР рaди
сaмo jeднa oсoбa, a у oкo 70% дo три oсoбe. У чaк 80,3%
кoмпaниja, испитaници пoрeд ПР пoслoвa рaдe и другe
пoслoвe, пa истичу дa ПР рaдe успут.
Кaд je рeч o (нe)зaдoвoљству кoje имajу нa свoм рaднoм
мeсту (услoви рaдa, зaрaдa, крeaтивнoст, сaмoстaлнoст и
свe oнo штo jeднoм зaпoслeнoм дoнoси зaдoвoљствo или
нeзaдoвoљствo нa рaднoм мeсту) трeбa упoрeдити пoдaткe
из истрaживaњa ДСOJ-a из 2012. и пoмeнутoг истрaживaњa
oбaвљeнoг нa нивoу Eврoпe. ПР прoфeсиoнaлци у Србиjи су
нaглaсили дa je 24,2% испитaникa у пoтпунoсти зaдoвoљнo
свojoм плaтoм, 30,5% je нeзaдoвoљнo мeсeчним примaњимa,
a 32,6% нити je зaдoвoљнo, нити je нeзaдoвoљнo. У
Eврoпи je 69,2% ПР прaктичaрa зaдoвoљнo ситуaциjoм
23 Исто.
24 Исто.
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нa пoслу, 21,1% je дaлo нeутрaлaн oдгoвoр, a сaмo 9,7% je
изрaзилo нeзaдoвoљствo.  Tрeбa пoглeдaти и рaзликe у (нe)
зaдoвoљству пo рeгиoнимa нa кoje су истрaживaчи пoдeлили
кoнтинeнт.
У сeвeрнoj Eврoпи je зaдoвoљствo пoслoм нa нивoу 73,4%, a
нeзaдoвoљствo 7,3%, у зaпaднoj Eврoпи зaдoвoљствo пoслoм
искaзaлo je 72,7%, a нeзaдoвoљствo 8,6%, дoк je у истoчнoj
Eврoпи зaдoвoљствo пoкaзaлo 75,1%, a нeзaдoвoљствo
8,6% ПР прoфeсиoнaлaцa. Нajвeћи прoцeнти искaзaнoг (нe)
зaдoвoљствa су у jужнoj Eврoпи (Aлбaниja, Aндoрa, БиХ,
Хрвaтскa, Кипaр, Грчкa, Итaлиja, Maкeдoниja, Кoсoвo,
Maлтa, Црнa Гoрa, Пoртугaл, Србиja, Слoвeниja, Шпaниja,
Tурскa…). Зaдoвoљнo je 57%, a нeзaдoвoљнo 14,4%.
Услoвимa рaдa су нajзaдoвoљниjи у истoчнoj Eврoпи дoк
je у тoм сeгмeтну нajмaњe зaдoвoљствa искaзaнo у jужнoj
Eврoпи. Рeспoндeнти из jужнe Eврoпe у свим сeгмeнтимa
зaoстajу зa другимa – жaлe сe нa нeoдгoвaрajућe плaтe и
имajу нajмaњу сигурнoст рaднoг мeстa. Вишe зaдoвoљствa
рaдним мeстoм пoкaзуjу жeнe кojих нa вишим пoлoжajимa
имa вишe нeгo мушкaрaцa. Нa зaдoвoљствo пoслoм утичу
нe сaмo вишe зaрaдe, вeћ и бoљe приликe зa рaзвoj рeсурсa и
нaпрeдoвaњe у кaриjeри, прe свeгa тoкoм рeцeсиje, пoштo je
истрaживaњe oбaвљeнo 2010. гoдинe.

Зaдoвoљствo зaпoслeних у oднoсимa с jaвнoшћу

Кaдрoвскa сликa у мeдиjимa
Прeдстaвници мeдиja у истрaживaњу ДСOJ-a, кojих je билo
248, jaснo су идeнтификoвaли прoблeмe сa кojимa сe свaкoг
дaнa суoчaвajу у свoм пoслу. To су:
Лoши финaнсиjски услoви (71,2%);
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Нeдoвoљaн нивo стручнoсти oних кojи сe бaвe oвим пoслoм
(62,3%);
Зaвиснoст oд пoлитичкoг утицaja (51,4%);
Зaвиснoст oд утицaja пoслoвних пaртнeрa (30,8%).
И урeдници (39,7% oд испитaних) и нoвинaри (60,3%)
прeпoзнajу кao прoблeм oнo нa штa су укaзивaли и ПР прaк
тичaри – зaвиснoст oд утицaja oглaшивaчa. Дoк запослени
у ПР-у укaзуjу дa нe мoгу дa oбjaвe нeку инфoрмaциjу
aкo им клиjeнт ниje oглaшивaч у мeдиjу кojи им je циљнa
групa, прeдстaвницимa мeдиja тo прeдстaвљa прoблeм,
jeр чeстo мoрajу дa прaтe и aктивнoсти кoje нису зa
oбjaвљивaњe, или сe oбjaвљуjу сaмo зaтo штo им мaркeтинг
укaзуje нa чињeницу дa тoг клиjeнтa трeбa ,,пoштoвaти”.
У тим случajeвимa функциoнишe кaнaл кoмуникaциje: ПР
aгeнциja – дирeктoр мaркeтингa у мeдиjу – глaвни урeдник –
урeдник рубрикe – нoвинaр. Taкo je ПР aгeнциja принуђeнa
дa ,,притискa” пoсрeдствoм мaркeтингa нeкe мeдиjскe кућe.
Aкo им клиjeнт ниje oглaшивaч, oндa имajу прoблeм дa
плaсирajу aфирмaтивнe инфoрмaциje, кoje, пo прaвилу,  нe
интeрeсуjу мeдиje.
Иaкo сe испитaници жaлe дa у нoвинaрству имa мнoгo
нeзнaњa и нeстручнoсти, истрaживaњe je пoкaзaлo дa 67,8%
имa висoкo oбрaзoвaњe, чaк 72,6% je спeциjaлизoвaнo зa
нeку oблaст, a вишe oд 10 гoдинa искуствa у мeдиjимa имa
73,3% испитaних. Сa тaквoм ,,сликoм” нe би смeлo дa будe
ни нeзнaњa ни нeстручнoсти, aли прeдстaвници мeдиja
истичу дa je тo вeoмa присутнo у мeдиjимa у Србиjи. У
oтвoрeним oдгoвoримa урeдници и нoвинaри кao прoблeмe
истичу:
Нeписмeнoст;
Ниje дoзвoљeнo искaзивaњe мишљeњa;
Цeнзурa;
Судски прoцeси пo нaлoгу пoлитичких мoћникa;
Зaтвoрeнoст институциja;
Утицaj oглaшивaчa нa урeђивaчку пoлитику;
Прeвишe члaнaкa дa сe нaпишe зa крaткo врeмe, нeмa
дoвoљнo нoвинaрa;
Рeцeсиja и oсeкa oглaшивaчa;
Стрaх oд oсвeтe oних o кojимa сe пишe.
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Aгeнциje зa oднoсe с jaвнoшћу или oргaнизaциoнe цeлинe
кoje сe у кoмпaниjaмa или институциjaмa бaвe ПР-oм, свe
чeшћe су вaжaн и, нeрeткo, jeдини кaнaл кoмуникaциje
мeдиja сa тим кoмпaниjaмa или институциjaмa. ПР прaк
тичaри, иaкo имajу нe мaлo примeдби нa рaд мeдиja, судeћи
пo изнeтим oцeнaмa сaрaдњe, у суштини нису нeзaдoвoљни
(укупнo 9,7% ниje зaдoвoљнo, дoк je чaк 45,4% зaдoвoљнo
кaкo сaрaђуjу сa нoвинaримa). Aли, мeдиjи су вeoмa
нeзaдoвoљни кaкo рaдe ПР посленици. Свoje нeзaдoвoљствo
тoм сaрaдњoм je искaзaлo 41% испитaникa из мeдиja (вeoмa
нeзaдoвoљнo 6,8%, a углaвнoм je нeзaдoвoљнo 34,2%) дoк сe
36,3% изjaснилo зa oпциjу “нити сaм зaдoвoљaн, нити сaм
нeзaдoвoљaн”. Зaдoвoљствo je пoкaзaлo сaмo 22,6% (вeoмa
зaдoвoљнo 0,7%, a “углaвнoм зaдoвoљнo” je 21,9%).

Зaдoвoљствo сaрaдњoм

Прeмa мишљeњу мeдиja, oсoбe зaдужeнe зa oднoсe с
jaвнoшћу, ,,углaвнoм пoмaжу” нoвинaримa (38,4%) дoк 3,4%
мисли дa ,,вeoмa пoмaжу”. Укупнo, 41,8% имa стaв – ПР нe
штeти мeдиjимa (aли нису зaдoвoљни сaрaдњoм – 41%).
Meђутим, ниje зaнeмaрљив ни стaв гoтoвo 30% испитaникa из
мeдиja кojи мислe дa ПР нaнoси штeту нoвинaрству (,,вeoмa
oдмaжe” – 4,1% и ,,углaвнoм oдмaжe” – 26%). Нeoпрeдeљeнo
je билo 28,1% (,,нити oдмaжу, нити пoмaжу”). Нajвишe
зaмeрки ПР прaктичaримa oднoси сe нa нeпoзнaвaњe мeдиja.
,,Нe знajу кaкo функциoнишу мeдиjи” ‒ мисли чaк 72,6%
испитaникa из мeдиja. Oвдe трeбa пoдсeтити нa пoдaтaк
дa вeoмa мaли брoj ПР прoфeсиoнaлaцa дoлaзи из мeдиja.
,,Нису дoвoљнo стручни нити инфoрмисaни” ‒ мисли 63,7%
aнкeтирaних. Чaк 30,8% мисли дa ПР-oви ,,нeoдгoвoрнo и
нeпрoфeсиoнaлнo oбaвљajу свoj пoсao”.
У oтвoрeним oдгoвoримa мeдиjи, oцeњуjући рaд ПР
практичара, изнoсe слeдeћe судoвe и примeдбe:

65

MOMЧИЛО ЦЕБАЛОВИЋ и ИВАН ЈАКШИЋ
Нe прeпoзнajу сe други пoслoви ПР-a, сeм oднoсa сa
мeдиjимa;
Tрeбa дa крeирajу и oдржaвajу имиџ кoмпaниje;
Дa увeк буду дoступни мeдиjимa, дa прaвoврeмeнo имajу
прoвeрeнe инфoрмaциje;
Дa буду пaртнeри нoвинaримa;
Дa пoзнajу мeдиjску сцeну, нoвинaрe, урeдникe, дa знajу
кaкo функциoнишу мeдиjи;
Дa буду кoмуникaтивни и прoфeсиoнaлни,
oдгoвoрни, нeпристрaсни, писмeни, oбрaзoвaни;

eтични,

Дa сe бaвe и кризним кoмуникaциjaмa a нe сaмo хвaљeњeм;
Дa схвaтe дa изглeд ниje jeдинa квaлификaциja зa ПР
практичара;
ПР посленици спрeчaвajу нoвинaрa дa дoђe дo инфoрмaциja;
Нису дoступни кaд трeбa;
Рeткo кoнкрeтнo oдгoвaрajу нa пoстaвљeнa питaњa;
Успoрeни су;
Сaoпштaвajу пoлуистинe, лaжу нoвинaрe;
Нeписмeни су;
Нaдмeни су, eгoцeнтрични, aгрeсивни;
Уцeњуjу мeдиje, вршe притисaк дa сe oбjaви инфoрмaциja;
Пoвршни су;
Нe знajу дa пишу сaoпштeњa, нe знajу кaкo функциoнишу
рeдaкциje;
Нeмajу oвлaшћeњa и утицaj кoд свojих прeтпoстaвљeних.
Oдрeђeни брoj прeдстaвникa мeдиja, ипaк, истичe дa oд ПР
практичара пoнeкaд дoбиjajу пoтрeбнe инфoрмaциje, дa имa
и oних кojи су oдгoвoрни и сaвeсни, дa су пojeдинци стручни
и успeшни, дa им oлaкшaвajу кoмуникaциjу сa кoмпaниjaмa,
дa им нa врeмe стижу сaoпштeњa... aли им сe дoпaдa и тo
штo „нeпрoфeсиoнaлнoст и нeзнaњe ПР-a мoгу дa упoтрeбe
у кoрист jaвнoсти“.

Зaкључнa рaзмaтрaњa
Двa истрaживaњa o стaвoвимa ПР прaктичaрa и прeдстaвникa
мeдиja кoja je крajeм 2012. и пoчeткoм 2013. спрoвeo ДСOJ
пoтврђуjу дa су и ПР струкa и нoвинaрствo суoчeни сa
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вeликим прoблeмимa кojи и тe кaкo утичу нa (нe)пoштoвaњe
прoфeсиoнaлних кoдeксa oбe струкe. Aнaлизoм њихoвих
стaвoвa мoгу сe извући зajeдничкe кaрaктeристикe:
Meђусoбнo нeувaжaвaњe и нeсхвaтaњe;
Стручнa нeoспoсoбљeнoст, пa и нeoбрaзoвaњe;
Писмeнoст нa нeзaдoвoљaвajућeм нивoу пoтрeбнoм зa jaвну
кoмуникaциjу;
Mнoгo прoлaзникa крoз oбe прoфeсиje, кojи нe пoзнajу ни
прaвилa струкe ни oблaст o кojoj пишу;
Eкoнoмскa зaвиснoст, нeсaмoстaлнoст у рaду и oдлучивaњу;
Нeзaдoвoљствo зaрaдaмa кoje oдрeђуjу влaсници aгeнциja
или влaсници мeдиja;
Нeпoзнaвaњe прoцeсa рaдa;
Зaвиснoст oд крупнoг кaпитaлa кojи ПР aгeнциjaмa дoнoси
пoслoвe и имa чeстo нeрeaлнe зaхтeвe a мeдиjимa, прeкo
купoвинe oглaснoг прoстoрa, крeирa урeђивaчку пoлитику;
Склoнoст мaнипулaциjaмa кaкo би влaсник aгeнциje или
мeдиja биo зaдoвoљaн њихoвим рaдoм;
Нeпoштoвaњe прoфeсиoнaлних кoдeксa.
Иaкo истрaживaњa пoкaзуjу дa су ПР практичари и нoвинaри
дaнaс двa супрoстaвљeнa тaбoрa и дa oднoси с jaвнoшћу,
пoсрeдствoм мaркeтинг дирeктoрa, утичу нa урeђивaњe
мeдиja и гушeњe нoвинaрских слoбoдa, штo ниje изум српскe
ПР и мeдиjскe прaксe, вeћ глoбaлнa пojaвa, пoдaци пoкaзуjу
дa je тo у ствaри симбиoзa кoja oпстaje и кoja ћe бити свe вeћa.
Нaимe, и кoд нaс и у инoстрaнству, ПР тeкстoви учeствуjу
у 70% мeдиjскoг сaдржaja. To je пoслeдицa свeгa штo je
искaзaнo у нaвeдeним истрaживaњимa, пoчeв oд нeзнaњa
дo eкoнoмских нeслoбoдa и утицaja крупнoг кaпитaлa, кaкo
у ПР-у, тaкo и у мeдиjимa. Кризa мeдиjскe индустриje, прe
свeгa штaмпe, сaмo oлaкшaвa уплив интeрeсa кojи гушe
нoвинaрскe слoбoдe, тимe утичу и нa дeмoкрaтскe прoцeсe
у друштву. У Србиjи, у кojoj je функциoнaлнo нeписмeнo
63% стaнoвникa, имa 509 штaмпaних мeдиja. Oд тoгa сaмo
чeтири пoслуjу сa прoфитoм. Taквa публикa дижe тирaжe
тaблoидимa у кojимa, прe свeгa, имa мeстa зa oнe кojи сe
нaзивajу нoвинaримa и нa кoje укaзуjу прoфeсиoнaлци из
двa истрaживaњa ДСOJ-a. Meђутим, и oнa функциoнaлнo
писмeниja публикa читa „жуту штaмпу“ и глeдa „ружичaстe“
и другe TВ стaницe кoje рeaлизуjу дирeктнe прeнoсe
риjaлитиja рушeћи свe грaницe привaтнoсти.
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Чoвeк 21. вeкa je идeaлaн приjeмник пoрукa кoje крeирajу
ПР посленици и рaзнe прoдуцeнтскe кућe рaдeћи
лицeнцирaнe прoгрaмe сa српским сaдржajимa и културним
и oбрaзoвним нивooм кojи никaкo нe дoнoси бoљитaк. Tи
нeписмeни или пoлуписмeни примaoци пoрукa су нa удaру
146 ПР и мaркeтиншких aгeнциja у Србиjи (прeмa пoдaцимa
Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, aли сe прoцeњуje дa их нa
тржишту имa joш тoликo), зaтим низa прoдуцeнтских кућa,
прoизвoђaчa TВ прoгрaмa, сaдржaja нajнижeг квaлитeтa
у кojимa сe „дoмaћин oжeни зa 24 чaсa“, кao и стoтинa
нeписмeних „нoвинaрa“ и нeкoликo висoкoтирaжних
тaблoидa кojи свaкoднeвнo кршe нoвинaрскe кoдeксe
угрoжaвajући свe врстe људских слoбoдa и дoстojaнствo.
O jaвнoм интeрeсу брину сaмo jaвни сeрвиси нa држaвнoм
и лoкaлнoм нивoу, aли су и oни пoдлoжни пoлитичкoм
утицajу кojи им oбeзбeђуje eкoнoмскe услoвe зa пукo
прeживљaвaњe.
Рeшeњe jeдинo мoжe бити aкo сe ПР пoслeници oкрeну
eдукaциjи и стручнoм усaвршaвaњу и пoштoвaњу
прoфeсиoнaлних кoдeксa. Истo вaжи и зa нoвинaрe. To,
пoрeд oстaлoг, зaкључуje aкaдeмски тим ДСOJ-a кojи je
спрoвeo двa нaвeдeнa истрaживaњa. Taкoђe нaглaшaвajу
дa je пoтрeбнo дeфинисaти критeриjумe и стaндaрдe кoje
би мoрao дa испуњaвa oнaj кo жeли дa сe бaви oднoсимa с
jaвнoшћу. Кao jeдну oд oпциja кoja би билa „тeст“ зa стру
ку пoмињe сe лицeнцирaњe. Сaрaдњa ПР-oвa и нoвинaрa,
крoз пoсeтe рeдaкциjaмa и упoзнaвaњe сa прoцeсoм рaдa у
њимa, кao и пoсeтe ПР aгeнциjaмa, кaкo би нoвинaри видeли
штa рaдe зaпoслeни у oблaсти oднoсa с jaвнoшћу , мoгу дa
приближe супрoтстaвљeнe стрaнe. Сусрeти прoфeсиoнaлaцa
a нe случajних прoлaзникa крoз двe струкe и двa зaнaтa,
мoгу сигурнo дa ублaжe, aкo нe и рeшe, прoблeмe нa кoje
су укaзивaлa истрaживaњa ДСOJ-a. Tи прoблeми нису
спeцификум Србиje. У зeмљaмa у трaнзициjи, у кojимa
држaвa излaзи из мeдиja и уступa мeстo привaтнoм кaпитaлу,
сви ти прoблeми су нaстaли у пoслeдњих дeсeтaк гoдинa.
Нa глoбaлнoм нивoу тo je пojaвa кoja oпстaje вeћ нeкoликo
дeцeниja.
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PR ON THE MEDIA AND MEDIA ON THE PR
Abstract
Public relations, as a planned two-way communication that can be
managed are oriented towards communication channels among which
the media are probably the most important channel through which
recipients can recieve messages used by PR to influence public opinion.
The media, as transmitters of such messages, increasingly rely on
specialized PR company departments or agencies which, on behalf of
these companies, manage their communications. Given that the media
have, for some time now, been one of the essential target groups of
companies, relations with the media have become one of the most
important activities of their PR experts. Such a link of the economy
and the media and their relying on each other, becomes even stronger
in the transition period, because privatization of the media and the
impact of advertisers on the editorial policy becomes greater than ever.
In the transition and privatization of the Serbian media, where nearly
all of the most important newspapers and TV channels went to the
hands of foreign owners (or unknown owners) journalists are treated
as expenditures and expenditure cuts are achieved by hiring  underpaid
freelance and economically dependant journalists. Such journalists and
such media are easy targets for the advertisers who, through their PR
experts, affect the editing processes in the  media. Failing to recognize
the significance of PR and journalism respectively, lack of education
or poor education in training courses, low professional standards of PR
experts and the media representatives, inadequate wages, job insecurity,
distrust, lack of professionalism and ignorance of the work process
are common denominators in both evaluations of PR experts on their
own profession and cooperation with the media, and of the journalists
on their own profession and cooperation with PR experts. This was
demonstrated in two researches carried out at the end of 2012 and at the
beginning of 2013 by the Public Relations Society of Serbia (DSOJ)
in cooperation with the Association of Journalists of Serbia (UNS),
Independent Association of Journalists of Serbia (NUNS), Independent
Society of Journalists of Vojvodina (NDNV) and the Media Association
of the Local Press.
Key words: public relations, media, advertising, impact, education,
professionalism
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СTРATEШКА ПОЛИТИЧКА
КОМУНИКАЦИЈА У
ДНЕВНОЈ ШТАМПИ СРБИЈЕ
Сажетак: За традиционално новинарство се говорило да грађани
ма отвара “прозоре у свет”. Након открића интернета и бројних
конвергентних платформи може се констатовати како је поглед
кроз медијске прозоре све замућенији, јер повећање броја и вели
чине окана рађа сумњу у стварност која се приказује. Анализи
рајући садржај тиражне и утицајне дневне штампе у Србији, ау
тор истражује сферу сазнајног комуницирања, са фокусом на њен
значај у креир ању политичке културе. У савременој пракси субјек
ти јавног мњења су политички актери (од партија до цивилног
друштва), власт (од владе до државне администрације), медији
(од масовних до друштвених мрежа), и грађани (од појединаца
до политичке јавности). Штампа у Србији се неумерено посипа
златном прашином ПР служби и агенција, посредујући стварност
у којој политички естаблишмент неумерено нуди обрасце успеха,
спиноване представе о сопственом значају и моћи. После робова
ња у ауторитарном режиму псеудодемократске власти сматрају
нормалним да се и оне окористе комуникацион им посредницима,
форсирајући садржаје којима промовишу све агресивнији поли
тички клијентализам. Променљива природа истине садржана у
различитим интерпретацијама реципијената, међу идеолошко и
културно различитим читаоц има, води напуштању начела нови
нарске професион алности и преласку у сферу инфозабаве, у којој
вести немају карактер јавног добра, већ обичне робе коју поседују
најбогатији и најмоћнији појединци.
Кључне речи: штампа, извори информација, ПР и пропаганда,
недостатак дијалога, инфозабава, политичка комуникација
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Након класичног парламентаризма1 који је доминирао XIX
веком и страначке партократије која се усталила током XX
столећа, дошли смо до периода демократије јавности,2 која
је у директној зависности од управљања комуникационим
токовима и садржајима. Сфера политичких наука се тихо
мења: масовност, социјална структуираност и идеолошка
верност у политичким партијама опадају, док се грађани
опредељују према интересима који им се у датом тренутку
учине најприкладнијим. То значи да људи, чињенице, вред
ности и догађаји и даље чине саставне делове сваке заједни
це, али да тек креирањем медијских значења, конструкција,
мишљења и интерпретација добијају политичку видљивост
и друштвену моћ. Проблем није релевантан по себи, већ то
постаје тек са отварањем дебате у јавном комуникационом
простору, па тако битка за његовим надзирањем значи и не
видљиву борбу за управљањем друштвом. Медији добијају
кључни значај, јер је производња јавног консензуса без њих
немогућа, чиме политичка комуникација и симболичка мо
билизација постају покретачи јавног мњења. Свест индиви
дуе се обликује, моделира и прилагођава интересима еста
блишмента, али је читав процес невидљив обичном и нео
бразованом посматрачу, који као актер политичког процеса
тешко уочава интеракцију политике, безбедности, бизниса
и медија. Слике које креирају новинари, ПР службе, агенци
је за маркетинг или информисање, спин мајстори, лобисти,
професионални комуникатори и остали кројачи пропаганд
ног плетива одређују и стратегију политичке комуникације,
са циљем да се реалност прилагоди интересима снага које
владају.
Управљати неким друштвом значи господарити комуника
ционим токовима, конфликтним ситуацијама и кризама; јед
ном речју одлучивати о начинима представљања. Артикула
ција проблема која је у језгру свих јавномњенских процеса у
директној је зависности од медијских чувара капија (gateke
eper-a) који одлучују које ће теме постати занимљиве, акту
елне, релевантне, важне. Тако долазимо до комуникационог
1 Рад је настао у оквиру пројекта Религија и цивилно друштво, број
179008. који реализују Београдски универзитет, Факултет политичких
наука и Нишки универзитет, Филозофски факултет, а који финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије.
2 Појам је први увео Бернард Манин, који је под њим подразумевао модел
представничке власти заснован на “персонализацији учесника у избори
ма и успон експерата за политичку комуникацију, свеприсутност јавног
мнења и измештање политичке дискусије из задњих собичака парламен
тарних одбора или страначких централа у медијску јавност”; види у:
Manin, B. (1995) Principes du gouvernement reprѐsenttatif, Paris: Flamma
rion
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парадокса: информациона индустрија информише, обаве
штава, забавља, али и креира софистициран тип друштвене
контроле, са лукаво филтрираним обрасцима идеолошке до
минације. Демократија је замишљена као идеална заједница
равноправних појединаца, грађана који критички спознају
свет око себе, али је у међувремену пропаганда бројним
техникама и вештинама од њих направила послушне и за
ведене масе. Карактер новинарства се променио, али мало
ко о томе отворено говори: нестале су класе које су ство
риле институцију независне штампе, тако да нови поредак
од информација креира услуге које имају вредност онолико
колико недостају обичним људима. Уместо за грађане ме
дији раде за елите, оглашиваче, политичке лидере и партије
или власнике медија, и сами постајући део естаблишмен
та, пристајући да буду адекватно награђени корпоративним
новцем или блискошћу са носиоцима моћи.3 Структура јав
ности је промењена, јер су нове технологије, интернет пре
свих, али и конвергентне платформе промениле модел кому
никативног деловања. Међутим, да би се стратешки циље
ви остварили у пракси, неопходно је у просторима јавности
конструисати повољне слике о политичким програмима, од
лукама и личностима које би требало да их реализују. Сто
га се у поље јавних информација уводи појам менаџмента
политичке комуникације4 који је саставни део политичких
система, без којег нема формулисања, агрегације нити спро
вођења колективних одлука. Политички простор не посто
ји без комуницирања, јер је оно у директној повезаности са
отвореношћу читавог процеса, па се може рећи да предста
вљање политичких идеја у корену подразумева демократски
оквир и подршку јавности. У временима класичних медија
производња пристанка5 била је једноставнија и ефикаснија,
3 Амерички писац Крис Хеџис (Hedges), некадашњи добитник Пулицеро
ве награде, тврди: “Медији, црква, универзитет, Демократска странка,
уметности и раднички синдикати – стубови либералне класе – купље
ни су корпоративним новцем и обећањима да ће бити убачени близу
кругова моћи. Новинари, који више држе до моћника него до истине,
објављивали су лажи и пропаганду гурајући нас у рат у Ираку. Медији
које хране корпоративни оглашивачи и спонзори, за то време држе не
видљивим читаве делове становништва чије би мизерија, сиромаштво и
тегобе требало да, принципијелно, буду у фокусу новинарства”, Hedges,
C. (2010) Death of the Liberal Class, New York: Alfred A. Knoff, p. 10.
4 Под менаџментом политичке комуникације подразумевамо “планирање,
спровођење и контролу комплексних процеса интерсубјективног прено
шења садржаја и конструис ања реалности од стране политичких ак
тера”, Zerfaß, A. & Oehsen, H. O. Менаџмент комуникација у политици:
основе, процеси и димензије, у: Менаџмент политичке комуникације,
(2011) Београд: Konrad Adeauer Stiftung, стр. 11.
5 Ноам Чомски (Noam Chomsky) откривајући пропагандни модел под
надзором државне бирократије, региструје пет филтера који цензуришу
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јер је надзирањем штампарија или коришћења електромаг
нетних фреквенција држава лако обезбеђивала увид, утицај
и контролу садржаја који су нуђени пасивној публици. Све
присутност интернета и хибридних медија већини станов
ништва данас постаје опредељујући фактор у интерпрета
цији стварности, па се може рећи како свет чињеница све
више зависи од значења која им медијски творци креирају,
конструишући и реконструишући догађаје, проблеме, кон
фликте, пријатеље, кривце.
Четири теоријска концепта медија (основни ауторитарни и
либертеријански и изведени концепт друштвене одговорно
сти и совјетски концепт пропаганде)6 пре више од пола ве
ка уважавали су моћ информација у креирању менталних
слика, али су њихов манипулативни карактер и персуазивна
снага увек приписивани идеолошким противницима. Док
је запад у совјетском моделу видео само бирократску ауто
ритарност и тоталитарну пропаганду, исток је у либертери
јанском концепту уочавао заводљивост слаткоречивошћу и
прикривеним маркетиншким техникама. Велики прасак на
геополитичком простору 1989, укључујући и одлазак кому
низма са идеолошке позорнице, обелоданио је пропагандни
корпоративни модел који из сенке управља светом. Масовно
друштво не чини број становника који живе на истом про
стору, већ садржај информација које деле, симболички ка
рактер веза које их спајају и вредности које прихватају. Су
гестивни утицај порука посредованим медијима индирект
но креира листу друштвених приоритета, тако да, временом
медији стварају свест о заједничком животу и проблемима.
Социјализација без комуницирања није могућа, па се упо
редо са развојем нових медијских технологија развија низ
стратегија које предвиђају понашања људи у симулираним
ситуацијама. Мисли, веровања, стварност и значења у кор
поративном добу постају полигон за промовисање имиџа,
док се унутар медија развија стратегија придобијања пажње
аудиторијума. Ханс Енценсбергер говорећи о надолазећим
променама сјајно запажа ко ће држати кормило новог порет
ка: “Ко је господар, а ко слуга не решава се само на основу
тога ко располаже капиталом, фабрикама и оружјем – него
садржај информација: “1) величина, власништво и профитна оријента
ција масмедија; 2) маркетиншко пословање и утицај оглашивача; 3) из
вори вести; 4) „противваздушна артиљерија“ и напади на медије; 5)
антикомунизам као надзорни механизам” Чомски, Н. (2004) Политика
без моћи, Загреб: ДАФ, стр. 153-207.
6 У америчкој литератури срећемо и назив “четири теорије штампе”, иако
је још у уводном делу један од аутора, професор Вилбур Л. Шрам (Wil
bur Lang Schramm), објаснио да под овим тумаче “све медије масовне
комуникације”.

74

ЗОРАН ЈЕВТОВИЋ
што даље, то јасније – ко располаже свешћу других”.7 Да
поједноставимо: људи слике из медија све више прихватају
као стварност, не уочавајући трансфер значења међу субјек
тима, релације друштвених структура са пропагандом или
ангажованост консултаната за односе с јавностима.  
Управљање догађајима и темама постаје приор итет у поли
тичком ангажовању, јер без одјека у јавном мњењу нема ни
друштвеног признања. Свет симбола је у експанзији: про
ток информација све је гушћи и профилиранији, извори
информација све су више усмерени из одређених центара,
док појачана редуданција мноштвом технолошких кана
ла компензира буку. Догађаји, проблеми, процеси и деша
вања филтрирају се од извора информација, а садржаји и
жанрови усмеравају ка унапред одређеним правцима.8 Зна
кови, текстови, тонови, шумови, рекламе, поруке, идеје ак
туелизују се у одређеном тренутку, из одређене перспективе
и из одређених интереса, редукујући стварност  у привиде
стања, ствари и догађања. Масовни медији данас функци
онишу као резонантно тло, на којем представници владе и
парламента, политичких партија, синдиката, верских орга
низација, универзитета, невладиних организација и других
агенаса представљају своје погледе на кризе и начине њихо
вог решавања. Повећана друштвена диференцијација, плу
рализација и глобализација мењају традиционални држав
ни оквир (парламент, влада), уводећи у сферу одлучивања
и друге агенсе (НВО, синдикате, универзитете, верске орга
низације, лобисте итд.), чинећи комуникацијски пејзаж згу
снутијим и колоритнијим.
Истражујући садржај дневне штампе у Србији анализира
мо квалитет политичког комуницирања, степен екстерних
консултација са економијом, науком и осталим друштве
ним сферама, моћ тематизовања и стратешког позициони
рања информација (agenda-building),9 слику лидера (вођа),
као и видљивост извора информација. Циљ нам је да ука
жемо на промене у комуникационој стратегији, односно да
проверимо да ли информације распростиру и идеолошке
вредности? То значи да ћемо у раду пажњу фокусирати на
текстове, дискурзивну структуру потенцијалних значења и
7 Енценсбергер, Х. М. (1980) Немачка, Немачка између осталог, Београд:
БИГЗ, стр. 13.
8 Еделман (Edelman Murray) то каже на другачији начин: “тишина је пуна
значења кад означује избегавање проблема који би изазвао поделе ако
би био споменут”, Еделман, М. (2003): Конструкција политичког спек
такла, Загреб: Политичка култура, стр. 37.
9 Ова агенда представља настојање политичких актера да у утицајне ме
дије пласирају за њих најповољније или по њима најважније теме.
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задовољстава, као преносиоце утицаја и произвођаче дру
штвених потреба.

Методологија
Квантитативном анализом садржаја осам дневних листова
(Политика, Данас, Вечерње новости, Блиц, Курир, Инфор
мер, Ало и Наше новине), у периоду од десетог до шеснае
стог јуна 2013. године, истраживана су три нивоа медијског
комуницирања: садржајни (садржај информације и поли
тички ефекти), структурални (жанрови, извори и токови
слања поруке) и процесуални (политичка мотивација и акти
вистички моменти). Кризе се најбоље развијају у друштви
ма ризика; политичке елите институционализујући јавни
простор, паралишу сукобе, моћ и легитимност, не схвата
јући да тако коче процесе демократизације. У овом тексту
истражујемо ниво политичке комуникације у Србији као зе
мљи недовршене транзиције, у тренуцима када се очекује
добијање сагласности Европске уније за почетак преговора
о чланству. Грађани су опхрвани проблемима очувања соп
ствене егзистенције и не верују да би се њихово критичко
резоновање икако могло тицати доношења политичких од
лука.10 Разједињена опозиција принуђена је да се бори за
сопствени опстанак, економија је скоро уништена, незапо
сленост свакодневно расте, Косово и Метохија су практично
отете територије, па се може рећи како би политички толе
рантан дијалог могао најавити почетак нове комуникације.
Према неким проценама,11 анализиране новине су најтира
жније у држави, са значајним утицајем на јавно мњење, па
се може констатовати како се политички оквир у доброј ме
ри формира као резултат њиховог писања. У сваком броју
анализиран је укупан садржај, без недељних додатака и ре
кламних материјала као посебних прилога. Јединица анали
зе били су текстови који су на било који начин, укључујући
и изворе информација, обрађивали теме релевантне за јав
ни комуникациони простор. Истраживање се заснивало на
10 Мирољуб Радојковић сматра да велики број протестних акција, штрај
кова глађу, блокада путева и пруга представљају одјек неповерења у де
либерацију јавне сфере, јер “моћ политичког естаблишмента не угро
жавају масовни медији пошто нису независни”, Радојковић, М. (2011)
Политичка комуникација у Србији, у: Менаџмент политичке комуника
ције, Конрад Аденауер Стифтунг, Београд, стр. 31.
11 Највећу продају бележили су Курир и Блиц (оба листа преко 120.000),
затим Вечерње новости (око 100.000), Политика (око 45.000), Наше но
вине (35.000) и Ало (30.000), док је на зачељу Данас (6.000). Од укупног
тиража дневне штампе у Србији (око 600.000 примерака), анализира
не новине куповало је више од три четвртине читалаца. (Подаци Прес
паблишинг групе, крајем јануара 2012).
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квантитативној и квалитативној анализи укупно 1.314 тек
стова са политичком тематиком, али подаци нису укрштани
на нивоу штампаних издања појединачно!

Теме – хапшења, крађе, корупција,
скандали, плате и пензије
Европа и понекад Косово
Свака власт улаже значајне напоре за управљање комуни
кационим токовима унутар сопственог простора, али то лу
каво скрива трудећи се да у јавном простору створи слику
о отвореној информационој платформи која одсликава ком
плексност друштвених односа. Ту имамо два нивоа комуни
кације: 1) интерну, која је обично у зони аркане, невидљи
ва и нејавна, и 2) есктерну, окренуту опозицији, бирачима,
јавности и медијима! Као последицу добијамо појаву пер
сонализације или интензивнију ПР комуникацију, где пред
седник странке или портпароли преузимају на себе бригу за
придобијањем пажње и публицитета.
У страначком животу све мање је унутрашњих различито
сти, а све више дисциплине и лојалности. Тако партије под
сећају на велика предузећа која преузимају бригу о странач
ком запошљавању, егзистенцији, социјалним примањима и
слично заузврат очекујући апсолутну послушност и оданост.
Појаве дисиденства или унутрашњег критиковања обично
се завршавају искључењем или у неким случајевима, осни
вањем нових партија, тако да их у Србији у овом тренутку
има близу стотину. Схватајући да популарност чине и честа
појављивања у утицајним медијима странке, са својим ли
дерима организују псеудодогађаје, како би обезбедиле при
суство репортера и имиџ у јавном мњењу.12 Тако службе за
односе с јавношћу, небројене агенције, портпароли, лобији,
аналитичари, менаџери за односе с јавностима, велике ком
паније и политички центри преузимају улоге субјеката ко
муникацијских процеса индиректно угрожавајући аутоном
ност и етичност медијских редакција13. Постепено долази
до редефиниције новинарске професије, па извештача који
одлучује о садржају поруке (decision makers) мења новинар
(decision takers) који извршава туђе налоге. Можда и неосет
но, новинарство постаје саучесник ПР-а, не уочавајући како
12 Псеудодогађај је планско дешавање које се одиграва првенствено због
тога да би се о њему извештавало Agge, Ault and Emery (1988) Introduc
tion to Mass Communications, New York: Harper and Row, стр. 385.
13 Више у: Јевтовић, З. и Петровић, Р. Јавно мнење и демократски дефицит
у добу мултимедија, у: Српска политичка мисао бр. 4, приредио Ђурић,
Ж. (2010), Београд, стр. 105-126.
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је лукаво скрајнуто у споредне улице површинског посре
довања стварности, политичког блаћења противника (медиј
ски клијентелизам) и запостављања општег добра (public is
sues).  Међу њима нема сукоба јер су на истом задатку, само
им се циљеви и методе битно разликују: новинари служе
јавности, а ПР-ови клијентима који их унајмљују.
На штампаном тржишту у Србији промена стратегије по
литичког комуницирања се недовољно уочава.14 Говори се
о кризи тиража, смањеном броју запослених у редакцијама,
паду прихода од великих оглашивача, али скоро нимало о
преображају публика, њиховом тихом сељењу ка другим
конвергентним платформама, па и о губитку кредибилите
та. Комерцијализација, таблоидизација, сензационалност и
спектакуларност утичу на смањење озбиљног, истраживач
ког новинарства, а то се најбоље уочава анализом тема о ко
јима дневни листови извештавају. Бука у комуникационим
просторима не спречава појаву диригованог и сензациона
листичког дискурса, поготово на насловним странама: Бу
бало је пао, нека се спреми... (Наше новине, 15. јун), прет
поставка невиности скоро и да не постоји: Бубало ухапшен,
Беко опкољен, уз наднаслов: То, народна милицијо, нови
удар на државне лопове (Информер, 15. јун), најчитанији
Блиц иде и корак даље. Уз велику фотографију преко целе
стране даје и пикантне детаље: око хапшења: Бубало у шо
ку, Мрђу ухапсили на кафи с Беком (15. јун), док традици
онална Политика исправно објављује, такође на насловној
страни: Бубало главни осумњичени за спорну приватизацију
„Луке Београд“. Сензационализму није одолео ни озбиљни
Данас, који у првом плану читаоце информише како ће Срп
ске институције бити у систему Косова до краја 2013, а
онда објављује и мању фотографију и текст са наднасловом:
Ухапшен Предраг Бубало, али и тврдњом у наслову: Траг
води до Бека и Мишковића, иако за то у тексту нема доказа.
Колико су таблоиди у Србији оруђе у рукама политичких
обрачуна показују и честе најаве хапшења, некада тачне, а
некада и као празни пуцњи.15. Пре стварног догађаја у неким
14 Препознатљиве су три стратегије: Top down (одозго надоле), која у сре
диште ставља политику и центре моћи; стратегије демократске јавно
сти, са медијима у центру, и стратегија Bottom up (одоздо нагоре), где
прилику добијају обични грађани.
15 Типоване информације (tip-offs), с обзиром на непоузданост извора, че
сто умеју да буду лажне или манипулативне, у складу са интересима по
јединих лоби група. У великим редакцијама све чешће се запошљавају
контролори информација (fact checkers), чији је задатак пажљиво прове
равање свих изјава, исповести, докумената, писама, спискова, мејлова,
података… Глад за брзином никада не сме бити снажнија од глади за
истином.
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таблоидима објављена је најава хапшења: Данас пада Буба
ло (Ало, 14. јун, насловна страна) или Падају крупне звер
ке: Хапшења, полиција приводи одговорне због луке Београд
(Курир, 14. јун), што само показује спрегу новинара, безбед
носних служби и власти. Епилози овако “значајних” тема
скоро да изостају или се објављују на унутрашњим страни
цама, на маргинама пажње (Бивши градоначелник Краље
ва пуштен из притвора - објавио само Данас, 13 јуна, иако
се на слободи уз бившег функционера нашло још 15 лица
осумњичених за злоупотребу средстава за санацију објеката
после земљотреса који је 2010. погодио овај град).  
Друштво у транзицији инструментализује новинарство,
сматрајући да провоцирањем медијске пажње кроз псеудо-
политичке спектакле осваја подршку јавности. Власт се
представља као жестоки противник мафије, криминала и
корупције, па откривањем афера спинује16 јавно мњење.
Рефлектори пажње се фокусирају на сам чин хапшења која
се одвијају пред камерама ТВ екипа или репортера одабра
них новина, да би временом пажња јавности попуштала, без
конкретног решења или адекватне казне. Штампа на наслов
ницама саопштава како је министарство здравља отказало
куповину опреме вредне 300 милиона – Намештен тендер
за куповину скенера (Блиц, 11. јун), даје сензационалну ин
формацију о последњој понуди најбогатијег Србина – Ми
шковић нуди 25 милион а евра за слободу (Наше новине, 12.
Јун), што логиком крда преузимају чак и озбиљни медији
(Данас, 12 јун, стр. 5). Спектакуларност и сензационалност
провоцирају критички опрез маса јер трансформишући
стварност нуде драмски конфликт којим се придобија подр
шка обичних људи. Један проблем се теоријом агенде уводи
у политичку орбиту, како би се јавност забављала његовим
рефлексијама које у великим количинама пристижу, обично
из “анонимних”, али “добро обавештених” извора. Низови
информација ређају се као ватромет, а учесталошћу пона
вљања ударних података напетост расте. Причу преузима
ју други медији, па се тако низовима произведених слика и
значења, креира друштвени проблем, који по потреби, може
да се представи као безбедносна претња заједници или ве
лики успех власти. Док се јавно мњење бави наметнутим
сликама и решењима, иза паравана, политички лидери ре
шавају виталне проблеме, растерећени бриге о притиску
16 Под овим појмом подразумевамо дефиницију Џона Малтеса (John Mal
tese): спиновање је  “промишљено стварање нових перцепција и поку
шај контроле политичких реакција” Maltese, J. (1994) Spin Control. The
White House Office of Communications and the Menagement of Presidental
News, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, p. 215.
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шире заједнице. Пажња јавности јача или слаби, асиметрич
но са медијским конструисањем проблема, сенчењем дога
ђаја и стављањем тежишта на различите аспекте. Велики
проблем може бити релативизован као мали, али и обрнуто.
Пумпање афера, дозирање стварности техникама шокирања
и спиновања, мали су део богатог инструментарија којим се
управља емоцијама маса. Након одређеног времена, када се
публика засити наметнутом темом производи се нова, још
спектакуларнија, заводљивија, необичнија, и тако у круг. Је
дан проблем замењује други, стару слику потискује нова, а
дневне потребе за вестима се задовољавају информацијском
олујом. Кризе и проблеме стварају и разрешавају људи, па
тако политички систем можемо посматрати као мизансцен,
креиран по вољи невидљивих владара. Свака порука прене
та масмедијима део је симболичке презентације стварности,
а сложени свет знакова, икона и слика остварује функцију
комуникабилности, без које спектакл не би имао политичку
снагу.
Партије све више развијају интегративну функцију са др
жавом, при чему борба са политичким противницима нема
граница. Штампа на насловним странама информише јав
ност како је Пуч у ДС пропао, Тадић није срушио Ђиласа,
али исто тако и о Побуни у СПС, траже се смене Бајато
вића и Мркоњића (Наше новине, 10. јун); из ње сазнајемо
да Вучић са Чедом руши Ђиласа (Ало, 13 јун) или да су се
Посвађали Вучић и Динкић (Блиц, 12. јун), док Курир у сери
ји текстова руши ауторитет председника највеће опозицио
не странке и градоначелника Београда: Доказ о Ђиласовим
милионима (11. јун), Ђиласе, давао си мито да би згрнуо
милионе (12. јун), Хвали се учинком, а задужио град за 900
милиона евра (13. јун),   Жељко Митровић: Открићу како
је Ђилас пљачкао (14. јун), Ђилас хоће да замени Динкића
(15. јун), Сукобили се Жељко Митровић и НУНС: Смем ли
да објавим да је Ђилас хапсио лекаре (16. јун).  
Игра односа у јавном простору све је очигледнија, поготову
ако се зна начин на који медији функционишу. Посматра
јући информацију као робу, а не услугу, власници форси
рају садржаје који се допадају управљачким центрима, па
тако страначке промене у политици не значе драматичан
начин промене јавне комуникације. Сматрајући медије као
технолошка средства која сада служе њиховим интересима,
победници преуз имају методе и технике поражених снага.
Тако се тензије непрестано одржавају и подстичу, појавна
слика о другима приказује се најмрачнијим бојама, а исто
времено хиперболизује и апострофира сопствени допринос.
Партије у Србији, временом, постају предузећа за пружање
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услуга, док је основни мотив за учлањење користољубље,
односно лични, а не идеолошки интерес. Отуда социјалне
теме у секундарном пољу: 75 губиташа на распродаји (Ве
черње новости, 11. јун); Кредити грађане гурају у ропство
(Вечерње новости, 13. јун), Запањујућа лакоћа пљачкања
државе (Вечерње новости, 14. јун), Од богатих нема ни вај
де, нити пореза (16. јун), Прете нестабилност и економ
ски суноврат (Данас, 11. јун), Зараде и пензије неће бити
замрзнуте (12. јун), Половина родитеља не плаћа алимен
тацију (Политика, 10. јун), Хитне антикризне мере због
нереалног буџета (13 јун). Некако стидљиво провлаче се
и најаве промене статуса у јужној српској покрајини: Гасе
се канцеларије МУП-а на северу Косова (Политика, 14. јун)
или Власт је коначно почела системски да мисли о Косову
(Данас, 15. јун).
Табела 1. Укупан број текстова политичке природе 
повезаних са Србијом:

Рубрика

Политикa Данас

Вечерње
Наше
Блиц
Курир Информер Ало
новости
новине

Укупно

Политика,
друштво
догађаји
дана...

165

158

84

138

46

76

47

52

766

Криминал,
хапшења

9

4

17

25

36

42

18

14

165

Социјалне
теме

22

27

67

21

13

77

13

9

189

Европска
унија

14

16

11

12

5

11

8

5

82

17

12

31

15

4

12

9

12

112

Косово
Метохија

и

Избор тема које ће се пратити, страница на којој ће се текст
налазити, начини приказивања политичких лидера и страна
ка, њихов изглед на фотографијама, контекст и тон којим се
догађај анализира, као и многа друга средства презентаци
је могу битно усмеравати ставове читалаца. Готово све зна
чајније политичке партије у Србији ангажују спин мајсторе
или професионалне комуникаторе који им стратешки срачу
нато саветују како да управљају информацијама, фокусира
јући се на персонални успех и личну популарност. Настан
ком партијских, специјализованих агенција или одељења за
политичко комуницирање мења се и садржај штампе која
податке и теме све чешће добија из стратешких центара, са
планом да се селекцијом тема и саговорника дефинишу иде
олошки обрасци и политички актери. Јавном презентацијом
њихових ставова, идеја, мисли, исказа и веровања читаоци
се усмеравају ка идеолошком циљу. То је теорија фреминга
(Theory of Framing), која подразумева селекцију и истицање
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само одређених делова опажене стварности, у складу са ин
тересима снага које управљају друштвом.

Златна прашина ПР-а
У савременом друштву уочљива је појава президенцијали
зације партија, односно медијска легитимизација лидера и
осталих чланова тима. Класичан облик партијског комуни
цирања се губи, нови комуникациони токови модернизују
масе, тако да брзо, усмерено и таргетирано информисање
оставља утисак на аудиторијум. Значајно обликујући днев
ну агенду, владајуће партије у комбинацији са државним
институцијама и носиоцима власти сужавају простор за
другачије идеје и програме, критичке гласове и плурали
стичку комуникацију. Политичка култура настаје као резул
тат доминантних уверења, ставова, идеолошких вредности
и образаца, али њена моћ је у креирању комуникационих
стратегија и тактика којима ће јавност дати пристанак17.
Утицај цивилног друштва у Србији је готово занемарљив,
док је присуство опозиционих партија и јавних расправа
маргинализовано. Ко говори, а ко ћути у штампи, један је
од најбољих индикатора друштвене равноправности.
Од укупно 1.373 анализирана прилога влада, министарства,
државне институције (20,32%), политички лидери (24,32%),
председник државе (3,35%) и политичке партије (11,28%)
доминирају као извори информација у готово свим утицај
ним дневним новинама Србије, што је блиско резултатима
сличне анализе.18 Додамо ли овима податак о директним
информацијама пристиглим од ПР служби и агенција за
испитивање јавности (7,5%), схватићемо колико је велики
утицај партија на власти које чврсто контролишу укупан
медијски простор (66,77%). Мења се карактер партија: уме
сто масовности и класне базе потенцира се на пропаганди
и маркетиншком праћењу активности, чак и на њиховом
креирању. Све већи број информација резултат је претходно
обрађених саопштења за јавност или спинованих информа
ција произведених у владиним бироима за односе с јавно
шћу, достављених од портпарола и сличних служби, док је
у порасту и број интервјуа реализованих телефонским по
зивима. Тржишна оријентација новинарства намеће нови
императив: стварати што више вести, интервјуа и сличних
жанрова са што мање трошкова, па привидно “бесплатни”
17 Више у: Јевтовић, З. (2007) Масмедијски преображај тероризма и рели
гије у глобалном поретку, Политикологија религије бр. 1, Београд, стр.
97-124.
18 Види: Јевтовић, З. и Арацки, З. (2012) Новинарство или ПР – стварност
или привид, Култура бр. 136, Београд, стр. 262-279.
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пакети података и фотографија који сваког тренутка стижу
у редакције постају моћна оруђа у обради јавног мишљења.
Програми партија губе на значају, разлике су све тананије,
док се руководства професионализују на нивоу организаци
оних целина које политичке идеје дисеминирају медијским
токовима. Службени извори тако неосетно врше надзиру
ћу функцију, без бојазни да ће их неко прозвати за кршење
људских права. Академски стручњаци или обични грађани
постају део икебане о отворености комуникационе заједни
це (10,26%), док о утицају цивилног друштва у Србији за
сада нема ни говора (11,58%).
Табела 2. Извори информација:
Извори

Политика Данас

Вечерње
Блиц
новости

Наше
Курир Информер Ало
новине

Укупно

Влада,
министарства,
државне
институције
56

42

51

45

12

25

27

21

279

Председник
државе

8

6

11

6

4

5

4

2

46

Политички
лидери

46

28

32

55

24

43

63

43

334

Политичке
странке

16

21

23

25

12

18

19

21

155

Инострани
извори

32

29

19

17

14

18

16

11

156

ПР
службе,
Агенције за
испитивање ј.
Мњења
11

14

12

19

11

9

14

13

103

Представници
јавних
организација,
удружења,
цркве...
23

19

16

35

11

26

17

12

159

Академски
стручњаци,
обични
грађани

26

21

17

11

12

18

11

141

25

Интереси власти су врло јасни: стављајући новинарима на
располагање низове информативних садржаја оне софи
стицирано намећу агенду дневног реда,  лукаво утичући на
креирање јавности и њено мишљење о одређеном проблему.
Институционална легитимност се јавља као последица сим
боличке моћи коју поседују високи владини функционери
(министри, владини службеници, портпароли, директори
институција и сл.), који реално имају снагу јавног утицаја.
Суштина је у наметању тема и рутинском стварању псеу
додогађаја (производња афера, политичких изјава, конфе
ренција за штампу, парламентарних подела итд.), тако да
публика лаковерно гута удицу, не примећујући да слобод
но време жртвује причама које су створили други. Државне
елите се у пракси сматрају поузданим изворима информа
ција, па често добијају предност у извештавању. Истовреме
но, редакције у медијима су све малобројније, јер тржишна
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оријентација, смањење трошкова, ризици пословања и трка
са временом придоносе затварању у канцеларије, претвара
јући новинаре у интерпретаторе пристиглих саопштења, из
јава и достављених информација. Уважавајући чињеницу да
највећи део ПР службеника чине бивши новинари, који су
савршено научили вештине и технике новинарског писања
јасно је што се редакције ослањају на понуђене информа
ције. Анализа прилога у Њујорк Тајмсу открила је снажно
ослањање на службене изворе: од 57,2% до 72,5%,19 што је
потврђено и овим истраживањем. Златна прашина ПР-а све
више добија на значају: она је тиха, готово невидљива, али
увек присутна да, нијансираним симболичким значењима,
да пројектовану боју, интензитет, снагу и смер. Она не до
звољава сумњу, јер увек нуди скривени кључ за разумевање
појмова или процеса, наравно, увек у интересу клијената ко
ји су платили за њено расипање по новинским ступцима и
сликама. Она, по правилу, не говори аудиторијуму Шта да
мисли (то је привидна слобода објекта), већ јој нуди О чему
да мисли (прикривена моћ субјекта), развијајући поверење,
пажњу и прихватљивост. Златна прашина се посипа само по
истинитим информацијама, али тако што полира њихов сјај,
истичући само оно што одговара елитама. Политичка ефи
касност се не мери количином информација које су понуђе
не јавности (буком), већ убедљивошћу пренетих идеја, а то
је већ посао за професионалне службе и тимове.

Лидер кампања
Јирген Хабермас поред политичке и друштвене моћи, по
тенцира значај медијске моћи као специфично новог капи
тала у јавној арени, стратешки битног за функционисање
плуралистичке заједнице. У нормативну теорију први уводи
појам делиберације,20 објашњавајући да интеракцију између
државе и њених друштвених окружења омогућавају комуни
кациони канали који филтрирају политичке захтеве и идеје.
Халабуку негдашњих изборних кампања вођених по тргови
ма и стадионима, акција од врата до врата бирача, сменила
је чудесна опсена медијских слика које омогућавају демо
кратску легитимацију неког друштва. Отуда председнички
19 Zhang, J. and Cameron, G. T. (2003): Study Finds Sourcing Patterns in Wen
Ho Lee Coverage, Newspaper Research Journal 24 (4), p. 96.
20 Делиберативна демократија је модел у којем се политичке одлуке доно
се процесом преговарања, договарања и убеђивања. Она је резултат ко
муникационог деловања између формално организованих и неформал
них делиберација лицем у лице, у аренама и на врху и на дну политич
ког система, Хабермас, Ј. (2007) Политичка комуникација у медијском
друштву, ЦМ, Нови Сад: Протокол, Београд: Универзитет у Београду,
Факултет политичких наука, стр.11.
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кандидати као телешоп производи, изборне кампање као
углађени холивудски филмови, а политички капитал као ре
зултат примене метода корпоративног комуницирања.
У политичкој пропаганди посебно значајно место заузима
тзв. лидер кампања. Њен циљ је да, јавним истицањем, фа
воризовањем, хваљењем, подршком, величањем и сличним,
подржи одређену личност, мада у негативном контексту
(сатанизацијом, вређањем, ружењем, мимикријом, пежора
тивношћу и сличним представама) може имати и контраслику о некој важној личности (шефу државе, вођи поли
тичке странке, јавној личности која не дели жељене идеје).
Међу актуелним српским политичарима визуелно домини
рају Ивица Дачић 16,25%, Млађан Динкић 14,65%, Томи
слав Николић 14,25% (овај проценат је увећан чињеницом
да је само у једном броју новина Ало, 16. јуна, објављено
15 фотографија у форми албума) и Драган Ђилас 15,75%,
а изненађује мања видљивост Александра Вучића (8,45%).
Међутим, када се анализира контекст лако се уочава да су
фотографије премијера и министра полиције (Дачића) и ми
нистра финансија и привреде (Динкића) често са негатив
ним публицитетом, у илустрацији коруптивних афера и са
лукавим указивањем на њихову блискост са актерима (Да
чићева фотографија је на насловној страни листа Ало, од
14. јуна: Изгубила менструац ију због Дачићевог сарадника,
иако се у тексту пише о злостављању секретарице од стране
високог функционера МУП-а, или текст: Лидери коалиције
данас о платама и пензијама: Дилема – да ли повећати пен
зије за 125 динара, илустрован је фотографијом дубоко за
мишљеног Дачића, чиме се сугерише његова одговорност. У
међувремену, фотографије вицепремијера Александра Ву
чића одишу смиреношћу, озбиљношћу и активизмом. Ако
има друштво онда су то високи функционери Европске уни
је, а у неким примерима слике ухапшених особа се везују са
мањом фотографијом председника владајуће странке, чиме
се у подсвест аудиторијума усађују његове заслуге у обра
чуну са криминалом. У политичкој пропаганди постоји низ
техника заснованих на визуелизацији садржаја, при чему
је потребно у дужем и континуираном периоду у медијима
понављати сличне информације и слике како би се садржај
подсвесно задржао код реципијената. Пажњу медија иза
звало је и хапшење некадашњег министра Предрага Буба
ла, тако да је релативно висока заступљеност фотографија
(6,23%) резултат хапшења које се догодило.
Штампа у Србији не зна за морал нити професионалну
етику, а стратешке ресурсе чини структура често сензаци
оналистичких порука које се распростиру мрежом. Њен
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задатак није само да обавештава, већ и да креира слику о не
ким личностима, па и по цену напуштања професионалних
стандарда. Насловна страна једног таблоида, уз додатак:
Ексклузивно наднаслов: Драма у Багдаду, и наслов преко
целе стране: – Веља преживео бомбашки напад, ислустро
вана је шокантном фотографијом разрушених зграда и људи
у паници. Новинар даље детаљније објашњава како је бом
ба експлодирала “тик уз зграду у којој се одржавао саста
нак ирачко-српске делегације”, иако се у стварности догађај
збио на удаљености од неколико стотина метара, без икакве
опасности по учеснике. Министар грађевине се представља
као храбар, одговоран и скроман човек (“није било места
за страх, ми смо радили наш посао...”), који уз то оствару
је изврсне резултате, што се истиче антрфилеом: (“плани
рани велики инфраструктурни објекти: 42 пројекта за ста
ноградњу, изградња 27 мостова, изградња 800 километара
аутопута.......”). Текст коинцидира са   контекстом најавље
не реконструкције владе, па га треба посматрати као лоше
обављени ПР.
Уместо комерцијалним оглашавањем, политичке странке и
неформални центри моћи кроз информативне садржаје ко
је аудиторијум прати с мање опрезности, воде своје кампа
ње, остварујући комуникациони утицај. Медији им служе
као огласне табле, па се сваки ред у новинама, секунда на
радију или телевизији да измерити финансијским еквива
лентом. “Као и код огласне противвредности, и овде оглас
замењујемо одговарајућим медијским прилогом и долазимо
до бројке коју онда можемо успоређивати с одговарајућим
бројкама из неког комерцијалног ценовника”.21 Управљање
јавношћу заснива се на мерењу потенцијалне запажености
(енгл. oportunity to see) тако да озбиљне информативне слу
жбе медијски планирају повећање публике које ће организо
вањем псеудодогађаја уследити. Да би се повећао сопствени
маневарски простор приступа се блаћењу противника тако
што се производи ланац догађаја са негативним публиците
том. Новина Информер, током анализиране седмице у цен
тру интересовања, има високо позиционирану личност из
владајуће коалиције: Ексклузивно: Истина о пљачки века,
наслов: Ево доказа; и поднаслов: Стопирана истрага о Дин
кићу, Кипру и милијардама (10. јун); сутрадан се објављује
деманти министра финансија, али уз коментар редакције:
Млађан је много нервозан (11. јун), већ наредног дана мини
стар је враћен на насловну страну: Министар у невиђеном
страху: Послао жену у полицију да се распита о истрази
21 Верчић, Д., Заврл, Ф., Ријавец, П., Верчић, А. Т. и Лацо, К. (2004) Одно
си с медијима, Загреб: Масмедиа, стр. 155.
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(12 јун), тема је и даље у жижи интересовања ових новина:
Динкић не може да уцењује, али се у причу увлачи и преми
јер Ивица Дачић (13. јун), обрачун добија драмске елементе:
Млађан Динкић – Уништићу Информер (14. јун), да би се
серија написа у читавој недељи завршила коментаром уред
ника: Или Динкић или Србија (15. јун). Јавност директно по
гађају приче о корумпираности, везама са подземљем, кри
миналним радњама, националној издаји и сличном јер она
слику о политици креира посредством информација које јој
саопштавају медији. Када медији политичке актере прика
жу као сумњиве, негативце или политичке аутсајдере, опада
поверење у њихову компетентност. Покушаји да се креди
билитет поврати изласком у јавност (енгл. going public),22
организовањем конференција за штампу, давањем интервјуа
или демантија, претњама тужбама и сличним актима имају
бумеранг ефекат, односно само враћају негативни публици
тет. Контрастратегија се крила у пласирању веродостојних
информација конкурентским медијима, чиме би се поврати
ло поверење публике.
Тематизација одређеног проблема само је једна од фаза у
стратегији мобилисања јавног мњења. Подршка јавности
обезбеђује се увек континуираном пропагандом, која се у
време изборних кампања само појачава. Размислите зашто
једна од најмоћнијих компанија на свету Кока кола толико
улаже у маркетинг, иако је број један у свету безалкохолних
пића. Да би и остала на тој позицији, она мора стално да
улаже у представе о сопственој моћи и квалитету, јер ако
то не би радила на њено место би брзо дошли други. Стра
тегија која у средиште друштва ставља медије подразуме
ва притисак на јавност, јер оријентире и смерове понашања
креирају гласови видљиви у средствима јавне комуникаци
је. Политички живот све више артикулишу професионалне
службе за информисање и публицитет, док личност лидера
и његовог тима постају центар информационог деловања.23
Персонализацијом друштвених активности они државне
активности усмеравају ка партијским акцијама, нудећи ау
диторијуму да трансфером значења изграде своје ставове и
опредељења.

22 Kernell, S. (1988) Going public: New Strategies of Presidential Leadership,
Washington: CQ Press
23 Види у: Sarcinelli, U. (2007) Partelenkomminikation in Deutschland:
zwischen Reformagentur und Reformblockade, in: Reformen kommunizie
ren, Herausforderungen an die Politik, Weidenfeld, Gütersloh: Bertelsmann
Stiftung, p. 109-145; Uwe, J. (2004) Der Wandel der Parteien in der Medi
endemokratie. SPD und Labour Party im Vergleich, Frankfurt
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У анализираној штампи евидентно је непоштовање прове
ре тачности информација. Чак у 56,25% свих текстова ко
ришћен је само један извор, у 8,75% извора нема нити се
могу препознати, тако тек нешто више од трећине текстова
задовољава професионалне стандарде. Ако то комбинујемо
са високим приливом информација из званичних извора
(државе односно владе, председника, министарстава, по
литичких партија, лидера и професионалних служби за ПР
и информисање), закључићемо да је значајан део садржаја
дискретно креиран од центара власти. Ако се поштује старо
новинарско правило да свака информација мора имати нај
мање два независна извора, онда из емпиријских података
произилази констатација да је садржај српске дневне штам
пе врло непоуздан и превише идеологизован.

Закључна разматрања
Друштва у транзицији немају стабилне политичке базе, што
се у Србији свакодневно може пратити пребезима читавих
одбора или угледнијих појединаца који, ради личних инте
реса, мењају партијску припадност. Пошто странке тешко
контролишу сопствено чланство, у први план избијају стра
тегије којима се осваја подршка јавности, док лидери моби
лишу гласаче перманентним утицајем на креирање инфор
мативне агенде. Тако штампа губи статус заштитника грађа
на, промовишући идеје владајућег естаблишмента, па се и
таблоиди све више баве политичким спиновањем, напушта
јући традиционални теоријски оквир деловања (естрада,
забава, трачеви...). Ерозија професионализма је евидентна,
све је више вести без проверених извора, док монопол тема
наметнут од власти угрожава и идеју постојања политичког
дијалога. У медијима се одвија тиха битка за публицитетом,
док носиоци његовог преусмеравања и расподеле, уместо
новинара, све чешће постају ПР службе, менаџери за упра
вљање јавностима, спин мајстори, лобисти и слична одеље
ња за креирање свести.
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STRATEGIC POLITICAL COMMUNICATION 
IN SERBIAN DAILY PRESS
Abstract
It was said for traditional journalism that it opened „windows into the
world“ to the citizens. After introduction of the Internet and a vast
number of convergent platforms one could argue that the gaze through
these media windows is becoming more and more blurred, due to a
continually increasing number and size of such windows, which gives
raise to suspicion as to the depicted reality. Analyzing contents of the
most investigated daily newspapers in Serbia, the author has invastigated
the realm of epistemic communication with special attention paid to
its role in the process of forming political culture. In contemporary
practice, the creators of public oppinion are political figures (ranging
from political parties to civil society organizations), those in power
(members of Government and state administration), the media (from
mass media to the social networks) and citizens (from individuals to
the political public). Serbian press allow themselves to be gold dusted
by PR agencies, presenting reality as patterns of succes promoted by
political establishment and spinned by manifestations of  significance
and power. In the aftermaths of   the authoritarian pseudo-democratic
regime, it is considered normal for political establishment members to
use communication intermediaries to serve their interests, thus forcing
the contents suitable for aggressive promotion of political clientelism.
Unstable nature of the truth provided in various interpretations of
recipients, among ideologicaly and culturally different readers, leads to
abandoning of professional principles in journalism and their substitution
with informative&entertaining contents. Within this context, news are
losing their character as a public value and are becoming merchandise
instead, possesed by the richest and most powerfull individuals.
Key words: daily press, information sources, PR and propaganda, lack
of dialogue, infoentertainment, political communication
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COMMUNITY RADIO
STATIONS: UNEXPLOITED
PR OPPORTUNITIES ON
LOCAL LEVEL
Abstract: In modern Hungary – since it joined the European Union –
concepts like communication, modernity, identity and social dialogue
have been re-valued. The change in publicity structure was an
important transformation process in the system changeover. During
democratic transition, the role of mass media also changed. Old tools
got a new role, thus enabling the appearance of new actors as well. For
many years, the local media (serving democracy better on local levels
than their national counterparts) seem to have been re-valued as a
local, self-defining forum trying to build local communities and support
their participation. Following the system changeover, opportunity
was provided in Hungary to establish local commercial and also
local community radio stations. The range of the local media became
increasingly colourful. Existing county newspapers, local papers,
advertising brochures and the newly established local television stations
easily attracted the firms and organisations operating in their area,
offering advertising and PR opportunities. On the other side, it can be
observed that the PR staffs of these companies and civil organisations
scarcely exploit the opportunities provided by the local community
radio stations. When they do consider the radio, they usually (nearly
always) consider commercial radio. Within the frames of accessibility
and pluralism, a determinant characteristic of the community radio is
the manner in which people participate in the operation of the station.
Volunteers consider this “work” a mission, are strongly devoted to the
area and possess a serious opinion-forming force on the local level.
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Researches have proven that the popularity of these stations is higher
among audience with higher education. I believe that the community
radios – owing to their specific features – could be an appropriate and
attractive area for the PR, offering success opportunity primarily on
local levels. This study and presentation places special emphasis on
the features of the community radios that could promote efficiency of
the PR, thus encouraging organisations to become part of the local
communities.
Key words: community radio, PR, Hungary, European Union

In modern Hungary – since it joined the European Union
– concepts like communication, modernity, identity and
social dialogue have been re-valued. The change in publicity
structure was an important transformation process in the system
changeover. During democratic transition, the role of mass
media also changed. Old tools got a new role, thus enabling
the appearance of new actors as well. For many years, the
local media (serving democracy better on local levels than
their national counterparts) seem to have been re-valued as a
local, self-defining forum trying to build local communities
and support their participation. In this social environment, the
new communication means are radically changing, quickening
up the traditional processes of the information flow, at the same
time modifying the opportunities for information organisation of
the PR profession as well. Economical and social organisations
have to reconsider their present communication strategy, and
they have to renew their communication tools adhering to the
challenges of the present. In a flood of information, we actually
live in the authentic information and its accessibility becomes
an increasingly determinant factor. This study endeavours to call
the attention to the unexploited PR opportunities lying in the
community radio broadcasting.

I
Reputation management offers organisational framework for
this issue. It is well known that in the present time of explosive
information growth, the reputation of a company, a product, a
brand or persons directing an organisation is highly important.
This reputation has to be consciously developed.1 Organisations
may influence their success not only by their activities or the
means of marketing but – in an ever increasing extent – by the
relations established with their environment. An organisation
that is supported by its environment in achievement of its goals

1 Szeles, P. (1998) A hírnév ereje. Image – Arculat, translated title The Power
of Reputation. Image, Budapest: STAR PR
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is able to become successful with less expenditure, less energy
and less time.2
The relationship between an organisation and its environment
can be both positive and negative, though it may be consciously
developed in both cases. We can say that this relationship
is positive when the performance of the organisation is
acknowledged and appreciated by its environment qualifying it
positively. Then, the reputation of the organisation is positive,
its image is good, the environment supports the organisation
in achievement of its objectives, exhibits readiness for cooperation, understands and tolerates the problems or possible
defects and, as a summary, has confidence in the organisation
to rectify them. This relationship is negative  when experience
is to the contrary. Then   the organisation has bad reputation
or none at all, the environment shows distrust or is indifferent
towards the organisation. Both relationships can dynamically
change over time. Developing the relationship established with
your environment is carried out through the contacts of your
organisation, having the following means for this purpose:
the activity itself, the conduct of the organisation and the
communication. The activity of the organisation is valued by its
environment first of all based on what the organisation makes
and how it makes it, i.e. based on the activity of the organisation
or more precisely, based on the information available on this
activity. One of the pillars of PR activity is to deliver this
information consciously to the target group. Contacts of the
organisation with its environment are also of crucial importance.  
An organisation is able to act successfully on a long term if its
environment sympathises with the organisation’s problems,
development, processes and endeavours, if it supports corporate
objectives (not obstructing them), and, if an atmosphere of
trust is established between the organisation and its different
target groups and contacts. A harmonious and problem-free
cooperation has to be established between the organisation and
its environment, in which both of them will win and neither of
them could lose in the relationship. In any given situation, this
communication, that is the information on a given question or
problem, has to be able to provide assistance for the solution of
any given situation – beyond the organisation’s approach, acts
and activity.
“The PR is about reputation – it is the result of what you say and
what others say about you.”3 The working process of the PR is a
2 Simon, H. A. (1982) Korlátozott racionalitás, translated title: Limited
Rationality Budapest: KJK
3	 Gregory, A. (2000)  Planning and Managing  Public Relations Campaigns,
Kogan Page, London: Institute of Public Relations, p. 3.
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planned and long-term endeavour in order to build and maintain
goodwill and mutual understanding between an organisation and
its environment, to influence their opinions and their conduct.
Thus, the central objective of the PR is the organisation’s
reputation. In order to contribute to this objective, it is necessary
to achieve certain semi-objectives, such as: understanding,
trust, support, readiness for co-operation and consensus. When
comparing the PR with a pie, then the largest slice of this is the
media relations.
Slices of the “PR pie”4:
media relations (printed and electronic press, TV,
radio, web tools),
audiovisual instruments (movie, videos, etc.),
conferences, symposia,
events, exhibitions,
support, sponsorship,
personal communication,
publications, and
other various tools.
Since everyone has these at disposal in their work, nobody has
secret weapons or technology ensuring a monopolistic position.
According to an expert: “Everybody has the same elements,
factors, means and methods for combinations. You cannot
achieve exclusivity, patent ensuring competitive advantage or
more productive procedures. Advantage can only be achieved
by dexterity, inventiveness or by better, more ingenious ideas.”5

II
My PhD field of research was to explore the Hungarian
community radio stations in a wider social context. In connection
with this, I have collected those ideas that could be thoughtprovoking for experts working in both “profit” and “non-profit”
organizations, or in the PR domain.
Following the system changeover, the range of media in Hungary
became more and more colourful. Apart from traditional
national media and county newspapers, the local papers,
4 Barát, T. (1997) Tolmács a hídon, translated title: Interpreter On A Bridge,
Gödöllő, pp. 67-68.
5 Information from Dr. István Matkó, president of  the M&H Communications,
Hungary. More about the firm: http://www.mandh.hu/mandhus/

94

GABRIJELA VELIKS
advertising brochures and the newly established local television
stations easily attracted the firms and organisations operating in
their area, offering them advertising and PR opportunities. To
focus on my field of research – opportunities arose in Hungary
to establish local commercial and also local community radio
stations apart from the public service radio broadcasting. On the
other side, it can be observed that the PR staffs of companies and
civil organisations scarcely exploit the opportunities provided
by the local community radio stations. When they do consider
the “radio” as a PR-tool, then they usually (nearly always) mean
commercial radio. I believe that – at least partly – this could
be the reason why they are unaware of the opportunities lying
in the community radios: they ignore the radio properties that
could easily be used for their own purposes. I believe that the
community radios – owing to their specific features – could be an
appropriate and attractive area for the PR, offering opportunity
for success primarily on local levels. Let’s have a look why!
Community radio broadcasting exists in many forms all over the
world. The first community radio stations started broadcasting
more than sixty years ago in Latin America. In Europe, the
situation is different in each country. Legal community radio
broadcasting is well established in the Western European
countries, and in some countries there are little differences
between the licenses issued for the community radio stations
and the local commercial radios. In Eastern Europe, the situation
is different since new licenses are mostly issued for commercial
stations operated by the Western European media companies or
wealthy businessmen. Still, a strong interest is shown for the
community broadcasting and numerous stations were established
all over Europe. e.g. AMARC Europe has 230 members in 25
countries, and CMFE has 109 members in 25 countries.6
In Hungary, this kind of independent voice was heard for the
first time in 1991. The “Tilos Rádió” (“Forbidden Radio”)
started to broadcast on August 21, 1991, not hiding the fact that
it started as a pirate radio, and became as they say “owing to a
legal gap – the first samizdat of the system changeover”.7 The
6 According to members’list of AMARC Europe (Association Mondiale des
Radidiffuseurs Communautaires – World Association of Community Radio
Broadcasters-Europe) accessed  22. June 2013. http://www.amarceurope.eu/
members/?sortstring=country&orderstring=asc&listpage=1&search_field=n
one&value=&operator=LIKE&sortBy=country&ascdesc=asc&submit=&so
rtstring=country&orderstring=asc#participants-list and according to database
and webpage of Community Media Forum Europe, accessed  22. June 2013.
http://www.cmfe.eu/organisations/members. The author is Member of Board
and responsible for membership in CMFE.
7	 History of Tilos Rádio, accessed 19. April 2009. http://tilos.hu/history.html  
and accessed 22. June 2013. http://tilos.hu/info_tilos_radio
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first radio to broadcast with a permit was the “Fiksz Rádió”,
launched on March 8, 1992.8 Here it has to be mentioned that
since 2002, an opportunity – unique even in European terms
– has been provided to Hungary: with a limited transmission
range, establishment and operation of a large number of small
community radio stations is permitted with relatively simple
legal and technical requirements. This creates a possibility for
the real social participation and a wide-scale accessibility to
the media in small villages, city quarters, dormitories, schools,
social institutions.9 Beyond the 3 minutes-per-hour advertising
time10, the Broadcasting Fund provides further resources for
their operation, enabling the possibility of financial support11,
at the same time exempting them from the obligation of paying
a broadcasting fee.12 This advantageous situation enabled the
proliferation of the community radios in Hungary reshaping the
media structure as new communication actors.
The Hungarian Organisation of Free Radios (a professional
association for the domestic community broadcasting) had nearly
30 members and supporters in 2005 and provided a definition for
the community radio stations in their Statutes, according to the
Act I of 1996, as follows:
“Free radios are differentiated from the public service and
commercial radios by:
independent operation from political and public organisations as
well as from economical organisations interested in profit,
serving the interests of well-defined communities (local,
ethnical, religious, cultural or lifestyle communities),
endeavouring to get them to participate in the programme
preparation,
decision-making that is carried out in a democratic manner,
the programmes which have maximum three minutes of
advertisement per hour,

8 History of Fiksz Rádió, accessed 19. April 2009. http://www.fikszradio.hu/
pages/diohejban.htm
9 The radio of the “Berzsenyi Dániel” College started its broadcasting owing
to this, in March 2005. It is very important to emphasise that this Hungariantype community radio broadcasting similar did not survive in the former
socialist countries – the much-blamed Hungarian Act on Media provided a
basis for that, enabling the non-profit radio broadcasting in an unique manner
in Eastern Europe. /Act I of 1996, 2§ (34) and 42.§ (1)./
10 Act I of 1996, 16.§ (5)
11 Act I of 1996, 77.§ (1), as well as 78.§ (1) and (4-5)
12 Act I of 1996,  90 § (6)
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incomes which are not distributed but are reinvested for
maintenance and operation (non-profit character),
being operated mostly by volunteers,
a limitation of their business and advertising activity connected
to broadcasting which can provide maximum 50% of the
income.”13
By the end of 2010 there were already 68 small community
radio stations across Hungary, working in fifty-three areas.  A
number of small community radio stations can be found in small
villages or disadvantaged areas outside big cities where several
mainstream local radio stations operate as well.14 Surprisingly,
more small community stations have been launched in the eastern
part of the country where people are struggling with economic
and social problems than in the western, so-called ‘rich’ part
of Hungary.15 After the general elections in the spring of 2010,
life in Hungary changed in a number of ways. Legislation and
enforcement have speeded up16 and non-governmental voices
have had limited effectiveness during these processes. A new
era began for community broadcasting in Hungary as the 2010
Law CLXXXV relating to Media Services and Mass Media was
passed on 22 December and came into force on 1 January 2011.17
On the one hand, the sector was satisfied with the fact that the
community media service as such was codified and recognized
in the new Media Law, on the other hand, they realized that the
definition, the criteria and the basic principles of community
media were formulated inappropriately and too loosely in the
regulations.18 Paragraph 66 of Chapter IV in the new Media Law
gives a brief overview of the community media service category

13 Webpage of The Hungarian Organisation of Free Radios, accessed 19. April
2009. http://www.kkapcsolat.hu/szabadradio/
14 Origin of data: Register of National Radio and Television Commission,
accessed 13 June 2008. http://www.ortt.hu/nyilvantartasok/1212656196kisk
ozossegi_20080604.xls.
15 Gosztonyi, G. (2011) A közösségi médiaszolgáltatók a hatályos magyar jogi
szabályozásban, translated title: Community media service providers in the
Hungarian legal regulation, Médiakutató, pp. 37-48.
16 150 new or amended acts came out during the first year.
17 Brouillette, A. and Beek, J. (eds.) (2012) Hungarian Media Laws in Europe.
An Assessment of Consistency of Hungary’s Media Laws with European
Practices and Norms, Budapest: Central European University, Center for
Media and Communication Studies
18 Velics, G. The changing situation of Hungarian community radio, in:
Community Radio in the Twenty-First Century, eds. Gordon, J. (2012), Bern:
Peter Lang AG, International Academic Publishers, p. 265-281.
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and some criteria, but it lacks several important elements, which
are distinctive features of the community radio activity19:

Community Media Service Provision
Linear community media services are intended to serve or
satisfy the special needs for information of and to provide access
to cultural programmes for:
a) certain social, national, or ethnic minority, cultural or religious
communities or groups, or
b) residents of a given settlement, region or coverage area, or
c) in the majority of their transmission time programmes aimed
at achieving the objectives of public service media service
provision set in Article 83.

III
Many different community radio stations are operating
worldwide, however, they all correspond to each other in
differing both from public service and commercial stations as
well. Radio stations operated by the state or government as
well as the commercial radio stations operated by investment
groups have the main objective - to reach as wide public as
possible and to increase their revenue from advertising activities
as they try to operate the station with as little staff as possible,
employing “experts” broadcasting to “audience” with which,
however, they do not consider to be in the same social group.
Community radios, to the contrary, are transmitting the feeling
to the audience that “This is our radio. We are talking about our
concerns, about our interests. You are a part of this radio.”
I have been teaching PR-press relations for many years, and I
have been always asked by our students if it’s possible to use
a community radio for PR purposes or not. As I have also a
long-standing commitment to community radio, I have tried to
arrange a “happy marriage” of these two. Let me introduce a list
of characteristics - which can be read in nearly all theoretical
books concerning community radio - that could inspire the
experts dealing with organisational communication. I’ve put
some ideas or implemented models to this in order to start a
creative discovery.
Community radio stations endeavour:
- to stimulate the audience to participate in all tasks of the radio
– including broadcasting and  radio management.
19 Act CLXXXV of 2010 on Media Services and Mass Media. Chapter IV,
Article 66.
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It means: all may come to the station to prepare programmes and
they are taught how to do so.
A problem (example): In my hometown, the only thing that most
of the people know about a wood processing factory is that they
are producing panels from which furniture can be assembled and
that this process is fairly polluting to the environment. About
another company most of the local people only know that it is
producing “something” for cell phones. These companies – and
they are not exceptions – are creating workplaces, but are not
part of the local community since we don’t even know them.
A possible solution: Large enterprises and companies present
in the community could start a joint programme dealing with
the company’s history, development trends, explanations on the
technology and current issues of the given sector.
- to serve a local community or a special group based on common
interests.
It means: The audience can be given running time of the
programme or can discuss programmes prepared by their group
– if the quality is appropriate, then the programme can go on-air
with professional and technical assistance. Topics raised there
will consider their viewpoint as well.
An example: In my hometown, in 1993, a serious bus strike
broke out. The negotiations between the bus company leaders
and the trade union were unsuccessful, and at one point the
entire process was stopped because the drivers did not have any
more confidence in their own trade union, negotiating behind
closed doors. The Szombathely Community Radio – watch the
course of events – brought up the idea that all the negotiators
should come to the studio and to carry on the negotiation in live
broadcast. This unusual proposal surprised both the participants
of the negotiation and the audience; nevertheless, the negotiators
could come to an agreement in the live broadcast and the case
has been closed to the satisfaction of all parties involved.
So, a community radio broadcast was involved in the crisis
management process.
- to stimulate diverse audiences to participate in broadcasting
without prejudice to age, race, sex etc.
Organisations from the NGO sector often don’t find proper
channels for cheap and efficient communication. The community
radio could be the forum for these organisations where they could
realise their communication strategy in programmes of their
own. Programmes prepared by different minorities, religious
groups, social service organisations provide an example for that,
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dealing with particular issues and situations neglected by public
and commercial media.
- to prefer the quality and diversity of information over the
“soft” anchorman style.
Even within the local communities and their interest spheres,
there is a great variety in preferences and opinions. Instead
of limiting themselves to the homogenous image mimicking
the large radio stations, the community radios encourage and
recognize this kind of diversity. Listeners may contact the radio
and the issues affecting them will be dealt with in the programme.
More and more programmes are prepared in an interactive form.
The community radio communicates with an active, attentive
and responsive audience. Identity of such a station can be best
characterised by the words of tolerance, variety and pluralism.
- to strengthen the local culture – in terms of music, language,
literature, debates.
Cultural organisations could strengthen their own reputation by
a programme element in which the guest lecturers, artists etc are
asked for a conversation in the studio of the community radio;
local artists are periodically presented in the programme.
- to acquire the material for majority of programmes from local
sources, rather than from national or international sources.
The radio staff and the company’s PR staff could support the
information flow as partners. On the one hand, the radio needs
local information and the PR staff need a communication
partner and a mediator. On the other hand, the corporate and
organisational experts, as news commentators, could explain to
the laic public the background, reasons behind and significance
of events. Sharing their professional knowledge could easily
increase personal reputation of such experts coming from and
also representing the local company.
- to appoint as leaders such persons who are in close relationship
with the community and the radio.
A professional relationship with the radio management could
facilitate communication in crisis situations. Organisations often
omit the community radios from their press lists, so they are
not invited to the press conferences and are not supplied with
newsletters. This must be altered since it is much better to invite
and inform all of the operating media in a given settlement,
without excluding any. Managing partner-like, supportive
and “friendly” press-relations is essential for all responsible
companies in order to behave efficiently in situations that may
arise.
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- to generate income from several resources without the need to
produce great profit for the owners.
As NGOs, they are glad to receive donations whether in
money or products or voluntary work. Beyond the usual
money donations that can be spent on technical development,
maintenance and training, there are contests and prizes financed
by sponsors. Sponsorship is also an efficient PR-tool for many
years in practice worldwide. Sponsoring a radio programme
is not so common, but could be considered as a possibility to
attract local listeners of a popular program or a program which is
important for the company, as part of their own corporate social
responsibility program.
- to achieve that the paid and volunteer workers carry out their
activities equally and side by side.
Within the framework of accessibility and pluralism, a
determinant characteristic of the community radio is the manner
in which the people participate in the operation of a station.
Volunteers consider this “work” a mission, are strongly fond
of their area and possess a serious opinion-forming force on
a local level. Working and communicating with this group
means that, in contacts with the opinion-shaping and opinionmediating core of the community, they are able – owing to their
personal relations – to exert an effect to a scattered audience in
an authentic manner.
Finally, we cannot avoid considering the efficiency of the
community radio as a PR tool, given the size of the reachable
audience. It is believed that the radio is the most practical
and relatively cheap method used for the purposes of local
communication. Their costs for accessing a person are
presumably lower than in the case of newspapers.20 However,
owing to the limits set by technical parameters, most of the
presently operating radios in Hungary can reach the population
of a central settlement and its neighbouring area, at best – and
this is the potential audience.21 Recognising this situation, these
radios increasingly turn to online broadcasting, expanding
their audiences to the Internet community. In terms of media
20 Establishment costs could be high, but operation expenditures could be
more reasonable. However, this depends on whether the prospective radio
has a room appropriate for studio purposes as well as technical installations
since the offers for purchase or building might amount up to quite high. In
several countries the National Media Authority provides financial support for
operating community radio.
21 In the case of this small community radios the stereo reception is limited to a
circle of maximum 1 km radius around the radio station (the mono reception
is larger, the radius being about 3 km); the maximal effective power of the
station may be a few watts, not exceeding 10 watts.
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economy, the Hungarian radio market is very concentrated.
Changes in the radio market are significantly influenced –
beyond the national commercial channels – including the
regional and local commercial radios that successfully compete
in a number of regions. Despite of their regional character
they often achieve a measurable coverage even in the national
representative sample.22 It is measurable23 that the radio listening
habits show fidelity to the channel rather than choosing from
different channels; the regional and local channels attract the
population (40-60% of local people listen to them regularly) in
a homogenous distribution among age groups; it is also evident
that the public service and local radios are more popular in the
audience groups with higher qualifications.24

IV
Beyond all these, I recommend another theoretical approach by
drawing a line between the information transmitting media and
the media based on cooperation. This gives a good approach
for argumentation in favour of the community radios as PR
tools. This distinction was first mentioned by Hans Magnus
Enzensberger in 1970, in his influential essay  Constituents of
a Theory of the Media (original title: Baukasten zu einer Teorie
der Medien25) which was introduced only many years later in
Hungarian language by Szekfű in 2008. However, this scheme
was used successfully in the meantime from international
sources by the first Hungarian radio-activists. These activists
established community radio stations in the early 1990s in
Hungary and this basic theory has been used for teaching
generations of community radio broadcasters, with the trust
and help of Hungarian Organisation of Free Radios, for many

22 Origin of data: Ipsos-GFK. accessed 22. June 2013. http://www.radiosite.
hu/index.php?option=com_content&view=category&id=46&Itemid=143
Although the market weight of the local and regional radios in an international
comparison is surprisingly low.
23 Vásárhelyi, M. Médiahasználat, tájékozódási szokások, médiumok
presztízse, translated title: Media usage, orientation customs, prestige of
the media, in: Magyarországi médiumok a közvélemény tükrében, translated
title: Hungarian media in the mirror of public opinion, eds. Terestyéni, T.
(2002) Budapest: ORTT, p. 24-27.
24 Audience rating data available on website of the National Media and
Infocommunications Authority, Hungary. accessed 22. June 2013. http://
adattar.nmhh.hu/radionavigator/201212
25 Enzensberger, H. M. (1970) Constituents of a Theory of the Media, New Left
Review 64 reprinted in: The Consciousness Industry, eds. Enzensberger, H.
M. (1974) New York: Seabury Press, reprinted in: The New Media Reader,
eds. Wardrip-Fruin, N. and Montfort, N. (2003) Cambridge, Massachusetts:
The MIT Press
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years.26 I assume that all of the community broadcasters in
Hungary have taught the idea of free-radio by this scheme.
Informationtransmittingmedia

Co-operativemedia

(repressiveuseofmedia)

(emancipatoryuseofmedia)

Suppressingfunction

Relievingfunction

Centralisedandcontrolledprogramme

Decentralisedprogramme

Onesender,manyreceivers

Anyreceiverisapotentialsender

Holdingtheattentionofisolatedindividuals

Mobilizingmasses

Passiveconsumerapproach

Interactionoftheparticipants,feed-back

Processforapoliticalprogrammes

Processforlearningpolitics

Productionspreparedbyexperts

Collectiveproductions

Controlbyofficials

Social control assisted by autonomous
organisation

Let’s analyse the terms used in the table in the terms of the
community radio. The meaning of terms in the table is as follows:
a) The word “suppressing” means that the media are used for
preventing communication of non-official opinions. We can
imagine the background as a powerful entity – this can be
either the state or the market. Their objective is transmitting and
drilling unmistakable messages. It is implemented in a strong
hierarchical organisational pattern; the antidemocratic historical
conditions provide an advantageous space for them. In contrast,
relieving function is manifested by facilitating the minorities in
expressing their opinion, encouraging the participation of the
audience. Thus, the access is supported both for the sender and
the public since the sender can reach a selected public while
the public can access certain messages or channels. Access in
practice mostly means the openness of the media channels for a
wide scale of participants especially in case of those having little
power or limited resources.
b) A centralised and controlled programme assumes transmitting
normative messages while a decentralised programme
endeavours to widen the opportunities for expression of opinions.
Since all communication announcements have a value of action,
all announcements strengthen and, partly, slightly change
the norms/environment. Centralised endeavours primarily
26 Delaspre, P. Kommunikáció – fogyasztás vagy emancipáció, translated title:
Communication – Consumption or Emancipation, in: Szabadon, translated
title: Free broadcasting. Learning material of Hungarian Organisation of
Free Radios, eds. Péterfi, F. (1999) Budapest, p. 18.
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serve strengthening of the norms while the decentralised ones
attempt to change the norms, promoting their redefinition.
Therefore, different civil organisations are able to successfully
communicate their messages in favour of a given cause to a
receptive audience, stimulating their activity. Community radio
audiences – according to the Hungarian experiences – consist
of attentive and reflective persons, sensitive to social problems,
which can be attributed to their higher qualifications when
compared to the homogenous audiences of the commercial
radios. It could be important for the PR experts if the targetgroup of communication consists of well-educated people.
c) At the information sender and mediating media, a single sender
is entitled to speak to the audience while in the co-operation
based media, the interaction between the senders and receivers
opens the possibility for exchange of opinion, increasing
freedom of speech,   mutual adjustment, co-orientation and
efficiency. As a peculiarity it can be mentioned that its language
is colloquial - the newscaster is a “nonconformist”; their relation
to the community suggests that the listener is a close “friend” they are formally equal parties in a relationship. This endeavour
for cooperation is not accidental and is not without a function.
By this behaviour pattern, the community radio is able to
stabilize its economical position, ensuring survival of the radio
from the donations and contributions from the listeners. It is also
significant that without volunteers the existence of civil radios
would be questionable, since, apart from one or two paid staff the radio manager and the technician - operation of this medium
relies on volunteer work.
d) In case of the centralised and normative media, the receiver
is alone with the sender (“armchair effect”), is deprived of
a possibility for participation, or, sentenced to a minimal
interactivity, while in the other the mass mobilisation and
participation can also be achieved in actions. This is possible
because a given issue or problem does not only raise awareness
but – owing to the manner of addressing listeners as partners –
raises their responsibility, stirs them up and motivates them into
action.
e) The passive consumer habit is originating from receiving
a programme which cannot be influenced by receivers. The
interactivity and the feed-back enable establishing of a connection
between the sender and the receivers, where the sender is also
informed about the receiver’s opinion. The community radios
are eager to hear the opinions of their listeners; they consider  the
self-realization and free expression of opinion. They encourage
publication of anyone’s message, thus serving multiplication of
knowledge and establishment of diversity.
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f) The process for apolitical programmes is attributable
to the fact that the masses are deprived of the opportunity
to participate and control, while learning of the politics is
ensured with participation. “Community broadcasters want to
democratize the media: they hand over the microphone to the
audience”27. Community broadcasting is a practice venue for
many participants to learn democracy. Joint setting of rules,
tolerance, taking responsibility, ethical activity are all part of
this set, the acquiring of which may be assisted both in audience
and in sender.
g) A programme prepared by experts is the result of an activity
carried out by professionals. This is a closed world, which is
difficult to enter and easy to get out of. Professional records,
appropriate qualifications and experience are a requirement. In
contrast, a collective production is prepared by non-professionals
for the purpose of expressing opinions. Community radios
do not ask for qualifications from applicants wishing to
broadcast (although having qualifications doesn’t bring any
disadvantage...); anyone is allowed to prepare programmes,
have a message or an idea as everyone accepts the principles
specified in the statutes of the radio.
h) Control by officials means that the state apparatus exerts its
power over the operation of the media. This is done in accordance
with the Media Act. Next, the social control organised by masses
could be more democratic – as it’s written in theory - but it should
also be mentioned that this kind of democratic social control is
still to come. Of course, all of the Hungarian community radios
are working legally in accordance with the new Act CLXXXV
of 2010 on Media Services and Mass Media.
In summary, the most important conclusion of my paper is that
there is a local medium that, up to now, got little attention in
the PR communication strategies. Despite of the fact that its
utilisation requires a long-term commitment and an approach
completely differing from the present schemes and practices, it
is worth learning about this opportunity and how to use it for
fulfilment of the organisation’s objectives. Creative explorers
are always welcome in the PR field.

27 Bajomi, L. P. (2000) Közszolgálati rádiózás Nyugat Európában, translated
title: Public Service Broadcasting in Western Europe, Budapest: Új
Mandátum Könyvkiadó, p. 48.
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Габријела Великс

Универзитет Западне Мађарске, Одсјек комуникација и медија,
Сомбатхељ, Мађарска

ЛОКАЛНЕ РАДИО СТАНИЦЕ: НЕИСКОРИШЋЕНЕ ПР
МОГУЋНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Сажетак
До сада, у Мађарској, такође повезаном са прикључењем Европској
Унији, појмови, попут комуникације, савремености, идентитета
и друштвеног дијалога се поново процјењују. Промјена у јавној
структури била је важан процес промјене приликом преображаја
система. Током процеса преласка на демократију, промијенила се,
такође, и улога масовних медија. Стари алати су добили нову улогу,
на тај начин омогућавајући појаву нових актера. Дуги низ година,
локални медији, који су служили боље демократији на локалном
нивоу него што су могле њихове колеге на државном нивоу, изгледа
да се поново процјењују и то може бити локални, самоодређујући,
форум који покушавају да успоставе локалне заједнице и подрже
учествовање у локалној заједници. Након промјене система,
прилика је пружена у Мађарској за успостављање локалних
комерцијалних као и локалних радио станица заједнице. Палета
локалног медијског система постаје све више и више шаренолика.
Постојећe окружне новине, локалне новине, рекламне брошуре
и новоосноване локалне телевизије привлачиле су фирме и
организације које делују у својој области, нудећи рекламне и
прилике за односе са јавношћу. С друге стране, може се уочити
да је особље за односе са јавношћу предузећа и грађанских
организација једва искористило могућности које пружају локалне
радио станице. Када узму у разматрање радио, онда обично
(скоро увијек) мисле на комерцијални радио. Унутар оквира
приступачности и плурализма, одређујућа особина локалних
радио станица је начин на који људи учествују у раду станице.
Волонтери сматрају овај „рад“ мисијом и јако воле своју област
рада и посједују озбиљну снагу стварања мишљења на локалном
нивоу. Истраживања су показала да је популарност ових радио
станица већа међу онима који имају високо образовање. Вјерујем да
општинске радио станице, захваљујући својим специфичностима,
могу бити одговарајући и привлачан простор за односе са јавношћу,
нудећи могућност успјеха прије свега на локалном нивоу. Студија и
презентација ставља посебан нагласак на особине локалних радио
станица које могу унаприједити дјелотворност рада на односима
са јавношћу, на тај начин подржавајући организације које желе
постати чланови локалне заједнице.
Кључне речи: Локални радио, ПР (односи са јавношћу), Мађарска,
Eвропска Унија
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ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ,
МЕДИЈИ И УБЕЂИВАЊЕ
Сажетак: Свакодневно се сусрећемо са великим бројем порука
које професион алци који се баве односима с јавношћу креир ају у
смислу постизања одређених циљева. Да ли ће циљна група при
мити и схватити поруку на начин на који је то планирано, зависи
од много фактора, међу којима су најважнији познавање циљне
групе којој се обраћа, обликовање поруке и кредибилитет извора
који ту поруку саопштава. У комуникацији са циљним јавностима
стручњаци за односе с јавношћу најчешће користе медије масовне
комуникације, јер им омогућавају, да за кратко време, пренесу по
руку великом броју људи. Чак половина медијских садржаја потиче
из извора односа с јавношћу, па је јасно да ови стручњаци имају
значајну улогу у формирању јавног мњења.
Кључне речи: односи с јавношћу, медији, убеђивање, обликовање
поруке, јавно мњење

У литератури постоји велики број различитих дефиници
ја односа с јавношћу, а оно у чему се сви аутори слажу је
сте да је у питању комуникација са интерном и екстерном
јавношћу, односно са свим групама које су од интереса за
организацију - стејкхолдерима. Област екстерних односа с
јавношћу усмерена је пре свега на новинаре, људе који од
лучују о битним питањима за организацију и потрошаче,
док интерну јавност чине запослени, сви са којима органи
зација сарађује или је сарађивала и њихове породице.
Дејвид Рег (David Reg) је дефинисао следеће видове односа
с јавношћу: 1
- Oдноси с медијима;
1 Рег, Д. (1996) Односи с медијима, Београд: Клио, стр. 31.
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- Koмуникација са запосленима;
- Oдноси са инвеститорима;
- Односи с политиком;
- Корпоративни идентитет;
- Спонзорство;
- Односи са заједницом;
- Односи са клијентима.
За односе с јавношћу од суштинске важности је изградња
поверења, а најбољи начин да се поверење и одржи јесте да
компанија држи обећања која даје. Едвард Бернајс (Eduard
Bernays) је дефинисао односе с јавношћу као покушај да се,
помоћу информације и убеђивања, придобије подршка јав
ности за неку идеју, активност, институцију.2
Mада се у литератури о односима с јавношћу говори као о
младој дисциплини, јасно је да су се људи одувек трудили да
за свој циљ обезбеде подршку јавности, не ретко, служећи се
неистином. “Приче које су преносили шпански морепловци
о никад непронађених Седам златних градова, па чак и о чу
веном извору младости, навели су друге да отпутују у Нови
свет. Поједини морепловци и сами су поверовали у овакве
приче... (а) када је Ерик Црвени 1000. године открио земљу
леда и стена и, не би ли примамио досељенике, назвао је
Гренланд.”3
Послови које обавља особа задужена за односе с јавношћу
могу бити веома различити, од успостављања и одржава
ња контакта са новинарима, спречавања гласина, стварања
поверења између организације и циљних јавности, до пи
сања билтена и сл. До шездесетих година прошлог века,
пише Харолд Берсон (Harold Burson), задатак стручњака за
односе с јавношћу био је да поруку коју добије од менаџе
ра формулише на најприхватљивији начин по организацију.
Осамдесетих година управа је већ питала запослене у овом
сектору шта да кажу о неком питању, а данас је почела да
поставља питање „Шта да радимо”?4
2 Опширније у: Bernays, E. (1955) Тhe Engineering of Consent, Norman,
OK: University of Oklahoma Press
3 Вилкокс, Д. Л., Камерон, Г.Т., Олт, Г.Х. и Ејџи, В. К. (2006) Oдноси с јав
ношћу, стратегије и тактике, Београд: Центар за издавачку делатност
Економског факултета у Београду, стр. 28.                            
4 Burson, H. Beyond PR: Redefining the Role of Public Relations,  29th An
nual Distinguished Lecture of the Instituete for Public Relation Research and
Education, Inc. New York, 2. octobar 1990., 28. jun 2013, http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:35pjMZpxQvUJ:www.institute
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О утицају медија
Харолд Инис (Harold Innis) примећује да је сваки начин ко
муницирања стварао монопол над сазнањем. Тако је, према
овом аутору, од кључног значаја био медиј, па је интелек
туални монопол средњовековних монаха био заснован на
пергаменту, који је касније био угрожен папиром и штам
паријом, док су Грци својим алфабетом срушили монопол
египатских свештеника над вештином писања. Дуго су ва
жан вид комуникације представљале слике и статуе, јер су
неписменима преносиле поруку, а Гутенбергов проналазак
у 15. веку доприноси ширењу писмености, али и фалсифи
ката. Комуникација се значајно убрзава од 19. века, што је
условило и  промене у начину размишљања.5
Једна од најраширенијих теорија о утицају медија је теорија
утврђивања дневног реда. Према овој теорији, медијски са
држаји не прихватају се безусловно. Они утичу на то о чему
ће се причати, али не и на који начин.
Према теорији зависности од медија, људи који не распо
лажу информацијама о некој теми у великој мери зависе од
информација које добију путем медија.
Теорија обликовања указује на могућност да се нека вест
прикаже на начин који ће допринети остваривању одређеног
циља, што се често користи у политици.
Mедији масовне комуникације су од суштинске важности за
људе који се баве односима с јавношћу, јер им омогућава
ју да за кратко време пренесу неку поруку великом броју
људи. Према истраживањима обављеним на Универзитету
Пенсилванија половина медијског садржаја потиче из изво
ра односа с јавношћу у виду “помоћи у облику информа
ција”, па истраживачи закључују да стручњаци за односе с
јавношћу на тај начин имају и кључну улогу у формирању
јавног мњења.”6

О јавном мњењу
Едвард Бернајс је у својој књизи Кристализовање јавног
мњења означио јавно мњење као термин којим се описује ло
ше дефинисан, нестабилан и променљив збир појединачних
forpr.org/iprwp/wp-content/uploads/Burson1990Lecture.pdf+arold+Bur
son,+%E2%80%9CBeyond+PR:+Redefining+the+Role+of+Public+Relati
ons%E2%80%9D,&cd=2&hl=en&ct=clnk
5 Опширније у:  Келнер, Д. (2004) Медијска култура, Београд: Клио
6 Вилкокс, Д. Л., Камерон, Г.Т., Олт, Г. Х. и Ејџи, В. К. нав. дело, стр. 217218.
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ставова, појединачних мишљења и приметио да је мишље
ње тешко, понекад и немогуће променити.”7
Џејмс Расел Ловел (James Russell Lowell) дао је врло ори
гинално запажање јавног мњења: “Притисак јавног мњења
је као атмосферски притисак. Не можете га видети, али он
ипак може износити 16 фунти по квадратном инчу”.8
Аутори књиге Односи с јавношћу: стратегије и тактике
сматрају да јавно мњење формира, заправо, мала али буч
на група људи. Основни разлози за то су што јавност има
тенденцију да буде пасивна и што различити људи имају
различите интересе. Спољни стимуланси утичу на форми
рање одређеног мишљења само ако постоји очигледна веза с
њиховим интересом, а мишљење је, када је у питању лични
интерес, тешко променити, закључују и ови аутори.9

О лидерима мишљења
О лидерима мишљења се често говори и као о интелектуал
ним вођама, јер имају велики утицај на трендове, стандарде,
углед организације. Они су најчешће добро ситуирани, има
ју високо образовање, активни су у заједници, воде здрав
живот, редовно читају новине и часописе. Истраживања по
казују да их чини десетина укупне популације.10
Обично се говори о две врсте лидера мишљења: формалним
и неформалним. Формални, такозвани лидери моћи, налазе
се на формалним лидерским позицијама, попут председни
ка државе, директора неке фирме и слично. Неформални ли
дери имају способност да мотивишу друге на акцију, од њих
се тражи савет, диви им се.
Лидери мишљења преко медија масовних комуникација до
лазе до великог броја информација и на основу њих фор
мирају своје мишљење о неком проблему. Они, затим, своје
мишљење преносе такозваној заинтересованој јавности, а
ови је преносе даље. На овај начин чак и јавност која није за
интересована за неки проблем постаје свесна да он постоји.

7 Bernays, E. (1961) Crystallizing Public Opinion New York: Liveright publis
hing cooperation
8 Цит. прем. Катлип, С. М., Сентер, А. Х. и Брум, Г. М. (2006) Успешни
односи с јавношћу, Београд: Службени гласник, стр. 233.
9 Опширније у: Вилкокс, Д. Л., Камерон, Г.Т., Олт, Г.Х. и Ејџи, В. К. нав.
дело.
10 Цит. прем. Блек, С. (2003) Односи с јавношћу, Београд: Клио, стр. 54.
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О убеђивању
На који начин ће неко разумети и реаговати на једну пору
ку не зависи у потпуности од саме поруке већ и од онога ко
је шаље и од онога ко је прима. Другим речима, различити
људи исту поруку разумеју на различите начине, па самим
тим различито и реагују на њу. Јавност се интересује пре
свега за оне поруке које се односе на њене потребе. Највише
пажње привлаче апели да се заради или уштеди новац, буде
вољен, избегне напор и критика, да се више ужива, живи
здравије и удобније, да се буде бољи од других.
Суштина убеђивања је у томе да се преношењем поруке
промени мишљење друге стране, односно да се прихвати
порука која се шаље. Истраживачи ове проблематике утвр
дили су следеће:11
Задржавање поруке и њено прихватање боље се остварује
кроз позитивне него кроз негативне апеле;
За једноставније поруке боље је користити радио и телеви
зију, који имају велику моћ убеђивања, а боље разумевање
комплекснијих порука постиже се употребом штампаних
медија;
Aпел на страх има ефекта само када се одмах може уклони
ти претња одређеном акцијом;
Коришћење чињеница и бројки могу да буду снажан моти
ватор;
Алтруистичке потребе могу бити снажан мотиватор. Људи
су спремнији да се физички обрачунавају ако треба да за
штите своје породице, него само себе;
Занимљив портпарол привлачи пажњу на поруку која не би
била примећена.
Да би се порука обликовала што прецизније и да би имала
што већи ефекат на циљну групу, потребно је идентифико
вати што више њених карактеристика, од пола, етничког по
рекла и висине примања до образовања, система вредности,
животног стила.
Најубедљивије су директне, једноставне поруке, које саоп
шти кредибилан извор, а кредибилитет се заснива на три
кључна фактора: стручности, искрености и харизми.12 Често
се користе познати глумци и спортисти да би се брзо при
добило поверење публике за неки бренд, међутим, везивање
11 Вилкокс, Д. Л., Камерон, Г.Т., Олт, Г.Х. и Ејџи, В. К. нав. дело, стр. 220.                                
12 Исто, стр. 223.
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за неку личност увек са собом носи и одређене ризике. Мо
жда најчувенији промашај био је уговор вредан сто милиона
долара које је Бритни Спирс (Britney Spears) потписала са
Пепсијем, а затим су је новинари више пута „ухватили“ у
јавности да пије Кока колу.
Међу многобројним техникама убеђивања налази се и емо
тивни апел. Најчешће га користе непрофитне организације
приликом прикупљања донација. Организација која се бори
за људска права Амнести интернешенал (Amnesty Internati
onal) користила га је у једном писму на следећи начин:
“Mи смо овде богови...” Тим речима су стражари малтрети
рали затвореницу дајући јој електричне шокове, док је она с
лисицама на рукама лежала на опругама металног кревета.
Њени крици мешали су се с крицима осталих жртава и сме
хом мучитеља”.13
Овакви апели, заправо, нису много успешни, јер људи не во
ле да им се говори да су на неки начин одговорни.
Аутори књиге Неки разлози због којих информативне кам
пање пропадају наводе следеће разлоге због којих информа
тивне кампање пропадају:14
1. До људи који нису заинтересовани за одређену тему је го
тово немогуће допрети, док заинтересовани сами сазнају за
већину информација.
3. Људи траже информације које су у складу са њиховим
ставовима и избегавају оне које то нису.
4. Људи тумаче исте информације на различите начине.
5. Информације не морају нужно да резултирају променом
става.
Ради допирања до што већег броја људи, поруку треба пона
вљати уз истовремено коришћење већег броја комуникаци
оних канала. Корисно је и коришћење статистичких подата
ка, јер се ствара утисак објективности, с тим што треба бити
опрезан са количином података, да се не би изазвао замор и
опадање пажње код публике.

О етици убеђивања
Како стручњаци за односе с јавношћу заступају интересе и
ставове својих клијената, често се воде расправе о могућој
13 Исто, стр. 231.
14 Hyman, H. H. and Sheatsley, P. B. (1947) Some Reasons Why Information
Campaigns Fail, Public Opinion Quarterly 11, pp. 412-423, цит. прем. Ка
тлип, С. М., Сентер, А. Х. и Брум, Г. М. нав. дело, стр. 392.
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злоупотреби убеђивачких техника. Почетком прошлог века,
веровало се, на пример, да људи поруке примају без задр
шке. Пракса је, међутим, показала да оне нису тако моћне.
Уколико постоји чврсто изграђено мишљење о неком пита
њу, људи ће тражити изворе који их потврђују, а игнорисаће
оне који то мишљење поричу.
Међу кључне моралне критеријуме које треба поштовати
приликом убеђивања су:15
Без коришћења лажних доказа;
Без напада на личност другог;
Без намерног обмањивања публике;
Без прикривања правих интереса организације која се засту
па;
Без умањивања реалног стања нежељених последица;
Без намерног банализовања сложених ситуација;
Заступати само оно у шта се верује.
Мада етички кодекси осуђују прикривање чињеница и оби
ма нежењених последица у кризној ситуацији, подмукле на
паде на конкуренцију у циљу одвлачења пажње с непожељ
ног питања, ширење расне, верске и друге нетрпељивости,  
они се ретко поштују, па се у пракси чешће налазе примери
који су у супротности са њима.

15 Johansen, R. L. Perspectives on Ethics in Persuasion, in: Persuasion, Re
ception and Responsibility 13th Edition, ed. Larson, C.U. (2013), Boston:
Wadsworth, pp. 39-70.
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PUBLIC RELATIONS, MEDIA AND PERSUASION
Abstract
Every day we are surrounded by numerous messages that public
relations professionals create in order to achieve their goals. Whether
the target group will get and understand the message the way it has been
planned, depends on many factors among which the most important
are knowing the audience, shaping the message and the credibility of
the source that delivers the message. In communication with the target
audiences, public relations professionals most often use media of mass
communication since they allow larger numbers of people to receive
the message. Since researchers show that as much as half of the media
content is created by public relations professionals, it could be said that
the professionals have a key role in creating public opinion.
Key words: Public Relations, media, persuasion, shaping of message,
public opinion
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UTICAJ POLITIČKOG PR-A
NA UREĐIVAČKU POLITIKU
CRNOGORSKIH DNEVNIH
NOVINA
(STUDIJA SLUČAJA POBJEDA, DAN,
VIJESTI I DNEVNE NOVINE)
Sažetak: Službe za odnose sa javnošću državnih institucija, političkih
partija i nevladinih organizacija teže da, posredstvom medija, dođu do
građana. Portparoli i PR službenici pokušavaju da ideje i ciljeve koje
zastupaju predstave javnosti i u tu se svrhu koriste različitim metodama
i tehnikama. Iako su službe koje se bave odnosima sa javnošću i odnosi
ma sa medijima u Crnoj Gori rijetke sigurno je da je pojava plasiranja
informacija ustaljena praksa i prije nego što su službe i osnovane. U
ovom radu ćemo pokušati da saznamo koliko politički PR utiče na ure
đivačku politiku crnogorskih dnevnih novina i kakve su konsekvence.
Polazimo od teze da organizacije koje politički djeluju utiču na medije
vršeći indirektno time uticaj i na širu javnost. Koristićemo metod kvan
titativne i kvalitativne analize sadržaja medijskih objava i komparativni
metod. Za analizu će nam poslužiti dnevne novine koje izlaze u Crnoj
Gori i to Pobjeda, Dan, Vijesti i Dnevne novine, dok će period analize
biti nakon objave izbornih rezultata za predsjednika Crne Gore od 20.
do 26. aprila 2013. godine. Provjerićemo koliko se PR službe koriste
kao izvori informacija, a koliko novinari obrađuju ili u cijelosti prenose
te informacije, zatim koliko se medijima dostavlja saopštenja, a koliko
se ona provjeravaju, kao i to koliko su mediji izvještavali o aktuelnim
događajima ili su samostalno došli do određenih informacija.
Ključne riječi: mediji, politika, PR, dnevne novine, Crna Gora
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Uvod
U ovom radu ćemo, kroz istraživanje na primjeru dnevnih no
vina, pokušati da pokažemo da li i koliko službe za odnose sa
javnošću političkih subjekata u Crnoj Gori utiču na uređivačku
politiku dnevnih novina. Kako bi konkretnije pozicionirali te
mu, na samom početku ćemo istaći da se, od brojnih definicija
koje postoje o odnosima s javnošću, slаžemo sa onom koju su
dali Katlip, Senter i Brum po kojoj “Odnosi s javnošću predsta
vljaju funkciju upravljanja čiji je zadatak da uspostavlja i neguje
uzajamno korisne veze između organizacije i različitih javnosti
koje je okružuju, i od kojih zavisi uspeh ili neuspeh pomenute
organizacije’’.1 Svakako da je zadatak političkih organizacija,
bilo stranaka ili državnih organa, da uspostavljaju vezu sa gra
đanima i da će u tom cilju pokušati da se služe različitim sred
stvima. Ono što pokušavamo da saznamo ovim istraživanjem
jeste koliko su uticali na medije u namjeri da dopru do građana.
Zapravo odnosi sa medijima kao specijalizacija, kako primjeću
je Kljajić, “samo su jedan od delokruga rada struke koju nazi
vamo public relations. Ovaj sektor je takođe bitan deo agencija
za PR (marketing i advertajzing), a njegova važnost se možda
najbolje ogleda u sada već esnafskoj izreci koja glasi  ‘Ono čega
nije bilo u medijima, kao da se nije ni dogodilo’.’’2 Sigurno da
su ovoga svjesni predstavnici političkih partija i državnih organa
koji pokušavaju da na različite načine plasiraju one sadržaje koji
su značajni za njih.  
Naime, osnovna teza od koje polazimo u ovom radu jeste da
političke partije, državni organi i nevladine organizacije nastoje
da posredstvom medija, u ovom slučaju dnevnih novina, utiču
na javno mnjenje. Kako bi došli do građana koji su im krajnja
ciljna grupa u tom procesu se neminovno služe posrednicima,
to jest medijima. Zašto smo od svih medija izabrali dnevne no
vine više je razloga, međutim, možemo pomenuti stav Roberta
Mišela (Robert Michels) po kome je štampa “snažna poluga za
osvajanje, čuvanje i jačanje vladavine masama’’3 i dovoljan raz
log da se upustimo u analizu. Sa druge strane, slično gledište
imaju i autori knjige Uspešni odnosi s javnošću koji smatraju da
su “Novine i dalje glavno težište sistema za javno informisanje,
kada ljudi razmišljaju o publicitetu oni, skoro instinktivno, misle

1 Katlip, M. S., Senter, H. A. i Brum, M.G. (2006) Uspešni odnosi s javnošću,
Beograd: Službeni glasnik, str. 11.
2 Kljajić, V. (2012) Intervju u štampi, u online magazinima, na internetu, Be
ograd: Čigoja štampa, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, str.
139.
3 Michels, R. (1990) Sociologija stranaka u suvremenoj demokraciji, Zagreb:
Informator, str. 102.
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na novine.4 Oni čak nastavljaju tezu tvrdnjom da “iako više nisu
primarni medij za većinu ljudi, novine su i dalje snažno sred
stvo za oblikovanje javnih prioriteta i uticaja na tok rasprava’’.5
Svakako da, zbog ovakvog shvatanja ovog masovnog medija,
biramo za istraživanje odnos političkih subjekata i njihovih PR
službi sa dnevnim novinama.  
Naš cilj je da ispitamo koliko učesnici u političkom životu po
sredstvom službi za odnose sa javnošću ili sličnih unutrašnjih
kancelarija plasiraju informacije medijima i koliko ih mediji
objavljuju. Ovdje ćemo se složiti sa Kljajićem koji ističe da se
“Na inicijativu PR stručnjaka kreiraju vesti, izveštaji i reportaže,
organizuju ili čak realizuju intervjui. Organizuju se posebni me
dijski nastupi kroz specijalne događaje koji će privući medijsku
pažnju kao što su proslave, prijemi, kokteli, sajmovi, konferen
cije za novinare ili intervjui.6
Za potrebe ovog rada smo se poslužili metodom kvantitativne i
kvalitativne analize i komparacijom. Istraživali smo šta su ob
javljivale crnogorske dnevne novine u periodu nakon predsjed
ničkih izbora koji su održani 7. aprila 2013. godine. Istraživanje
je rađeno od 20. do 26. 4., jer je u toku tih sedam dana očekiva
no zvanično proglašenje rezultata, što je pratila velika medijska
kampanja.
Poznato je da su u kriznim situacijama, ali i za vrijeme izborne
kampanje i nakon izbora pojačana dejstva stručnjaka za odnose
sa javnošću. Tako smo, smatrajući da je period nakon izbora koji
su imali velikog odjeka u medijima, analizirali pisanje dnevnih
listova sa različitim uređivačkim konceptom, vlasničkom struk
turom i formatom. U ovom radu smo analizirali tekstove koji su
objavljivani na stranicima unutrašnje politike, ali i neke druge
ukoliko su se odnosile na aktuelna politička dešavanja u Crnoj
Gori. Bazirali smo se isključivo na one tekstove koji su vezani
za izbore, međutim, u istraživanje su uključeni i brojni tekstovi
koji su na drugi način povezani sa trenutnim stanjem.
U samom početku ćemo ukazati na društveni kontekst i opisati
osnovne karakteristike pomenutih dnevnih novina. Nakon toga
ćemo govoriti o načinu izvještavanja svih dnevnih novina poje
dinačno, kvantitativnim i kvalitativnim karakteristikama, a zatim
ćemo napraviti komparaciju. Analiziraćemo koliko je objavljeno
tekstova u periodu istraživanja, koliko je tekstova najavljeno na
4 Katlip, M. S., Senter, H. A. i Brum, M. G. (2006) Uspešni odnosi s javnošću,
Beograd: Službeni glasnik, str. 283.
5 Isto, str. 284.
6 Kljajić, V. (2012) Intervju u štampi, u online magazinima, na internetu, Be
ograd: Čigoja štampa, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka,
str. 139.
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naslovnim stranama, zatim koji se žanrovi najčešće koriste, ko
liko je tekstova sa fotografijom, bez fotografije ili sa kombinaci
jom fotografije i antrfilea i koliko je tekstova po osnovu obima
zastupljeno. Nakon veličine teksta, pozicije u novinama i žanra,
analizirali smo i tip naslova koje pojedine novine najčešće ko
riste, zatim šta je povod za određeni tekst, da li je u pitanju ak
tuelni događaj ili pseudodogađaj, poput konferencija za medije,
sastanaka ili skupova koji su ranije najavljeni. Osim ovih, rekli
bismo više tehničkih karakteristika, uvrstili smo i parametre na
osnovu kojih konkretnije zapažamo da li postoji uticaj politič
kog PR-a na uređivačku politku dnevnih novina u Crnoj Gori.
Tako smo posebno analizirali koliko imaju autorskih tekstova,
to jest da li su stvarni autori tekstova novinari, koji su najčešće
i njihovi potpisnici ili su to tekstovi koji su u redakcije stigli u
formi saopštenja. Kako bi ustanovili ko ima najveći uticaj i čija
se saopštenja najčešće objavljuju mi smo napravili podjelu po
kojoj su autori novinari, zatim agencije ili drugi mediji, a onda
državni organi među koje smo uvrstili Vladu, ministarstva, Par
lament i Predsjedništvo, zatim državne institucije među kojima
su Ustavni sud, Vrhovni tužilac i druge, ali smo obuhvatili i sa
opštenja vladajuće koalicije, zatim opozicionih partija i NVO
sektora. Kako bi ustanovili koliko se saopštenja dobijena od po
menutih subjekata koriste u završenim i novinarski obrađenim
tekstovima napravili smo još jednu podjelu na ona saopštenja
koja su preuzeta u cijelini, preuzeta većim dijelom i saopštenja
koja su poslužila kao osnova za neki tekst.
Međutim, nijesu samo saopštenja za javnost način pomoću koga
službe za odnose sa javnošću plasiraju svoje ideje i stavove. Sto
ga smo u istraživanje uključili i izjave koje dnevne novine uzi
maju od određenih subjekata o ovim temama. Bavili smo se time
koliko jedan dnevni list objavi izjava i to od strane predstavnika
Vlade, zatim vladajuće koalicije, ali i opozicionih partija, pri če
mu smo uvrstili i izjave eksperata i evropskih zvaničnika, dok
smo posebno izdvojili i sastanke jer su u pojedinim tekstovima
objavljene izjave dvije strane.
Kako bi zaokružili kompletno stanje mogućeg uticaja pojedi
nih organizacija političkih ili nevladinih na uređivačku politku
dnevnih novina posebno smo se bavili i subjektima i objektima
u tekstovima, to jest analizom koliko se određeni subjekti češće
pojavljuju od drugih i na koga se odnose tekstovi koje smo ana
lizirali. Još jedan parametar koji smo uzeli u obzir bio je i tema
kojom se određeni tekst bavi.  
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Društveni kontekst
Kako bi mogli da govorimo o mogućem uticaju političkog PR-a
na uređivanje dnevnih novina u Crnoj Gori u vom dijelu ćemo
se osvrnuti na društveni kontekst u kome je rađeno istraživanje.
U Crnoj Gori su 7. aprila 2013. godine održani izbori za pred
sjednika države. Izbori su organizovani po drugi put od obna
vljanja nezavisnosti i referenduma 2006. godine. Iako je bilo
najava da će se lideri nekoliko stranaka i koalicija kandidovati,
na prikupljanje neophodnih potpisa su se odlučila samo tri kan
didata. Građani su potpisima davali podršku nezavisnim kandi
datima Miodragu Lekiću i Radu Bojoviću i kandidatu vladajuće
Demokratske partije socijalista, aktuelnom predsjedniku Filipu
Vujanoviću.
Iako je Bojović prije izbora pokušao da utiče na javnost pred
stavljajući se kao kandidat koji ne zastupa ni vlast ni opoziciju i
koji jedini ima rješenje za sve građane u Crnoj Gori on nije uspio
da prikupi neophodan broj potpisa i postane jedan od predsjed
ničkih kandidata.7 Čak su njegove izjave išle do takve konotacije
da očekuje pobjedu na izborima ukoliko bude drugog kruga.8   
Drugi kandidat koji se deklarisao kao nezavisni bio je Miodrag
Lekić. On je na parlamentarnim izborima održanim u septembru
2012. godine predvodio dio ujedinjene opozicije pod nazivom
Demokratski front.9 U cilju postizanja boljih rezultata na pred
sjedničkim izborima predstavnici nekoliko partija koje su činile
front nastojale su da njihovog lidera predstave građanima kao
čovjeka za koga treba da glasaju iz svih opozicionih redova, ali
i svi ostali građani. Tako je za zvanični slogan izborne kampanje
izabran “Miodrag Lekić pravi predsjednik Crne Gore’’,10 što uz
konotacije da je nezavisni kandidat treba da znači da je on pred
sjednik svih građana bez obzira na političku pripadnost, vjeru
ili naciju.
Sa druge strane, predstavnik vladajuće partije DPS, bio je ak
tuelni predsjednik Filip Vujanović koji je izabran na izborima
2008. godine. Oko kandidature tadašnjeg predsjednika države
7 Bojović je učestvovao u formiranju političkog kluba Pravedna Crna Gora
i u maju 2012. godine izabran je za predsjednika Izvršnog odbora (u. p.:
Osnovan politički klub Pravedna Crna Gora, www.pobjeda.me, posljećeno 
21. 5. 2012).
8 Popović, G. i Bojović, R. Ako prođem u drugi krug, Vujanović gubi izbore,
www.pobjeda.me, posjećeno 4. 2. 2013.
9 Anonim, Osnovan Demokratski front, Lekić predsjednik, www.radiobijelo
polje.me, posjećeno 24. 7. 2012.
10 Kajošević, S. Kampanja Lekića pod motom “Pravi predsjednik”, www.vije
sti.me, posjećeno 12. 02. 2013.
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su vođene brojne polemike. Prije svega je bilo riječi o tome da li
će se on uopšte kandidovati ili će to biti neki drugi predstavnik
DPS-a. Nakon što su te nedoumice otklonjene, vođena je po
lemika da li će Vujanovića podržati koalicioni partner Socijal
demokratska partija koju predvodi predsjednik Skupštine Crne
Gore Ranko Krivokapić. Nakon brojnih tekstova u medijima,
izjava, dopisa i odgovora, ipak je odlučeno da SDP neće podržati
kandidata kojeg je izabrao DPS. Još jedno pitanje koje se pojavi
lo u medijima prije zakazivanja izbora jeste da li Vujanović ima
pravo da bude ponovo predsjednik Crne Gore. Naime, poznato
je da se na mjestu predsjednika Vujanović nalazio u još jednom
mandatu, ali u vrijeme kada je Republika Crna Gora bila u sasta
vu zajednice Srbija i Crna Gora. Tako je došlo do različitog tu
mačenja Ustava koji ograničava na dva mandata predsjedničku
funkciju. Takve su se polemike vodile i nakon što je Ustavni sud
donio odluku u kojoj je nedvosmisleno utvrđeno da “ukoliko
Filip Vujanović pobjedi na izborima biće drugi put predsjednik
države Crne Gore.”11
Nakon što su dva kandidata ušla u izbornu kampanju mediji su
se bavili iz dana u dan gdje nastupaju i šta govore. Nakon broj
nih izjava, nastupa na radio i TV stanicama, gostovanja u udar
nim terminima za sam kraj je uslijedilo i sučeljavanje na javnom
servisu, Televiziji Crne Gore.
U izbornoj noći je praćeno šta se dešava na biralištima i u iz
bornim štabovima odakle su objavljivani rezultati. Dva izborna
štaba su obavještavala građane posredstvom direktnih televizij
skih prenosa o rezultatima sa kojima raspolažu, odmah nakon
zatvaranja birališta. Međutim, došlo je do objavljivanja različi
tih informacija, jer su štabovi javljali stanje na osnovu prebro
janog uzorka što je prouzrokovalo pometnju u javnosti. Već u
samoj izbornoj noći oba kandidata su proglasila da imaju većinu
glasova zbog čega su se čekali zvanični rezultati koje je mogla
da saopšti jedino Državna izborna komisija (DIK).
Kao i u kampanji, mediji su ovoj temi i nakon izbornog dana
pridavali veliki značaj. Međutim, karakteristično je da su upravo
dnevne novine bile te koje su se možda najviše bavile pitanjem
pobjednika izbora, navodne izborne krađe, protestima građana,
a zatim i prvim čestitkama iz svijeta upućenim Vujanoviću.  
Naime, Državna izborna komisija je objavila konačne rezultate
na svom sajtu 21. aprila i za sledeći dan najavila konferenciju za
medije. Prema rezultatima koje je objavila DIK na svom sajtu
kandidat DPS-a Filip Vujanović je osvojio 161.940 glasova, dok
11 Anonim. Odbačena žalba SDP-a, Vujanovićeva kandidatura ustavna, 
www.cdm.me, posjećeno 15. 2. 2013.
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je nezavisni kandidat Miodrag Lekić osvojio 154.289 glasova.12
Upravo su dani od 20. do 26. aprila uzeti za period istraživanja
jer se tada vodila najveća polemika u medijima ko će biti pred
sjednik Crne Gore i ko je osvojio više glasova na osnovu zvanič
nih rezultata. Međutim, iako je stav DIK bio nedvosmislen da je
Vujanović dobio više od polovine važećih glasova birača koji su
glasali, i da se saglasno članu 16 Zakona o izboru Predsjednika
Crne Gore, utvrđuje da je izabran za Predsjednika Crne Gore,
stav predstavnika opozicije je ostao nepromjenjen narednih da
na. Tako je uslijedio bojkot rada Parlamenta, održan je građanski
protest u Podgorici, a čak je organizovan i protest na dan inau
guracije na Cetinju.
Sva ova dešavanja upućuju na zaključak da su mediji, veoma
požrtvovano, pratili postizborni proces i o svemu izvještavali
građane Crne Gore. Međutim, ono što nas zanima jeste da li su
i koliko dnevne novine potpale pod pritisak aktuelne situacije i
uticaj političkog PR-a koji su vodile obje strane u ovom procesu.  

Analiza crnogorskih dnevnih novina
U periodu od 20. do 26. aprila 2013. godine smo analizirali četiri
dnevna lista koja izlaze u Crnoj Gori. U tom periodu je objavlje
no više od 200 vijesti u političkoj rubrici.
U pomenutom periodu dnevne novine Vijesti su objavile 53 tek
sta na stranicama koje smo analizirali. Od tog broja svega šest
tekstova bilo je najavljeno na naslovnoj strani. Kada govorimo
o rubrikama, najviše je bilo u unutrašnjoj politici 34, dok je 11
tekstova bilo povezano sa Evropskom unijom. Jednak broj tek
stova je svrstan u kategoriju kratak i srednji po 21, dok je 11 njih
bilo na polovini ili na više od pola stranice.
Karakteristično za Vijesti jeste da dominiraju naslovi koji ne
spadaju u kategoriju informativni. Tako je bilo senzacionalistič
kih 11, metaforičkih jedan manje i čak 14 kombinovanih, među
kojima su izjave ili pitanja. Njihov zbir je 35, dok je naslova koji
se mogu okarakterisati kao informativni svega 18.  	
Kada se napravi poređenje tekstova na osnovu žanrovske podje
le onda dobijamo određene podatke koji nas u samom početku
upućuju na zaključke da je uticaj službi za odnose sa javnošću
itekako prisutan u crnogorskim dnevnim novinama. Tako je ka
rakteristično da je u periodu od sedam dana samo u Vijestima od
53 analizirana teksta objavljeno čak 21 saopštenje za medije i
četiri komunikea, to jest protokolarne vijesti, čiji je izvor takođe
neka od službi za odnose sa javnošću. U tom periodu vijesti je
12 Kalezić, I. Konačni rezultati izbora za predsjednika Crne Gore, posjećeno 21.
4. 2013, 21. 4. 2013. http://www.rik.co.me/
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bilo deset, sedam izvještaja, četiri intervjua i po četiri teksta u
formi članka i hibridnog žanra. Nije bilo reportaža ili komentara
o ovim pitanjima.
Vizuelno su u Vijestima dominirali tekstovi sa fotografijom čak
25, dok je bez fotografije bilo 17 i sa kombinacijom tekst, foto
grafija i antrfile 11 tekstova.
Još jedna stavka koju smo uvrstili u upitnik, kako bi lakše utvr
dili da li se službe za odnose sa javnošću nameću kao inicijatori
događaja, jeste sam povod za određeni tekst. Tako smo ustano
vili da su u ovom periodu Vijesti objavile skoro isti broj tekstova
o aktuelnim i o pseudodogađajima kao što su konferencije za
medije ili sastanci i to 27, odnosno 26. U ovom periodu nije bilo
teksta koji bi se mogao okarakterisati kao nešto što je imao samo
ovaj medij o temi izbora u Crnoj Gori.  
U istraživanje smo uvrstili i stavku autorstvo teksta gdje smo po
kušali da utvrdimo koliko ima tekstova koji su napisali novinari
koji ih potpisuju, koliki je broj onih koji su preuzeti iz agencija
ili drugih medija, a koliko je tekstova stiglo u redakciju od raz
ličitih PR službi u formi saopštenja. Tako smo utvrdili da su no
vinari pisali 25 tekstova, pri čemu su i neki od njih naslonjeni na
izjave iz političkih krugova. Od ukupno 53 teksta u Vijestima je
u tom periodu još devet preuzeto od drugih medija, dok su ostali
saopštenja. Iz nevladinog sektora je objavljeno pet, a jedno ma
nje od strane opozicionih partija i samo dva od partija na vlasti.    
Kada govorimo o saopštenjima koja su mediji preuzimali u toku
ovih sedam dana treba pomenuti i poređenje koje smo napravili
u odnosu na to koliko ih je preuzeto u cijelosti, bez dodavanja
bilo kakvog novinarskog teksta ili izjava, sa jedne strane, i onih
saopštenja koja su preuzeta većim dijelom ili su pak poslužila
kao osnova za tekst, s druge strane. Tako smo utvrdili da od
ukupno 53 teksta 31 nije saopštenje, dok je 12 preuzeto u cjeli
ni, šest većim dijelom, a četiri su poslužila kao osnova za tekst.
Kao što je poznato u dnevnim novinama, osim tekstova koji se
pišu na osnovu dobijenih saopštenja često se pojavljuju tekstovi
u kojima su izjave jedne ili druge, a nekada i obje strane. Tako
smo napravili poređenje koliko je bilo izjava i ko ih je najčešće
davao Vijestima tih dana. Prije svega, se izdvajaju izjave koje su
dali iz opozicionih partija ukupno 17, dok je zabilježena samo
jedna izjava od strane članova vladajućih partija i još šest izja
va od predstavnika Vlade Crne Gore. Zabilježene su još dvije
izjave evropskih zvaničnika i sedam tekstova koji su tretirani
kao sastanci gdje se iz teksta primjećuje da je u pitanju sastanak
predstavnika opozicije sa vlastima ili sa nekom trećom stranom.
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Što se tiče tema koje su zastupljene u ovim tekstovima osim di
rektne povezanosti sa izborima, njih 30, bilo je i tekstova koji su
se odnosili i na spoljne poslove 10 i pravosuđe i ljudska prava
šest.
U Vijestima se kao subjekti najčešće pojavljuju političke partije
čak 24 puta, dok su državni organi među kojima su i Vlada i po
jedinačno ministarstva i Parlament zastupljeni u 17 tekstova. Sa
druge strane kao objekti se najčešće pominju državni organi u 23
teksta, dok se političke partije pominju 15 puta.  
Dolazimo do zaključka da su uglavnom opozicione stranke bile
subjekti koji su najčešće prozivali zvaničnike državnih organa u
najvećem broju analiziranih tekstova. Naime, u broju saopšte
nja i izjava koje su objavljene Vijestima prednjače ona iz opo
zicionih redova, tako se poređenjem može zaključiti da su ove
novine najviše pažnje posvetile tekstovima koji su plasirani od
strane opozicionih lidera ili članova različitih organa stranke.
U prilog ovim zaključcima govori i period analize nakon izbo
ra kada su iz izbornog štaba predsjedničkog kandidata Miodra
ga Lekića optuživali DPS za neregularnost izbornog rezultata.
Osim tog vremenskog okvira u kome su dominirala saopštenja i
izjave opozicije i nevladinih organizacija, koje su deklarativno
antivladine, govore i naslovi koje smo zabilježili u ovom perio
du a uglavnom su negativno nastrojeni prema vladajućoj partiji
ili vlastima u Crnoj Gori.
Nakon što uzmemo u obzir broj senzacionalističkih naslova ob
javljenih u Vijestima koji se uglavnom odnose na vlast i DPS,
kao i broj saopštenja i izjava koje dolaze iz opozicionih redova u
periodu od sedam dana uviđamo da su službe za odnose sa jav
nošću ovih subjekata izuzetno aktivne, da imaju pristup jednom
od najtiražnijih listova u Crnoj Gori i da se, u velikoj mjeri, ko
riste kao jedini izvor informacija.
U istom periodu smo analizirali i kako je dnevni list Pobjeda
izvještavao o ovim temama. Obuhvaćeno je ukupno 47 tekstova
koji su se nalazili na početnim stranama ovih novina i bili su po
vezani sa izborima, vladajućim strankama, državnim organima
ili opozicijom.   
Od ovih tekstova koji su ušli u istraživanje skoro 30 %, ili njih
13, je bilo najavljeno na naslovnoj strani. Od ukupnog broja,
najviše je bilo u rubrici unutrašnja politika čak 23, njih 14 se
bavilo evrointegracijama, a devet spoljnjom politikom. Čak je o
izborima napisan i jedan komentar od strane urednika novina. 	
U Pobjedi su najčešće korišteni tekstovi srednje veličine, oni do
jedne trećine polovine stranice, njih 21, dok je tekstova od neko
liko rečenica bilo 15 i velikih ili tekstova na pola strane i dužih
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bilo je 11. Što se tiče vizuelnog dijela najviše je bilo tekstova sa
fotografijom i to 20, dok ih je bilo 16 bez fotografije i deset koji
su sa više kategorija poput fotografija i plus antrfile.
Karakteristično za ovaj list jeste da je, po tipu naslova, bilo naj
više onih koji se mogu svrstati u kategoriju čisto informativni i
to više od polovine - 26. Bilo je 17 naslova koji su kombinacija
izjave ili su pitanja, četiri metaforička i nije bilo onih koji su
senzacionalistički.
U ovom periodu najviše tekstova je proizišlo od tzv. pseudodo
gađaja u koje smo uvrstili konferencije za medije ili određene
sastanke, skupove i slične događaje. Takvih vijesti je bilo 26,
dok je aktuelnih događaja obrađeno 19, a ovaj medij je imao dva
inicirana teksta koja nijesu drugi mediji objavili. Jedan od njih
je svakako urednički komentar, a drugi intervju.
Još jedna od stavki koja nam dosta govori o karakteru novina
jeste zastupljenost tekstova po žanrovima. Većina je pristigla u
formi saopštenja čak 20, što se u samom tekstu može pročitati.
Izvještaja je bilo 11, pet vijesti, dva intervjua i šest komunikea
koji su takođe pristigli od određenih PR službi. Na osnovu au
torstva ili podataka odakle su pristigle informacije uviđamo da
su novinari u 18 slučajeva bili autori, ali da je sa druge strane 26
tekstova došlo kao neko saopštenje. Najveći broj njih je saopšte
nje za medije iz Vlade i državnih organa i to 17, pet je od partija
na vlasti i samo jedno od opozicionih partija. Kada napravimo
razliku koliko je tih saopštenja preuzeto u cijelosti onda nam se
ovi podaci potvrđuju, jer je čak 22 saopštenja preuzeto, njih tri
je preuzeto većim dijelom, a jedno je poslužilo kao osnova za
dalji tekst.
Način na koji se može utvrditi ko su izvori informacija za dnevni
list Pobjeda i koliko zapravo određene institucije ili njihove slu
žbe za odnose sa javnošću plasiraju sadržaje za ove novine jeste
i analiza broja izjava koje su citirane u ovim tekstovima. Iako
od ukupnog broja tekstova 62% nije izjava, opet je najveći broj
onih koji dolaze iz vladajućih partija i to pet, zatim tri iz držav
nih organa, dok su po tri izjave opozicionih partija i evropskih
zvaničnika.
Teme o kojima se u tekstovima govorilo, osim izbora, bile su i
evropeizacija u deset slučajeva ili spoljnja politika u šest. U Po
bjedi je u glavnom fokusu bilo najviše tekstova koji se odnose
na izbore čak 24, dok je bilo i deset koji su se sporedno odnosili
na izbore i 13 gdje izbori nijesu bili tema.
U ovim novinama su subjekti najčešće bili državni organi - 14
puta, a nakon njih 13 puta su bile političke partije i sedam pu
ta predstavnici političkih tijela Evropske unije. Sa druge strane
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kada su u pitanju objekti u ovim tekstovima to su najčešće po
litičke partije u 19 slučajeva, dok su državni organi u svega de
vet. Nakon što razmotrimo odnos subjekta i objekta u Pobjedi
uviđamo da se više pažnje posvećuje državnim organima nego
političkim partijama. Posebno je karakteristično da se najmanje
pažnje posvećuje opozicionim partijama. 	
U analizu smo uključili i dnevne novine Dan u kome je u ovom
periodu objavljen 61 tekst što je najviše u odnosu na ostale crno
gorske dnevne novine. U Danu je od ukupnog broja analizranih
tekstova devet najavljeno na naslovnoj strani. Najviše tekstova
je bilo u rubrici unutrašnja politika čak 41, dok su po deset tek
stova svrstani u spoljnju politiku, to jest u evrointegracije.
Kada govorimo o veličini tekstova u ovim novinama je karak
teristično da je najviše objavljeno najvećih tekstova i to skoro
polovina, to jest 28, dok je srednjih bilo 19 i 14 kratkih tekstova.
Možda se ova činjenica može pripisati formatu novina koji je
veći od Vijesti i Dnevnih novina. Međutim, još jedan razlog je
možda što se velika pažnja tih dana pridavala izbornim rezulta
tima i protestima opozicije.
O uređivanju novina, osim dužine teksta, dosta nam govori i vi
zuelna prezentacija, tako je najveći broj onih tekstova gdje su
kombinovane i fotografija i antrfile čak 29, 18 tekstova sa foto
grafijom i 14 tekstova bez fotografije.
Još jedan parametar koji će nam razjasniti uređivačku politiku i
tip medija svakako je tip naslova koji se preferiraju. Posebno je
karakteristično da je u Danu najviše naslova ušlo u kategoriju
senzacionalistički, čak 21, i nešto manje kombinovanih njih 18.
Od naslova koji su tretirani kao čisto informativni izdvojili smo
njih 14, a metaforičih je u ovom periodu bilo osam.
Za ovoliki broj tekstova koji su analizirani u Danu je, najčešće,
povod bio aktuelni događaj i to 54%, dok je pseudodogađaj po
služio za 41% članaka.
Kada žanrovski analiziramo pomenute tekstove zapažamo da se
i u ovom listu pojavljuje najviše tekstova koji su proistekli iz sa
opštenja i to 13, ali i sedam tekstova su u formi komunikea, dok
je izvještaja bilo 12 i vijesti 11. Osim toga karakteristično je da
su postojale dvije reportaže koje su ušle u analizu, kojih druge
novine nijesu imale o ovim temama i čak šest intervjua.
U Danu je što se tiče autorstva teksta bilo najviše onih koji su
obradili novinari 32, to jest 52%, dok je bilo dosta i tekstova
preuzetih iz drugih medija - 11, ali i tekstova koji su pristigli
kao saopštenja. Tako je zabilježeno da je iz nevladinog sekto
ra bilo osam, a iz državnih organa je stiglo sedam saopštenja,
kao i dva saopštenja iz opozicionih partija dok nije bilo ni jedno
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saopštenje od strane vladajućih partija. Kada govorimo o sa
opštenjima koja su korištena u ovim novinama zapažamo da je
12 preuzeto u cijelosti, osam u većem dijelu, dok je čak 41 tekst
okarakterisan kao da nije saopštenje.
Značajan podatak koji govori o uticaju službi za odnose sa jav
nošću, a u ovom slučaju i naklonjenošću opozicionim strankama
svakako je i broj izjava koje su korištene u tekstovima. Tako je
zabilježeno da su predstavnici opozicije u ovom periodu za Dan
dali čak 25 izjava, dok je, sa druge strane, zabilježeno samo dvi
je izjave predstavnika vladajuće partije i isto toliko predstavnika
Vlade i državnih organa. U ovom periodu bile su i četiri izjave
eksperata za određene oblasti i isto toliko evropskih zvaničnika
dok je u tri teksta zabilježeno da su ostvareni sastanci u kojima
su izjave obje strane.
Kada govorimo o temi koja je dominirala svakako su izbori i to
u 46 tekstova, dok je bilo i onih koji su se odnosili na spoljnju
politiku - četiri, dva teksta na pravosuđe i ljudska prava i devet
tekstova na evropeizaciju. Od ukupnog broja tekstova izbori su
bili tema u glavnom fokusu u 37 tekstova, a u sporednom fokusu
u 9 tekstova.
Glavni subjekti na koje su se odnosili ovi tekstovi bili su u naj
većoj mjeri političke partije i to 24 teksta, dok su tek u 11 tek
stova zastupljeni državni. U ovim dnevnim novinama sa druge
strane kao objekti su najčešće navođeni državni organi i to u 27
tekstova, dok su političke partije to bile u 15 slučajeva i pred
sjednik Crne Gore u četiri teksta.
Istraživanjem su obuhvaćene i četvrte novine koje postoje u
Crnoj Gori - Dnevne novine. U njima je objavljeno 43 teksta
u periodu od sedam dana s tim što za subotu i nedjelju izla
zi dvobroj, vikend izdanje. Na naslovnim stranama ovih novina
objavljeno je skoro 20% tekstova to jest ukupno osam. Oni su
najčešće pripadali unutrašnjoj politici - 24, ali je bilo i onih koji
su se bavili evrointegracijama i spoljnjom politikom - 11, odno
sno pet. Karakteristično je da su Dnevne novine objavile i dva
komentara na ovu temu.  
Kada se napravi podjela po veličini teksta onda zapažamo da je
najveći broj onih koje smo karakterisali kao srednji - 19, nakon
toga kratkih tekstova je 13 i velikih tekstova koji prelaze pola
strane bilo je 11. Tekstovi su vizuelno bili najčešće opremljeni sa
po jednom fotografijom i to 25 puta ili 58%, dok je jednak broj
onih gdje je samo tekst ili je sa tekstom kombinovana fotografija
i atrfile po devet puta.
Po tipu naslova zapažamo da je u Dnevnim novinama bilo naj
više informativnih - 15, ali da su kombinovani naslovi takođe
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dosta zastupljeni sa samo jednim manje. Za razliku od drugih
komercijalnih listova Vijesti i Dana, u Dnevnim novinama je
najmanji broj tekstova koje su imali senzacionalistički naslov,
svega šest, dok je metaforičkih bilo osam.
Za pisanje tekstova u Dnevnim novinama kako zapažamo naj
češće su koristili aktuelni događaj i to 26, dok je o pseudo doga
đajima pisano 12 puta, a medijskih inicijativa je bilo pet.
Kada govorimo o žanrovima zapažamo da je najviše bilo sa
opštenja - 14, ali da su vijesti na drugom mjestu sa 12, nešto
manje je bilo izvještaja - devet, dok su bila i tri intervjua i dva
komentara.
Kod ovih 14 saopštenja koja su pristigla u redakciju primjeću
jemo da su sedam korištena u cijelosti, a drugih sedam većim
dijelom, dok ostalih 29 tekstova nijesu bila saopštenja.
Kada se govori o saopštenjima, već kod autorstva teksta zapa
žamo da je najviše tekstova saopšteno iz neke od institucija i to
ukupno 12, dok je čak osam saopštenja stiglo iz državnih orga
na. Od partija na vlasti objavljena su dva saopštenja, a od opozi
cionih partija samo jedno.
Značajna karakteristika kao i kod ostalih dnevnih izadanja sva
kako su i izjave koje dolaze od učesnika na političkoj sceni Crne
Gore. Najveći broj izjava, novinari Dnevnih novina su imali od
predstavnika opozicije, njih sedam, dok je bilo po pet izjava od
strane državnih organa i od predstavnika vladajuće koalicije.
Karakteristično je da je u dnevnim novinama bilo i po četiri izja
ve od strane eksperata i predstavnika Evropske unije.
Kada se napravi analiza, uviđamo da su najčešći subjekti u tek
stovima Dnevnih novina bili predstavnici državnih organa u 13
tekstova, odnosno političkih partija u 12. Sa druge strane, pred
stavnici političkih partija su vodeći u poziciji objekta u čak 16
tekstova, a državni organi u svega devet.

Komparativna analiza
Analiza svih novina pojedinačno nam je omogućila da dođemo
do određenih podataka koje smo iznijeli. Međutim, uporedna
analiza će nam još podrobnije pojasniti kakve su razlike u iz
vještavanju crnogorskih dnevnih novina, sa jedne strane, i, sa
druge strane, koliko politički PR utiče na njihovu uređivačku
politiku.
Komparativnu analizu smo uradili za sve pomenute parametre,
ali, zbog ograničenja prostora, smo izdvojili samo neke od njih
za koje smo smatrali da će najtransparentnije ukazati na situaci
ju o kojoj govorimo.
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Kada poredimo samo uređivačku politku dnevnih listova i nji
hovu koncepciju u velikoj mjeri se možemo osloniti na tip na
slova koje pojedine novine preferiraju. Za ovaj kratki period
uviđamo da u Danu dominiraju senzacionalistički naslovi i oni
koje smo okarakterisali kao kombinovani sa po 34% odnosno
30%. Sa druge strane, u Pobjedi senzacionalističkih naslova nije
bilo, dok je najveći broj informativnih nešto više od polovine
55%. U Vijestima i Dnevnim novinama je skoro isti procenat
informativnih naslova, dok je u Vijestima bilo 21% onih naslova
koji su svrstani u kategoriju senzacionalistički. Tako možemo
da zaključimo, što se tipa naslova tiče, da je u komercijalnim
listovima veoma zastupljen senzacionalistički tip naslova, dok u
Pobjedi to nije slučaj. Takođe, zapažamo da je približno jednak
broj informativnih i naslova koji su metaforički i kombinovani u
tri komercijalna lista (tabela br. 1).

Tabela br. 1

Još jedan parametar koji nam ukazuje kakva je organizacija po
jedinih novina i na kakav vid izvještavanja su orijentisani, sva
kako je povod koji je doveo do nekog teksta. Tako smo u analizi
primjetili da je kod tri komercijalna lista veći broj tekstova koji
su nastali povodom nekog aktuelnog događaja, dok je u Pobjedi
bilo više onih tekstova koji su za povod imali neki pseudodo
gađaj. Karakterisično, za ovih sedam dana istraživanja, jeste da
je najveći procenat tekstova koji su mediji samostalno inicirali
imao list koji je po stažu najmlađi - Dnevne novine. Oni su imali
12% takvih tekstova, u Danu 5% i u Pobjedi 4%, dok ih u Vije
stima tih dana nije bilo. U ovim novinama koje su imale posebne
tekstove to su uglavnom bile kolumne ili komentari, ali i inter
vjui koje nijesu imali ostali mediji (tabela br. 2).
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Tabela br. 2

Kada želimo da analiziramo koji su žanrovi najviše zastupljeni
u pojedinim medijima onda možemo da primjetimo i da li se
u izvještavanju oni koriste informacijama koje dobijaju u for
mi saopštenja za medije. Tako smo u parametar žanra uvrstili i
saopštenje i primjetili da se najveći procenat ovakvih tekstova
nalazi u Pobjedi čak 45% i nešto manje u Vijestima - 40%. Znat
no manje je saopštenja bilo u odnosu na ostale žanrove u Dnev
nim novinama svega 33% i najmanje u Danu 21%. Međutim,
protokolarne vijesti, koje su stizale od institucija, smo uvrstili
u komunike pa primjećujemo da je značajan broj i tih tekstova.
Sa druge strane, novine su, nakon toga najviše objavile vijesti i
izvještaja, znatno manje intervjua, nekoliko komentara i po koji
članak i reportažu (tabela br. 3).

Tabela br. 3

Nakon što smo primjetili da je u dnevnim novinama u Crnoj Go
ri izuzetno visok procenat saopštenja u odnosu na ostale žanro
ve, zanimalo nas je ko su autori tih tekstova, odnosno od koga
listovi najčešće dobijaju ove informacije. Tako smo u parametru
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autorstvo uvidjeli da je u svim novinama pojedinačno najviše
tekstova čiji autori su njihovi novinari. Međutim, ima dosta i
onih tekstova koji su preuzeti od agencija ili drugih medija, bilo
da je riječ o radio i TV stanicama ili internet portalima i druš
tvenim mrežama. Ipak, kada se postavi pitanje čija saopštenja
se najčešće objavljuju u dnevnim novinama onda se situacija
razlikuje i to uglavnom zbog uređivačke politike na koju smo
ukazali prethodnim parametrima. Bez namjere da se izvuku ko
načni zakjučci, na primjeru istraživanja rađenog u sedam dana
samo ćemo ukazati na procente do kojih smo došli. Ustanovili
smo da je, na primjer, saopštenja od strane opozicionih partija
najviše objavio dnevni list Vijesti i to 8%, Dan 3% i Pobjeda i
Dnevne novine po 2%. Sa druge strane najviše saopštenja koja
su uputile partije na vlasti objavila je Pobjeda 11%, dok ih u Da
nu nije bilo, u Vijestima 4% i Dnevnim novinama 5%. Međutim,
u Pobjedi je najviše saopštenja vladajuće koalicije, u Danu je
bilo najviše saopštenja od strane NVO sektora i to 14% koja su
uglavnom pristigla od jedne nevladine organizacije i odnosila su
se na izborne rezultate i navodne neregularnosti. U Vijestima je
bilo 9%, i u Dnevnim novinama 5% saopštenja iz NVO sekto
ra, dok ih u Pobjedi nije ni bilo. Međutim, u Pobjedi prednjače
saopštenja koja su pristigla iz Vlade Crne Gore, ministarstava i
Skupštine, čak 36% u odnosu na ostale tekstove. Nakon Pobjede,
najviše ovih saopštenja su objavile Dnevne novine 19%, zatim
Dan 11%, pa Vijesti 8%. Od državnih ustanova najviše je bilo
saopštenja u Vijestima 6%, zatim u Pobjedi 6% i po 2% u Danu
i Dnevnim novinama. Na osnovu ovog parametra zaključujemo
da su opozicione partije i nevladin sektor imali naklonost ured
nika u komercijalnim listovima, dok su u Pobjedi državni organi
i ustanove, kao i vladajuće partije, imali prednost. Ovakav odnos
upućuje nas na prvi od zaključaka da su PR službe posredstvom
forme saopštenja za medije vršile uticaj na uređivačku politiku
dnevnih novina (tabela br. 4).

Tabela br. 4
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U nastavku analize je neophodno pogledati koliko je zapravo
tekstova, od ukupno analiziranih, svrstano u kategoriju saopšte
nja kako bi kasnije zaključili koliko se ti tekstovi koriste za in
formisanje, a koliko se prenose u cijelini. Tako smo primjetili
da je najviše tekstova, koji jesu saopštenja, objavila Pobjeda i
to 55%. Od toga je 47% preuzeto u cijelini, 6% je korišteno ve
ćim dijelom i 2% je poslužilo kao osnova za tekst. Nakon Po
bjede najviše saopštenja su imale Vijesti i to 48% od kojih je
23% preuzeto u cijelini, 11% većim dijelom i 8% je bilo osnova
za tekst. Dan je imao svega 33% saopštenja u odnosu na ostale
tekstove od čega je 20% preuzeto u cijelini i 13% je preuzeto
većim dijelom. Dok su u Dnevnim novinama prenijeli 16% sa
opštenja u cijelini i isto toliko većim dijelom, a ostali tekstovi
nijesu saopštenja. Ovdje još jednom potvrđujemo da je u od
nosu na ostale novine u Pobjedi najviše tekstova koji su stigli
kao neko saopštenje. Iako i u svijetu medija već važe neka nova
pravila marketinga i odnosa sa javnošću, primjećujemo da se
kod nas, prije svega, politički subjekti uglavnom oslanjaju na
masovne medije i sa medijima komuniciraju preko saopštenja.
Mada, kako zaključuje Dejvid Mirman Skot (David Meerman
Scot), ogromne kompanije, slavne ličnosti i razna državna tijela,
još uvijek mogu da prođu, koristeći isključivo masovne medi
je, jer, kako kaže, oni su već dovoljno poznati da ne moraju da
se trude da plasiraju vijesti koje imaju’’.13 Međutim, na osnovu
samo ovog parametra ne možemo donijeti konačan zaključak o
uticaju političkog PR-a na uređivanje medija jer su značajan či
nilac i izjave koje politički akteri i ostali subjekti daju dnevnim
novinama (tabela br. 5).

Tabela br. 5

Primjetno je da u nekim novinama ima više izjava predstavnika
opozicije nego u drugim. Možda je i to razlog zašto u Danu ni
je toliki broj saopštenja, jer je veoma veliki broj izjava koje se
13 Scot, M. D. (2009) Nova pravila marketinga i odnosa s javnošću, Beograd:
Mikro knjiga, John Wiley&Sons, Inc., str. 14.
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prenose. Tako možemo naslutiti još jedan vid uticaja službi za
odnose sa javnošću koji je izuzetno djelotvoran, jer je korišten
u velikom broju. Naime, mediji su uzimanjem izjave zadovoljili
potrebu da prikupe podatke, a ne da ih dobiju u formi saopštenja,
dok međutim, svjesno ili nesvjesno, podliježu uticaju političkih
PR stručnjaka koji, na taj način, dajući izjavu, plasiraju željene
informacije, stavove i ideje. Kako primjećuje John Street (Strit)
“Politički intervjui su za medije jeftina metoda popunjavanja
prostora, koja istodobno pruža neke naznake uzbuđenja (...) a za
političare on predstavlja prigodu da izrazi gledište ili da promiče
političku inicijativu’’.14
Najviše ukupno izjava, dobijenih od različitih aktera, imali su u
Danu 66%, jedan procenat manje u Dnevnim novinama i četiri
manje u Vijestima. S druge strane, u Pobjedi je bilo svega 37%
tekstova sa izjavama. Kada su u pitanju subjekti koji su davali
izjave, najčešće su to bili predstavnici opozicije u Danu 41%,
Vijestima 32% i 16% u Dnevnim novinama, dok je Pobjeda ima
la svega 6% takvih izjava. Kada je riječ o vladajućim strankama,
Dnevne novine su imale 12%, a Pobjeda 11% tekstova sa izjava
ma njihovih predstavnika, dok je Dan imao 3%, a Vijesti svega
2% u odnosu na ostale tekstove. Malo je drugačija situacija sa
državnim organima gdje je takvih izjava bilo u 12% tekstova u
Dnevnim novinama i 11% u Vijestima. Pobjeda je imala 6% i
Dan 3% takvih tekstova (tabela br. 6).

Tabela br. 6

Što se tiče subjekata, u svim tekstovima koje smo analizirali to
su svakako predstavnici političkih partija. U Pobjedi i Dnevnim
novinama po 28%, u Danu 39% i Vijestima 45%. Državni or
gani su na drugom mjestu u Vijestima i Danu po 31%, odno
sno 19%, dok su po 30% imali u Pobjedi i Dnevnim novinama
(tabela br. 7).

14 Street, J. (2003) Masovni mediji, politika i demokracija, Zagreb: Fakultet
političkih znanosti, str. 159.
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Tabela br. 7

Kada s druge strane, napravimo poređenje ko su bili objekti u
dnevnim listovima onda se situacija mijenja. Tekstovi u Danu
i Vijestima su obično za objekte imali državne organe i to 44%
i 43%. Tako primjećujemo da su subjekti, uglavnom, svoja iz
laganja usmjerili na predstavnike Vlade Crne Gore, ministar
stava i Parlamenta. Tekstovi gdje su državni organi bili objekti
u Dnevnim novinama i Pobjedi su u znatno manjem procentu i
to 21%, odnosno 19%. Objekti o kojima su najčešće pisala ova
dva lista su najčešće bile političke partije - 37% Dnevne novine
i 40% Pobjeda. Ovaj procenat je u Vijestima 28% i Danu 25%.
Kada se uzmu u obzir parametri subjekat i objekat, onda dola
zimo do zaključaka da su političke partije, to jest njihovi pred
stavnici, imali najviše prostora što nas nedvosmisleno upućuje
da je politički PR imao izuzetno velikog uticaja ovih dana na
medijsku scenu u Crnoj Gori (tabela br. 8).

Tabela br. 8
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Zaključak
Nakon analize listova pojedinačno i komparativne analize može
mo da iznesemo neke od zaključaka do kojih smo u istraživanju
došli. Prije svega je primjetno da je veza političkih organizacija
i njihovih PR službi sa dnevnim novinama u Crnoj Gori itekako
prisutna. Analizirani listovi kao izvore informacija koriste poli
tičke partije, državne organe i institucije i nevladin sektor. Takve
informacije se najčešće objavljuju u formi saopštenja i izjava za
medije. U procesu informisanja takav odnos ne bi trebalo da nas
zabrinjava, međutim kada sagledamo podatke na osnovu kojih
je u jednim novinama izuzetno veliki broj saopštenja sa jedne
strane, a u drugim broj izjava od druge strane, onda se postavlja
pitanje uticaja na uređivačku politiku. Zapravo, dolazimo do pi
tanja manipulacije u odnosu masovnih medija i političkog pro
cesa. U tom uzajamnom odnosu se veoma često i veoma vješto
upakuju oni sadržaji koje stranke, službe, državni organi ili ne
vladine organizacije žele da plasiraju javnosti. Kako pojašnjava
Strit, ‘Pakiranje’ se odnosi na ideju da stranke i političari preko
ljudi, kao što su spin doctori, sve više upravljaju i kontrolišu jav
nu sliku politike.15 Međutim, isti autor nas upućuje na činjenicu
da bi sav trud spin doctora i drugih bio uzaludan da mediji nijesu
podložni manipulisanju. On kao jedan od razloga zbog kojeg su
mediji poslušni navodi politički pritisak kome su izloženi, a kao
drugi mogući razlog ističe uticaj komercijalnih pritisaka.16
U slučaju crnogorskih dnevnih novina, sudeći prema broju sa
opštenja i izjava političkih aktera, možemo zaključiti da nema
strane koja je dominantno prisutna u svim listovima. Tako se u
komercijalnim medijima veća pažnja pridaje opozicionim parti
jama i NVO sektoru, dok se u Pobjedi više tekstova odnosi na
državne organe i vladajuću koaliciju.
Ovdje ćemo ukazati na podatak da je značajna pažnja kod ko
mercijalnih listova posvećena NVO sektoru, pa se postavlja
pitanje zbog čega je to tako. Na primjer, Dan je objavio više
saopštenja nevladinih organizacija, nego same Vlade Crne Go
re. Suština je u tome, kako zapaža Jevtović, da sve organizaci
je ne treba poistovjećivati, jer postoje one koje se aktivno bave
političkim radom, a ne humanitarnim vrijednostima. “NVO ni
kako ne treba shvatiti samo kao organizovane grupe građana,
okupljenih oko humanitarnih ideja i potreba’’17. Tako nas on
upućuje da u Vebsterovom rečniku već postoji termin ‘quanqo’’
15 Isto, str. 157.
16 Isto, str. 168.
17 Jevtović, Z. (2003) Javno mnjenje i politika, Beograd: Centar za savremenu
žurnalistiku, Akademija lepih umetnosti, str. 165.
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(quasi NGO), koji se upotrebljava za prividno nevladine organi
zacije koje su praktično u službi političkog establišmenta, vlada
ili obaveštajnih službi.18 Stoga, možemo zaključiti da su u Crnoj
Gori medijski eksponirane upravo takve nevladine organizacije
koje su politički angažovane i otvoreno opredjeljene protiv Vla
de. Uzimajući u obzir procente tekstova koji su posvećeni tim
organizacijama i onih tekstova u kojima dominiraju predstavnici
opozicije, uviđamo da je zaista veliki uticaj političkih odnosa sa
javnošću na komercijalne listove u Crnoj Gori, prvenstveno na
Dan, a zatim i na Vijesti.
Posebno možemo ukazati na naklonjenost opoziciji u tekstovi
ma gdje su zabilježene izjave političkih aktera. U ovom slučaju
takođe dominiraju subjekti koji su iz opozicionih redova, dok se
u Pobjedi taj odnos gubi i većina tekstova odlazi na sopštenja, a
ne na izjave bilo koje strane političkog procesa. Upravo je takve
intervjue Kljajić označio kao posebnu vrstu a to je intervju-na
java. “To su intervjui sa političarima i privrednicima u vreme
izbornih kampanja ili nekih drugih značajnih društvenih previ
ranja kada se intervju u formi na primjer, predizbornih obeća
nja a u funkciji kampanje pojavljuje direktno kao deo ukupnog
marketinškog nastupa a dominantno u funkciji PR-a. Bilo poli
tičke partije, grupe ili čak čitave Vlade, pa čak i u funkciji tzv.
državnog - nacionalnog PR-a’’19. Ovi intervjui koje su novinari
obavljali sa predstavnicima opozicije nakon izbora, uglavnom
su se odnosili na navodnu neregularnost, zatim na najave bojko
ta Parlamenta, najave protesta, izjave nakon protesta i sl.
Kako zapaža Slavujević da “politički marketing može da se
odredi kao komercijalizovana varijanta političke propagande,
usmerena na konkretne političke ciljeve i na kraća vremenska
dejstva, koja se, u uslovima političkog pluralizma i autonomije
medija, realizuje publicitetom i plaćenim oglašavanjem’’20, po
stavlja se pitanje u koju varijantu spadaju tekstovi sa saopšte
njima koja se prenose u cijelini ili izjavama koje su dominantna
forma, bilo da dolaze od strane vladajućih ili opozicionih partija.
Možda upravo zbog toga L’Etang (L’Etanj) podsjeća da za neke
teoretičare politička komunikacija nikada ne može biti nešto više
od ideološke propagande21. Kada, nakon analize, uvidimo da ta
kvi tekstovi nijesu plaćene reklame i oglašavanja, već plasirane
18 Isto, str. 160
19 Kljajić, V. (2012) Intervju u štampi, u online magazinima, na internetu, Beo
grad: Čigoja štampa, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, str.
147.
20 Slavujević, Z. (2007) Politički marketing, Fakultet političkih nauka, Beo
grad: Čigoja štampa, str. 23.
21 L’Etang, J. (2008) Public relations, Concept, Practice and Critique, London:
SAGE Publications Ltd., p. 115.
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informacije, vješto upakovane u novinarske forme, onda dola
zimo do zaključka da je riječ o propagandnim djelovanjima PR
službi i manipulacijama medija u odnosu na građane, jer svjesno
pristaju na uticaj od strane političkih struktura.
Međutim, kako primjećuje Slavujević “rafinisani oblici upotre
be i zloupotrebe medija u cilju promocije partija ili političara ne
isključuju pokušaje direktne institucionalne i neinstitucionalne
kontrole nad medijima ni u zemljama razvijene demokratije’’22
Tako Mekneir (McNair) s pravom ističe da se “u vrijeme izbo
ra gledišta izražavaju u obliku stranačkih preferencija. Pojedine
novine aktivno vode kampanju u korist svoje omiljene stranke,
a ocrnjuju ili kritiziraju ostale. Popularni tabloidni tisak činit će
to na otvorenije propagandistički, ‘populistički’ način, popraćen
različitim stupnjevima izvrtanja, neistine i senzacionalizma, dok
će novine velikog formata razložnije izložiti svoja gledišta. I
jedni i drugi će odabirati vijesti, imajući na umu izgradnju kon
kretna imidža (pozitivna ili negativna) neke stranke’’.23 Takav
stav kao da je preuzet iz analize crnogorskih novina, jer u naj
većoj mjeri, oslikava djelovanje u periodu nakon predsjedničkih
izbora. Kao primjer mogu poslužiti brojni naslovi koji su se od
nosili na DPS ili predsjedničkog kandidata Vujanovića. “‘Prave’
vijesti se, dakle, mogu primjeniti kao oblik političke intervencije
sa svrhom da se ocrne političke organizacije i utječe na bira
če’’,24 zaključuje Mekneir.
Imajući u vidu činjenicu da je jedino Pobjeda list koji je kvanti
tativno naklonjen u tekstovima vladajućem establišmentu onda
možemo da zaključimo i to da je uticaj PR službi opozicije na
uređivačku politiku toliko značajan da se i ne posvećuje dovolj
na pažnja državnim organima ili vladajućoj partiji. Sigurno su
mediji uvijek zainteresovani za senzaciju i sukob, što u krajnjem
i prodaje novine, koje im iz opozicionih redova vješto plasiraju
iz dana u dan. Kako zapažaju Katlip i ostali “nedostatak pažnje
medija je redak slučaj, a događa se najčešće kada državne usta
nove to najmanje žele. S druge strane kada vladine ustanove žele
medijsku pažnju, novinari mogu da odluče da informacija nije
vredna pažnje ili da su suviše zauzeti drugim temama, tako da ne
primete neko državno saopštenje za javnost’’25.
Bez obzira da li je riječ o uticaju partija na izvještavanje novi
na u Crnoj Gori i da li se radi o osmišljenoj strategiji dolazimo
22 Slavujević. Z. nav. delo, str. 147.
23 McNair, B. (2003) Uvod u političku komunikaciju, Zagreb: Fakultet politič
kih znanosti, str. 75-76.
24 Isto, str. 76.
25 Katlip, M. S., Senter, H. A. i Brum, M. G. Uspešni odnosi s javnošću, Beo
grad 2006, str. 476.
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do zaključka na koji nas upućuje L’Etanj, da svi politički siste
mi uključuju odnose s javnošću i da političke partije imaju svo
ju mehanizaciju za odnose sa javnošću, koju mogu sprovoditi
komunikacijski stručnjaci ili drugi stručni saradnici.26 U ovom
kontekstu nam može poslužiti i zaključak koji donosi Jevtović
da se savremena propaganda zasniva na otvaranju paralelnog
fronta koji se bori za osvajanje svesti masovne publike, a vode je
isključivo profesionalni timovi.”Fabrikovanje predstava obavlja
se preplitanjem virtuelne stvarnosti, moćne tehnologije i istini
tog sadržaja, pri čemu su agencije za odnose sa javnošću, nevla
dine organizacije i diplomatija u funkciji logističke podrške’’27.
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INFLUENCE OF THE POLITICAL PR ON THE EDITORIAL
POLICIES OF MONTENEGRO DAILIES
CASE STUDIES OF THE DAILIES  POBJEDA, DAN, VIJESTI
AND DNEVNE NOVINE

Abstract
PR services of state institutions, political parties and NGOs strive to
reach the citizens through the media. The spokespersons and PR staff try
to promote the ideas and goals they represent to the general public and
use various methods and techniques to this end. Although the services
dealing with PR and the relations with the media in Montenegro are
rare, it is evident that the phenomenon of placing information had
been an accepted practice even before these services were established.
This paper will try to determine the extent to which the political PR
affects the editorial policies of the dailies in Montenegro, as well as the
consequences. We start from an assumption that the organizations with
political activities do influence the media thus indirectly influencing
wider public, too. A method of quantitative and qualitative analysis
of the content of media releases and as well as a comparative method
were used. The dailies published in Montenegro, namely Pobjeda,
Dan, Vijesti and Dnevne novine are the subject of analysis, while the
period of analysis is the period following announcement of electoral
results in presidential elections of Montenegro i.e. April 20-26th,
2013. The study will determine to what extent the PR services are
used sources of information and how much the journalists process or
otherwise directly copy the information received, how many releases
are sent to the media, if they are crosschecked at all and how much the
media have reported on current events or independently searched for
particular information.
Key words: media, politics, PR, daily newspaper, Montenegro
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ПОРУКА У БОЦИ:
ИЗАЗОВИ СТРАТЕШКОГ
КОНЦИПИРАЊА ЈАВНЕ И
КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ
СРБИЈЕ
Сажетак: У првом делу рада разматра се концепт јавне диплома
тије у склопу промена парадигми међународних односа, које се од
вијају у радикално измењеном глобалном окружењу. Јавна дипло
матија се анализира превасходно кроз културне аспекте, у односу
на остале концепте, као што су пропаганда и „брендирање наци
је“. Други део рада посвећен је идентификацији кључних проблема
са којима се Република Србија суочава у погледу конципирања и
спровођења јавне и културне дипломатије. Анализира се инсти
туционални оквир и ефекти досадашњих политика репрезентаци
је Србије у иностранству. Указује се на неопходност дугорочног
синхронизованог ангажовања различитих актера на пољу јавне и
културне дипломатије Републике Србије, а у циљу афирмације не
само политичке позиције и угледа у свету, већ и зарад јачања ње
них економских и других развојних потенцијала.
Кључне речи: јавна дипломатија, културна дипломатија, стра
тешки аспекти, Србија

У актуелном рекомпоновању светских сила, битка за систем
вредности јавља се као кључни изазов, како у политичком,
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тако и у економском и културном смислу.1 Поље јавне и
културне дипломатије постало је предмет интереса не са
мо држава и влада, већ транснационалних заједница и ме
га корпорација, које су укључене у сложене процесе света
који се глобализује. Развој информационих технологија још
више је појачао ову борбу са идејом да се „буде свуда све
време“, што је постала и својеврсна парадигма глобалног
светског друштва умрежених јавности.
Имајући у виду тенденције међународних односа на глобал
ном нивоу, поставља се питање „Каква је позиција Србије у
свету који се глобализује?“. Више од генералног констато
вања стања ствари, важније је тражити одговоре у смислу
могућности које ће одредити будући ток развоја земље, у
чему питање угледа и поверења имају велики значај. Дакле,
да би се уопште размотрила питања какве поруке шаљемо
о себи у свет и коме их шаљемо, важно је успоставити но
ву перспективу у перцепцији ствари. Са изолованог острва
на мору тешко је комуницирати са светом, а још теже при
вући пажњу тог света и поделити са тим светом сопствене
вредности.
„Порука у боци“  може се описати као парадигма специфич
ног поља комуникације са светом. Такво сужено поље ко
муникацијског деловања изражено је кроз слање неусмере
них порука у чему није јасно ко су потенцијални примаоци
поруке, нити да ли ће порука уопште до њих доћи или ће
се вратити пошиљаоцу. Стратегија ове врсте комуникаци
је своди се на једносмерност, затвореност и неизвесност у
погледу ефеката и крајњих исхода. У овом раду разматрају
се јавна дипломатија и сродни концепти, а затим се анали
зирају оквир и праксе репрезентације Србије и њеног пред
стављања у свету, који прате логику „поруке у боци“, да би
се идентификовали основни изазови у погледу стратешког
конципирања јавне и културне дипломатије као дипломат
ских и развојних потенцијала Србије.

Значај јавне дипломатије у
измењеном глобалном окружењу
Истицање важности концепта „меке моћи“ (soft power) у
контексту међународних односа и дипломатије, а посебно
политичког позиционирања држава, постало је скоро опште
место у јавним, па и академским дискурсима постмодерног
1 Рад је настао у оквиру пројекта Факултета драмских уметности у Бео
граду Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских
уметности и медија (Србија 1989-2014), ев. бр. 178012, који финансира
Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.
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глобалног доба. Остваривање моћи над перцепцијама јавно
сти, управљање јавним мњењем и „битке за срца и умове“
представљају различите описе пракси које нису изуми са
времених политичких лидера. Јавна дипломатија као један
од кључних инструмената „меке моћи“ препозната је у ди
пломатској пракси много пре актуелних дебата о овом појму
у теорији и пракси. Историја међународних односа ХХ века
показала је да je „мека моћ“ била суштинска за политичке
сврхе колико и војна и економска моћ држава.2 Ако је доба
„тврде моћи“ било „пројекција силе“, онда се доба „меке
моћи“ представља као „партнерство“ чији је извор јавна ди
пломатија3. Овај симбиотски однос „меке“ и „тврде“ моћи
постао је кључни фактор савремених међународних односа,
који се одвијају у радикално измењеном транснационалном
окружењу.
Једна од првих дефиниција јавне дипломатије, у оквиру аме
ричке теоријске и стратешке парадигме, указује на то да се
ради о процесу комуникације који иницирају и/или спро
воде владе са страним јавностима у покушају да успоставе
разумевање за своје националне идеје и идеале, своје инсти
туције и културу, као и националне циљеве.4 Јавна диплома
тија је усмерена на унапређивање односа међу народима и
изградњу споразума заснованих на заједничким вредности
ма.5 Дакле, јавна дипломатија је двосмерни процес комуни
кације са циљем узајамне репрезентације представа и вред
ности држава и народа, уз развијање узајамног поверења и
разумевања.
Како истиче теоретичар међународних односа и концеп
та „меке моћи“ Џозеф Нај (Joseph Nye): „У међународној
арени ће бити привлачније оне земље чије су идеје и култура
ближи важећим међународним нормама, које јачају свој
кредибилитет у иностранству путем својих вредности и
политика, и које помажу да се уоквире одређена питања и

2 Упор. Кегли, Ч. В. и Виткоф, Ј. Р. (2006) Светска политика: тренд и
трансформација, Београд: Центар за студије Југоисточне Европе, Фа
култет политичких наука, стр. 15-55; Нај, Џ. (2006) Како разумевати
међународне односе, Београд: Стубови културе, стр. 10-57.
3 Leonard, M., Stead, C. and Smewing, C. (2002) Public Diplomacy, London:
Foreign Policy Centre, p. 66.
4 Tuch, H. (1990) Communicating With the World: US Public Diplomacy
Overseas, New York: Institute for the Study of Diplomacy; New York:
St. Martin’s Press, p. 3.
5 Ninkovich, F. (1996) U.S. information policy and cultural diplomacy, New
York: Foreign Policy Assn, p. 3.
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теме од значаја“6. Јавна дипломатија је, као елемент спољне
политике, постала нова парадигма дипломатије.
Дипломатија је деценијама уназад, у склопу реалистичке
парадигме међународних односа, била схватана као поље у
коме су улоге и одговорности актера јасно разграничене и
усмерене на међународни дијалог иностраних званичника.
Темељни изазови дипломатији постављени су, пре свега, у
контексту комуникације, која је сада усмерена на јавности7,
а не само на политичке актере. Заправо, то указује на основ
ну разлику између традиционалне дипломатије и јавне ди
пломатије. Док традиционална дипломатија гради односе
између суверених држава путем преговарања акредитова
них представника, као и других међународних актера, јав
на дипломатија је усмерена на шире јавности у страним зе
мљама, као и на одређене незваничне групе, организације и
појединце.8 Традиционални концепти дипломатије прошли
су кроз процес трансформације, пратећи много комплексни
је процесе глобализације, растуће интеграције економија и
друштава, и посебно драматичне промене у комуникацио
ним и информационим технологијама. Доминантни прин
ципи теорија стратешке политичке комуникације и хије
рархијски државно-центрични модели бивају допуњени и/
или повремено замењени комплекснијим формама комуни
кације у којима јавности постају партнери и „произвођачи“
дипломатских процеса.
У недостатку ширег теоријског утемељења јавне дипло
матије, и свођење на парадигму комуникацијских ефеката,
отворене су могућности за политичку инструментализацију,
као и за практично свођење овог појма на пропаганду или
неке друге мање или више сличне концепте. Тако је насту
пио тренд израде студија са променљивим референцама на
маркетинг, брендирање, стратешку политичку комуникацију
и пропаганду, које би требало да допринесу позиционирању
држава у свету кроз придобијање симпатија међу страним
јавностима. На пример, појам позиционирања9 се из мар
кетинга и стратешког менаџмента, са основним значењем
6 Nye, J. (2004) Soft Power: The Means to Success In World Politics, New
York: Public Affairs, pp. 31-32.
7 У овом раду прибегавамо генералном одређењу јавности као домена
друштвене организације од општег значаја и доступности.
8 Melissen, J. ed. (1999) Innovation in Diplomatic Practice, Basingstoke: Pal
grave Macmillan, pp. XVI–XVII
9 Књига која је веома утицала на развој и јачање концепта позиционирања
је Позиционирање, битка за ваш ум (видети: Ries, A. and Trout, J. (1981)
Positioning, The battle for your mind, New York: Warner Books - McGrawHill Inc.).
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стварања имиџа или идентитета производа у свести потро
шача, проширио и на поље јавне дипломатије. Зато је, у ци
љу бољег разумевања јавне дипломатије, потребно укратко
направити разграничење у односу на концепте пропаганде,
„брендирања нације“, међународних културних односа и
културне дипломатије. Слично јавној дипломатији, пропа
ганда и национално брендирање су у вези за саопштавањем
и упућивањем информација и идеја ка страним јавностима
са циљем да се промене ставови тих јавности или да се оја
чају постојећа позитивна уверења према датој земљи. Ме
ђутим, пропаганда и национално брендирање не указују на
концепт дипломатије, нити генерално сагледавају комуни
кацију са иностраним јавностима у контексту промена у
савременој дипломатији. С друге стране, концепт и праксе
међународних културних односа традиционално су блиски
дипломатији, иако је јасно да се разликују од њега, док се
у савременим истраживањима и праксама показују знатна
преклапања између два концепта.10
Разлика између пропаганде и јавне дипломатије је у обра
сцу комуникације, а основна сличност је сврха комуникаци
је. Јавна дипломатија користи дијалог као средство комуни
кације са иностраним јавностима у својим покушајима да
убеди људе шта да мисле, и за разлику од пропаганде, „чује“
шта други имају да кажу. У развоју управљања комуника
цијом са циљним и стратешким јавностима, јавна диплома
тија примењује функције технике односа с јавношћу11, па
се некада перципира синонимно и са овом облашћу. Сле
дећи концепт, који је у одређеној мери комплементаран са
јавном дипломатијом, национално брендирање12, бави се из
градњом, управљањем и промовисањем имиџа и идентитета
земаља помоћу маркетиншких техника и стратегија. Јавна
дипломатија се суштински разликује од брендирања по то
ме што је пре свега усмерена на унапређење и одржавању
добрих међународних односа, а не на тржишне принципе
„продаје“ дестинација.13 Дакле, ови се концепти разликују,
али не дају сасвим супротне одговорe на повећане изазове
10 Melissen, J. ed. (2005) The New Public Diplomacy. Soft Power in Internati
onal Relations, Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 16.
11 Катлип, С., Сентер, А. и Брум, Г. (2006) Успешни односи с јавношћу,
Београд: Службени гласник, стр. 15-30.
12 Видети: Anholt, S. (2007) Competitive Identity: the new brand management
for nations, cities and regions, London: Palgrave Macmillan, pp. 7-15.; Mor
gan, N., Pritchard, А. and Pride, R. (2012) Destination Branding, Taylor &
Francis, pp. 17-57.
13 Упор. Szondi, G. (2008) Public Diplomacy and Nation Branding: Concep
tual Similarities and Differences, Hague: Netherlands Institute of Internatio
nal Relations ‘Clingendael’, pp. 5-10.
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за идентитете земаља у контексту ефеката глобализације и
културне фрагментације.
Културни односи су као концепт много ближи јавној дипло
матији него што су то пропаганда и „брендирање нације“,
јер је у културним односима такође акценат на ангажовању
са страним јавностима, а не на „продаји“ порука, на узајам
ности и успостављању стабилних односа и изградњи пове
рења, уместо политичких кампања за придобијање „срца и
умова“14. Културна дипломатија се односи на успоставља
ње, развијање и одржавање спољних односа државе путем
културе, уметности и образовања и може се сматрати под
категоријом јавне дипломатије.15 И јавна и културна дипло
матија су „мека“ компонента државне моћи, која се наслања
на циљеве и приоритете „тврдих“ компоненти, као што су
војни и безбедносни ресурси државе. Културна дипломати
ја прати циљеве спољне политике једне државе и у складу
са њима обликује сопствене стратегије и програме. Такође,
уобичајена подела између културних и информативних ак
тивности је у глобално измењеним друштвеним, економ
ским и политичким реалностима готово искорењена, тако
да традиционалне културне размене сада не подразумевају
само „уметност и културу“ већ и комуницирање вредности,
начина мишљења и актуелних тема дате земље.
Међународни културни односи поимају се као проширено
поље теорије и праксе, у феноменолошком и практичном
политичком смислу, којим су обухваћене нове области и
приоритети, на пример промоција људских права и демо
кратских вредности, цивилно друштво и појмови као што је
„добра управа“ (good governance).16 Међународни културни
односи вођени су политичким циљевима, као што су јачање
утицаја у другој земљи или региону, изградња националног
имиџа и репрезентација националног идентитета, тако да ће
користити све позитивне резултате националних културних
политика у циљу постизања тих политичких циљева. Чак и у
случају да су међународни културни односи предмет подеље
них ингеренција између министарстава културе и спољних
послова, или ако припадају надлежности специјализоване
14 Ове кампање за освајање „срца и умова“ (wining hearts and minds) биле
су карактеристичне за хладноратовску културну дипломатију, нарочито
за програме САД у којима је учествовала и ЦИА (Видети, на пример: Sa
unders, F. (1999) Who Paid the Piper?: The CIA and the Cultural Cold War,
London: Granta Books и Wilford, H. (2008) The Mighty Wurlitzer: How the
CIA Played America, Harvard University Press).
15 Визомирски, М. и Шнајдер, С. (2006) Културна дипломатија, Београд:
Балканкулт, стр. 19-20.
16 Упор. Рогач Мијатовић, Љ. (2012) Дихотомије парадигми међународних
културних односа, Теме г. XXXVI, бр. 3, стр. 1047-1050.
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владине агенције, политички циљеви обично ће превагну
ти над секторским, односно културним аспектима. Дакле, у
пракси међународних културних односа култура прати по
литику и служи политици, па развојна питања често остају
подређена промотивној стратегији.
Имајући у виду да делокруг рада дипломатско-конзуларних
представништава, уређен Бечком конвенцијом о дипломат
ским односима (1961), обухвата извесна ограничења у по
гледу информативно-пропагандног деловања, управо се на
том пољу активности допуњују кроз рад културно-инфор
мативних центара. Културно-информативни центри, као
друга врста екстериторијалне државне јединице, служе за
конкретизацију дипломатских активности за које сама ди
пломатско-конзуларна представништва имају ограничења,
а најчешће се односе на културне, научне и образовне ак
тивности, као и на активности које се тичу промоције зе
мље и афирмације њеног угледа у јавности земље дома
ћина. Мисије културних центара и института  у вези су са
привлачењем пажње и публике првенствено међу страним
јавностима, а не само дијаспоре. Културни центри са гло
балном покривеношћу и широким спектром деловања, као
што су Француски културни центар, Британски савет, Гете
институт, Сервантес институт, представљају за своје матич
не земље главни инструмент јавне и културне дипломатије.
У свом раду често се опредељују за партнерства са јавним и
приватним културним сектором, како би остварили кључне
циљеве, а то су промоција језика, културног наслеђа, кул
турна и академска размена. Међутим, све већи број земаља
трансформише своје културне центре у институте, како би
се појачали ефекти активности у правцу сарадње и ангажо
вања јавности у земљи домаћина.
Према традиционалној, билатералној логици, размена је
представљала основни облик међународне културне сарад
ње и културне дипломатије. Карактеристично средство би
латералне културне сарадње су квоте размене или размена
по реципроцитету, на месечном, али чешће годишњем нивоу
(програми резиденција за уметнике; програми едукације у
разним областима; пројектне размене програма: изложбе,
позоришне представе и слично). У оквиру међународних
организација одвијају се процеси мултилатералног прего
варања и комплексног заједничког одлучивања држава чла
ница о одговарајућим областима. За разлику од билатерал
не сарадње, у преговарању учествују представници држава
чланица, непристрасне личности (експерти у личном свој
ству), представници држава нечланица, и посматрачи. Де
бата о билатерализму наспрам мултилатерализма односи се
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на мишљења да су то контрадикторне или независне стра
тегије сарадње, а у сржи расправа јесте став којим се одба
цује билатерализам као потенцијално опасан и конфликтан.
У већини западноевропских земаља напуштен је концепт
билатералне сарадње и прешло се на концепт мултилатера
лизма, као облика сарадње који по својој природи остварује
дугорочније интересе и резултате.
У новој ери „меке моћи“ јавне дипломатије (слика 1)17, нема
теријална и нормативна моћ, којом су обухваћени култура,
политички идеали, политике, кредибилност, одговорност,
интегритет и аутентично лидерство, јављају се као алтерна
тивно средство којим владе спроводе своје националне ин
тересе, како у домаћој политици, тако и у мултилатералним
међународним односима. Јавности су постале важни играчи
у међународној политици, као коначни победници или гу
битници када свет успева или не успева да се суочи са теку
ћим изазовима.

Слика 1
17 Адаптирано према: Szondi, G. нав. дело, p. 11.
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Задатак јавне дипломатије јесте да ствара аналитичке ресур
се, да промовише дијалог и да гради коалиције, путем стра
тегија комуникације, информисања и културних и образов
них програма. Систематско ангажовање са домаћим и ино
страним јавностима потребно је како би се идентификовала
и применила одређена решења која воде сарадњи. У таквом
окружењу владе треба да се крећу ка отворенијем стилу до
ношења одлука и њихове имплементације. Главни изазов је
сте препознавање међузависности успеха спољно-политич
ких циљева и комуникације са иностраним јавностима, као
и признавање чињенице да тај успех зависи од нивоа сарад
ње. Нови приступ јавној дипломатији значи да придобијање
разумевања других људи постаје све већи изазов. Ради се о
томе да је потребно доћи до спознаје да треба прићи људи
ма, пре него ли очекивати да они сами дођу до нас.
Ефективна јавна дипломатија захтева кредибилитет. Про
блем је у томе што се начини за достизање кредибилитета
разликују од једног до другог елемента јавне дипломатије.
На пример, међународни радио и тв емитери су кредибилни
када се придржавају новинарске етике и када се перципи
рају као слободни од политичког утицаја. Заступници кул
турне дипломатије црпе кредибилитет из уметничког кре
дибилитета и могу бити угрожени од било какве политичке
инструментализације. Кредибилитет перципираног извора
било које поруке или активности је значајан у одређивању
његовог утицаја као културног фактора кроз који се посма
тра, а који је често занемарен.
Државе свесно преузимају контролу над „својим именом“
или дозвољавају да им се оно наметне од стране јавног мње
ња. Владе треба да буду свесне да свака акција коју преду
зму, без обзира на опсег интересовања за њу, бива интерпре
тирана на начин на који се тренутно перципира сама нација.
Јасно је да је национална репутација тема од велике важно
сти за данашње владе широм света, мада за средства којима
се може значајно утицати не постоји довољно разумевања.
Реч је о стратешком конципирању јавне дипломатије, у коме
су суштински изазов и добробит националне стратегије ко
муницирани на начин који покреће аутентичну мотивацију
одабраних јавности. Ово уoбличавање стратегије укључује
свесни покушај да се реконструише контекст, односно да се
дебата постави у нови оквир, у који је потребно унети нове
Слика 1

садржаје и наративе, који на крају представљају и највећи
део ефективне јавне и културне дипломатије.
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Трагање за јавном и културном
дипломатијом Србије
Двадесет година након пада Берлинског зида, регион Југо
источне Европе је и даље подручје контрадикторних геополитичких и културних интереса, у чему још увек доми
нирају слике „имагинарног Балкана“, као и „оријенталног
другог“ у односу на Европу.18 Проблем позитивног препо
знавања с којим се Србија суочава, изузетно је комплексан,
имајући у виду не само баласт политичке прошлости, већ и
фактички недостатак позитивних асоцијација које се везују
за овај простор.19
Данас стицање кредибилитета, успостављање поверења
и унапређење угледа у међународним оквирима за Србију
представља неоспорно важан и неизбежан задатак, посебно
у контексту процеса европских интеграција. На национал
ном и локалном нивоу, Србија пролази пут који су прошле
остале новонастале земље из некадашње СФРЈ у изградњи
и репрезентацији националног идентитета. Политичка по
зиција Србије у међународним односима додатно је иском
пликована новим међународним поделама утицаја и репо
зиционирањем моћи транс-националних интересних група.
Позиционирање Србије као безбедне, стабилне и отворене
државе која дели европске вредности, најзначајнији је пред
услов у погледу захтева за приступање Европској унији, али
и зарад привлачења страних инвестиција и међународног
туризма. Тиме би требало да се покрене и економски и соци
јални опоравак земље, која је после деценијских транзици
оних процеса и даље позиционирана као „слаба“ држава20.
Србија спада у оне државе које нису изградиле културну по
литику, која би се, између осталог, тицала и идентитета и
представљања у свету кроз културну продукцију, и органи
зовања културног живота који афирмише културну разноли
кост, па према томе олакшава комуникацију са другим кул
турама и народима. Након етатистичког модела са снажним
идеолошким предзнаком, који је почео да се урушава заједно
18 Погледати, на пример: Тодорова, М. (2006) Имагинарни Балкан, Бео
град: Библиотека ХХ век, стр. 106; Бакић- Хајден, М. (2006) Варијације
на тему Балкан, Београд: Филип Вишњић, стр. 17.
19 Рогач Мијатовић, Љ. (2011) Имиџ Србије на путу ка Европи – десет го
дина касније, Образовање, уметност и медији у процесу европских ин
теграција 2 - Зборн ик радова ФДУ бр. 18, стр. 177-193.
20 На светској листи „слабих држава“ (Index of States Weakness in the Deve
loping World), Србија заузима 108. место. Видети: http://www.brookings.
edu/~/media/Research/Files/Reports/2008/2/weak%20states%20index/02_
weak_states_index.PDF, преузето 15. априла 2013.
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са државом у којој је развијан, Србија није успела кроз про
цес транзиције да дође до једног ефикаснијег, модернијег
система културне политике, који би могао да прати изазове
глобализације и модернизације у свим облицима. Србија се,
дакле, налази „између чекића и наковња“ и у погледу кул
турних политика Запада према њој, као и на спољне и уну
трашње културне политике Србије вођене према Европи и
свету, које се изражавају у дихотомним токовима европеиза
ције и поновне национализације културе.21 Ове дихотомије
посебно су значајне у перспективи грађења односа према
прошлости и рада на превазилажењу етнопсихолошких сте
реотипа, јер су у ближој прошлости митска интерпретација
прошлости Србије и стереотипне медијске представе веома
утицали на перцепцију Србије „изнутра и споља“. Конкрет
но, потребно је наћи одговор на питање који тип презента
ције прошлости, који треба да буде и културно и политички
релевантан, може помоћи у актуелном позиционирању Ср
бије путем јавне и културне дипломатије.
У идентификацији изазова за стратешко конципирање јавне
и културне дипломатије, важно је осврнути се на институ
ционални оквир, који се односи на актере, административну
структуру, као и улогу јавне и културне дипломатије у спољ
ној и културној политици Србије. Главни актери на пољу
јавне и културне дипломатије Републике Србије су Мини
старство спољних послова и Министарство културе, инфор
мисања и информационог друштва.
У оквиру Министарства спољних послова Србије (МСП),
Дирекција за међународну културну, просветну, научну, тех
ничку и спортску сарадњу, која се налазила у оквиру Гене
ралне дирекције за информисање и културу, до 2010. године
била је надлежна за послове из области културе. Од среди
не 2010. године, ова дирекција је сведена на ниво одељења
(Одељење за међународну културну, просветну, научну, тех
нолошку и спортску сарадњу), које функционише у оквиру
Сектора за билатералну сарадњу. Постоји и Одсек за јавну
дипломатију при Генералном секретаријату Министарства,
који, међутим, није у организационом смислу чвршће по
везан са одељењем које се односи на културу.22 Ово инсти
туционално сужавање деловања на пољу јавне и културне
дипломатије може се упоредити са ранијим структурама у
склопу СФРЈ и СРЈ, када је Србија имала Завод за међу
21 Dragićević Šešić, M. Between a Rock and a Hard Place: Cultural Policies of
and towards Serbia, in: Culture and External Relations: Europe and Beyond,
Batora, J. and Mokre, M. eds. (2011) London: Ashgate, pp. 157-159.
22 Информатор о раду, Министарство спољних послова Србије, www.mfa.
rs,  приступљено 17.09.2012.

152

ЉИЉАНА РОГАЧ МИЈАТОВИЋ
народну научну, техничку и културну сарадњу, који је уки
нут управо у време прве демократске владе 2001. године.
Осим ових организационих јединица, Министарство спољ
них послова располаже значајном дипломатском мрежом у
око 180 земаља света, са екстериторијалним јединицама у
оквиру којих су: амбасаде, односно дипломатско-конзулар
на представништва, у којима се обављају и културни посло
ви усмерени на успостављање и унапређење међудржавних
билатералних односа и мисије које су задужене за мултила
тералну сарадњу. Као једина екстериторијална јединица за
послове јавне дипломатије и културне сарадње јесте Кул
турно-информативни центар Републике Србије у Паризу, за
који Министарство спољних послова и Министарство кул
туре имају подељене надлежности.23
Министарство спољних односа Републике Србије нема
стратегију као ни посебан буџет за културну дипломатију.
Министарство спољних послова није у прилици да у већој
мери подржава појединачне уметнике, и културне радни
ке, јер се рад Министарства базира на већим пројектима од
државног интереса, а често је за реализацију пројеката нео
пходно постојање различитих уговора и протокола. Осим
тога, непостојање адекватних програма за унапређење ме
ђународних културних односа наводи Министарство да спо
радично помаже управо појединце, без неког озбиљнијег
плана. Оваква помоћ је добродошла, али не може настави
ти да буде пракса јер даје најмање резултата, а средства се
расипају јер се не троше плански. Министарство спољних
послова Србије прати већину културних акција која се оди
гравају између Србије и других земаља, помажући неке од
њих спорадично и понекад учествујући као водећи партнер
у неким од међународних културних иницијатива. Званич
ни извештај о обиму и квалитету ове сарадње не постоји,
док интерни извештаји покривају и оне програме који су се
одиграли као иницијатива других Министарстава, нарочито
Министарства културе. Ови извештаји представљају пописе
изведених програма и пројеката, нису потпуни и не садрже
стратешке одреднице.
Министарство културе се међународном сарадњом бавило
посебно у оквиру Сектора за међународне односе, европ
ске интеграције и развој менаџмента у области културе,
који је установљен 2003. године. Од средине 2010. годи
не, ова јединица је сведена на ниво Групе за међународне
односе у области савременог стваралаштва, у оквиру Сек
тора за савремено стваралаштво и културну индустрију. У
23 Исто.
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приоритетима деловања Министарства културе Републике
Србије за период од 2008. до 2011. године дефинисани су
циљеви и принципи културне политике, који се односе и на
међународне културне односе: очување културног наслеђа
и његово укључивање у савремене светске културне токове;
и активно учешће уметника и савременог уметничког ства
ралаштва у међународним културним токовима. Конкретне
акције у погледу јавне и културне дипломатије овим, као ни
наредним документима, нису дефинисана.
Када је реч о Закону о култури, на који се чекало готово чи
таву деценију, у њему се међународна културна сарадња
спомиње на два места, и то у контексту остваривања кул
турне политике. Прво је везано за обавезе Националног са
вета за културу, који „даје сугестије и предлоге за уређење
других питања у области културе као и међуресорне сарад
ње (наука, образовање, урбанизам, међународна сарадња,
итд.)“, а друго се односи на место међународне културне
сарадње у Стратегији развоја културе Републике Србије, ко
ја би требало да садржи: „приоритете међуресорне сарадње
(научноистраживачки рад, едукација, равномерни регио
нални развој, међународна сарадња, креативна индустрија,
културни туризам, итд.)“.24 Нова велика очекивања полажу
се на Националну стратегију за културу, којом ће бити дефи
нисани приоритети културне политике Србије у наредних
десет година, која би требало да се позабави и подручјем
културне односно јавне дипломатије Србије, у контексту ме
ђународних културних односа.
Србија је међу оним земљама које и даље третирају међу
народне културне односе и сарадњу превасходно кроз би
латералне форме, што се види како из институционалне
структуре водећих државних актера, тако и на основу самих
програма. Иако постоје билатерални споразуми о културној
сарадњи, у највећој мери се они не реализују. У оквирима
мултилатералних облика сарадње, као што су међународ
не организације, Савет Европе, Унеско, Европска унија, у
доброј мери Србија јесте потписница, која је ратификовала
читав низ међународних конвенција које се односе на са
радњу у области културе, чиме се обавезала, у складу са
нашим Уставом, да их у потпуности поштује и примењује,
али која у пракси то, у највећој мери, не спроводи. Поред
тога, постоји низ међународних организација и асоцијација,
у којима Република Србија нема довољно активно учешће,
нема довољну видљивост, односно нема континуитет. То су,
24 Закон о култури. http://kultura.gov.rs/zakon-o-kulturi, приступљено 10.
мај 2013.
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пре свега, Међународна организација Франкофоније, Савет
министара културе Југоисточне Европе, као и Црноморска
економска сарадња, Форум словенских култура, Јадранскојонска иницијатива, Дунавска сарадња и сл.
Један од највећих и најстаријих програма Савета Европе,
који се односи на интегрисани концепт културне баштине,
европског културног идентитета и културног туризма су
Путеви културе (културне руте, културне маршруте). Као
пример добре праксе, Путеви културе Србије у програму
Европских путева културе Савета Европе, обухватају широк
историјско-цивилизацијски круг, повезујући тако не само
прекинута сећања унутар идентитета Србије, већ и додирне
тачке са заједничким вредностима Европе. На тај начин те
ме које се тичу политике сећања тј. културе сећања и интер
културног дијалога, као и заштите културног наслеђа долазе
у фокус кроз ове путеве културе. У том процесу сагледавања
могућности садржане су и основе за наредне фазе изградње
културних рута, а то су позиционирање, подизање видљиво
сти и регионално повезивање.25
Национална комисија за Унеско Србије нема концепцију у
погледу проактивног деловања. Унесково схватање ових ко
мисија као изузетно важне теренске мреже коју то међуна
родно тело има и које треба да буде отворено не само према
државним институцијама, него и према приватном сектору,
према вандржавним актерима. У том смислу, кључно је ура
дити анализу међународних докумената везаних за културно
наслеђе и споменике културе, као и за остале области у ко
јима се ко ангажује, као што су креативне индустрије. Тема
културне баштине као незаобилазног елемента у културној
политици земље, а посебно њеној међународној димензији,
захтева посебну анализу, којом би се размотрили најзначај
нији сегменти, а највише интерпретација значења култур
не традиције у оквиру националног културног идентитета.
За креативне индустрије, с друге, стране, може се рећи да
су у самом повоју у Србији, и да тек предстоји озбиљнији
рад на афирмацији ове области у контексту јавне и културне
дипломатије.
Праксе и програми културне дипломатије, који чине око
сницу подршке државних актера у јавној и културној ди
пломатији Србије указују на извесна „лутања“ у погледу
садржаја и политике креирања ових програма.26 Резултати
25 Рогач, Љ. (2010) Србија у европским путевима културе, Култура бр. 128,
Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 274-294.
26 Рогач Мијатовић, Љ. (2011) Културне активности Србије у Европи
и свету: 2000 – 2010., Култура бр. 130, Беог рад: Завод за проучавање
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истраживачког узорка показују да је Србија у протеклих
десет година само делимично и спорадично пратила своје
спољнополитичке принципе у односу на културне праксе.
То се пре свега односи на недостатак спровођења акција и
пракси у земљама ЕУ у којима је имиџ Србије најслабији,
као што су Холандија и Белгија, али и на регионалну сарад
њу у ширем смислу. Такође се може говорити о недостатку
артикулисаних програмских наратива у односу на постоје
ће културне вредности и културне обрасце идентитета. На
примерима анализираних културних програма, уочљива је
подељеност српске културне матрице између европског и
традиционалног идентитета. То указује на присуство дихо
томија европеизације и нових вредности наспрам традиција
изражених у православљу и византијском наслеђу. Из тога је
јасно да у Србији још увек не постоји јасан концепт култур
не политике, али такође сама култура није препозната као
један од приоритета у спољној политици државе.
Поред Министарства спољних послова и Министарства
културе, поље јавне и културне дипломатије дотичу и оста
ли државни актери, пре свега у области образовања, туризма
и спорта.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је на
неколико нивоа упућено на дугорочно унапређење позиције
Србије у свету путем свог образовног и научног капитала.
Лекторати за српски језик и књижевност на страним универ
зитетима као главно средство за промоцију језика, суочавају
се са сложеним проблемима. Посебно је алармантно гашење
лектората на престижним европским универзитетима Бер
лину, Хајделбергу и Кракову, који нису успели да се одрже
у трци земаља из бише Југославије за позицион
 ирањем сво
јих језика и културе. Други изазов је у вези са образовним
капиталом Србије и чињеницом да је скоро пола милиона
високообразованих кадрова напустило Србију у протеклих
двадесет година, у чему се огледа и недостатак постојања
механизама којим би се ангажовали врхунски и млади науч
ници у промоцији Србије. Министарство омладине и спор
та са одређеним резултатима управо на пољу међународне
сарадње и промоције Србије има одређене предности у по
стизању ефикаснијих и ефектнијих резултата. Организова
њем Универзијаде у Београду 2009. године, као и ранијих
међународних спортских догађаја (на пример, европска пр
венства у кошарци, одбојци, ватерполу и слично), Србија је
добила доста на привлачности у страној јавности. Имајући
у виду да се тзв. спортска дипломатија све више пробија као
културног развитка, стр. 436-454.
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значајан фактор у обликовању имиџа земаља широм света,
изузетно је важно синергијско ангажовање домаћих држав
них и недржавних актера на том пољу.
Туристичка организација Србије и Сиепа такође се баве
промоцијом Србије, пре свега као туристичке дестинације и
дестинације са повољним условима за страна улагања, чиме
би требало да се јача економска конкурентност Србије у ре
гиону. Иако се баве специфичним аспектима промоције који
полазе од економске логике, са превасходно маркетиншким
приступом, и имају другачије механизме на располагању,
неопходно је истаћи значај ових актера у позиционирању
Србије у контексту јавне и културне дипломатије. С друге
стране, у праксама ових актера показује се недостатак ја
сних наратива за позиционирање Србије. То се потврдило и
у ранијим покушајима за „брендирање“ Србије преко анга
жовања страних агенција.
Анализом делокруга рада водећих актера на пољу јавне и
културне дипломатије Србије, показује се да интерсектор
ска сарадња није у потпуности системски уређена, иако се
поводом специфичних питања и проблема или пројеката,
спорадично успостављају везе у форми интерминистарских
радних група. Такође се може констатовати да Србија има
пасивну и дефанзивну културну дипломатију, јер не посто
ји транспарентна визија по питању циљева, као ни крајњих
„корисника“ ка којима су упућене акције јавне и културне
дипломатије. Јасно је да планирање акција јавне и култур
не дипломатије носи одређене ризике, у смислу предвиђа
ња ефеката, и слично, иако се о одређеним аспектима без
компликованих процедура могу донети генералне процене.
Те процене се управо односе на области и типове програ
ма који се подржавају, као и на врсту подршке коју држава
обезбеђује у том смислу.
Коначно, треба нагласити да се под утицајем измењене па
радигме међународних односа у европским и светским
оквирима посебно развија тзв. грађанска дипломатија, од
носно она врста активности која долази кроз иницијативе
и акције цивилног друштва, као и грађана појединачно. У
Србији данас, упркос значајном деловању организација ци
вилног друштва током почетних фаза транзиције, не постоји
јасно и видљиво деловање ове врсте актера, који би требало
да буду главни заговорници дијалошки конципираних прак
си јавне и културне дипломатије.
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Где ће стићи наша „порука у боци“?
Србија, као традиционална земља, припада Европи, али не
дели све вредности које се сматрају европским, већ негује
и оне које се односе на колективизам, православно насле
ђе и нацију. Оно што остаје као важан задатак, а последица
је дугог периода дисконтинуитета, јесте потреба за реде
финисањем односа према различитим друштвеним тради
цијама, културним матрицама, обрасцима и идентитетима,
који опстају у садашњости и који отежавају не само пред
стављање Србије свету већ и њен културно одрживи развој.
Тај недостатак изграђених вредности представља основни
изазов за конципирање јавне и културне дипломатије Срби
је и њихово спровођење кроз институције и јавне политике.
Једнако важан изазов су наративи, односно приче кроз ко
је се артикулишу специфичне, кључне вредности, култур
ни обрасци и маркери идентитета Србије. Те приче треба да
у аутентичном и помирљивом кључу представе најважније
идеје, митове и симболе који изражавају део тог идентитета
и традиције.
Дефинисање оријентације је, дакле, базични корак у конци
пирању правца јавне и културне дипломатије Србије, којим
су обухваћене вредности и наративи. То значи да приори
тети треба да буду једнако и традиционалне вредности (на
слеђе, језик, обичаји и слично) и оне које везују Србију за
европски цивилизацијски круг (а које се везују за савремене
грађанске вредности). Основна „карта“ којом Србија може
дефинисати своју симболичку (па и политичку) позицију
кроз јавну и културну дипломатију јесте она о споју Истока
и Запада, односно промоцијом богатства културне разноли
кости који су обједињени на овом простору. На питање где
је Србија на светској мапи, у том смислу, одговор би могао
бити: „тамо где Дунав среће Балкан“. То би за конципирање
јавне и културне дипломатије Србије значило не више би
рање страна између Запада и Истока, већ претварање једне
раније успостављене стереотипне слике у сопствену пред
ности. Србија може бити и подунавска земља и балканска
земља, и модерна и традиционална, и на Истоку и на Западу,
и то треба да буде основа конкурентности и позиционирања
Србије кроз јавну и културну дипломатију.
Изазови који се намећу у погледу стратешког конципира
ња и планирања јавне и културне дипломатије су сложени
и произилазе из недостатка основног усмерења и вредно
сне оријентације, као и практичних комуникационих еле
мената. Како формулисати поруку? Како послати поруку,
која средства одабрати и коме је упутити? Како обезбедити
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трајност и континуитет деловања? Коначно, како успоста
вити квалитет садржаја и програма? Прво је важно препо
знавање потребе за развојем јавне и културне дипломатије,
а затим израда стратегије, којом ће се промовисати идеје,
култура и наративи о Србији. То улагање напора у мењању
слике у вези са перцепцијама страних јавности о Србији је
веома важан корак. Важно је у континуитету предочавати
разлоге због којих се не сме изоставити компонента јавне
и културне дипломатије из спољнополитичких активности
Републике Србије. Афирмација и промоција идентитета,
представљање културне баштине, али и креативности и на
учних иновација као дела културног капитала земље, могу
бити значајни фактори како за побољшање угледа и имиџа
Србије, тако и за успостављање поверења и поштовања у
међународним односима.
Од изузетне је важности препознавање јавне и културне
дипломатије као дугорочно ефективних средстава у јачању
угледа и позиције Републике Србије у међународним од
носима. Дакле, императив је да држава дефинише основне
правце и концепцију јавне и културне дипломатије, у склопу
приоритета спољне и културне политике, као и да обезбеди
веће финансијско и организационо дугорочно ангажовање,
како би се развијали афирмативни сценарији о будућности
Србије на „великој шаховској табли“ и њено померање од
периферије ка центру. Реч је о потреби за осмишљавањем
новог културног концепта, у који би био уграђен онај систем
вредности који трасира развојни пут Србије. Основно пита
ње, дакле, у погледу конципирања јавне и културне дипло
матије остаје питање наратива, односно приче коју Србија
прича о себи. То је уједно старо и ново питање свих питања:
„Ко смо, куда идемо и где желимо да стигнемо?“
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MESSAGE IN A BOTTLE: STRATEGIC CHALLENGES
OF CONCEPTUALIZING  PUBLIC AND CULTURAL
DIPLOMACY OF SERBIA
Abstract
The first section of this paper discusses a public diplomacy concept
within the international relations paradigm shift that takes place in a
radically changed global environment. Public diplomacy is analyzed
primarily through cultural aspects in relation to other concepts such
as propaganda and “nation branding”. The second part is dedicated to
identification of the key problems that the Republic of Serbia is facing
regarding conceptualization and implementation of public and cultural
diplomacy. It analyzes the institutional framework and effects of
international Serbian policies up to now. It points to the need for longterm synchronous involvement of different actors in the field of public
and cultural diplomacy of the Republic of Serbia, in order to promote
not only its political positioning and reputation in the world, but for the
sake of strengthening its economic and other development resources.
Recognition of public and cultural diplomacy as an effective long-term
means of building the reputation and position of the Republic of Serbia
in international relations is extremely important. It means to articulate
the need to design a new cultural concept, which would be built into a
system of values that traces the path of Serbian development. The basic
question, therefore, in terms of conceptualization of public and cultural
diplomacy, remains the question of the narrative. This is the new and
the old question of all questions: “Who are we, where are we going and
where do we want to go?”
Key words: public diplomacy, cultural diplomacy, strategic aspects,
Serbia
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ОНЛАЈН ОДНОСИ
С ЈАВНОШЋУ
Сажетак: У раду „Онлајн односи с јавношћу“, тема истражива
ња су односи с јавношћу у дигиталној ери, посебно онлајн (online)
- основне карактеристике и особености, потенцијал веба (wеb)
за е-ПР, изазови и предности дигиталне комуникације. Кратак
преглед одабраних теор ијских радова у којима се критички про
мишљају и дефинишу онлајн односи с јавношћу, такође је овде
представљен. Анализиран је и потенцијал мреже за дијалог, јавну
расправу и интерактивност, као и потенцијал блогова и друштве
них мрежа за односе с јавношћу у дигиталном 21. веку. У закључку
рада дат је кратак критички приказ места, улоге и потенцијала
онлајн ПР-а.
Кључне речи: односи с јавношћу ( ПР), е-ПР, онлајн, интернет,
друштвени медији, комуникација

Сигнали који знају за себе
Заједница корисника Интернета биће водећа струја свако
дневног живота. Његова демографија ће све више личити
на демографију самог света…Истинска вредност мреже
мање лежи у информацијама а више у заједници. Инфор
мативни аутопут је више него пречица ка свакој књизи у
Конгресној библиотеци. Он ствара потпуно нову глобалну
социјалну фабрику.1
Писао је, пре скоро две деценије, и сасвим тачно предвидео,
Николас Негропонте, у поглављу Сигнали који знају за се
бе, данас већ култне књиге Бити дигиталан. Заједница ко
рисника интернета данас јесте водећа струја свакодневног
живота и њихове активности у великој мери обликују раз
личите видове дигиталне комуникације, чије су суштинске
1 Негропонте, Н. (1998) Бити дигиталан, Београд, стр. 173.
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особености – интерактивност, транспарентност, велика бр
зина, презасићеност информацијама (information overload),
нестајање временских и географских ограничења, умрежа
вање и сл. Презасићеност информацијама представља јед
ну од кључних одлика дигиталног доба и екранске културе.
Све ређе се поставља питање разумевања информације, јер
се скратило и променило време њеног пута, или тачније –
њихових путева.2
Уз то, корисник интернета добио је могућност да не буде
више само пасивни учесник у једносмерној комуникацији,
већ да директно утиче на њен ток и садржај. Могућност да  
буде активан учесник у комуникацији, која је двосмерна и
интерактивна, у правом и најлепшем значењу тих речи   двадесет и четири сата, на било ком крају света, на различи
тим језицима и у различитим културолошким контекстима.
Могућност да обликује садржај дијалога, да утиче на време
и структуру комуникационог канала. С друге стране, пре
оптерећење информацијама (и потреба за управљањем у
таквим условима) је основни изазов који уноси дигитална
димензија у комуникацијама.3
Интерактивност чини интернет радикално другачијим ме
дијем у односу на све досадашње, условно речено, традици
оналне преносиоце поруке. И управо ова карактеристика је
пресудно утицала на промене у области односа с јавношћу.
Данас Интернет не само да постаје најважнији вид кому
никације са потрошачем и најефектнија тачка утицаја на
њега, већ се, у не тако далекој будућности, предвиђа да он у
себи обједини све остале комуникационе медије.4
Технолошки напредак пресудно је утицао и на односе с
јавношћу. Нове комуникацијске технологије омогућиле су
стварање конкурентних тржишта на којима подједнако
егзистирају мала и велика подузећа, цивилне и јавне орга
низације, те други дионици. У складу с цјеловитом концеп
цијом комуникације нових односа с јавношћу и маркетинга,
тежиште производње више није на масовној производњи,
него на персонализираној производњи и дистрибуцији. У ин
терактивним односима с јавношћу главно мјесто заузима
комуникацијски модел “један на један” и “многи на многе”,
док су основно полазиште - захтјеви и жеље припадника
2 Вученовић, Т. (2011) Грађанско новинарство у дигиталном 21. веку,
Култура бр. 132, Београд: Завод за проучавање културног развитка
3 Лалић, Д. (2010) Социјалне мреже у функцији унапређења интерних
однoса с јавношћу, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Факултет тех
ничких наука, стр. 101.
4 Костић М., Онлајн ПР, 12.03.2012., http://www.veza.biz/mkostic/35.html
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публике јавности који се настоје прихватити као партне
ри, или им се такав однос само жели предочити.5
У овако скицираном друштвеном контексту дигиталне ере,
улога ПР-а постаје још значајнија и комплекснија. Односи
с јавношћу на интернету су, пре свега, област и пракса у
настајању, која се непрекидно мења. За успешно бављење
односима са јавношћу на интернету, неопходно је стицање
адекватних знања из области управљања онлајн репутаци
јом и комуникацијом. ПР практичари (PR practitioners) тра
гају за одговорима на актуелна питања: Како дати праву ин
формацију у правом часу и на прави начин, у дигиталном
свету? На који начин се изборити за публицитет? Како да
наша информација упућена циљној јавности буде примеће
на и усвојена, у изузетно великом броју вести којима смо
непрекидно изложени?

Word of Mouth VS Word of Mous e
Бројне дефиниције одређују, на мање или више сличан на
чин, појам односа с јавношћу. Оно што је потребно да на
гласимо је чињеница да се односи с јавношћу баве људима.6
Проф. др Винка Филиповић и проф. др Милица Костић, из
двајају следеће одређење овог појма – ПР представља уме
ће рада и говора који ће створити повољно мишљење код
људи о некој организацији, институцији или појединцу.7
Односи с јавношћу представљају планиран и трајан на
пор да се успостави и одржи наклоност и разумевање
између организације и њених циљних јавности.8 Сем Блек
(Sаm Black), почасни професор на Универзитету  Стирлинг
(University of Stirling) и један од пионира у области односа
с јавношћу у Великој Британији, сматра да је веома тешко
дефинисати односе с јавношћу и да већина, ако не и све де
финиције, представљају, у ствари, описе ефеката, а не праве
дефиниције. Овај аутор највише је наклоњен следећој дефи
ницији: Пракса односа с јавношћу је уметност и знање ко
јим се, кроз узајамно разумевање засновано на истинитом
и потпуном обавештавању, постиже хармонија са околи
ном.9 Модерни концепт односа с јавношћу сврстава ову ди
сциплину у област  менаџмента. Са технолошким развојем и
5 Demeterffy Lančić, R. (2010) Novi mediji i odnosi s javnošću, Medijske stu
dije, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, str. 157.
6 Филиповић, В. и Костић Станковић, М. (2008) Односи с јавношћу,
Београд, стр. 3.
7 Исто, стр. 4.
8 Блек, С. (2003) Односи с јавношћу, Београд: Клио, стр. 44.
9 Исто, стр. 11.
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напретком, настајала су и нова подручја и занимања у окви
ру ПР-а – онлајн ПР консултант, дигитални стратег, e-ПР
итд. Термин онлајн комуникације је све више у употреби –
као термин који обухвата и маркетинг и односе с јавношћу  
на интернету, а питање које је и даље кључно, и у реалном и
у виртуелном свету је – како ћемо најбоље да пласирамо ин
формацију? Јер, Ви сте оно што објављујете. Људи траже
аутентичност а не добро сложену причу. Желе сарадњу а
не пропаганду.10
Дефиниција Мајкла Левина (Michael Levine), писца књиге
“Guerrilla P. R. Wired“, коју наводи Миодраг Костић у се
рији текстова под називом Шта је ПР - online public rela
tions- гласи - ПР је уметност да се људима понуде разлози
да увере сами себе. Онлајн ПР, наставља овај аутор, пред
ставља скуп свих акција које бисте предузели на Интерне
ту, са циљем да се ваша порука пренесе људима који би за
њу били заинтересовани…Укратко, онлајн ПР није о томе
како довести посетиоце да виде ваш сајт, већ како да се,
користећи ваш веб сајт, о вама прича на најгледанијој те
левизијској емисији у земљи.11
Комуникација путем веба, те упораба нових технологија
(друштвених мрежа) ради учинковитијег комуницирања с
дион ичарима - је дефиниција која је дата у Речнику појмова,
на сајту Хрватског друштва за односе с јавношћу (ХУОЈ,
Хрватска удруга за односе с јавношћу).12
Односи с јавношћу на интернету представљају сегмент
ПР-а са највећом перспективом, сматра Ђорђе Таловић, ПР
консултант, али упркос томе, у Србији је овај начин кому
ницирања с циљним јавностима и даље запостављен.13 По
дизање свести о значају и улози интернета као медија, који
релативизује значај свих других медија, је посао који је још
увек пред нама. Као добар пример ПР праксе, која се поја
вила и код нас, поменути аутор наводи – пренос догађаја
уживо, путем интернета. Ова врста ПР активности у све
ту се примењује одавно, а највеће светске компаније имају
своје онлајн телевизије, које уколико не емитују програм 24
часа дневно, приказују и чувају бројне прилоге о компанији
и њеним активностима, које посетилац може да погледа
10 Исто, стр. 44.
11 Костић, М. нав. дело, 13.03.2012.
12 17.05.2012. http://www.huoj.hr/baza-znanja/rjecnik-pr-pojmova-hr101
13 Талевић, Ђ. Односи с јавношћу: Онлајн ПР, у: Употреба информационокомуникационих технологија у Републици Србији, (2008), Београд: Ре
публички завод за статистику Србије, 24.07.2009., 03.04.2012., http://bif.
rs/2009/07/odnosi-s-javnoscu-onlajn-pr
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када год пожели.14 Једна од веома важних фаза, закључује
Таловић, у оквиру односа с јавношћу је – евалуација и ме
рење ефеката ових односа, на различите начине. Једна од
могућности за мерење квантитета јесте бројање посета
одговарајућем сајту, коју обезбеђује Гугл аналитикс, као и
сву пратећу статистику.15
У Википедији (Wikipedia) под одредницом   Интерактив
ни ПР пише - подразумева се употреба бројних интернет
алатки и технологија – претраживача, друштвених меди
ја, блогова, веб 2.0 и сл., које омогућавају директну кому
никацију са циљним јавностима и публиком, без искључивог
ослањања на мејнстрим медије и издања.16
Термин интерактивни ПР имплицира двосмерну комуни
кацију, између организације и јавности. У Европи, Дејвид  
Филипс (David Phillips) је написао Управљање репутацијом
у сајбер простору (Managing Reputation in Cyberspace)1999.,
Онлајн односе с јавношћу (Online Public Relations), 2001.,
и, са Филипом Јангом (Philip Young), Односе с јавношћу –
друго издање (Online Public Relations Second Edition), 2009.,
у којој је описана форма и природа интернетом посредова
них односа с јавношћу. Друге две публикације укључиле су
друштвене медије, као и многе друге платформе за комуни
кацију – као што је нпр. мобилни телефон, онлајн машине за
игрице и сл. Интерактивни ПР обухвата све форме комуни
кације, није ограничен само на онлајн саопштење за јавност,
користи све елементе за изградњу односа али чува значај
изговорене речи.17
Интернет методе су се појавиле као брз и прикладан начин –
пут  обраћања јавности, али су боље окарактерисане терми
ном дигитални ПР.  Иако је дијалог подстакнут онлајн, по
вратна спрега може се дешавати офлајн, и, такође, може да
буде мања од жељене. Потенцијално велики број корисника
којима желите да се обратите ( без придржавања неких ва
жних правила које су установили истраживачи и практича
ри) – не подразумева и успешне онлајн односе с јавношћу.  
Данас, стога, имамо ситуацију у којој традиционалне тех
нике којима су се маркетинг и односи с јавношћу користили
шездесетак година, више не вриједе, па сувремени односи
с јавношћу више не зависе толико од буџета организаци
је, скретања позорности медија, него од способности
14 Исто, 03.04.2012.
15 Исто, 05.04.2013
16 12.02.2012., http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_public_relations
17 Исто, 13.02.2012.
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властитих служби да наведу људе да их сами нађу, али и да
производе и дистрибуирају информације. У традиционал
ним односима с јавношћу и у маркетингу, ова се техника
зове “Word of Mouth” (“од уста до уста”), и претпоставља
аквизицију нових клијената препорукама постојећих. У мо
дерном интернетском смислу назива се “Word of Mous e”…
Интернет је односе с јавношћу поновно учинио јавнима,
након што су годинама били усредоточени искључиво на
медије.18
Утицај нових технологија на функцију односа с јавношћу,
истраживала је и др Мајда Тафра Влаховић, предавач на
Универзитету у Дубровнику. Посао ПР практичара у вирту
елном свету постао је још осетљивији и сложенији, сматра
др Влаховић, могућности комуникације су се повећале као
и ризици које њена транспарентност и свеприсутност, носе
са собом. Е-ПР менаџмент се односи на управљање репу
тацијом као интегралном компонентом односа управљања
и стратешког смјера, који су изравно под утјецајем интер
нета.19 У ери информационо – комуникационих техноло
гија, истраживање и анализа за потребе ПР-а су олакшане,
али је комуникацијска технологија покренула снаге које су у
стању дјеловати против организација досад незамисливом
брзином и досегом.20 Ипак, док прате достигнућа нових тех
нологија, ПР професионалци ће се, такође, наћи и пред број
ним изазовима – пред питањима приватности, ауторских
права, протока сумњивих информација, контроле и надзора
на глобалној рачунарској мрежи, информацијске саботаже и
многим другим.
У прегледној књизи, посвећеној односима с јавношћу на ин
тернету Мет Хајг (Matt Haig),21 у уводном поглављу пише о
односима с јавношћу као кључу пословног успеха у онлајн
свету. Наравно, додаје, добра комуникација је одув ек била
важна за пословни свет али са појавом интернета она је
постала - суштина. Овај нови медијум зато доноси и нову
форму маркетинга, у којој је онлајн тачка сусрета између
предузећа и јавности – све.22 Указујући на значај и суштину
18 Demeterffy Lančić, R. (2010) Novi mediji i odnosi s javnošću, Medijske stu
dije, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, str. 159.
19 Влаховић, Т. М. (2007) Утјецај нових технологија на функцију односа
с јавностима, Медиан али, Дубровник: Свеучилиште у Дубровнику, стр.
170; http://hrcak.srce.hr, 07.05.2012.
20 Исто, стр. 170.
21 Haig, M. (2001) The Essential Guide to Public Relations on the internet,
United States, Milford: Kogan Page ltd.; 11.01.2012., http://books.google.rs/
books.
22 Исто, стр. 1; 12.01.2012.
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е-ПР-а, аутор закључује, с правом или не, да би све што ра
димо онлајн требало да се сматра ПР активношћу. На ин
терн ету сте перманентно изложени спољашњем свету. У
стварном свету можете своју канцеларију да сакријете од
љубопитљивих очију али када сте на интернету – ви сте
у-на медију. И све што поставите онлајн утиче на вашу
репутацију...23

Хoћемо оно што хоћемо – када ми то хоћемо
Мр Бернард Миочић (Задар, ОТП банка) истраживао је ме
дије и моделе односа с јавношћу на интернету, 2008. године,
у раду Модели односа с јавношћу у онлајн окружењу.24
Тежиште истраживања било је на двосмерно – интерак
тивној комуникацији и остваривању дијалога, а испитива
но је до које мере и са каквим успехом се постојећи офлајн
(offline) модели односа с јавношћу, користе у комуникацији
интернетом? Резултати спроведеног истраживања, показују
да запослени у ПР службама још увек највише користе ин
тернет као модел јавног информисања и да нису, у довољ
ној мери, препознали најважнију карактеристику коју нуди
новомедијско окружење – интерактивност. Успостављање и
вођење оваквог вида комуникације је задатак запослених у
сектору односа с јавношћу. Интернет, закључује овај ау
тор, сам по себи не води у нове облике комуникације.25
Донедавно је комуникацијски однос текао према начелу: До
бит ћете оно што имамо кад вам ми будемо то дали. Данас
вриједи нова парадигма: Хоћемо оно што хоћемо када ми
то хоћемо.26 Овде је, дакле, реч о комуникацији која је усме
рена према кориснику (receiver-driven communication), што
значи да јавност бира само поруке које је занимају, док оста
ле занемарује. Бернард Миочић, као и већина истраживача
који су писали о онлајн односима с јавношћу, као њихову
јединствену карактеристику издваја – постепени нестанак
потребе за посредницима у преношењу поруке – најчешће
– новинарима. С друге стране, новинарска вештина и иску
ство – да изаберу и процене вредност информације, као и
да је пренесу даље - изузетно је драгоцена у ери екранске
културе и информацијске презасићености. Оно што од
носи с јавношћу сад требају јест нов начин промишљања
истих – интерактивно и умрежено. Развој он-лајн јавности
23 Исто, стр. 3; 12.01.2012.
24 Миочић, Б. Модели однса с јавношћу у онлајн окружењу, 06.05.2012.,
http://hrcak.srce.hr/
25 Исто, 16.05.2013.
26 Исто, 06.05.2012.
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и све већи онлајн проток информација између организација
и јавности значајни су изазови с којима се суочавају сувре
мени односи с јавношћу... Тај нови облик комуницирања на
дилази ограничења као што су простор и вријеме, омогућу
је нелинеар ан приступ многим изворима информација као
и изравну комуникацију свих корисника мреже, закључује
Бернард Миочић.27
Нове медије и односе с јавношћу, истраживала је и Рената
Деметерфи Ланчић (Renata Demeterffy Lančić), сарадница
на Факултету политичких наука у Загребу. Анализирала је
и тумачила значење нових комуникацијских технологија с
аспекта развоја плуралне јавне сфере, те односа с јавношћу,
као једног типа комуникацијског деловања. У опћем дру
штвеном контексту, гдје су медији изгубили своје примарно
значење, јавља се потреба постојања независних, слобод
них сустава комуницирања. Управо у таквој ситуацији нове
комуникацијске технологије, првенствено ширење интерне
та, отварају могућности новом развоју комуницирања јав
ности. Блогови, веб форуми, веб-странице, онлајн(online)
магазини, имејл (е-mail) листе, чет (chat) собе, друштвене
мреже итд., представљају нове облике јавног комуницира
ња, гдје грађани имају могућност равноправног судјеловања
у јавној сфери, у којој комуникација поновно постаје размје
на мишљења, а мрежа има потенцијал јавне расправе као
темеља демокрације.28 Рената Деметерфи Ланчић сматра да
су нови медији, између осталог, значајни и на подручју од
носа с јавношћу, јер унапређују комуникацију и утичу на
друштвене промене, али указује и на могућности манипула
ције које из њих произлазе - За разлику од традиционалних
метода, нове методе далеко су суптилније те је једина мо
гућност заштите корисника рачунала у њиховој правилној
едукацији.29
Иако многи аутори сматрају да су односи с јавношћу усмере
ни на промене парадигме производње, која се у новом, диги
талном окружењу темељи на производу, ауторка закључује
да се модел деловања односа с јавношћу није битно проме
нио. Чињеница је да нове околности захтијевају дугорочан,
персонализирани однос с потрошачем, утемељен на стал
ној интеракцији, који се налази испред традицион алног при
ступа који је у први план стављао производе, услуге, цијену

27 Исто, 06.05.2012.
28 Demeterffy Lančić, R. (2010) Novi mediji i odnosi s javnošću, Medijske stu
dije, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, str. 167.
29 Исто, стр. 157.
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и профит.30 Ауторка  уочава и два темељна проблема који
настају  у спрези односа с јавношћу и нових медија, и на ко
је треба посебно обратити пажњу. Први се проблем односи
на питање етичког оквира (истине и веродостојности напи
саног) а други проблем који одликује сваку иновацију јест
потреба комерцијалног сектора да из ње извуче профит.31
Робин М. Мејхал (Robin M. Mayhall), књижевница и нови
нарка, сматра да за практичаре из области ПР-а, интернет
представља највећу иновацију свих времена, која омогућава
скоро сваки облик комуникације који можемо да замислимо,
континуирано повећава популарност, нуди могућности за
професионални развој ПР практичара, могућности за спро
вођење онлајн истраживања и најважније -  могућности да
ширимо (сејемо) своје поруке.32 Ова ауторка препоручује и
бројне корисне линкове у вези са ПР-ом, од којих, издва
јамо: сајт пр веб (prweb.com),33 веома посећена интернет
адреса, са базом саопштења и вести, потом, пр плејс (prpla
ce.com),34 сајт са бројним корисним информацијама, онлајн
пр (onlinepr.com),35 посвећен онлајн ПР-у, као и изванредан
портал, чија је ауторка блогерка, ПР и маркетинг икона, Б.
Л. Охман (B. L. Ochman), који је посвећен онлајн маркетинг
и ПР стратегији, трендовима у области друштвених медија,
као и интернет заједници.36
Овде можемо да наведемо и занимљив пример дигиталне
медијске кампање Универзитета Салфорд, организоване
поводом уписа,   2008. године, када је, уз израду засебног
сајта и промоцију овог Универзитета на бројним друштве
ним медијима, лансирана и вирална игрица симболичног
наслова Радознали? и поднаслова - неограничене могућно
сти...37 Игрица је била визуелно усклађена, на свим ниво
има и веома пажљиво, са брендом Салфорд Универзитета.
Такође, била је структуирана тако да подстиче друштвену
интеракцију и коришћење алата за умрежавање, а све у
знаку бренда Салфорд и са линком ка сајту овог универ
зитета. У дану када је посећен сајт са подацима, за потребе
писања рада, више од 1, 5 милиона корисника одиграло је
30 Исто, стр. 158.
31 Исто, стр. 166.
32 Mayhall, R. M. Public Relations on the Internet, 28.04.2012 http://www.doc
stoc.com/docs/4024889/Public-Relations-on-the-Internet
33 29.04.2012., http://www.prweb.com
34 29.04.2012., http://www.prplace.com
35 30.04.2012., http://www.online-pr.com
36 30.04.2012., http://www.whatsnextonline.com
37 13.05.2012., http://www.newgrounds.com/portal/view/403988
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игрицу, а од тог броја - тачно половина је следила линк и
отишла на сајт универзитета.38 Саобраћај се на тој адреси
драстично повећао. Посебно је био видљив успех у ширењу
свести о програмима и постојању Салфорда и изван грани
ца Велике Британије. Један од бројних посетилаца оставио
је коментар – Да сам ближе – сигурно бих обиш
 ао Салфорд.
А можда једног дана и хоћу.39 Предузеће Катапулт које је
осмислило ову игрицу, и сајт дигиталне кампање Салфорда,
добило је награду ДАДИ (за дигиталну изузетност), у 2008.
години - за најбољу дигиталну медијску стратегију, позна
тог британског часописа ДРУМ (The Drum).
Очигледно је, када се анализирају овакве и сличне кампа
ње, да се ствара и потреба за све већим бројем занимања и
послова из области онлајн ПР-а, и то ову, иначе младу те
оријску и практичну област, чини додатно занимљивом за
истраживања. СЕО специјалиста (посао унапређења видљи
вости сајта на претраживачима), менаџер онлајн ПР кампа
ња, менаџер задужен за друштвене медије (маркетинг и ПР),
онлајн стратег - само су нека од њих.

Зар ово није ваш посао?
У угледном часопису Паблик Рилејшнс Ривју (Public Rela
tions Review), Лаура Н. Хил (Laura N. Hill) и Кендис Вајт
(Candace White) припремили су серију интервјуа са ПР про
фесионалцима, о томе како виде вредности веба као комуни
кацијске алатке. Истраживање је показало да запослени у
ПР сектору верују да сајт симболизује компетитивност ком
паније, побољшава њену слику и ојачава лични осећај про
фесионализма. Такође, сматрају да је веб први контролисан  
масовни медиј односа с јавношћу у коме садржај стиже до
масовне публике, али није довољно филтриран. Аутори пи
шу и о томе да бројни магазински чланци из тог периода, са
насловима попут - Не дозволите да ПР контролише ваш веб
сајт - указују на неку врсту надметања унутар саме орга
низације за контролу над вебсајтом,40 и наводе мишљење
истраживача који су писали о томе да не треба дати одеље
њу за ПР контролу над веб сајтом јер ће га претворити у
досадну корпоративну брошуру.41 Очигледно, 2000. године
запослени у области односа с јавношћу, нису били превише
заинтересовани за веб као комуникацијску алатку, био им
38 13.05.2012., http://www.katapult-studios.com/our-work/university-salford
39 Исто, 13.05.2012.
40 Hill, N. L. and White, C. (2000) Public Relations review No. 26, United Sta
tes: Elsevier, p. 5.
41 Исто, стр. 5.
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је на тзв. б -листи задатака, али су ипак увиђали значај и
предности коришћења веба. Момци из одељења за информа
цион е системе су направили сајт и поставили га, не труде
ћи се да то кажу било коме. Онда је веб постао славан. По
четна страна постала је видљивија, и екстерној и интерној
јавности. Неко је требало да нахрани звер. Онда су момци
из поменуте службе отишли у одељење за ПР и рекли – Зар
ово није ваш посао?42

Објави или страдај – Publish or Perish
Блогови се покрећу, од стране појединца или организаци
је, из бројних и веома различитих разлога. Посматрано из
угла теме овог рада, они су  одлично средство за промоци
ју производа, услуга и других садржаја, успостављање ди
ректне комуникације са корисницима, простор за размену
идеја – драгоцена алатка за потребе ПР-а. Важне одлике
блога су неутралност (претпостављена) и могућност оста
вљања коментара, која подстиче друштвену интеракцију и
стварање онлајн заједница, тзв. блогосфере. Уз то, блогови
представљају користан алат за проналажење релевантних
информација. Често блогове користе и различите врсте
организација као додатак традиционалним маркетиншким
и ПР кампањама, управо због своје неутралности, а онда и
кредибилитета који такав вид неутралности подразумије
ва.43 Као сликовит пример, Рената Деметерфи Ланчић наво
ди покретање новог тематског парка посвећеног Харију По
теру, (Harry Potter) од стране компаније Универзал Орландо
Ризортс (Universal Orlando Resorts). Наиме, 2007. године,
ова компанија је ангажовала седам најутицајнијих блогера
о Харију Потеру да пишу о парку а путем тајног вебкаста
(webcast) договорени су елементи забавног парка. Овакав
вид ПР кампање показао се као веома успешан – ускоро је
350 милиона људи чуло за нови парк, текстове ангажованих
блогера преузимали су други блогери и медији, вест се брзо
ширила а трошкови кампање били су минимални.44
Занимљив је, са аспекта односа с јавношћу, и данас већ чу
вени пример - кампања председника САД-а, Барака Обаме
(Barack Obama), која се великим делом, веома успешно, во
дила у онлајн окружењу. Начин вођења поменуте политичке
онлајн кампање, Барака Обаме, ускоро је ушао у литературу,
и добио назив Обамаркетинг.

42 Исто, стр. 5.
43 Demeterffy Lančić R., нав. дело, стр. 159.
44 17.05.2010., http://www.universalorlando.com/harrypotter
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Драган Варагић је онлајн стратег и ПР консултант, предавач
и блогер.45 И уз бројне савете, занимљиве и увек актуелне
текстове који представљају веома корисно штиво за тео
ријско и практично   бављење ПР-ом, на Варагићевом сај
ту   налазимо и бесплатну ПДФ публикацију са најважни
јим упутствима за писање блога – Блог основе.46 Један од
веома читаних постова, у вези са онлајн репутацијом, на
пример, је текст под називом Управљање е-репутацијом у
пракси: Успон и пад “утицајних” твитераша и блогера,47
- Често се заборавља да је на друштвеним мрежама нај
важнија монета – успостављање поверења, или другачије
речено, колико вам верују у оно што причате, радите, кре
ирате, пишете онлајн… Проблем код те крилатице “ус
постављање поверења” је што се додатно заборавља да
је то поверење потребно и одржавати, јер се оно губи у
секундама.48 Друштво Србије за односе с јавношћу (ДСОЈ)
објавило је недавно Препоруке о односима с блогерима. Ва
жан аспект ових препорука, сматра Варагић, јесте прича о
прикривеној промоцији, односно ситуације у којима се не
зна да ли је креиран садржај плаћен да би се поставио на
блог или представља аутентично мишљење креатора блог
садржаја.49 Овај аутор, као и многи други истраживачи, као
велику предност интернета у ПР послу, види чињеницу да
су ефекти и интересовања корисника – прецизно мерљи
ви. Могуће је знати шта (и колико) интересује посетиоце
презентације, колико је особа посетило сајт у одређеном
времену, какве су техничке карактеристике рачунарских
система са аспекта видљивости презентације у окружењу
корисника, итд.50
Блогови, као активност односа с јавношћу, помажу, дакле,
да се изгради поверење, да се успоставе и одрже квалитет
ни пословни контакти, да се прикупе важне повратне ин
формације – што у данашњем свету представља најтежи али
и најважнији задатак ПР-а. Добро вођење блогова доноси
предности, давањем корисних информација и информација
које “траже” ангажман (коментарисање)51… а креир ање
45 04.06.2013., http://www.draganvaragic.com/blog
46 Варагић, Д. Блог основе, 12.12.2012., http://www.draganvaragic.com/blogosnove
47 15.06.2013., Варагић, Д. http://www.draganvaragic.com/blog/upravljanjeonline-reputacijom-u-praksi-uspon-i-pad-uticajnih-tviterasa-blogera
48 Исто, 01.07.2013.
49 Исто, 15.06.2012.
50 Варагић, Д. Блог основе, 04.02.2013., http:// www.draganvaragic.com/
blog-osnove
51 Исто, 05.02.2013.
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адекватних садржаја путем коментара на форумима, бло
говима, социјалним мрежама, као и креирање сопствених
корпоративних блогова, директно утиче на повећање он
лајн кредибилитета и посећености веб сајтова.52
Милоје Секулић, интернет и пословни консултант, издва
ја, као посебно занимљив, блогерски пројекат Моје дојке су
ОК: вебсајт, Фејсбук (Facebook) фан страницу, присуство на
Твитеру (Twitter) и комбинацију онлајн са офлајн  активно
стима. Уз бројне блогове и онлајн магазине о овој акцији,
наводи Секулић, писале су и дневне новине (Прес, 24 са
та), а учеснице пројекта су гостовале на Првој ТВ и Хепи
(Happy) телевизији. Ова, прилично успешна, онлајн кампа
ња   остварена је   без класичних ПР алата, као што су са
општење за медије, конференција за новинаре итд. Милоје
Секулић је писао о бројним примерима добре праксе односа
с јавношћу на интернету, а о некима од њих биће више речи
у наредним поглављима рада.
Резултати студије Брајана Смита (Brian G. Smith), са Уни
верзитета у Хјустону (University of Houston), која је по
свећена еволуцији блогосфере, показали су да сарадња са
блогерима доноси предности ПР сектору и организацији. У
овом истраживању интевјуисано је десет блогера, а поста
вљена су два основна питања – зашто водити индивидуални
блог и како блогери виде ПР интересе? Блогери виде блог
као медиј за сопствено изражавање, повезивање са заједни
цом и могућност за дељење и размену. Такође, неретко, осе
ћају и притисак да пишу и објављују - објави или страдај
- (publish or perish).53 Интервјуисани блогери су говорили о
томе да је приличан број људи угасио своје блогове када је
тај притисак постао превише интензиван. Једна испитаница
је одговорила да је свесна напора ПР практичара да добију
бесплатан публицитет и да је та танка граница коју она не би
прешла – када би јој неко послао поруку са реченицом – Зар
не би било дивно када би ти написала овако нешто?54 Бло
гери који сарађују са ПР професионалцима кажу да гледају
да избегавају притисак – да се њихове организације стално
приказују у лепом светлу. Осетљиво је то питање – јер не
можете да им се супротстављате а не можете ни да ради
те све онако како би они хтели. Потребно је наћи баланс.55
52 Исто, 05.02.2013.
53 Smit, B. (2010) The evolution of the blogger: Blogger considerations of pu
blic relations-sponsored content in the blogosphere, Public relations review
No. 36, United States: Elsevier, p. 175.
54 Исто, стр. 176.
55 Исто, стр. 177.
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Мотивација испитаника се мењала, како су стицали више
искуства у блогосфери. Тако је и са односима с јавношћу –
на почетку сте узбуђени због њихове пажње и предлога а
онда, временом, постанете селективнији у вези са њиховим
садржајем.56
Најзад, резултати овог истраживања су показали да, иако
изгледа нелогично, напори да одушевимо блогере са нпр.
привлачним насловима – не морају да резултирају добрим
пр-блогер односом, јер се овакве ПР активности често виде
као сасвим безличне и незанимљиве.

Онлајн ПР у Србији
У Србији се праксом онлајн односа с јавношћу баве марке
тинг и ПР агенције (као основном или додатном делатно
шћу), организације, појединци и компаније. Међу интернет
ПР практичарима, издвајају се, према текстовима, популар
ности (месту и угледу које заузимају у српској интернет
заједници), објавама и студијама случаја из ове области
- Драган Варагић, Милоје Секулић, Драгана Ђермановић,
Миодраг Костић, Иван Ћосић... Друштво Србије за односе с
јавношћу има своју онлајн ПР секцију, а крајем априла ме
сеца 2012. године усвојен је и поменути документ о препо
рукама о односима са блогерима, са циљем успостављана
што квалитетнијег односа са блогерима, као занимљивом и
осетљивом јавношћу.57
Драгана Ђермановић пише, и теоријски и практично засно
ване, интересантне и корисне текстове о односима с јавно
шћу на интернету. На блогу о ПР-у, конверзацији, новим
медијима, и ПРимерима комуникацијске праксе - наћи ћете
више него што сте очекивали, али и даље мање него што је
потребно да се разуме вибрантно конверзацијско окруже
ње.58 Поверење и квалитетан садржај представљају основу
за стварање онлајн кредибилитета и репутације, а преци
зност, поштовање и професионализам услове sine qua non
е-ПР-а, пише, између осталог, на овој, за истраживаче ове
теме, веома драгоценој адреси. А на једно од кључних пи
тања дигиталног ПР-а - Које су особености онлајн дијало
га и вишесмерне, транспарентне, реал тајм нет (real time
net) конверзације?59 Драгана Ђермановић одговара, на сле
дећи начин: Овај облик комуникације надилази ограничења
56 Исто, стр. 177.
57 Препоруке о односима с блогерима, 12.06.2013., http://www.slideshare.
net/PRSrbija/preporuke-oodnosimasblogerima
58 01.05.2013.,  http://www.draganadjermanovic.com
59 Исто., 02.05.2012.
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као што су простор и време, омогућава нелинеаран приступ
многим изворима информација, као и директну комуникаци
ју свих корисника мреже.60
Од различитих и веома бројних активности Драгана Ва
рагића (неке су поменуте у претходном поглављу рада), за
ПР практичаре (и не само за њих), можда је посебно зани
мљив сервис за онлајн дистрибуцију саопштења ПРобјаве.
ком(PRobjave.com).61 Отварањем бесплатног налога на овом
сервису, у могућности сте да читате и примате комплетна са
општења, као и да самостално постављате ваша саопштења
за јавност. Предности коришћења оваквих и сличних серви
са су бројне – повећање видљивости саопштења, повећање
броја објављених саопштења и посећености вашег веб сајта
итд. Саопштења која су прилагођена Веб окружењу имају
могућност да буду прочитана од стране заинтересованих
крајњих корисника, поред тога што су видљива и представ
ницима (онлајн) медија. Да ли ће ваше саопштење одабра
ти неки уредник или новинар, ипак на крају зависи од тога
колико је то саопштење вредно као вест (newsworthy).62 За
праћење интернет медија за потребе ПР професионалаца,
сматра Варагић, неопходно је – креирати листу онлајн меди
ја, пратити медије и најчитаније теме, пратити  друштвене
медије и садржаје које стварају сами корисници, користити
онлајн мониторинг и прес клипинг на интернету и радити
ручну евалуацију броја онлајн објава. Сајт draganvaragic.
com63 изванредан је извор савета, идеја, предлога и критич
ког промишљања онлајн ПР праксе и теорије. На пример, у
презентацији Стратегија креирања онлајн садржаја,64 из
међу осталог, пише да корисници на вебу не читају, већ само
скенирају садржај (задржавају се у просеку тридесет секун
ди на страни), и да је веома важно када пишемо ПР саоп
штења или објаве за веб, да водимо рачуна о наслову, кључ
ним речима и линковању. Наравно, систем писања зависи од
захтева специфичног онлајн медија (друштвени медиј, сајт,
блог и слично). Садржаји на интернету се, закључује Вара
гић, креирају водећи рачуна, пре свега, о корисницима.
Милоје Секулић је на мрежи активан и присутан на различи
тим адресама, али као полазна - може да послужи адреса

60 Исто, 02.05.2013.
61 27.03.2012., http://www.probjave.com
62 Варагић, Д. Креирање онлајн саджаја, 13.06.2012., http://www.slidesha
re.net/konferencije/dragan-varagi-kreiranje-online-sadraja-presentation
63 06.2013., http://www.draganvaragic.com
64 Исто, 14.06.2012.
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сајта Интернет агенције.65 У једном од бројних, и веома
занимљивих, текстова посвећених ПР –у, Милоје Секулић,
између осталог, пише да је посао ПР-а - подршка пословању,
а онлајн ПР-а - такође. У овој  једноставној реченици суми
рана је основа и суштина добрих односа с јавношћу – било у
онлајн или офлајн свету. Као један од првих примера домаће
е-ПР кампање – овде можемо да наведемо промоцију новог
паковања Коло кекса, уз онлајн видео игру Кекс на кекс, коју
је реализовао Милоје Секулић, у то време запослен у Мекен
Ериксон-у (MCann Erickson). Анализа коју су припремили
показала је да конзументи кекса - прилично много време
на проводе на интернету а играње онлајн игара је на тре
ћем месту интернет активности ове циљне групе. У домаћој
ПР пракси  до тада је веома ретко коришћен овакав приступ
циљној групи - млађим особама (15 до 35 год.) које доста
користе интернет, најчешће у потрази за забавом. Циљеви
онлајн комуникације били су – информисање циљне групе,
стварање емоционалне везе, креирање word of mouth ефе
ката. Посебна пажња посвећена је особама које радо шире
информације о новим занимљивим веб пројектима,66 на сер
висима Фејсбук и Твитер, па су у ПР алат уграђене функци
оналности које то лако омогућавају. Посетиоци више од 250
најпосећенијих домаћих сајтова обавештени су, током овог
периода, о игри и наградама за најбоље играче, коришћењем
система за контекстуално оглашавање - етаргет.рс (etarget.
rs).67 Ова врста текстуалних огласа заснива се на правилном
одабиру кључних речи и пласирању квалитетних порука, па
се може посматрати као специфичан ПР алат. Резултати су
били следећи - током првих месец дана игра Кекс на кекс је
одиграна преко 35.000 пута, а свој резултат су забележила
1.253 играча. Ова кампања односа с јавношћу на интернету
била је веома успешна, за тадашње прилике, сматра Милоје
Секулић, пре свега захваљујући креативној употреби инте
рнета, истраживању навика корисника и добром познавању
домаћих веб локација. Дакле, као и реалном свету – инова
тивност, знање и креативност су кључне речи за успех – и у
виртуелном свету.
Примери који показују да је могуће скренути пажњу јавно
сти и, што је можда много важније, сачувати је, једностав
ним и јефтиним средствима, у дужем временском периоду
су: поплава у селу Јаша Томић (2005 године) и земљотрес
у Краљеву (2010). Истог дана када је почела поплава у
65 10.06.2013., http://internetagencija.rs
66 Секулић, М. 17.04.2012., http://www.pr.org.rs/upload/documents/12PRi
jem10video igra Keks na keks
67 12.06.2013., http://www.etarget.rs
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локалној кафани направљен је кризни штаб а момак из ме
ста који је знао понешто о изради сајтова направио је прву,
рудиментарну верзију веб сајта посвећеног поплави и лан
сирао га модемском везом преко јединог телефона који је
радио. На сајту су из сата у сат објављиване фотографије
са терена.68 Шта је 2005. године од алата   било на распо
лагању? Веб сајтови, банери и форуми. ФБ (Фејсбук)и Ју
тјуб (Yоu tube), код нас, нису имали популарност коју имају
данас, пре свега, због слабих интернет веза. Године 2010.
снажан земљотрес је погодио Краљево. Шта је тада било на
располагању? Портали за дељење фотографија, ФБ, Јутјуб,
веб сајтови, Твитер, блогови… моћни активистички алати,
са огромним виралним потенцијалом и великим мултиме
дијалним могућностима. Све наведене алатке помогле су да
се о овом догађају, великом брзином, припреме адекватне
информације и доставе огромном броју људи, као и да се
пажња и интересовање јавности одрже у дужем временском
периоду.

Друштвени медији у функцији
односа с јавношћу
Друштвени медији су веб сервиси који нуде корисницима
бројне канале комуникације, у виду самопрезентације и
стварања властите публике или интерактивне комуникаци
је. Друштвене медије чине: форуми, блогови, микроблого
ви, друштвене мреже, онлајн удружења итд. а свакодневним
стварањем нових друштвених сервиса ова се листа непре
кидно допуњује. Међутим, оно што у ствари чини друштве
не медије јесу појединци – чланови, блогери, твитераши
итд. Као скуп различитих веб-сервиса друштвени су медији
постали утјецајан скуп алата на друштвено мишљење, па
и стварање трендова.69 Познате платформе, сервиси и дру
штвени медији, попут РСС(RSS), Вики, Јутјуба, ФБ, блого
ва и сл., развиле су се из потреба тржишта те довеле до гло
балног друштвеног умрежавања и омогућиле представљање
јавности - готово бесплатно. Овако хетерогено дигитално
окружење утиче, на веома различите начине и на различи
тим нивоима, и на област односа с јавношћу. Дјеловањем на
страницама друштвених мрежа односи с јавношћу досег
нули су нову разину те су приморани усвојити нове методе
и технике. Три начела друштвених мрежа – информирање,
увјеравање и повезивање – почињу вриједити и као начела
68 Секулић, М. 09.03.2012., http://www.slideshare.net/Internetagencija/dru
stvene-mreze-i-mediji-zasto-su-toliko-bitni
69 Demeterffy Lančić, R. (2010) Novi mediji i odnosi s javnošću, Medijske stu
dije, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, str. 159.
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новог облика односа с јавношћу. Стручњаци на овом подруч
ју схваћају да квалитетна маркетиншка кампања не може
заобићи оглашавање на Фejcбуку и интернету опћенито.70
Светска искуства указују на чињеницу да се оглашавање,
али и односи с јавношћу постепено селе у домен интернета.
Квалитетни и озбиљни односи с јавношћу, те маркетиншка
кампања, не могу игнорирати друштвене медије. Примјер
су агенције односа с јавношћу које прилично интензивно у
задње вријеме користе Фејсбук и Твитер. Трајно оглаша
вање на интерн ету обухваћа Твитер, Фејсбук, ажурирање
властитог блога или веб-странице, те кампању на једној
или више тражилица. Тиме се, можемо закључити, прете
жито дјелатност односа с јавношћу, маркетинга и огла
шавања сели у виртуалну домену и сама постаје конститу
тивни елемент друштвених мрежа.71
У раду Друштвени медији као маркетиншки алат,72 Бојан
Пајић, пише о ФБ, Твитеру и ћаскаоницама (chat rooms), као
добрим и моћним ПР и маркетиншким алатима а Фејсбук
посебно издваја као добар алат за креирање специјалних до
гађаја и веома користан у кризним ситуацијама. Сајтови за
дељење садржаја – попут Диг.ком (Digg.com), СтамблАпон.
ком (StumbleUpon.com), Делишес.ком (Deliciou s.com), Фликр.
ком(Flickr.com), Јутјуб.ком итд., сматра поменути аутор, та
кође су драгоцени за односе с јавношћу, као и промоција
путем форума. Подстицање и одржавање онлајн комуника
ције је неопходно да би се остварио континуиран и квали
тетан  однос са корисницима. А за то је потребно време и
стрпљење.
Мр Весна Опавски, директорка сајта медија центра, одржа
ла је серију предавања Интернет ПР за НВО, која су би
ла посвећена онлајн ПР-у у невладином сектору. Данас је
неопходно присуство организације на друштвеним мрежа
ма а разлога је много – сматра Опавски - велика видљивост
рада организације, формирање јавних ставова о организа
цији или бренду, двосмерност, повратна спрега, могућност
неформалне комуникације итд. Када је реч о комуникацији
путем Фејсбука важно је да покушамо да створимо онлајн
заједнице и да подстичемо дијалог. Предности и могућно
сти су бројне - догађаји се добро котирају (обезбеђено ин
тересовање свих укључених), имамо могућност да тражимо
70 Исто., стр. 161.
71 Исто., стр. 162.
72 Пајић, Б. Друштвени медији као маркетиншки алат, 11.05.2013., http://
www.scribd.com/doc/34598145/Dru%C5%A1tven i-med ij i-kao -mark e
tin%C5%A1ki-alat
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мишљење заједнице о различитим темама, да спроведемо
онлајн анкету, организујемо фото-конкурс, направимо феј
сбук апликацију, и сл.
Друштвени медији су постали обавезан алат сваког ПР ме
наџера. Ови алати олакшавају њихов посао и чине га много
ефикаснијим.73
Анализирајући 653 твитова који садрже речи односи с јавно
шћу или акроним ПР, циљ рада74, који су објавили истражи
вачи одељења за комуникације Фабра универзитета у Барсе
лони (Pompeu Fabra University, Barcelona), био је посвећен
дискурсу односа с јавношћу на Твитеру. Тачније, како поме
нути друштвени медиј доприноси развоју теорије и праксе
односа с јавношћу? Студија (2009) је показала да се глав
не активности компанија у области односа с јавношћу на
платформама за нано-блоговање, воде са циљем изградње
и стварања позитивне слике, уз постојеће канале комуника
ције. Резултати су такође показали да је Твитер постао ефи
касан канал за динамизацију тржишта рада за ПР послове
као и да постоји тенденција  убрзаног раста броја огласа и
пријава за ПР послове на овој платформи. Такође, изненађу
јуће је мали број твитова студената односа с јавношћу, који
траже информације у вези са студијама или коментаришу
курсеве које слушају на факултету. Подаци добијени у овом
истраживању показали су да је Tвитер, у ПР-у, више медиј
за професионалну употребу него платформа која подржава
и фаворизује теор ијски развој области, макар индиректно.

Најновије ВС најважније вести
На подручју интернета можемо уочити посве нови модел
комуницирања у којем су актери стварања вијести много
бројни, а улога новинара постаје значајнија у смислу објек
тивног и транспарентног филтрирања порука. У креир а
њу вијести на страни сфере јавности судјелују онлајн дру
штвене заједнице равноправно с индивидуалним власницима
блогова, док одјели односа с јавношћу у својој комуникацији
дјелују – како на изворе информација, на новинаре, тако и
на онлајн друштвене заједнице и власнике блогова.75  У свом
критичком промишљању нових медија, Рената Деметерфи
Ланчић закључује да само уколико су приче веродостојно
73 Исто, 17.04.2013.
74 Xifra J. and Graub, F. (2010) Nanoblogging PR: The discourse on public re
lations in Twitter, Public Relations Review No. 36, 171–174, United States:
Elsevier Inc., p. 3.
75 Demeterffy Lančić, R. (2010) Novi mediji i odnosi s javnošću, Medijske stu
dije, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, str. 165.

180

ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ
представљене – деловаће истинито и преносиће се даље. Та
да је један задатак ПР-а обављен.
Као посебно занимљив феномен, Милоје Секулић истиче
тренд који на специфичан начин повезује управо офлајн и
онлајн медије – новинари користе и прате друштвене ме
дије, све више, као извор информација или идеја за причу.
Долазимо до закључка да је у редакцијама дневних новина
установљено радно место “дописник са друштвених мре
жа”… шта је неко “рекао на друштвеној мрежи” - поста
је вест.76 Дакле, овај тренд, иако није предмет истраживања
овог прегледа, треба имати у виду када се анализирају ПР
пракса и теорија на интернету. Јер, подсетимо се, радију је
требало 38 година да дође до 50 милиона корисника, теле
визији 13 а интернету – свега 4 (од 1990). Фејсбук је за 4
године стигао до 100 милиона корисника.77
У дигиталној ери, новинари траже нове идеје и информа
ције на интернет страницама, закључује Рената Деметерфи
Ланчић. С једне стране, новинари као субјекти извешта
вања полако нестају, али, с друге стране, њихова улога по
стаје посебно значајна, јер управо они преузимају терет
оцене веродостојности вести. Тиме је на дјелу својеврстан
парадокс – због интернета и друштвених мрежа имамо ве
ћу слободу изражавања и више плурализма, али истодобно
имамо мању слободу медија, односно квалитетних, вјеро
достојних информација. Други парадокс карактеристичан
је за дигитални садржај јер вијести које настају размјеном
информација умноженим каналима више нису нужно и нај
важније вијести, него најновије вијести, па темељна мјер
на јединица постаје тренутак појаве вијести, а не њезин
садржај.78
Ипак, одговорност за процену и евалуацију информација не
би требало да буде само обавеза новинара  већ, у складу са
могућностима, и других корисника мреже. У том смислу, ве
ома је важна  континуирана  едукација, не само о техничким
предностима и могућностима, него и о начинима и крите
ријима процјене квалитете, вјеродостојности и релевант
ности информација с којима се свакодневно суочавају, те
које сами стварају и дистрибуирају.79

76 Секулић, М. Излагање на семинару: е-ПР за НВО, Београд, Медија цен
тар, 13.02.2012.
77 Исто, 13.02.2012.
78 Demeterffy Lančić, R. (2010) Novi mediji i odnosi s javnošću, Medijske stu
dije, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, str. 166
79 Исто, стр. 168.
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У раду Комуникација са корисницима у времену промена,
Томас Бломстер и Хана Најберг, (Thomas Blomster, Hanna
Nyberg), закључују, између осталог, да је у дигиталном 21.
веку неопходно да организације, без обзира на величину и
оријентацију, користе интернет за односе с јавношћу. Али –
никако не треба искључивати традицион алне медије.80
Времена у којима су активности односа с медијима, уључу
јући и гађање (pitching) новинара, причама и информаци
јама, биле у основи односа с медијима, данас су очигледно
давно иза нас. Традиционални односи са медијима губе сво
ју доминацију у ПР планирању. Група аутора у раду посве
ћеном анализи утицаја социјалних медија на праксу односа
с медијима, анализира нови тренд – хватање медија (me
dia catching). Наводе, између осталих, и пример експертског
сервиса ХАРО (HARO), који служи новинарима који тра
же информације и изворе, али и запосленима у области ПРа. ХАРО група је креирана на Фејсбуку, у новембру 2007.
године а основао ју је Питер Шанкман (Peter Shankman).81
Уместо да начине реплику традиционалног медија, где ПР
посленици шаљу своје идеје за причу новинарима, они су се
одлучили да подстичу новинаре да им шаљу захтеве за спе
цифичним информацијама. Група је једноставно формати
рана – као листа могућности која се шаље медијима који су
се пријавили да добијају те информације. А листа медија са
којима сарађују је прилично дугачка и респектабилна. ХА
РО такође допушта обичним људима, који се не баве профе
сионално комуникацијом, да се прикључе и постану извор.
Без наплаћивања, овај сервис повезује медије директно са
изворима, без посредника. Када су прерасли ФБ, прешли су
на мејлинг листе. Користећи их, новинари су тражили са
свим специфичне садржаје, радећи на одређеним  причама,
истовремено. Према подацима из 2009. године, сервис је
имао 80 000 извора, 30 000 новинара и 3000 упита месечно.
Очигледно, борба за пажњу новинара и медија – остаје. Са
мо, ПР сада тражи приче које траже новинари који су реле
вантни за њихову организацију.

80 Blomster, T. and Nyberg, H. (2005) Comunicating with customers in the ti
mes of change, Sweden, Lulea: University of Technology, p. 32.
81 28.04.2012., http://www.helpareporter.com
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Шта је најважније што можете да урадите?
Слушајте82
Нове технологије, дигитализација и глобално умрежавање,
очигледно су извршиле (и врше), снажан утицај на односе с
јавношћу. Бројне могућности флексибилног и, за поједине
циљне групе, специфичног обликовања дигиталне комуни
кације, донело је ПР - у, дигитално доба. Нови медији особи
то су важни на подручју односа с јавношћу, с обзиром на то
да унапређују комуницирање, утјечу на социјалне промјене,
а у друштву доводе и до развоја нових димензија комуни
цирања. Није случајност да управо у вријеме развоја нових
медија индустрија односа с јавношћу биљежи свој највећи
раст.83 Односно, посао ПР се променио84, како је, једностав
но и сасвим исправно, закључио Дејвид Мирман Скот (Da
vid Meerman Scott), након разматрања нових правила марке
тинга и односа с јавношћу, у екранској ери.
Иако није једноставно да издвојимо, у закључку овог ра
да, најважније принципе добре онлајн ПР комуникације,
јер они зависе од бројних околности, нека основна правила
су ипак сасвим   јасна. Темељна и континуирана припрема
и планирање, квалитетан и аутентичан садржај, који ће би
ти намењен пажљиво одабраној циљној групи, пласирање
и ширење припремљених информација, доследност и веро
достојност порука на свим платформама (онлајн и офлајн),
добро познавање и креативна употреба нових, дигиталних
технологија и сервиса, перманентна едукација, континуира
но онлајн присуство и спремност да у сваком тренутку од
говоримо на питања и захтеве које нам  корисници шаљу...
Или, како је препоручено у презентацији о значају онлајн
односа с јавношћу: Ангажујте се – не рекламирајте се, до
пустите кориснику да бира – не диктирајте му.85
Мет Хајг уочио је још једну, изузетно важну, димензију он
лајн ПР-а - релевантност. Морате да будете сигурни да је
све што поставите онлајн релевантно за вашу публику...86
Овај аутор наводи пример - сајт Апсолут вотке (Absolute
82 The importance of online PR, published by Sharma, K., Headstream (2008),
06.07.2013., http://www.scribd.com
83 Demeterffy Lančić, R. (2010) Novi mediji i odnosi s javnošću, Medijske stu
dije, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, str. 167.
84 Scott, M. D. Нова правила маркетинга и ПР-а, 26.05.2013, http://issuu.
com/dvaidva/docs/pravila_marketinga
85 The importance of online PR , published by Sharma, K., Headstream (2008),
29.04.2013., http://www.scribd.com
86 Haig, M. (2001) The Essential Guide to Public Relations on the internet,
United States, Milford: Kogan Page ltd.; 05.07.2013.http://books.google.
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vodka), који је у великој мери заправо посвећен клабингу
(clubbing). И чини се ирелевантним на први поглед, јер се
вотка скоро и не помиње. Али - није тако. Ова веб адреса је
веома посећена јер је управо клабинг - тема која занима њи
хову циљну групу. Ако своје онлајн ПР активности усклади
те са овим принципима - имаћете перспективан е-ПР.87
Веб је, подсетимо се, велики равнатељ, и сасвим мале, као
и велике компаније – имају свој простор и место на интер
нету.88 И није претерано ако кажемо да је важно да водимо
рачуна о свакој ситници, када је реч о нашем онлајн пред
стављању - од речи и фотографија до аудио записа и мејлова
које шаљемо. Све је важно.
Интернет технологије су, дакле, смањиле раздаљине изме
ђу публике и организација. Августин С. Ихатор (Augustine
S. Ihator) сматра да је стратешким паковањем информаци
ја,  њиховом заштитом  и добрим планирањем времена, као
и контролисањем повратне комуникације и реакције – те
же управљати данас, у информатичкој ери. Ихатор пише да
су упркос изузетно бројним каналима комуникације - још
увек потребни креативни односи с јавношћу. Јавности и
даље треба да их организација обавести, да објасни, ин
терпретира информације.89 И додаје да је важно да, пошто
комуницирамо са глобалном публиком, разумемо и позна
јемо различите културе комуникације, да би избегли неке
грешке које могу скупо да нас коштају. На крају - и стари
и нови комуникацијски приступи, морају стално да се ме
њају и конвергирају, на креативан начин, са својим јавно
стима, усклађено и ефикаснo.90 Најзад, закључује поменути
истраживач, кључна област у којој ПР професионалци мо
рају да буду лидери је - преузимање одговорн ости за праће
ње (мониторинг) онлајн сервиса, укључујући и огласне та
бле, хиљаде њуз (news) група које постоје и сл. Игнорисање
ове публике је равно пропуштању главне порције вашег ПР
потенцијала.91

rs/books?id=18fY9OS_dIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
87 Исто, 17.05.2013.
88 Grimborg, M. (2006) Public Relations and the Internet, United States, Illino
is: Northern Illinois University, p. 6.; 24.06.2013., http://marygrimborg.com/
pdfs/scholarly.pdf
89 Ihator, S. A. Communication style in the information age, in: Corporate Com
munications: An International Journal, (2001), United States: Emerald Artic
le, p. 199-204.; 25.05.2012. http://dx.doi.org/10.1108/13563280110409836
90 Исто, 14.06.2012.
91 Grimborg, M., нав.дело, стр. 7.
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Овде можемо да издвојимо једну област ПР-а, у којој су, мо
жда, промене које су донеле дигиталне технологије, најви
дљивије - тзв. кризни ПР. Кризе и важна питања морају да
буду комуницирани стејкхолдерима и у том смислу интер
нет је драматично променио ПР праксу.92 Постоје макар два
забрињавајућа аспекта која се односе на кризно комуници
рање – гласине се лакше (и брже) стварају и понављају, а
вест о кризи се шири брже него икад. Информациони кана
ли на интернету су се драстично повећали и информација
која њима путује није уједначеног квалитета. Када је кризна
ситуација, већина људи ће да похрли на интернет, да нађе
тамо неку вест. И ако не види ништа о томе - сматра
ће да компанија не чини ништа да проблем реши.93 Онда
ће потражити вести на другом месту, на мрежи – које могу
али не морају бити тачне. Поступајући према правилима до
брог онлајн ПР-а, пожељно је да микросајт, посвећен кри
зи, буде унапред добро осмишљен и припремљен, пре него
што криза наступи. Али, осим што је добро оруђе за борбу
против кризе, интернет је и извор нових форми криза, стога
запослени у односима с јавношћу морају континуирано да
прате шта се говори и пише о њиховој компанији на вебу,
наор ужани солидним образовањем из различитих области и
дисциплина. Такође, веома су важни одговарајући тренинзи
и радионице за ПР  професионалце - да би користили интер
нет као своју предност и у потпуности искористили  потен
цијале мреже.
Али, вратимо се публици. Нови медији охрабрују кориснике
да промовишу и нуде своје производе и услуге онлајн – конзу
менти су данас трговци на мало на Ибеју (e-Bay), медијски
продуценти и директори на Јутјубу, аутори на Википеди
ји, критичари на Амазон-у и Трипадвајзер-у (Amazon, Tripa
dviser)… И раде све ово и много више на Мај спејс -у (My
space) и Фејсбуку.94 Чак им више није неопходан компјутер
за то – мобилни телефони и технологије новијих генерација
им то омогућавају.95 Дакле, јавност и публика су данас веома
захтевни, траже аутентичност а не патетику и пропаганду. И
све лакше и брже успевају да разликују прво од другог. Е-ПР
даје сасвим нову перспективу и интернет маркетингу. Они
92 Исто, стр. 10.
93 Исто, стр. 11.
94 Вученовић, Т. (2011) Грађанско новинарство у дигиталном 21. веку, Кул
тура бр. 132, Београд
95 Hennig Thurau, T., Malthouse, C. M., Friege, C., Gensler, S., Lobschat, L.,
Rangaswamy, A. and Skiera, B. The Impact of New Media on Customer Re
lationships, in: Journal of Service Research, (2010), United States, Arizona:
Arizona State University
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који буду покушавали да имплементирају традиционална
маркетиншка решења у сајберпростору – бориће се да пре
живе. Прави приступ данас мора да буде заснован на разу
мевању публике и помоћи - да и она разуме вас.96
...Како се међусобно повезујемо, многе вредности државенације уступиће своје место великим и малим електронским
заједницама. Ми ћемо се социјализовати у дигиталном ком
шилуку у којем физички простор губи важност, а време до
бија другачију улогу ...97
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ONLINE PUBLIC RELATIONS
Abstract
In this paper a research was conducted on the topic of public relations
in the digital era, especially the online one. Characteristics and
peculiarities of public relations, the potential of the world wide web for
E-PR and challenges and advantages of the digital communication are
the main topics of the thesis. A short review of well chosen theoretical
works that define and deliberate online public relations from a critical
point of view is also presented here. The paper analyzes the potential
of the web in dialogues, public debates and  interactions, as well as the
potential of blogs and social networks concerning public relations in the
digital XXI century. The conclusion contains a critical reflection of the
position, role and the potential of the online PR.
Key words: public relations, online, internet, social media, PR
comunication, information
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НАЦИОНАЛНИ ПОРТАЛ
УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ КАО
ПР СРЕДСТВО
Сажетак: Циљ овог рада је да представи један пример добре прак
се портала уметности и културе у Русији као ПР средства – Ме
гапројекат „КУЛТУ.РУ!“. Овај портал представља пример соци
јално значајног пројекта укључивања Интернета у развој културе
и уметности. Још један од циљева овог рада је и да представи
идеју српског националног пројекта развоја уметности и култу
ре помоћу информационих технологија и Интернета, којим би се
формирали механизми стимулисања и подршке уметности и кул
тури, пропагирања достигнућа српске уметности и културе XX и
XXI столећа, подизања престижа Србије у светском друштву и
формирања позитивне слике земље, стимулисања изградње нових
уметничких пројеката, помоћи у формирању аудиторијума позо
ришта и биос копа кроз Интернет-часове, форуме, конференције и
сл. У раду се детаљно разрађују перспективе оваквог једног про
јекта кроз све видове културе и уметности, почевши са позори
штем, преко биоскопа, књижевности, ликовне уметности.... Тако
ђе се указује на могућност самоодрживости и профитабилности
пројекта, што је веома важан сегмент његовог функцион исања.
Кључне речи: масовни медији, Интернет, култура, уметност,
национ ални културни интерес, национални портал уметности и
културе

Интернет – масовни медиј и савремено
комуникационо пространство
Интернет и нове форме комуникације попут email-а, онлајн
дискусија, chat-а, форума, онлајн заједница, извршили су
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значајан утицај на друштво у последњих десетак година но
вог информационог доба.1
“Ако ствари које користимо и људи са којима проводимо ве
ћи део времена, дефинишу велики део онога шта јесмо и
шта бисмо желели да будемо, онда се информационе тех
нологије генерално могу сматрати за највећег кандидата на
место главног гуруа људског понашања XX и XXI века“2
Интернет као глобални масовни медиј је, у неку руку, погре
шна одредница. Прва ствар је да се ради о медију код којег
није сасвим јасно коме би требало платити за његове услуге.
Крајем деведесетих нико није остварио профит од медиј
ског садржаја на интернету и у таквим условима нико није
веровао да ће интернет икада преузети улогу телевизије или
других традиционалних комерцијалних медија. Ипак, даља
истраживања крајем деведесетих, указала су на повећање
интернетске публике, па је сва прилика да би телевизијске
и друге традиционалне медијске куће могле да остваре про
фит од креације онлајн медијског садржаја. Даље, иста ис
траживања су показала да на интернету расте коришћење
електронских причаоница и електронске поште.3 Већина
телевизија, радијских кућа и новина имају своје интернет
презентације, на којима емитују редован дневни, недељни
или месечни програмски садржај са неким интерактивним
апликацијама. С обзиром на то да интернет омогућава бр
же и јефтиније емитовање или покретање неке публикације,
традиционални медији схватили су да би могли да се ослоне
на постојећу публику приликом пребацивања на глобални
медиј.
Друга ствар, због које интернет не може да се окарактерише
као прави глобални масовни медиј јесте та да је он „осла
бљен“ тржишним снагама. Другим речима, свако може да
покрене онлајн презентацију, публикацију, емисију и др.
Међутим, и даље су потребни време и новац да би се пу
блика привукла и задржала, односно да би се конкурисало
постојећим медијима који много лакше са постојећом пу
бликом прелазе на интернет. Њујорк Тајмс у једном од сво
јих издања поставља питање: „Да ли један комерцијални веб

1 Рад је настао као резултат истраживања на пројекту који финансира Ми
нистарство образовања и науке РС “Дигиталне медијске технологије и
друштвено-образовне промене”, бр. 47020.
2 Хинић, Д. (2003) Интеракција Интернета и друштвеног живота гра
да Крагујевца, Београд: Универзитет у Београду, Филозофски факултет
3 Wallis, R. and Choi, C. J. (1996) The Impact of Multimedia on the Entertain
ment Business, London
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сајт може да опстане и просперира уколико није део неке
корпорације или макар повезан са неким гигантом?“
У другој половини деведесетих година двадесетог века та
козвана push технологија или енергичније рекламирање,
довела је до тога да се о интернету размишља као о функ
ционалном комерцијалном масовном медију. Отуд борба за
контролом онлајн медијског садржаја и као што је био слу
чај са телевизијом средином двадесетог века. Онлајн медиј
ски гиганти почели су да форсирају садржаје који су раније
били добро примљени код телевизијске и радијске публике.
Будућност интернета као масовног медија још увек је не
извесна јер се креће искључиво у оквирима профита, елек
тронске трговине и развоја корпоративних wеb in wеb ин
транет страница. Проблем код електронске трговине јесте
креација потпуно сигурног механизма заштите трансакција
чиме се водеће софтвер компаније данас највише баве. Ин
транет је корпоративна мрежа која својим службеницима
омогућава приступ глобалној мрежи, а у исто време оне
могућава другима приступ интерној корпоративној мрежи.
Новац се, према томе, такође налази у производњи интранет
софтверских пакета. Многи аналитичари индустрије сма
трају да би интернет требало заменити једним огромним
приватним интранетом, који би контролисали глобални те
лекомуникацијски савези. Данашње дискусије о интернету
и даље остају у домену слободног протока информација и
либерализације тржишта. У потпуности се из вида испушта
могућност да јавност одлучује о будућности глобалне мре
же. Када тако сагледамо ствари, јавност тек може да уче
ствује у причи о интернету као конзумент или као капитали
ста. За сада је ствар врло једноставна, будућност интернета
одређује оно што ће донети највећи профит. А основни циљ
свих пословних сарадњи ће бити контрола преноса телеко
муникацијских производа: гласа, слике и података. Свака
теорија о интернету као медију који ће донети квалитативно
другачији и уједначенији тип новинарства, медијске културе
и политике поклекао је пред снагама тржишта. Од активног
медија у служби јавности, интернет постаје електронски
медиј у којем капиталисти саопштавају потрошачки оријен
тисане податке. А сва прича о интерактивности редукована
је на трансакције и електронску пошту. Како пише магазин
Фортуне: „Далеко смо, веома далеко од интернета као јав
не мреже ангажоване за слободу размена идеја.“
Маршал Маклуан је рекао да је “уметност систем за рано
узбуњивање, који увек може да каже старој култури шта је
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почело да јој се догађа”4 Чарли Гир у својој књизи Дигитал
на култура каже: „Најављујући мултимедијалне и интерак
тивне технологије које данас владају нашим животима, дела
Кејџа и других припадника послератне авангарде као да по
тврђују ову Маклуанову теорију.“ Он сматра да је то много
мање био резултат способности да се предвиди будућност,
а много више последица разумевања тек наговештених мо
гућности нових технологија.5
Клод Леви Строс је, оцењујући какав ће бити 21. век, изре
као алтернативу: или ће он постати век високе културе, или
ће човечанство изумрети.6 Управо зато, у епохи свог бурног
развоја, информационе технологије морају активно уче
ствовати у развоју културе. Миринов наводи да  „савремено
комуникационо пространство само ствара правила и начине
општења, принуђујући културу да говори тим језиком“.7  Он
примећује и то да се нарушава пропорција између „високе“
и „ниске“ културе, при чему ова друга постаје масовна, и то,
не само по количини субјеката који су у њу „увучени“, него
и по веома упрошћеном начину употребе њених продука
та. Доминирајући фактор, према мишљењу Миринова, није
смисао или квалитет производа културе, него систем њего
вог распростирања, пријема, репликације.
Да би и тзв. „висока култура“ имала широк дијапазон рас
простирања, пријема и репликације и тако лакше и брже
стигла до конзумената, неопходно је да „проговори“ је
зиком савременог комуникационог пространства – да се
дигитализује.
Да би се обезбедило значајније интересовање младих за
вредности „високе“ културе путем интернета потребно је
позабавити се следећим међусобно повезаним циљевима:
- стварање и постављање на мрежу неопходне количине ви
сококвалитетних и разноврсних садржаја према виду култу
ре и уметности, сложености пријема, циљној групи конзу
мената, који ће бити перманентно ажурирани и апдејтовани,
а дигитализовани барем у 2Д;

4 Маклуан, М. (1971) Познавање општила, човекових продужетака, Бео
град: Просвета
5 Гир, Ч. (2011) Дигитална култура, Београд: Клио
6 Према: Миринов, В. В. (2009) Савременое коммуникационное про
странство как фактор трансформации култури и философии, y: Филозо
фија и будућност цивилизације, IV Руски филозофски конгрес
7 Исто.
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- пружање могућности широког, јефтиног приступа кроз он
лајн канале, укључујући и локалне научне и образовне мре
же;
- изградити комплексан систем активне оријентације деце и
омладине (почевши од предшколског узраста) за конзуми
рање продуката и ресурса „високе“ културе постављене на
Интернету.
Један од примера добре праксе у којем су ова три циља
остварена је и руски пројекат „КУЛТУ.РУ!“
Пример добре праксе портала уметности и културе као ПР
средства - Мегапројекат „КУЛТУ.РУ!“
Основни задатак, мисија, овог пројекта је формирање по
зитивног пријема савремене руске културе и уметности код
широког круга конзумената, пре свега младих, уз помоћ ин
формационих технологија користећи Интернет.
На самом почетку, суштина успостављања оваквог пројек
та била је реализација, пре свега,  разноврсних позоришних
пројеката, а потом и других видова културе и уметности
преко Интернета.
Циљеви мегапројекта „КУЛТУ.РУ!“  били су вишеструки:
- формирање механизма стимулативне подршке култури и
уметности,
- пропагирање достигнућа руске културе и уметности друге
половине XX и почетка XXI века у свету,
- подизање престижа Русије у светском културном окруже
њу уз формирање позитивне слике земље широм света,
- стимулисање стварања нових уметничких дела која одго
варају мисији и циљевима мегапројекта,
- помоћ при формирању аудиторијума позоришта и биоско
па,
- попуњавање Интернет пространства у Руском интернет
подручју уметничким контекстом,
- помоћ при формирању јавног мњења, усмереног на подр
шку културе и уметности,
- проширење могућности заједничког рада са дијаспором,
- јачање међународних културних веза организовањем ин
терактивних контаката представника уметничке и културне
интелигенције.
Конкретни задаци мегапројекта су:
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- распростирање руске културе и уметности у Русији и у чи
тавом свету
- стварање медијатеке руске културе и уметности на Интер
нету,
- информисање о културном животу дијаспоре,
- противтежа субкултури и кичу на интернету,
- коришћење интернета као још једног моћног образовног
канала,
- испитивање и анализа нових технологија фиксације и ре
продукције уметничких дела,
- изградња информационог ресурса за пружање свеобухват
них информација о културним догађајима у Русији: видео
материјали и фотографије, критике, снимљене и уживо пре
ношене представе, концерти, фестивали, форуми.

Структура мегапројекта
Идејни творац, организатор, координатор и извршилац мега
пројекта „КУЛТУ.РУ!“ је невладина организација под истим
називом. Ову невладину организацију основали су познати
руски културни посленици и уметници, који су веома актив
но укључени у све сегменте пројекта.
Од организација у мегапројекат су укључени, уз потпуну
подршку Министарства културе:
- ФГОУ „Интерстудио“ која се бави образовном делатно
шћу, директним контактима са ствараоцима културних и
уметничких дела и организацијом неких програма,
- Институт за развој савремених образовних технологија,
који пружа техничку подршку, снимање и постављање ви
део материјала на Интернет,
- Фирме ГИВЦ и ФАКК које представљају техничку подр
шку,
- Студио Артемија Лебедева који помаже организацију про
јеката, пружа подршку сајту мегапројекта (дизајн, марке
тинг, ПР и правна помоћ).
Могло би се, с правом, рећи да мегапројекат „КУЛТУ.РУ!“  
представља одличан пример ефективног и ефикасног јавноприватног партнерства у културној сфери.
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Могућности мегапројекта „КУЛТУ.РУ!“
„КУЛТУ.РУ!“ представља јединствену комбинацију струч
них знања и контаката у области културе са једне стране, као
и богато искуство у коришћењу савремених комуникацио
них технологија, од којих су неке примењене први пут у Ру
сији. Осим тога, „КУЛТУ.РУ!“ има неопходну материјалнотехничку базу за своје несметано деловање: видеоснимање,
озвучење, монтажне јединице. И коначно, на мегапројекту
„КУЛТУ.РУ!“ раде високопрофесионални менаџери, режи
сери, оператери, дизајнери звука, видеоинжењери, интер
нет-техничари – што омогућава промоцију културе и умет
ности на Интернету на највишем нивоу квалитета.
Овај мегапројекат се, осим самофинансирања, финансира
и из државног буџета (Министарство културе, Федерална
агенција за културу и кинематографију), од спонзора, дона
тора, чланарина...

Уникатност мегапројекта „КУЛТУ.РУ!“
„КУЛТУ.РУ!“ је први у свету у октобру 2004. користио Ин
тернет за директан пренос позоришних представа. Први у
свету су организовали позоришни интернет фестивал уз ди
ректан пренос наступа са различитих сајтова на Интерне
ту. „КУЛТУ:РУ!“ је почео и наставља активно истраживање
брзог напретка области комуникационих и медијских тех
нологија, а све то у функцији размене информација између
делатника културе и конзумената руске културе и уметности
како у Русији тако и у читавом свету.

Шта каже статистика
За две године постојања „КУЛТУ.РУ!“ је успео да:
- прикаже на Интернету више од сто записа позоришних и
телевизијских спектакала у којима су учествовали највиђе
нији уметници и делатници позоришта и филма,
- организује и реализује три фестивала „Театрална паучина“
(веб театра) у директном преносу,
- пренесе око 50 позоришних спектакала, међународних фе
стивала, циркуских и других представа...
Важно је напоменути да је највећа посећеност у време фе
стивала “Веб театра”, као и то да се она из године у годину
повећава.
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Идеја развоја националног портала
уметности и културе
Дигитализација српске културе и уметности
Национални центар за дигитализацију основан је 2002. го
дине. Његови оснивачи су: Археолошки институт САНУ,
Архив Србије, Југословенска кинотека, Математички фа
култет, Математички институт САНУ, Народни музеј, На
родна библиотека Србије, Републички завод за заштиту спо
меника културе.
До сада је организовао или учествовао на великом броју
конференција о дигитализацији. Осим тога, овај национал
ни центар је покренуо неколико веома значајних пројеката
из области дигитализације културне баштине Србије:
- Електронски каталог непокретних споменика културе у
Србији;
- Дигитална Народна библиотека Србије;
- Извештај о пројекту 0013 “Развој стандарда за дигитализа
цију, рачунарско архивирање и рестаурацију културно-исто
ријских добара” МНТ Србије за период 2002-2004;  
- Дигитализација и презентација средњевековних српских
манастира, пројекат подржан од стране УНЕСКО Participa
tion Programme 2004/2005;
- Виртуелна библиотека;
- Предлог пројекта Дигитализација културне и научне
баштине;
- Громанов албум фотографија 1876 - 1878;
- Старе карте, гравире и фотографије из збирке Музеја града
Београда;
- Снимак и анализа стања у установама културе у Србији
и предлог стратегије дигитализације националне баштине;
- Пројекат Сакрални објекти Топлице;
- Пројекат Виминацијум;
- Југословенски национални комитет Међународног савета
музеја (YU ICOM)8.
Национални центар за дигитализацију издаје своју публика
цију Преглед Националног центра за дигитализацију и даје
8 Подаци преузети са сајта http://www.ncd.matf.bg.ac.rs
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корисне линкове на публикације: Архив, Архивски преглед,
Гласник Народне библиотеке Србије, DigiCULT новости.
Наведени пројекти указују на непобитну чињеницу да је до
сада урађено много. Много на нивоу науке и струке, мало на
популаризацији и укључивању младих у читав процес ди
гитализације и њиховој партиципацији. У даљем излагању
навешћемо потврде за ову нашу тврдњу.
Пројекат Растко је најстарији пројекат дигитализације срп
ске културе, основан 1997. До сада је објавио велики број
дела, углавном потпуно дигитализованих као текст. Осим
књига, дигитализује и краће текстове, фотографије, стрипо
ве и друга дела. Пројекат Растко подељен је на 19 регионал
них пројеката од којих је сваки посвећен посебној култури
и српским културним везама са њом. Поред ових пројеката
има и библиотеке посвећене појединачним ауторима, а пру
жа подршку и мањим пројектима, као што је Енциклопедија
Банатера.
Дигитална библиотека Народне библиотеке Србије садржи
велики број дигиталних издања, али су она махом дигитали
зоване слике, без текстуалне дигитализације. Највећи број
издања је незаштићен ауторским правима, али има и издања
објављених уз дозволу аутора.
Постоји још низ мањих пројеката, по обиму, дигиталних би
блиотека по градовима Србије, Антологија српске књижев
ности, као и разни пројекти дигитализације ван Србије који
у оквиру својих активности дигитализују и објекте српске
културне баштине (Google books, Million books project...)

Конзументи, произвођачи, едукатори
Појава интернета и процеса глобализације изнедрили су и
концепт доживотног учења. Како каже Алвин Тофлер: „Не
писмени 21. века неће бити они који не знају да пишу или
читају, него они који не могу да уче, одуче и поново уче.“
Појава глобалног комуникацијског система, глобалне мре
же, омогућила нам је продукцију, дистрибуцију и конзума
цију свих облика информација одмах и сада. Грубо говорећи,
интернет делује као један аутопут информација, као некаква
уређена анархија. Као и сваки медијски систем до сада и
интернет је тржиште за које се воде жестоке борбе. Због то
га ћемо се у овом поглављу бавити понашањем конзумената
онлајн медијског садржаја културе и ументности како бисмо
добили јаснију слику о томе ко, шта, зашто, где, када и како
чини на интернету или помоћу интернета. Кључно је разу
мети, да тако кажемо 5W’с-а интернет конзумената, било да
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говоримо са новинарског аспекта производње садржаја или
са економског, маркетиншког, аспекта те производње. Тако
ђе, истраживања таквог типа важна су и за људе који едукују
о природи медија и медијских система. Релације које смо
проучавали у овом раду су оне које повезују едукаторе, про
извођаче и конзументе традиционалног и онлајн медијског
културног и уметничког саржаја.
Погледајмо пирамиду конзумената медијског или онлај ме
дијског садржаја9:

Слика 1. Пирамида конзумената традиционалног 
или онлајн садржаја

Нивои који се налазе између две крајности су кључни за
успешну производњу медијских садржаја културе и умет
ности. Врло их је важно детектовати. Са друге стране, за
едукаторе је важно да раде на томе да од одређеног броја
конзумената, тачније од „посматрача“, едукују „играче“.
Едукаторима је циљ, условно речено, повећати број активне
мањине. За саме конзументе апсолутно је важно да су све
сни у ком нивоу се налазе и да стекну навику да раде на
себи како би достигли више нивое. Једино тако повећава се
квалитативан стандард производње и конзумације медиј
ског садржаја, а кроз квалитетну едукацију. Погледајмо са
да грубу детекцију нивоа конзумената који се налазе између
„посматрача“ и „играча“:

9 www.i-e-on.com
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Слика 2. Слојеви конзумената медијског и онлајн 
медијског садржаја

Ниво конзумената означен са „прелетим“ на интернету
предузима следеће акције: кратке посете одређеним стра
ницама, сурфовање без одређеног циља, интернет „лута
лице“. Нивои означени са „конзумирам“ и „прочитам“ на
интернету карактерише фокус на фотографије, видео мате
ријал и текст. Конзументи означени са „сачувам“, „делим“
и „оцењујем“ су склони да на интернету фокусирају одре
ђени садржај, оцене га као корисним и спреме га на одређе
ни начин (bookmark и слично). Такође, ти конзументи имају
тенденцију да садржај поделе са осталим корисницима и
да активно учествују у анкетама, гласају за чланке, фото
графије и видео материјале. Последња два нивоа конзуме
ната, „коментаришем“ и „предлажем“ учествују у креацији
онлајн садржаја на начин да пишу ауторима, активни су на
форумима, предлажу теме, објављују сопствене материјале,
ентузијасти су и активни.
Ово значи да има много посла за едукаторе који треба да
образују генерације које ће, на најправилнији могући начин,
знати искористити природу интернета као медија. Исто та
ко, они који се баве производњом онлајн садржаја могу за
кључити у ком смеру да иду са пласирањем и обликовањем
производа. Природа је ствари да ће нове генерације конзу
мената бити све захтевније и захтевније. Уз правилну едука
цију, можемо се надати подизању квалитативног нивоа ком
плетне конзументске популације.
Демократичност интернета довела је до повећања неповере
ња код публике, односно конзумената. Још једном се пока
зало да је срж интернета: једнака могућност за учествовање
у њему као медију за све, двосекли мач. У смислу тржи
шта, интернет је немилосрдан и његова публика јесте део
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глобалног села, али је исто тако врло различитих захтева и
очекивања. Опстанак на интернету захтева познавање сво
јих конзумената, познавање њихових навика, али захтева и
опредељење за одређену групацију конзумената.
Интернет је првенствено глобални комуникацијски систем.
Систем који успешно комбинује интерперсоналну (директ
ну) и масовну комуникацију. Другим речима, интернет као
глобални комуникациони алат и систем може да се користи
дискриминативно – комуникација везана за одређене поје
динце, а може да се користи и недискриминативно – кому
никација упућена већем броју људи. Такође, интернет као
средство глобалне комуникације комбинује једносмеран и
двосмеран утицај на учеснике те комуникације. Интернет је
масовни медији због тога што има карактер узајамности, ин
терактивности. Та карактеристика је још увек најјачи адут
светске мреже.10 Претпоставка карактеристике интерактив
ности јесте повећана активност корисника, насупрот тра
диционалним медијима који се доводе у везу са пасивним
схватањем публике. Активност корисника коју омогућава
интернет огледа се у осећају слободе, контроле и ангажо
ваности. Конзументи онлајн садржаја могу сами да бирају
садржај, да интерагују са њиме, могу да имају активнији
приступ уопште.
Последица таквог стања конзумената, при томе припадника
генерација које су од малена окружене и традиционалним и
новим медијима, јесте недостатак едукације о природи ко
ришћења медија уопште, и фокус на медије као изворе днев
не дозе забаве. Ипак, добра страна окружености медијима
од најраније доби јесте чињеница да те генерације лакше
ступају у саживот са медијима и технички су способније
да их користе. Потребно је само добро усмерити постојеће
свест и способности ка квалитетном односу према медијима
и ефектном коришћењу њихових могућности.
Едукатори имају пуне руке посла, да тако кажемо. Опште
је познато да је потреба за мултидисциплинарним проуча
вањем медија као дела науке о друштву велика. На релаци
ји едукатор – конзумент потребно је радити на конкретним
активностима које се тичу природе коришћења интернета
као медија и његовог садржаја. Програм изучавања меди
ја као дела друштвене науке требало би да доприноси ак
тивирању нових генерација конзумената тако да, осим што
релативно успешно самостално бирају, користе, снимају
и деле одређене садржаје, бар у једнакој мери учествују у
креацији онлајн садржаја, у смислу објављивања текстова,
10 www.bos.rs/cepit/e-volucija
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видео и фотоматеријала, тражења алтернативних извора ин
формација и избегавања опасности које интернет као масов
ни медиј носи. Први циљ едукатора јесте да конзументе и
посленике културе избаве из нивоа мејнстрим коришћења
интернета, које је слично „коришћењу“ традиционалних ме
дија. Овде одмах можемо надовезати теоријску дилему ка
рактеристике активности на интернету и активности према
традиционалним медијима. Интернет као медиј нуди једна
ку могућност за учествовање у његовим садржајима за све,
који то желе, наравно.
Посветићемо се сада мало више релацији едукатор –
произвођач. Апсолутни императив онлајн културе јесте пру
жање што више могућности за конзументе да комуницирају
са садржајем, аутором, медијем и да учествују у креацији
садржаја. Традиционалне форме презентације информација
нису довољне. Потребно је сваку објављену информацију
„отворити“ потенцијалној онлајн публици. Претпоставка је
да подизањем квалитета пласирања онлајн садржаја, поди
же се и квалитет конзумације тог садржаја. Временом мо
жемо очекивати да ће се карактер активности према онлајн
медијима и садржају, заиста разликовати од активности пре
ма традиционалним медијима и садржају. Активнији однос
произвођача према садржају који презентује, утицаће и на
активност потенцијалних конзумената тог садржаја. Интер
нет се брже прилагођава традиционалним медијима, него
они њему. Ту је шанса опстанка традиционалних медија.
Погледајмо сада још једну релацију едукатор – произвођач,
ону која се бави тржишним аспектом пласирања онлајн ин
формација. Говоримо о маркетингу. Интернет је глобални
либералан медиј, са конзументима најразличитијих схвата
ња окупљених, условно речено, на једном месту, тачније у
једном простору. Раније у раду дотакли смо се опште скице
пласирања медијског производа онлајн. Бити присутан на
интернету далеко је од довољног. Задобијање поверења кон
зумената онлајн медијског садржаја и, још важније, задржа
вање тог поверења далеко је компликованије на интернет тр
жишту, него у условима, да тако кажемо, обичног тржишта.
Они који се едукују за бављење онлајн маркетингом посебно
морају бити обучени за сегментацију и избор конзумената, и
још важније, за интераговање са тим конзументима. Прича
је иста, циљ је да од „посматрача“ постане „играч“ онлајн
информације или медијског производа. Основни маркетинг
алати (адвертајзинг, СЕМ маркетинг) утичу на најниже ни
вое конзумената онлајн медијског садржаја. Маркетинг
алати који пружају основне могућности интераговања (fun
page, присуство на друштвеним мрежама) утичу на средње
нивое конзумената, оне који прочитају садржај, сачувају, по
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деле, оцене. Маркетинг алати који садрже напредније мо
гућности интераговања – онлајн активизам, друштвено од
говорно пословање на мрежи, отворени конкурси, отварање
форума, дискусионих група, утичу на конзументе „играче“.

Перспективе развоја пројекта националног
портала културе и уметности
У складу са свим реченим у претходном поглављу може се
закључити да су перспективе пројекта националног портала
културе и уметности Србије везане са количином и учеста
лошћу преноса, као и са типовима догађаја који се преносе.
Стога можемо говорити о задацима које морају извршити
произвођачи како би дошли до својих конзумената на најбо
љи могући начин. Потребно је ове задатке поделити у неко
лико сегмената:
Позориште,
Филм,
Књижевност,
Остале уметности.
Позориште
Да би произвођачи придобили конзументе за онлајн конзу
мирање позоришта сматрамо да је потребно:
- развити годишње онлајн фестивале који ће постати тра
диционални и директно се преносити 2-3 пута недељно у
периоду дешавања, те емитовати видео снимке најбољих до
маћих представа (Стеријино позорје, Инфант, Битеф...),
- имплементирати најбоље савремене видео продукције за
емитовање, коришћење напредних технологија у стандарду
снимања ХДТВ, прилагођавање онлајн приказа за прикази
вање на телевизији, чиме се ради посредни маркетинг,
- креирати библиотеке најбољих савремених снимака насту
па и „златни фонд“ позоришних представа, као и омогућити
приступ тим фондовима,
- креирати меморијалне сајтове посвећене делима великих
личности српског театра XX и XXI века,
- креирати дистанце – learning радионице са познатим де
латницима националног театра,
- отворити мајсторске курсеве и форуме за обуку корисника
за перцепцију позоришних представа, дискусију садржаја
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изабраних представа које одговарају мисији пројекта, за ко
муникацију између корисника и едукатора,
- помоћи у стварању нових представа и производа уз помоћ
савремених информационих технологија.

Филм
Све чешће смо сведоци пиратских копија значајних умет
ничких филмова, најчешће холивудске продукције, али и
оне европске и домаће. За документарни филм постоји мање
интересовање шире публике, те је због свега наведеног по
требно учинити одређене кораке, како би се, нарочито млађа
публика приволела на квалитетне пројекције и уметничких
и документарних филмова, нарочито домаће кинематогра
фије. Сматрамо да би једно од решења било да се на интер
нет порталу дигитализоване културне баштине Србије:
- редовно емитују најзначајнија остварења савремене умет
ничке и документарне домаће кинематографије, уз могућ
ност коментара гледалаца након филма и, чак, комуникацију
са неким од актера приказаног филма (редитеља, сценари
сте, глумаца, костимографа, монтажера...),
- организују интернет фестивали најбољих режисера и глу
маца Србије, без обзира на временски период стварања фил
ма,
- преноси филмова, церемонија отварања и затварања филм
ских фестивала и коментари и критике на форуму о дотич
ном фестивалу и пратећим догађањима, са могућношћу
предлога унапређења организације и сл.
- формирање отвореног форума за дискусију о развоју наци
оналне кинематографије са фацилитатором,
- дистрибуција изабраних остварења младих аутора, и про
фесионалаца и аматера, на конкурсу националног дигитал
ног портала преко канала мобилне телефоније, са могућно
шћу гласања за најбољи филм, сценарио, режију, глуму...
- формирање кинотеке најбољих савремених филмова и
“златног фонда” националне кинематографије, као и могућ
ност доступности том фонду,
- формирање меморијалних сајтова, посвећених стварала
штву великанима српског филма,
- покретање филмске школе за почетника у онлајн режиму,
- стварање нових филмских пројеката уз коришћење најса
временије информационе и филмске технологије.
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Књижевност
Негропонт у својој књизи Бити дигиталан још 1995. године
каже да је информативна магистрала много више него пре
чица ка свакој књизи у Конгресној библиотеци, те да она
ствара потпуно нову глобалну друштвену заједницу. Диги
тални свет пружа нове слободе и могућности, али доноси и
нове опасности и изазове.11 Да бисмо могућности и изазове
издигли на пиједестал, а опасности свели на минимум, кроз
пројекат дигитализације српске културне баштине, користе
ћи се моделом комуникације А. Тјудора12, можемо учинити
да интернет као медиј не буде само пасивни, него потпуно
интерактивни канал информација. На овај начин учиниће
мо да изрека: нисмо оно шта читамо, већ оно како читамо,
буде тумачена на сасвим другачији начин. Савремени човек
гуши се у преобиљу свакојаких информација и публика
ција, а гладан је истинског знања. Како у информационом
мору без обала пронаћи праву, истиниту информацију или
заиста вредну публикацију? Која нам вештина отвара пут  
за одабирање релевантних информација и знања из бујице
података којима смо преплављени, када писменост 21. ве
ка обухвата комплекс нових и међусобно испреплетених
вештина и способности: рачунарску, дигиталну, медијску,
информациону...“13 Млади људи поседују неке од ових пи
смености, а дигитално су писмени, рекло би се, од рођења.
Стога им књижевност, а познато нам је да веома мало читају
и стога имају веома сиромашан речник, кроз овакав пројекат
можемо приближити говорећи њиховим језиком на следећи
начин:
- Организација песничких фестивала у онлајн режиму, са
књижевним бардовима,
- Презентација нових књига уз директну комуникацију са
ауторима и издавачима,
- Организовање критичких сесија савремене националне
књижевности на специјалном форуму уз учешће фацилита
тора,
- Информисање о новим издањима са коментарима,
- Дистрибуција савремене књижевности преко мобилних
мрежа,
11 Негропонт, Н. (1998) Бити дигиталан, Београд: Клио, стр. 236.
12 Клосковска, А. (2001) Социологија културе, Београд: Чигоја штампа
13 Вучковић, Ж. и Стокић Симончић, Г. (2011) Дигиталне библиотеке и
друштвено образовне промене, y: На путу ка добу знања, Сремски Кар
ловци: Факултет за менаџмент
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- Изградња меморијалних сајтова, посвећених стварала
штву великих српских писаца XX и XXI века,
- Организовање онлајн курсева креативног писања,
- Организовање заједничког писања кратких прича уз мо
гућност перманентних измена и различитих завршетака,
- Организовање такмичења младих књижевних стваралаца
са могућношћу избoра најбоље приче, песме, збирке, рома
на...
- Организовање форума са критичким освртом на екраниза
цију књижевних дела уз фацилитатора.
- Формирање библиотеке специјалне књижевности о умет
ности и култури, према видовима културе и могућност до
ступности корисницима.

Остали видови културног стваралаштва
Остали видови културног стваралаштва могу бити предста
вљени кроз овај пројекат на  следеће начине:
- Организовање директних преноса и одложеног емитовања
најзначајнијих догађаја у културном животу Србије,
- Формирање архива догађања културног живота  Србије и
могућност доступности публици,
- Иницирање, покретање и реализација уметничких проје
ката средствима савремене информационе технологије, што
може бити нарочито интересантно за младу популацију,
- Организација семинара, округлих столова и радионица у
онлајн режиму, нарочито из области медијске  и дигиталне
писмености, као и из свих видова културног стваралаштва.
Овакав један пројекат дигитализације српске културне ба
штине био би у потпуности интерактиван и претворио би
пасивне конзументе у активне или чак ствараоце и коауто
ре. Пројекат би омогућио потпуну реализацију Еверетовог
модела дифузије иновација у области културе и уметности,
према којем је дифузија процес у коме се иновација кому
ницира кроз одређене канале, кроз време, међу члановима
друштвеног система. То је посебна врста комуникације, у
којој се поруке баве новим идејама. Комуникација је процес
у коме партиципанти креирају и деле информације, међу
собно, да би постигли разумевање.14

14 Everett, M. R. (2003) Diffusion of Innovations, 5th Edition (Paperback), New
York: Division of Simon and Schuster, p. 5-6.
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Уместо закључка о перспективи и самоодржи
вости пројекта националног портала културе и
уметности
Перспективе предложеног пројекта огледају се у најразли
читијим видовима и формама интеракције портала са конзу
ментима, произвођачима и едукаторима.
Навешћемо само неке од њих:
- иницирање, покретање и реализација онлајн мастер-курсе
ва за редитеље, теоретичаре и историчаре уметности,
- иницирање, покретање и реализација онлајн специјали
стичких курсева за обуку студената из области уметности,
културе и медија,
- иницирање, покретање и реализација у сарадњи са музич
ким школама и вртићима за онлајн обуку деце најнижег уз
раста за пријем позоришног садржаја: учење језика позори
шта, интерактивни програми за ученике, експериментални
часови за обуку пријема уметничких дела и на тај начин
формирања активних гледалаца и слушалаца,
- иницирање, покретање и реализација онлајн програма обу
ке за дефицитарне професије у култури и уметности кроз
мастер-курсеве, конференције и интернет портал,
- иницирање, покретање и реализација онлајн програма обу
ке за менаџере у култури, уметности и медијима кроз пред
узетничку перспективу.
- услужно снимање и продукција уметничких и културних
садржаја у земљи и иностранству.
Ови програми, изузев оних за најмлађе, били би, уз одређе
ну, прихватљиву финансијску надокнаду полазника и омо
гућили би, између осталих извора прихода, самоодрживост
пројекта.

Самоодрживост је веома важна
Сматрамо да би иницијални капитал могао да се прикупи
од донација, спонзора, Министарства културе, Секретарија
та културе покрајине и локалних самоуправа чији буџети то
дозвољавају, те великих корпорација које би нашле интерес
за сарадњу са овако важном националном институцијом, а
да би у даљем животу пројекат морао да буде самоодржив.
Стога је неопходно да, осим угледних културних и научних
посленика, у овај пројекат буду укључени и предузетници и
менаџери, који знају како би овај пројекат могао да се води
као прави предузетнички подухват.
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Већина стручњака се слаже да не постоји оптимални “ди
зајн” оваквог пројекта, који представља својеврсни дигитал
ни инкубатор, који би гарантовао његову успешност. Према  
запажањима Марк Рипена успешност је могуће посматрати
на два основна начина:
- могућности самоодрживости кроз континуирано пружање
услуга,
- кроз успешност пословања полазника специјалистичких и
мастер онлајн курсева, те њихових потоњих пројеката.15
Самоодрживост овог пројекта је условљена добрим упра
вљачким способностима менаџмента, дугорочним финан
сијским циљевима, стабилном и сталном подршком локалне
или регионалне заједнице и оснивача, укључујући финан
сијску, правну, управљачку, техничку и сваку другу подршку.
Оно што може представљати проблем је изузетно низак но
во медијске и дигиталне писмености нашег становништва,
а самим тим и конзумената садржаја културе и уметности,
а такође и низак ниво предузетничке климе и то поготово
међу младим људима, а и неувиђање значаја оваквог по
словног подухвата за ширу друштвену заједницу.16
Чињенице и предлози изнети у овом раду само су почетак
неслућених могућности које нам отвара ново дигитално до
ба. Оно што се намеће као следећи корак јесте истраживање
потреба конзумената и то првенствено младих од 15 до 30
година, како бисмо што боље могли одговорити на њихове
потребе и као едукатори и као произвођачи.

15 Ripen, M. (2002) Linking technology and you, STA Center
16 Арсенијевић, О. и Вемић, М. (2011) Пословни инкубатор као фактор
привредног развоја Србије, Индустрија вол. 39, бр. 3, Београд: Економ
ски институт, стр. 153-174.
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NATIONAL ART AND CULTURE PORTAL AS A PR TOOL
Abstract
The aim of this paper is to present an example of best practice of a
Russian arts and culture portal as a PR tool – the Megaproject „KULTU.
RU!“. This portal is an example of a socially significant endeavor to
include the Internet into the development of arts and culture. Another
goal of this paper is to present an idea for a Serbian national project
for development of art and culture using IT and the Internet to form
the mechanisms for stimulation and support to arts and culture, for
promoting Serbian art and culture of the XX and XXI century, for
building of the Serbian reputation globally and for forming of a positive
image of the country, stimulating creation of new art projects, assisting
in building theatre and cinema audiences by the Internet classes,
forums, conferences etc. The paper considers in detail the perspectives
of such a project in terms of all forms of arts and culture, starting from
the theatre, cinema, literature, art etc. It also points to the possible
self-sufficiency and profitability of such a project as a very significant
element of its functioning.
Key words: mass media, Internet, culture, arts, national cultural
interest, national arts and culture portal of arts and culture
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PR I MEDIJI – POSREDNICI ILI
KROJAČI DRUŠTVA
Sažetak: Problemi u konceptualizaciji i definisanju odnosa s javno
stima i razvoja profesije PR iz tridesetih godina prošlog vijeka potra
jali su, evo i do danas, u naporima praktičnog i teoretskog odvajanja
ove profesije-discipline od poistovjećivanja sa novinskim agencijama
i propagandom kao i nekim drugim profesijama i disciplinama poput
novinarstva, sociologije, istraživanja, ekonomije, marketinga, politiko
logije. Različiti pristupi u definisanju PR-a i profesije ''public relations''
su neminovnost pošto još ne postoji jedinstvena definicija koja bi ob
uhvatila sve aspekte, aktivnosti, zadatke, tendencije, ciljeve i područja
sadržana u ovoj profesiji. Posebno je interesantan pristup odnosa sa
javnostima, novinarstva i države u savremenom društvu, ne samo na
globalnom nivou i u razvijenim državama, nego i u zemljama u tranzi
ciji. Kakva je uloga medija kao moćnih posrednika i PR-a kroz medijske
manipulacije, lobista i drugih krojača PR-a i medija ali i društva, kao
i promjenljivi trendovi PR kompanija i lobista koji djeluju u tajnosti
(poput onih iz grupe Bilderberg) budući da stručnjaci PR smatraju da
najbolji PR ne ostavlja nikakve tragove.
Ključne riječi: odnosi s javnošću, komunikacija, lobiranje, novinarstvo,
javna sfera

Uvod
Poistovjećivanje odnosa s javnošću sa novinskim agencijama i
propagandom, početkom prošlog vijeka, kao i sa nekim drugim
profesijama i disciplinama poput novinarstva, sociologije, istra
živanja, komunikologije, politikologije, ekonomije, marketinga.
i danas je vrlo često. Zbog toga su i različiti pristupi u defini
sanju PR i profesije public relations, jer ne postoji jedinstve
na definicija koja bi obuhvatila sve aspekte, aktivnosti, zadatke,
tendencije, ciljeve i područja sadržana u ovoj profesiji. Da bi
spoznali suštinu odnosa s javnostima i uloge medija neophodno
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je analizirati PR i isprepletenost veza s tim disciplinama. Po
sebno je u procesu globalizacije u visokorazvijenim, ali i u ze
mljama u tranzicji, interesantan pristup odnosa sa  javnostima,
novinarstva i države tj. vlasti u savremenom društvu, jer svrha
odnosa s javnošću treba da odgovara svrsi demokratije. Ne ma
nje važno je odgovoriti i na pitanje - kakva je uloga medija kao
moćnih posrednika i PR-a kroz medijske manipulacije, lobista i
drugih krojača PR-a i medija ali i društva? Prije svega, potrebno
je riješiti neke od dilema i problema u konceptualizaciji PR-a
i doprinijeti u naporima praktičnog i teoretskog odvajanja ove
profesije-discipline od srodnih profesija i nauka.

Definisanje PR-a
Pokušaji tumačenja pojma i definicije odnosa javnostima ukazu
ju koliko je teško dati jednostavnu a kamoli sveobuhvatnu defi
niciju public relations čija se sadržina mijenjala s razvojem civi
lizacije, društveno-ekonomskih odnosa i razvojem ove profesi
je. Teza o poboljšanom protoku informacija, odnosno odnosima
s javnostima i  medijima, tj. novinarstvu koji stvaraju klimu po
trebnu za razvoj, posebno nacionalni, mogla bi se razmatrati i
teoretisati sa više aspekta kroz prizme više naučnih disciplina.
Problemi u konceptualizaciji i definisanju odnosa s javnošću po
tiču još od 1923. godine i predavanja, ujedno i prvog priručnika
o public relations1 (anglosaksonski izraz koji se može prevesti
kao odnosi s javnošću) Dr Edvarda L. Bernajsa – Kristalizacija
javnog mnijenja(Cristallizing Public Opinion) na prvom kursu
za  odnose s javnošću Univerziteta u Njujorku posvećenog toj
novoj profesiji-disciplini. Tako je praktično počelo i praćenje
razvoja odnosa s javnošću, odnosno u početku odvajanje ove
profesije od poistovjećivanja sa novinskim agencijama i propa
gandom, kao i nekim drugim profesijama i disciplinama, koje će
potrajati evo i do danas.
Enciklopedia Britannica2 pod terminom 'odnosi s javnošću' defi
niše „aspekt komunikacije koji obuhvata promovisanje željenog
imidža pojedinca ili grupe čiji je cilj da privuče pažnju javno
sti.“ Definicija Meksičke deklaracije (iz avgusta 1978.) glasi:
„Praksa odnosa s javnošću je vještina i društvena nauka koja
analizira kretanja, predviđajući njihove posledice, savjetujući

1 U daljem tekstu za odnose s javnošću koristićemo u literatruri
uobičajenu skraćenicu PR koja dolazi od public relations. Osim ovog
medjunarodnog termina, na francuskom govornom području se koristi
naziv Relations publiques, italijanskom, Relazioni pubbliche i njemačkom,
Oeffentlichkeitsarbeit.
2 Enciklopedija Britanika 1-10, knjiga 6, (2005) Beograd: Politika, Narodna
knjiga, str. 101.
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rukovodstvo jedne organizacije i ostvarujući planirane programe
akcija koje će biti u interesu društva i određene organizacije“.3
Samo je Rex Harlow obrađujući ovu tematiku do 1976. godine
spoznao 472 definicije PR.
Shodno genezi i razvoju odnosa  s javnošću kao organizovane
prakse, čiji počeci sežu početkom dvadesetog vijeka u SAD, na
stajale su i razne definicije teoretičara izdato je saopštenje, od
nosno poduža zvanična Službena izjava o odnosima s javnošću,
komunikacije i PR-a. Međutim, tek 1982. godine nastaje ame
ričko udruženje za PR (Public Relations Society of America –
PRSA), na osnovu mnogih definicija PR-a i opisa prakse PR-a.
Uz pojmovni dio, izjava uključuje i popis aktivnosti, rezultata
i znanja potrebnih za vođenje odnosa s javnošću, a na osnovu  
te izjave su Scott Cutlip, Alen Center i Glen Broom objašnja
vajući razvoj pojma kroz bezbrojne pokušaje opisivanja prakse
američkih i svjetskih stručnjaka izveli jednostavnu definiciju:
„Odnosi s javnošću su funkcija upravljanja koja uspostavlja i
održava uzajamno korisne odnose između organizacije  i različi
tih javnosti o kojima ovisi njezin uspjeh ili neuspjeh“.4 Time su  
mnoge aktivnosti i ciljeve prakse odnosa s javnošću sveli u okvir
funkcije upravljanja.
Pored definicija o odnosima sa javnostima i(li) odnosa sa javnoš
ću koje sam detaljno elaborirao u knjizi Javnost i mediji u Cr
noj Gori5 za uvod u temu odnosi s javnostima i novinarstvo kao
jednu od najkraćih definicija i vrlo interesantnu navodi i kolega
R. Udovičić i to kao:„Pozicioniranje organizacije u javnosti“.6
U tom kontekstu, kao i (pra)početaka public relations na tlu Cr
ne Gore, kada se javljaju kao najprostiji oblici jednosmjernog
ubjeđivačkog komuniciranja, naveo bih maksimu iz Ljetopisa
popa Dukljanina: „Da se dobro svidi a loše odbaci“ kao izvrstan
primjer najkraće definicije PR. Upravo, kroz termine i proces,
prepoznaju se ne samo intencije već su i opisani elementi odnosa
s javnošću poput tadašnjih svojevrsnih javnih poslova i lobira
nja, koji su očigledni u tim počecima stvaranja državnih organi
zacija kod zetskih Slovena...I danas, kada preovladava moderni
koncept odnosa s javnošću, upravo maksima da se dobro svidi a
loše odbaci,(kao integralni dio državne administracije iz tih naj
ranijih dana) mogla bi da bude primjer kako se najjednostavnije
3 Blek, S. (1997) Odnosi s javnošću, Beograd: Clio, str. 6.
4 Cutlip, S. M., Center, A. H, and Broom G. M. (2003) Odnosi s javnošću,osmo
izdanje; Zagreb: Mate
5 Sredanović, V. (2007) Javnost i mediji u Crnoj Gori, Cetinje: Obod
6 Udovičić, R. (2007) Informatori s različitim ciljevima, Sarajevo: Media plan
institut, str. 13.
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mogu opisati ne samo proces i težnja, već neke i od najbitnijih
funkcija odnosa s javnošću, pa i suština same definicije odnosa s
javnostima i(li) profesije PR-a u modernom menadžmentu.
Interesantni su i ostali brojni pojedinačni pokušaji mnogih au
tora da odnose s javnošću definišu na osnovu toka informacija,
komunikacija, prakse, plana, akcije, tendencija, ciljeva, istra
živanja, upravljanja... Zapostavimo li detalje i preciznosti svih
elemenata, pa i ovih definicija PR-a, ne možemo a da ne zaklju
čimo da je do sada istaknuto, pretežno, evolucionističko shvata
nje odnosa sa javnostima, pa ćemo pokušati bar djelimično ob
raditi fenomen PR-a i odnosa s ostalim disciplinama.

PR i druge discipline
Odnose s javnošću, pa i unutrašnje zakonitosti PR komunikacije
mogu se razumijeti samo u okviru globalnih slika stvarnosti i
okruženja, a shodno tome i PR, odnosno organizacije u odnosu
na spoljni svijet. Aktuelno viđenje PR-a, koje potkrepljuje tezu
dosadašnjih napora za povećanje efikasnosti PR komunikacije
sa savremenom teorijom i praksom menadžmenta, nije od juče.
Traje decenijama. Takoreći od konstatacije Edvarda L. Bernej
sa iz predgovora njegove Kristalizacije javnog mnijenja, inače
prve knjige o PR-u, koji naglašava stimulisanje naučnog stava
spram odnosa s javnostima kao nauke do nauke o komunikaciji
80-tih godina 20-tog vijeka. Tada se ustaljuje gledište o PR-u
kao predmetu na visokoškolskim ustanovama koji se naučno is
tražuje. Iskorak američkih PR nauka i Jamesa E. Gruniga 1990te, sa stanovištem da postoji kritična masa studija iz kojih može
nastati jedna nauka o PR, te naučnika o komunikaciji Vinncenta
Hazeltona i Carl Botona sa Ilionis State univerziteta (koji su ob
javili knjigu Teor ija Public Relations-a), prethodio je cjeloviti
jem teoretskom pogledu na PR sa obilježjima naučnog u Evro
pi, preciznije u Njemačkoj, upravo kod Franza Ronnebergera
i Manfreda Ruhla 1992. godine kroz njihovu Teoriju odnosa s
javnošću. Višegodišnji, odnosno višedecenijski ignorantski od
nos starijih komunikologa i naučnika iz publicistike, do, gotovo
poslednje decenije proteklog milenijuma, prema PR-u, spreča
valo je zasnivanje jednog cjelovitog naučno-teorijskog objašnje
nja ove nove vrste komunikacije. Otuda i pitanje Ruhla... „da
li je PR možda nova forma javnih komunikacija?...“, ali i sta
novište, da više nije dovoljno baviti se uzrocima i djelovanjem
PR-a već da pažnju treba usmjeriti na sistematična i racionalna
istraživanja PR problema, koji su korijen svake društvene ko
munikacije.
U tekstu koji slijedi, našu pažnju usredsredićemo na nauku o ko
munikacijama i problematiku istraživanja public relations, kao
i odnosima javnosti sa sociologijom i socijalnom psihologijom,
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ekonomijom i marketingom, naukom o politici (upravljanju,
lobiranju) i naukom o jeziku s posebnim osvrtom na lingvistiku
i retoriku.

PR i nauka o jeziku, lingvistika i retorika
Politički PR je od svojih početaka jedna “borba za riječi” u ko
joj se postavljaju “riječi kao oružje”. Političke historije daju se
potpuno opisati kao dominacija određenih riječi i izreka. Poli
tički PR se u ovoj oblasti konfrontira sa ozbiljnim problemima
u kojima prevladavaju pitanja političke etike, mišljenja su nje
mački teoretičari. Istorija je svjedok odlučnih suprotstavljanja
pojavi neke nove tehnike koja uznemirava čuvare starog znanja
još od dijaloga Fedre i Sokrata, odnosno retoričke rasprave koje
je zapisao Platon u Fedri oko 370. g. p.n.e. Kada se pokušavaju
razraditi neke osnovne misli iz 800 godina duge povijesti teo
rije i prakse retorike, nezaobilazni su i Aristotelova Retorika,
Ciceronova (De Oratore), Qvinitilianova (Institutio oratioria) i
Augustinova (De doctrina christiana). Jer, klasična retorika (na
uka o govoru, riječitosti) važi kao govornička spretnost zasno
vana na empiriji, tj. iskustvu, odnosno, to nije ništa opipljivo već
vještina uvjeravanja, argumentizovanja.
Od publicističkog uvjeravanja i nauke o govoru i publicistici te
nauke o komunikaciji, preko pisane riječi do „kolosalne moći
televizije danas, čak se može reći da je ona potencijalno najva
žnija od svega. I biće tako ako nastavimo da podležemo njenim
zloupotrebama. Televizija je zadobila suviše veliku moć u krilu
demokratije. Nijedna demokratija ne može da preživi ako se ne
stane na kraj te svemoći”7 - kako predstavlja fenomen televizije
i manipulacije čuveni filozof Karl Poper.
I teoretičari iz Njemačke smatraju da je public relations potre
ban kontakt sa govornonaučnim formulisanjem pitanja, gdje se
interes usko povezuje sa retorikom i naukom, da treba djelovati
informativno ali ne suvo, angažovano a ne zahtjevno, da bude
bogat alternativama ali ne bombastičan, dobro razumljiv ali ne
u otrcanim fazama. I na kraju istaknimo i da treba izbjegavati
pomodarstvo u korišćenju naziva o govoru, posebno lingvistike/
retorike i odnosa s javnošću i to kroz sljedeće karatkeristike: raz
voj PR “govora” za nagovaranje, za razliku od govora reklame
i propagande; održavanje stila govora stvarnosti; truda za go
vornu jasnoću i razvoj PR specifičnih formi pojednostavljivanja.
Suštinski, osim potpunog distanciranja od govora reklama i pro
pagande PR govor trebao bi pokušati PR iz angloameričkog jezi
ka i govora umjesto “rad sa javnošću” na njemačkom ili odnose
7 Popper, K. (1994) La television:undnager ppour la democratie, Paris
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s javnošću u našim govorima i jezicima. Uostalom najvažnija je
suština i bit pojma, a ne izraz.

Kauz alitet komunikacija i PR-a
Nauka komunikacija i problematika istraživanja PR-a prošle
su mnoge razvojne faze da bi došli do postojećeg odnosa, od
nosno aktuelnog shvatanja da određenu stručno-disciplinarnu
neodređenost nauka komunikacija dijeli sa PR istraživanjem i
kroz   poseban odnos sa praksom i isticanjem javnih komuni
kacija: nauka o publicistici, žurnalistici, medijima...Uostalom,
komunikacija se smatra privilegovanim ključem za tumačenje
čitave istorije ljudskog roda.8 Razvoj sredstava masovne komu
nikacije pratila je globalna pojava snaženja javnog mnijenja, a
time i PR-a.
Kada je riječ o ranim radovima teoretičara komunikacije i jav
nog mnijenja kroz prizmu uloge masmedija Valter Lipman je,
pišući o „spoljnjem svijetu i našim slikama u glavi“, prvi istakao
važnu ulogu medija da nam pomažu da stvorimo „vjerodostoj
nu sliku svijeta koji se nalazi izvan našeg dometa i direktnog
iskustva. Nakon Shannon-Weaverovih istraživanja i modela
komunikacijskih procesa diseminacije nasuprot komunikaciji i
brojnih elemenata komunikacijskih modela, nastalih u drugoj
polovini prošlog vijeka, kao i strategija PR-a (rezultat komuni
kacijskih i ispitivanja javnog mnijenja), nove medijske tehnolo
gije su proizvele nove efekte i izazove.
Ređale su se teorije o „beskrajnim“ medijskim efektima i dejstvi
ma od „modela potkožne injekcije“, preko „dvoetapnog toka“,
„teorije spiralne tišine“,da bi Maršal Makluan tezom „Medij je
poruka“ najavio kraj Gutenbergove galaksije i prozreo buduć
nost medija i dometa civilizacije u kojoj egzistiramo i početkom
(n)ovog milenijuma.
Komunikacija je postala jedna od ključnih pojmova današnjeg
doba i da se nauka o komunikacijama obrađuje interdiscipli
narno kao i da se i PR smatra i istražuje kao specijalna oblast
današnje komunikacije među ljudima, mišljenja su mnogi ko
munikolozi i teoretičari koje pobrajaju Ronnerberger i Ruhl
u svojoj “Teoriji odnosa sa javnošću”. Ovi autori ukazuju na:
opštu nauku o komunikacijama i teoriju komunikacija, odno
se između individualnih i masovnih komunikacija, a posebno
za opštu komunikaciju organizacije, formu i način komunika
cije, istraživanje neverbalnih načina komuniciranja od jezika
do muzičke komunikacije, medijske komunikacije kao komu
nikacije zavisne od organizacije, komunikacije uvjeravanja i
8 Gocini, G. (2001) Istorija novinarstva, Beograd: Clio
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nagovaranja (savjetovanje), tokove komuniciranja PR-a, dje
lovanje (psihički efekti), rezultate (društveni ciljevi), zabavu,
istraživanje mas medija i PR, politiku komunikacije, odluke u
PR praksi, medijske tehnike i na kraju žurnalizam i žurnalisti
ku, međusobni odnosi žurnalizma i žurnalistike prema PR, kroz
teorije i istraživanja.9
I na kraju razmatranja nauke komunikacija i problematike istra
živanja PR-a da se zaključiti da masmediji i komunikacije nisu
puki prenosioci samo informacija već imaju značajnu ulogu da,
kao i PR, definišu odnose i društveni kontekst u okviru koga
egzistiramo. Otuda i vrlo interesantno zapažanje Filipa Bretona:
„Ono što sada, krajem XX vijeka, nazivamo komunikacijom ko
ja više ne razlikuje sredstva od ciljeva, zaista, predstavlja lijek
za sve, jednu ideologiju, utopiju”. Ovakav stav Fransis Bel u
svojoj knjizi Moć medija veoma efektno komentariše  da bi pod
takvom vladavinom utopije novi kredo mogao biti ”Komunici
ram, dakle jesam”. Uostalom , zar  XX vijek  nije bio u znaku
komunikacija?

PR, sociologija i istraživanja
Između sociologije i PR-a postoji uzajamna prirodna naklonost,
kao između nauke o komunikacijama i odnosa sa javnošću, a
sociologija ima poseban naučni doprinos PR-u kroz istraživački
rad i “preuzimanjem” sociološkog znanja o društvu i njegovim
oblastima. Od različitih koncepcija, orijentacija i zadataka mo
derne sociologije, te problema istraživanja i PR teorija, ona prije
svega informiše o: društvenim i kulturnim promjenama, raščla
njenju društva (po socijalno statističkim grupacijama, socijal
nim slojevima, klasama, organizacijama elitama, familijama...)
hijerarhijskim i kooperativnim strukturama u organizacijama
(države, privrede, kulturnih institucija), o prevolađujućim slika
ma društva, formama socijalnih odnosa (u različitim grupacija
ma) i rukovođenja, upravljanja, kontrole među organizacijama
svih vrsta...
Razumijevanje i uspjeh PR-a zavise od toga koliko su opšte
poznati normiranja i institucije jer urastanje pojedinca u “već
postojeću” institucionalnu socijalnu strukturu vrši se socijaliza
cijom i usvajanjem kulture, ali i personalizacijom. Public Re
lations kao socijalni sistem moraju pokušati pomoći indirektno
procese socijalizacije ukoliko upućuju na njihove ciljeve i na
stoje uskladiti svoj strukovni rad, ali ne i proizvesti uniform
nog konformistu, psihički pasivnog čovjeka, sa kojim se može
manipulisati. Vladajuće mišljenje u sociologiji da u aktuelnom
9 Sredanović, V. (2005) Komunikacija-motor civilizacije, Agora br.14, Podgo
rica
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pluralističkom društvu dominira konflikt a ne harmonija podu
pire i francuski sociolog Pjer Burdije ilustrativnim primjerom
“negativnih intelektualaca” koji se ne dokazuju u akademiji...”
već na televiziji čije se trostruko mjerilo kvaliteta, sadržano u
sloganu brzo, kratko, jasno, prevodi u sintetički pokazatelj – po
vršno”.10
Metode, tehnike i razvoj teorija empiričkog socijalnog istraživa
nja su interesantne kod PR-a od kontroverzi oko kvantitativnog
i kvalitativnog istraživanja, mjernih metoda i teorija utemeljenih
u Njemačkoj i Zapadnoj Evropi sve do teorija američkih soci
jalnih psihologa o efektima istraživanja medija (prije svih Paula
J. Lazarsfelda) koji su osporavali  formulacije evropskih teore
tičara društva, poznate Frankfurtske škole. Nasuprot tvrdnjama
Adorna i Horhajmera o medijima kao moćnim instrumentima
društvene kontrole, “preko kojih se masama nude lažna zado
voljstva, čime se razaraju ljudska i individualnost i sposobnost
kritičkog mišljenja”, američki psiholozi su lansirali teoriju ”da
su mediji demokratske institucije, koje svakoga uvode u glavni
tok kulture”. O značaju istraživanja u funkciji public relations-a
bi se moglo mnogo pisati kao i o vrstama, predmetima i  tema
ma istraživanja (od osnovnih do primjenjenih) u PR-u. Naravno,
i o motivima, procjenama i kontrolama, ne samo auditorijuma,
istraživanja, komunikacija i organizacija...jer istraživanje je mo
guće klasifikovati po više kriterijuma, pa i istraživanja u PR-u.
Funkcije istraživanja u odnosima  sa javnošću se ogledaju u po
tvrdi pretpostavki o javnom mišljenju, razjašnjavanju pitanja i
osjećanja o kojima postoje protivrječni podaci i rasvjetljavanju
nejasnoća koje se javljaju kod odnosa s javnošću.
Potreba istraživanja za odnose s javnošću stalno raste a praktici
stički metodi istraživanja imaju prednost u funkciji public rela
tions-a, jer “Public relations nije samo publicitet. To nije samo
slanje informacija i poruka. To čak nije samo komunikacija. PR
je primanje informacije i interakcija.”- profesor David J. Pincus.
Istraživanje mišljenja gleda se kao djelomično područje socijal
ne psihologije a težište sociologije i socijalne psihologije, koje
je relativno za PR, su teorije socijalnog učenja. One se, ipak, za
snivaju na istraživanjima koja su, opet, plod saradnje sa istraži
vačkim institutima i agencijama za ispitivanje javnog mnijenja.
Međutim, probleme, teme, specijalna pitanja i formiranje ciljnih
grupa može pripremati samo PR osoblje, dok su instrumentariji
i tehnika istraživanja prepušteni institutima.

10 Burdije, P. (2000) Narcisovo ogledalo, priredio Stojković, B., Beograd: Clio
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PR, ekonomske nauke i marketing
Iako je odavno PR posmatran kao bitni dio ekonomske nauke,
koincidencija razvoja i širenja ekonomske nauke o preduzeći
ma i public relations-a između dva svjetska rata može se istaći
osobenost PR-a kao “djeteta industrijskog vijeka”. Razmatrajući
odnose ekonomske nauke, marketinga i odnosa s javnošću, prije
svega, prezentiraćemo činjenicu da se ekonomska nauka o pri
vredi zanima ne samo za organizaciju i tržišta preduzeća nego
i za probleme rukovođenja i odlučivanja, investicija i finansira
nja. Praktično, bez poznavanja teorija ovih činilaca, koje smo
nabrojali, ne mogu se koncipirati PR firme.
Da li su odnosi s javnošću primarno sastavni dio ekonomske
nauke o preduzećima ,posebna oblast kao marketing, njegov
podsticaj ili samo instrument privredno ekonomske politike ko
municiranja, pitanja su koja su ostala nerazjašnjena u potpunosti  
i nakon koncepta vezanog za marketing (1950-tih iz USA ) i
rukovođenje u preduzećima, koji je umjesto težišta na proizvod
nju, orijentaciju pomakao na tržište (Kotler 1982, Mefert 1986,
Nieschlag i drugi od 1968. do 1985). Ovi predstavnici tipičnog
“čisto ekonomskog načina gledanja” koji smatraju da PR mogu
profitirati od strategije prometa i reklame   politike preduzeća
usmjerene na aktivnosti sistema okoline, naravno, orijentišući
se na kupca.
U tom kontekstu, mjere i rezultati istraživanja tržišta, psihologi
je prodaje, politike proizvodnje koriste se za PR strategije i PR
planiranje i trebaju da imaju zajedničke ciljeve “inžinjering za
zadovoljenje kupca”, po Kotleru i Leviju. Interesantan je stav
Nieschlaga, da se mora izbjeći utisak da se PR skupa sa rekla
mom i zahtjevima prodaje shvata kao “politika komuniciranja”
preduzeća i na taj način reducira na planske mjere javne komu
nikacije ili sav PR bi trebalo da stoji u službi marketinga. Za pro
mjene razumijevanja PR-a do samoodređenja PR-a 50-tih godi
na najviše, je učinio Carl Hundhausen koji je u početku public
relations označavao kao “reklamu za javno povjerenje”(1951.
godine), da bi 1974., kroz pojam publiciteta, PR odredio i obra
đivao kao “samostalnu naučnu disciplinu”. Često se iz PR i re
klama zbog istovrsnih instrumenata i formi organizacije istraži
vanja tržišta i korištenja istih sredstava komunikacije može steći
utisak da se radi o istome. Međutim, ciljevi i funkcije odnosa sa
javnošću su mnogo  raznovrsnije uprkos primjeni sličnih ili istih
alata i struktura komuniciranja reklame i marketinga.
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Težnje da se odnosi sa javnošću podvedu pod marketing11 su
pod uticajem menadžera u firmama prisutne (jake) i danas, jer
zagovornici marketinga zahtjevaju veoma široka ovlašćenja ia
ko ne pokrivaju interne odnose među zaposlenima, društvene
odnose i parlamentarne veze i druge oblike i aktivnosti odnosa s
javnošću. Istina je da marketing, oglašavanje i odnosi s javnošću
imaju mnogo zajedničkog, ali ne bi trebali da preuzimaju aktiv
nosti koje ih upravo razlikuju. No, to  ne znači da se nekada u
praksi, aktivnosti PR-a i marketinga neće preklapati. Kao potvr
da ove teze i aksiom broj 6 Paula Watzalavicka (1990): “Osnov
za svaku PR strategiju je marketing filozofija kao konsekventni
način razmišljanja ali i djelovanja u kreiranju odnosa sa drugom
stranom (okruženjem) koji polazi od otkrivenih (istraživanjima)
potreba i želja. Međutim, ne dobijasamo PR od marketinga ne
go i marketing koristi PR metode i instrumente za ostvarivanje
svojih tržišnih i proizvodnih ciljeva”.
I pošto je nesporno da su osnovna znanja ekonomske nauke pret
postavka za svaki PR, jer po Fliegeru (1981.)“ samo njihovo
usvajanje može osigurati da se stalno prisutne informacije o po
jedinačnim i opštim privrednim problemima u modernim visoko
razvijenim, radom intenzivnim društvima...” Dodali bi samo da
to važi i za društva u tranziciji gdje kod javnih ustanova i dr
žavne uprave ne postoji dovoljno sazrela svijest o ulozi PR-a pa
se  uzajamni odnosi između PR-a i privrede inače relativiziraju
kada su u pitanju društveno razumijevanje i komunikativni ele
menti. Zato se događa da su važni zakonodavni procesi u praksi
poput   privatizacije nerazumljivi i neprihvatljivi za javnost, a
PR praksa najteži zadatak javnog komuniciranja u takvim druš
tvenim uređenjima. Ili se pribježište traži, opet, u tradicionalnim
shvatanjima ekonomske nauke i prakse koji i ove probleme po
smatraju u perspektivi odnosa cilj- sredstvo, a PR hoće da svedu
u svoje okvire.

Politikologija, upravljanje i PR
Nakon ili prije sociologije, socijalne psihologije i ekonomskih
nauka, odnosi s javnošću, a naročito politički PR (political pu
blic relations) kroz politikologiju i nauku o upravljanju imaju
stalnu osmišljenu dvosmjernu komunikaciju pojedinca, grupe,
organizacije, partije ili  stranke sa javnostima od interesa za njih.
Uposleni u public relations na državnim poslovima ili u upra
vljanju državom, partijom, institucijom, vlašću... moraju do
bro znati način funkcionisanja modernih političkih sistema, ali,
prije svega, moraju poznavati sve komplikovaniji rad ne samo
11 Sredanović, V. (17. juli 2005) Komunikacija-motor civilizacije, Agora br. 14,
Podgorica
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partija, parlamenata i vlada, već i nevladinih tzv.neprofitnih
organizacija.
Razvojem uprave, politika je jedan djelatni oblik života, prema
Karlu Manhajmu,12 vještina vladanja praktičnih političara (Vla
dalac), prema Nikoli Makijaveliju i ”upravljanje u višesmisle
nom pojmu ovog izraza”, prema Ljubi Tadiću,13 spada u trajne
teme, ne samo akademskih organizacija, nauke, nego i savreme
ne prakse, pa i PR prakse i moderne demokratije.
Scott Cutlip, Allen Center i Glen Broom, vodeći američki teo
retičari odnosa s javnošću, ističu kako je nemoguće razdvojiti
vlast od politike, ali i uloge odnosa s javnošću u politici i vlasti
koje su neraskidivo povezane. Njemački teoretičari, predvođe
ni Ronnerbergerom, smatraju da, analize iz teorije demokracije
mogu, skupa sa PR istraživanjem, odlučujuće doprinijeti razu
mijevanju komplikovanog spleta zavisnosti u procesu demo
kratskog stvaranja, volje, ali i odluka i upravljanja u provođenju
kod državne volje i aktivnosti javne uprave. Postavlja se i niz
pitanja među kojima i kako stvarno funkcioniše višepartijska de
mokratija, kako rade rukovodstva partija, kako djeluju unutar
parlamenta, kako vrše uticaj u institucijama društva, naročito u  
važnim medijskim sistemima?
Javnosti od političkog interesa su, prije svega, kompletno (ne)
biračko tijelo: birači, potencijalni birači, apstinenti, članovi par
tija i stranaka, simpatizeri, profesionalci u strankama i partija
ma, mediji, novinari, država i njeni službenici, međunarodna
javnost. Dakle, svi koji se nalaze na tom specifičnom tržištu po
litičkih ideja.
”O političkoj javnosti za razliku od, na primjer, literarne, govo
rimo ako se javne diskusije tiču predmeta koji su povezani sa
praksom države. Državna vlast je u neku ruku kontrahent po
litičke javnosti, ali ne i njen dio. Doduše, ona važi kao javna
vlast, ali atribut javnosti zahvaljuje svome zadatku da se brine za
javno, tj. zajedničko dobro svih pravnih sudrugova”,(Kultur und
Kritik, Frankfurt/Main, 1973) citira Jirgena Habermasa Tadić i
dodaje, „kako je u tom smislu javnost sfera koja posreduje iz
među društva i države, u kojoj se formira publika koja je nosilac
javnog mnijenja“.
Poznavanje političko-administrativnih i društvenih sistema je,
prema njemačkim teoretičarima, preduslov kod koncepcije PR
strategija u oblasti ekonomije, a iznad toga u društvu i kultu
ri. Opšta teorija PR-a da se zastupati samo kada je kompati
bilna sa teorijama politike, uprave, saveza modernih partijsko12 Manhajm, K. (1968) Ideologija i utopija, Beograd
13 Tadić, Lj. (1988) Nauka o politici, Beograd: Rad
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demokratskih sistema pluralističkog društvenog stanja. No, i
pored svega navedenog o nauci politike i upravljanja i odnosa
sa javnošću, postoje velika neslaganja oko pitanja da li je i lo
biranje (uključeno u demokratske procese parlamentarnog i po
litičkog sistema) legitiman dio odnosa sa javnošću. Lobiranje,
nastalo u kolijevci parlamentarizma u Britaniji, odavno se uvri
ježilo u Evropskoj zajednici. U rasprostiranju od Vajthola, preko
poslanika parlamenta i Doma lordova, pa do poslanika Evrop
skog parlamenta i službenika Evropske komisije u Briselu, o če
mu piše Sem Blek u Odnosima s javnošću14, lobiranje je odavno
postalo legitimno. Prema Bleku, lobiranje se sastoji od tri ele
menta: 1. razumijevanja (upozorava na probleme, daje osnovu
za strategiju i taktiku i identifikuje potencijalne (ne)prijatelje)
2. komunikacije (da se u pravom trenutku idealnoj ciljnoj grupi
emituje dobro komponovana poruka) 3. presinga (kada pravi lju
di preduzimaju potrebne aktivnosti u najpogodnijem trenutku).
Lobiranje je odavno postalo javno. No postoje PR kompanije i
lobisti koji djeluju u tajnosti budući da stručnjaci PR-a smatra
ju da najbolji PR ne ostavlja nikakve tragove, a komunikaciju
shvaćaju kao instrument za kontrolu “društvene temperature”
Tako moćni, posredstvom medija, kreiraju i u centrima PR-a
stvaraju medijsku realnost kakva im odgovara. Stimulacijom že
lja “društvena temperatura” može se povećati, a u suprotnom
komunikacionom smjeru - širenjem pozadinskih informacija
“temperatura” se može smanjiti. I tako unedogled. Ipak, pro
mjenljivi trendovi PR kompanija i lobista koji djeluju u tajnosti,
poput onih iz grupe Bilderberg, koji svoje skupove održavaju
van dometa javnosti, tjeraju na nove taktike i poduhvate istraži
vačkog novinarstva, kao budnog oka javnosti, koji se opire ar
kanskim krugovima moći.

Odnosi s javnostima, država i novinarstvo
Manifestno kroz promocije, suštinski kroz promotivne strategi
je Odnosi s javnostima su (p)ostale u centru pažnje ne samo u
svijetu biznisa tj. savremenog načina poslovanja i politike, već
odavno razvijenih država i vlada koje drže do prestiža. Paralel
no, moć odnosa s javnošću u ekspanziji je kao moć medija, i
njihov uticaj u društvu i na društvo su toliko isprepletani da se
može govoriti o obostranom uporednom uticaju na donošenje
važnih političkih odluka. Razmatrajući odnos moći PR-a i novi
narstva, promocija i medijskih i promotivnih strategija, Dejvid
Miler, u knjizi Uvod u studije medija, je istakao ulogu liberalne
pluralističke teorije, prema kojoj mediji obezbjeđuju javni pro
stor u kome se distribuiraju informacije i informišu javnost, a
14 Blek, S. (1997) Odnosi s javnošću, Beograd: Clio
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slobodni mediji funkcionišu kao pas čuvar koji motri na poteze
vlade. Uprkos tome što takav stav Miler15 pospješuje sintetizo
vanom tezom kako: ”Slobodna konkurencija u borbi za medijski
prostor i političku moć garantuje da će se u medijima čuti raz
ličiti glasovi”, proisteklom iz učenja brojnih teoretičara (Gansa
1980; Blumera i Gurevitcha 1995; Sigala 1986.), kontra marski
stičkoj teoriji koja medije vidi kao sredstvo klasne kontrole, a
novinare kao reproduktivce zvaničnih poruka. Na taj način mase
su indoktrinirane a stabilnost kapitalizma obezbjeđena, ili što bi
narodski kazali „i vuk sit, i ovce na broju”. Međutim, marksistič
ku teoriju koju, poput Halla (1978), nazivaju i „strukturalilstič
kom” jer njeni zagovornici tvrde da u medijima oni koji imaju
moć dobijaju „strukturno prvenstvo” i primarno definišu tokove
masmedijskog izvještavanja, Miler dopunjava pretpostavkom
da kontrola nad informacijama znači isto što i isticanje moći u
društvu. Ipak, obje ove teorije su „medijacentrične” sa aspekta
razumijevanja i analize odnosa s javnošću i države, tj. promo
tivnih strategija vlade, interesnih ili grupa za pritisak i njihovih
odnosa prema medijima i moći u društvu. Poslije svega, imajući
u vidu globalnu krizu kapitalizma aktuelizuju se marksističke te
orije, i dileme Habermasove ali i Kinove „refeudalizacije javnih
sfera”...Uostalom, zar se ne nameće državni intervencionizam
(SAD i EU) u finansijama i ekonomiji, u suzbijanju ekspanzije
svjetske recesije, čime jača moć, tj. vraća se na nekadašnje pozi
cije uticaj države i vlade.
I letimičnom retrospektivom razvoja propagande i odnosa s jav
nostima, te javnog mnijenja, primjetno je da se u prvim dece
nijama dvadesetog vijeka, zahvaljujući širenju pismenosti, de
mokratije (prava na glas, političkog i sindikalnog organizovanja
okupljanja...) i ubrzanom razvoju tehnologije komunikacionih
sredstava, paralelno odvijaju razvoj propagande i PR (naročito
u ratovima, nemirima u kolonijama ili protiv sindikata... ). Bri
tanski Foreign Offic e i vojska su još tokom Prvog svjetskog rata
imali portparole, da bi poslije Drugog svjetskog rata preplavili
britansku administraciju kao i u SAD pedesetih prošlog vijeka,
i u biznisu i u politici, kada je nastala prava najezda PR posle
nika. Najznačajniji pomak u razvoju odnosa s medijima i veza u
parlamentu nastao je upravo razvojem i masovnim prihvatanjem
elektronskih medija, posebno televizije. Do tada je bila u upo
trebi uobičajena terminologija „odnosi s štampom”, a onda je
nastupila era „odnosa s medijima”, a „konferencije za štampu”
zamijenile su “konferencije za novinare”. PR su izvor brojnih
vijesti i komentara u najprestižnijim dnevnim novinama od Lon
dona, Vašingtona, Moskve, Berlina, Pekinga, Pariza, Tokija...

15 Isto., str. 114.
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Odnosi s javnošću bilo koje vlade ili vlasti, bez obzira  na držav
no uređenje, tj. društveno-politički sistem svojim aktivnostima
obuhvaćaju, između ostalih, javno informisanje i komunikaciju
i, naravno, javne  poslove, sve za dobrobit svojih građana. Me
đutim, po uzoru, na građane SAD, zbog nemogućnosti da utiču
na politiku vlasti, i građani evropskih i drugih visokorazvijenih
zemalja koje, ipak, pripadaju državama sa demokratskom tra
dicijom, sve manje izlaze na izbore. Pojava javne građanske
apatije proizvela je armiju razočaranih  glasača i u Evropi, ali
rasplamsala vječiti sukob vlasti, tj. političara  s jedne, a većine
građana i medija koje ne kontrolišu vlasti, s druge strane. Aktu
elizovala se teza o medijima i novinarima kao psima čuvarima
demokratije, a negdje je vlast toliko nemoćna u toj borbi da čak
gasi javni tv servis, odnosno, nacionalnu televiziju, kao u Grč
koj, što je presedan u Evropskoj uniji.
Miler i Dinana (2000) navode da je slobodno tržište za vrije
me Margaret Tačer i vladavine konzervativaca omogućilo da,
između 1979. i 1998. godine, industrija konsultantskih firmi u
oblasti PR-a u Velikoj Britaniji naraste čak 11 puta. Politička
scena u SAD izrodila je i prve spin doktore. Laburisti Tonija
Blera, djelatnost spin doktora, anketara i prezentacija doveli su
do zenita u poslednjoj deceniji prošlog vijeka uspjevši da prepa
kuju stranku u novu političku ambalažu, da bi, s pozicija vlasti,
poslije 1997. godine, napravili masovnu čistku čelnika informa
tivnih službi u Vajtholu. Tako Moloney (1996) ističe: „S rastom
odnosa s javnošću došle su i bezbrojne specijalizacije, kao što
su odnosi s medijima (media relations), javni poslovi (public
affairs), bavljenje društvenim problemima (issues managment)
i lobiranje (lobbyng).”16 Tamnu strana lobiranja otkrila je afe
ra „keš za pitanja” (cash-for-questons), u kome je otkriveno da
neki polanici laburanata u parlamentu tajno rade za prikrivene
interese pojedinih lobija (Greer Leigh i Vulliamy 1997) ili čak
interese pojedinaca, poput „slučaja guvernera Blagojevića” u
Kongresu SAD. No, da ovakav, porijeklom „gore naše list” sa
eks jugoslovenskih prostora, nije usamljen u (zlo)upotrebi inte
resa pojedinaca, zbog enormnog bogaćenja, prilikom lobiranja,
ilustrativni su primjeri na hrvatskoj (sanaderizacija), slovenač
koj (slučaj Janša), srpskoj, crnogorskoj i bosansko-hercegovač
koj političko-ekonomskoj sceni...
Prema podacima Milera i Dinana (2000) samo 1995. godin, 150
vodećih konsultantskih firmi zaradile su za PR 440 miliona fun
ti, a promotivne aktivnosti britanske vlade u službi za informa
cije i komunikacije provodilo je 1.200 portparola. Aktivnosti
odnosa s javnošću i lobiranja i uticaj centara moći proširio se sa  
16 Isto, str. 117.
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nacionalnih država na transnacionalni nivo (Brisel i Starzbur, tj.
institucije Evropske unije) koji je postao meta raznih konsultant
skih firmi i grupa za pritisak.
Globalizacija kapitala i institucija (Svjetske banke, MMF,
STO...) izazvala je i globalne proteste od Sijetla (protiv STO),
preko Praga (MMF), do Davosa(G7), krajem prošlog i na prela
zu milenijuma, ali i u prvoj deceniji ovog vijeka, milenijuma. S
druge strane, postoje i grupe za pritisak poput Greenpace, koje
su van državnog domena ali takođe dugoročne. Istina, ne toli
ko institucionalno moćne ali sa određenim publicitetom itekako
prisutnim u masmedijima i po veoma prepoznatljivim akcijama.
No, država je centralno mjesto uticaja i kontrole ne samo nad
javnim informisanjem nego i nad istraživanjima (ankete koje
sugerišu pobjednika na izborima) i zvaničnom statistikom (fri
ziranje podataka o nezaposlenima ili potrošačkoj korpi), pa sve
do dezinformaciju u ratu... Takvim mehanizmima, vlade lako
manipulišu javnošću putem brifinga, lobi sistemom preko kojih
„cure povjerljive informacije”, a ne samo putem „vijesti dana”
iz „izvora bliskih vlasti”, za koje niko na kraju ne odgovara, a
koje, opet, kreiraju javno mnijenje. U tom kontekstu, nastao je
i radio SAD namijenjen inostranstvu „Glas Amerike”, poslije
novinskih agencija, prvi globalni elektronski medij na svijetu.
Rijetko kada će se dogoditi, rivalitet, odnosno oprečnost, pa
i kontroverznost u jednoj vladi ili među državnim institucija
ma oko promocije ili javnog nastupa povodom neke političke
provedbe ili podjele u izjavama za javnost zbog nekog slučaja.
Istina, događalo se da povodom pojave salmonele i bolesti „lu
dih krava” u Engleskoj da ministarstva zdravlja i poljoprivre
de zauzmu potpuno oprečne stavove, pa čak i da se međusobno
napadaju.
Za vrijeme Zalivskog rata 1991. godine, vlade Zapada su, po
sredstvom medija (prednjačio CNN) i PR kompanija (PR kom
panija Hill and Knowlton angažovala je vlada Kuvajta), sata
nizovale Sadama Huseina, označivši ga kao glavnu prijetnju
zapadnoj civilizaciji. Do njegovog vješanja su ga upoređivali sa
Hitlerom. „Pametno” oružje zapadne alijanse koje je navodilo
rakete sa, navodno, hirurškom preciznošću, sijalo je smrt ne sa
mo po vojnim ciljevima u Iraku nego i po civilnom stanovniš
tvu. Od ukupnog broja poginulih Iračana, najmanje četvrtina su
bile civilne žrtve.
Sličnosti ne nedostaje i prilikom NATO bombardovanja Srbije,
zbog Kosova i Miloševićeve politike 1999-te (kolateralna šteta u
Grdelici i na drugim mjestima Srbije kada su stradali civili), pa
čak i ničim izazvanim ubistvom djece na mostu u mjestu Murina
u Crnoj Gori, takođe tokom akcije NATO alijanse „Milosrdni
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anđeo”. Koliko je PR Bijele kuće uticao na moć medija u odre
đivanju prioritetnih tema, ilustruju primjeri Klintonovih seks
skandala sa Paulom Džons i Monikom Levinski, koje su, uoči
predsjedničke kampanje, zasjenile sve tadašnje ratove SAD i so
cijalne probleme ove globalne super sile.
Uloga odnosa s javnostima svakim danom je sve napornija. Tim
više, kada se ne samo građani SAD-a osjećaju prevarenim od
svoje vlasti, već i znatan dio glasača u evropskim državama, jer
su odavno prozreli političko takmičenje kao golu borbu za vlast,
a ne za bolji standard i demokratske vrijednosti. Pošto je ne
moguća misija odvojiti vlast od politike tako su PR i politika u
neraskidivom odnosu, kao i političko lobiranje tj. modus vivendi
ove, ipak, isplative  profesije.

Zaključak
Lobiranje je odavno postalo javno, no postoje PR kompanije i
lobisti koji djeluju u tajnosti, budući da stručnjaci PR-a smatra
ju da najbolji PR ne ostavlja nikakve tragove, a komunikaciju
shvaćaju kao instrument za kontrolu “društvene temperature”.
Tako moćni, posredstvom medija, kreiraju, i u centrima PR stva
raju, medijsku realnost kakva im odgovara. Stimulacijom želja,
“društvena temperatura” može se povećati, a u suprotnom ko
munikacionom smjeru i širenjem pozadinskih informacija “tem
peratura” se može smanjiti. I tako unedogled.
I na kraju razmatranja nauke komunikacije i problematike istra
živanja PR-a da se zaključiti da masmediji i komunikacije nijesu
puki prenosioci samo informacija već imaju značajnu ulogu, kao
i PR, da definišu odnose i društveni kontekst u okviru koga egzi
stiramo. Medijski činioci, takođe, su važni za PR, jer je vrh vri
jednosnog sistema rezervisan za tzv. „provjerene informacije” i
novinare „specijalce” koji koriste grupe za pritisak, Tako, reci
mo opozicioni lideri nastupaju kao svojevrsni uvodničari u pro
cesu stvaranja afera i tzv. materijala za istraživačko novinarstvo.
Zatim  slijede „eksperti” iz određenih oblasti kao „svjedoci” pri
likom ubjeđivanja javnosti...jer manjak stvarnog istraživačkog
novinarstva nadoknađuju „veliki brat”, sportski i razni zabavni
prenosi „uživo”, te rijaliti šou da se „vlasi ne dosjete”. Preovla
đuje svijet infotejmenta koji ne objašnjava nego stvara sliku „re
alnog” svijeta, odnosno okruženja. No, ne treba smetnuti s uma
da je zadatak slobodnih medija, pogotovo javnih servisa, da, uz
informisanje građana, prioritet bude podsticanje na debatu.
Promjenljivi trendovi u sofisticiranom okruženju na svim nivo
ima i u, gotovo, svim oblastima razvijenih društava, doprinije
li su da industrija odnosa s javnošću i novinarstvo konvergira
ju  do mjere neprepoznatljivosti. U tom kontekstu, praktičnost
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savremenog PR-a državnog sektora gubi u utrci sa komercijal
nim medijima koje ne kontroliše i svakodnevno gubi na povje
renju građana... Očigledno je da moćni i bogati kada pripremaju
strategiju i PR, čine to bez prisustva javnosti, poput onih iz gru
pe Bilderberg, potvrđujući tezu da je uvijek arkansko ili tajno
odlučivalo o javnom, pa i na globalnom planu.
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PR AND THE MEDIA – AGENTS OR COMPANY TAILORS
Abstract
Problems in conceptualization and definition of public relations and
development of the PR profession from the 1930s have continued to this
date, through the practical and theoretical efforts to prevent identifying
of this profession-discipline with the news agencies and propaganda or
with some other professions and disciplines like journalism, sociology,
research, economics, marketing, politicology. Different approaches to
defining the PR profession and the PR activities are inevitable as there
is no single definition that would encompass all aspects of activities,
tasks, trends, objectives and areas contained in this profession. A
particularly interesting approach to PR is observed in the industry of
journalism and in the state, not only at the global level and in developed
societies but also in the transition countries. What is the role of PR
and the media as powerful agents of media manipulations, the role of
lobbyists and other tailors of the PR and the media, the role of a society,
changing trends of PR companies and lobbyists who act from behind
the scene (like those of the Bilderberg group), having in mind that PR
experts believe that the best PR leaves no obvious trace?
Key words: public relations, communications, lobbying, journalism,
public sphere

226

DIJANA GUPTA
Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Fakultet humanističkih
nauk a, Mostar, Bosna i Hercegovina
DOI 10.5937/kultura1339227G
UDK 316.774/.776
659.3/.4
stručni rad

PROMJENA FOKUSA U
ODNOSIMA S JAVNOŠĆU I
MEDIJA
Sažetak: U tradicionalnom načinu u prošlosti se smatralo da oni koji
se bave odnosima s javnošću treba da posjeduju novinarsko iskustvo.
Kroz to iskustvo usavršili bi vještinu pisanja i naučili kako funkcion išu
mediji. U prošlosti, većina zaposlenih u odnosima s javnošću imala je
veliko iskustvo u medijima. Odnosi s javnošću sada obuh vataju nogo
šire aktivnosti od rada u mas medijima. U odnosima sa javnošću, danas
se piše za kontrolisane medije.
Ključne riječi: mediji, odnosi s javnošću, aktivisti, iskustvo prošlosti

Uvod
Odnose s javnošću mnogi vide na osnovu najlakše uočljivih teh
nologija i taktika aktivnosti na osnovu publiciteta u medijima
sa portparolom organizacije ili na osnovu pojavljivanja slavne
ličnosti na nekom važnom događaju.
Ono što se može razumijeti je da su odnosi s javnošću proces
koji podrazumijeva brojne suptilne i dalekosežne aspekte. To
je proces koji obuhvata istraživanja, analize, formiranje politi
ke, programiranje, komunikaciju. Političari u odnosu s javnoš
ću djeluju na dva različita nivoa, kao savjetnici svojih klijenata
ili najvišeg rukovodstva i nekih institucija ili kao tehničari ko
ji proizvode i šalju poruke kroz razne medijske kanale. U tom
smislu odnosi s javnošću su posebna upravljačka funkcija koja
doprinosi uspostavljanju, održavanju uzajamnih kanala komuni
kacija, razumijevanje i prihvatanje i saradnje sa svim medijima.
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Odnosi s javnošću mogu pomoći raznim liderima i institucijama
da izmjeni svoju politiku kao rezultat dijaloga u svrhu boljih od
nosa i novih promjena za bolje društvo i sopstvenu promociju.
Zajedničko svim liberalnim demokratijama je da je politika po
stala sve više personalizirana. Sada je ustaljena praksa za vlade
da se nazivaju, radije, po svome vođi nego po stranci, posebno
ako su pobjednici na izborima kao stranka. Objašnjenje za per
sonalizaciju politike su varijabilna, ali je prihvaćeno da prednja
či razvoj elektronskih medija i njegove konsekvence radi poli
tike, naročito u vođenju nacionalnih izbora. Televizija je glavni
pokretač koji pokreće personalizaciju politike, tu su i vizuelna i
zvučna poruka. Praktičari odnosa s javnošću zbog toga komuni
ciraju sa medijima koji prijete autonomiji organizacije ili nude
mogućnost da pojačaju tu autonomiju.

Početak odnosa s javnošću
Odnosi s javnošću u prošlosti
Odnosi s javnošću predstavljaju fenomen XX vijeka čiji korijeni
sežu daleko u prošlost. Oni su stari koliko i ljudska komuni
kacija. U starim civilizacijama, poput onih u Babilonu, Grčkoj,
Rimu, ljudi su ubjeđivani da prihvate autoritet vlasti, religije
tehnikoma koje se i danas koriste u međuljudskim komunika
cijama, govorima, publicitetom itd. I u XXI vijeku, kroz široku
hijerarhiju Rimske katoličke crkve, papa Urban II ubjeđivao je
hiljade sljedbenika da služe Bogu i steknu oprost za svoje grije
he. Što su odnosi s javnošću danas možemo razumjeti, ako istra
žimo evoluciju njihovih glavnih funkcija, aktivnosti agenata za
štampu, publiciteta, savjetovanja – kao i evoluciju metode koje
se koriste za njihovo realizovanje.
“Za historiju novinarstva je važno da se pomoću interdiscipli
narne i komparativne analize uoče trendovi razvoja modela jav
nog komuniciranja. Međutim, za istraživanje novinarskog izraza
u cjelini nije dostatna samo analiza dokumenata, fono i video
materijala, nego i ukupan reficijalni sustav doba u kojemu su
djelovali novinari, mediji i čitatelji, slušatelji i gledatelji”1

Aktivnosti agenata za štampu
“Hajping” – promicanje televizijskih, filmskih, političkih zvi
jezda, vještina korištenjem medija i drugih sredstava, sve više
dobija značenja u današnjem svijetu odnosa s javnošću. U centru
hajpinga nalazi se agent za štampu. Novi Vebsterov riječnik de
finiše to kao osobu čiji je posao sticanje publiciteta za pojedinca
1 Sapunar, M. i Tomić, Z. (2002) Opća povijest novinarstva, ITG Zagreb,
str. 22.
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ili organizacije. Aktivnosti agenata za štampu predstavljaju pro
širenje nastanka aktivnosti i poslova. Agenti za štampu i poznate
ličnosti, koje su oni najčešće zastupali, poigravali su se sa la
kovjernošću publike koja je željela da se zabavi, bez obzira na
to što će možda biti prevarena. Reklamni oglasi i saopštenja za
javnost bili su toliko pretjerani da su već počeli biti notorne laži.
Da bi agent za štampu unaprijed privukao pažnju, na sto glavnog
urednika novina stavlja karte za najavljeni događaj. To bi obično
rezultiralo velikim publicitetom. Nije ni čudo što se stručnjak
odnosa s javnošću u današnje doba, koje posjeduje izuzetno so
fisticirane vještine evaluacije, savjetovanja, komunikacije i uti
caja na politiku rukovodstva, ne prihvaća temu da su odnosi s
javnošću nastali iz aktivnosti agenata za štampu. Ipak pojedini
aspekti PR-a potiču od aktivnosti agenata za štampu. „Veliki je
uticaj na formiranje znanja jer putem Interneta povećava se ras
položiva količina informacija i omogućava povezivanje i sarad
nju ljudi sa zajedničkim interesima.”2

Publicitet
Pod publicitetom se podrazumijeva pisanje saopštenja za jav
nost o aktivnosti organizacije ili pojedinca i njihovo slanje me
dija, predstaje jedan od najranijih oblika PR-a. Publicitet ima
nekoliko namjena. Posebna i primarna namjena je pomoć u
promicanju političara i drugih javnih ličnosti. Profitne i nepro
fitne organizacije žele biti dio te priče. Političare uvijek prate
gomile novina i fotografa koji su pisali oduševljene članke o
potrebi očuvanja tog dijela prirode za rekreaciju građana. No
vinari prvenstveno pišu za masovnu publiku, čitaoce, slušaoce
ili gledaoce medija za koji rade. Novinari pišu za opštu publiku.
To omogućava da se poruke prilagode potrebama, problemima
i interesovanjima publike radi postizanja maksimalnog učinka.
Kao što mnogi ljudi, pogrešno, izjednačavaju publicitet sa PRom, tako postoji konfuzija u vezi sa razlikom između publiciteta
PR-a i oglašavanja.
„Može biti lako govoriti o kiber prostoru imaginarnom prostoru,
ali vrlo je teško da se čuje”.3 „Ljudska prava impliciraju oboje i
ovlasti i odgovornosti”.4
Mada i publicitet i oglašavanja koriste masovne medije za sla
nje poruka, njihov format i sadržaj se razlikuju. Publicitet – in
formacije o nekom događaju, pojedincu ili grupi ili proizvodu,
2 Kostić, L. (2011) Komunikologija, Visoke škole elektrotehnike, Beograd, str.
158.
3 Hidmai, M. (2008) Digitalne demokratije, Princeton: Tisak Princeton Uni
verziteta, str. 142.
4 Itamelink, C. J. (1995) Politika svjetskih komunikacija Jage, London, str. 12.
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ostvaruje se kroz vijest ili članak o masovnim medijima. Mate
rijal priprema osoblje za PR i predaje ga odjelu vijesti na raz
matranje. Urednici odlučuju da li će se taj materijal iskoristiti ili
odbaciti. Oglašavanje podrazumjeva plaćeno mjesto i vrijeme
emitovanja. Razlika ima, ali su ipak neodvojivi, mediji, reklame,
PR.
“Pristup medijima ovisi o omjeru članstva koje se često procje
njuje nominalno, za koji se smatra da je zemlji prisutan”.5

Mediji i demokratija
Demokratski mediji se temelje na dva prijedloga. Prvo mediji
obavljaju esencijalne, političke, socijalne, ekonomske i kultur
ne funkcije u savremenim demokracijama. U takvim društvima
mediji su glavni izvor političkih informacija i pristup javnoj de
bati i ključni za informirane, nezavisne građane koji sudjeluju.
Demokracija zahtijeva medijski sustav koji omogućuje ljudima
široki raspon mišljenja, analize, rasprave o važnim pitanjima,
odražava raznolikost građana, te promiču javnu odgovornost i
ovlasti koje jesu i ovlasti koje žele da budu. Mediji i demokratija
moraju poticati raspravu i raznolikosti te osigurati odgovornost.
Drugo, medijska organizacija uzoraka vlasništva, upravljanje,
regulacija i subvencija su središnja odrednica medijskog sadrža
ja. Analiza implikacija privatnog vlasništva i oglašavanje podrš
ke za medijski sadržaj su ograničeni.
Kroz veći dio druge polovice dvadesetog stoljeća, građani su
već čuli da nemaju razloga biti zabrinuti zbog korporativnog
vlasništva nad medijima ili ovisnosti o komercijalnom oglaša
vanju, jer tržišno natjecanje prisiljava komercijalne medije “da
daju ljudima” ono što žele, a novinarski profesionalizam štiti
vijesti od neobjektivnosti vlasnika i oglašavača kao i novinara
samih.
“Najpoznatija definicija medijske pismenosti širom svijeta jeste:
sposobnost pristupa analize, procjene i korištenje medija”.6
“Kada su ljudi u stanju izraziti se, oni će to i učiniti, kada oni to
mogu učiniti moćnim, a još i ne-skupim načinom, oni brzo ulaze
u novo medijsko kraljevstvo. Kada su oni u stanju doprijeti do
potencijalno globalne publike, oni doslovno mogu promijeniti
svijet”.7

5 Tucaković, Š. (2004) Leksikom MASS – medija prosparitet, Sarajevo,
str. 264.
6 Mitovljić, Ž. (2008) Tolerancija i arogancija, Podgorica: Grafo, str. 244.
7 Glimor, D. (2006) Mi Mediji, O Reilly, Mediji, Sebatepol, str. 16.
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Zaključak
Komunikacija je osnovna potreba za zajednicu bilo kojeg druš
tva. To je esencijalno pravo svakog čovjeka, osnovno ljudsko
pravo. Bez komunikacije nije moguće zamisliti jedno civilizo
vano društvo. To je preduvjet pravednog demokratskog društva,
a to je potrebno u izgradnji mira. Nagli uspon medija i napredak
raznih društvenih mreža doveo je do promjene u dosadašnjoj
komunikaciji među ljudima. Sve više ljudi komunicira putem
raznih medija. Informacije nisu samo važne u poslovnom svijetu
već i u privatnom životu, a najprije u društvenom i političkom
životu. Zbog toga je neophodno i primanje i davanje informa
cije. Djelotvornu komunikaciju teško je postići i pod najboljim
uvjetima. Koncept slobodnog informisanja i propagande uteme
ljen je u Zapadno-evropskim demokratskim društvima i SAD-u.
Sistem ovakvog komuniciranja ostao je glavno obilježje deduk
tivnog formiranja. Koncentracija moći želi povećati osjećaje
bespomoćnosti i pokoravanje, uprkos historijskim činjenicama
i silama koje su iznad naše kontrole. Čovjek može izabrati hoće
li podleći tim pritiscima, ali to je izbor, a ne sila.
Mediji, također mogu ublažiti napetosti i sukobe nudeći nove
perspektive brojnoj publici. Ako tvorci politike žele iskoristiti
medije i njihovu moć za stvaranje zajednice, saradnja medija
i odnosa s javnošću je bolji pristup konkurencija među njima.
Mediji utječu na politiku stavljajući pitanja na dnevni red pred
javnost. To znači da će se vlade, političari, koristiti svim meto
dama koje im stoje na raspolaganju, sveukupna sredstva, usluge
medija i PR, kako bi došlo do javne podrške za njihovu veću
popularnost i publicitet. Mediji i PR nisu jedini faktor koji će
utjecati na društvo i politiku, ali mediji i PR još uvijek mogu
utjecati na javnost. Koristeći to kao prednost, političari i kreato
ri politike su savladali vještinu prezentacije medija kroz kanale
vijesti koje traju dvadeset i četiri sata. Cilj mnogih kampanja
PR-a, naročito onih u sferi javnih poslova, jeste identifikova
nje ili dopiranje do ključnih lidera, koji su presudnog značaja za
uspjeh ili neuspjeh.
Mada novinari često tvrde da rijetko koriste materijale, namje
njene odnosima s javnošću, treba samo prelistati dnevne novine
i vidjeti navode riječi predstavnika za štampu.
Utjecaj medija i PR-a povećava se kad ljudi nisu u stanju da
provjere informacije kroz sopstveno iskustvo i znanje. Uloga
medija i PR-a u procesu globalizacije je dvostruka. U suvreme
nom kontekstu masovni mediji predstavljaju globalnu razmjenu
informacije. Ovo se događa jer postoji realnost da globalni pro
blemi ne mogu biti riješeni unutar izolirane države ili kontinenta
bez medija.
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Mediji, od svih uloga kakve imaju, moraju imperativno biti no
sioci glavne uloge u promicanju mira i biti nositelji pomirenja
svih sa svima.
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FOCUS CHANGE IN THE PUBLIC RELATIONS 
AND THE MEDIA
Abstract
Traditionally, it was considered that those who work in public
relations should have previous experience as journalists. Through this
experience they were supposed to build their writing skills and learn
about functioning of the media. In the past most people working in
public relations had vast previous experience in the media. Today,
working in the public relations sector involves a much wider range
of activities than just those related to the mass media. PR today also
involves writing for the controlled media.
Key words: media, public relations, activity, experience, past
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МАКЕДОНСКО
СПИНОВАЊЕ БОРИСА
Сажетак: Питање утицаја ПР-а на уређивачку политику меди
ја је исто као да поставите питање шта је старије: кокошка
или јаје, посебно у региону у условима трансформације, “обичне
отимачине”, посредством транзиције, преко текућег “ортачког
капитализма”, све до фазе инсталисања неолибералног економ
ског духа и (квази)демократије. Чак и да фаза “ортачког капита
лизма” још није прошла, дух и логика текућих ПР-а се изражава
преко злоуп отребе моћи медија за своје спиновање и “медијско си
ловање” јавности. Ово је слика стања у Републици Македонији у
последњем периоду, а посебно с обзиром на актуелне догађаје у
којима, с једне стране, имате покушај власти да насилним путем
преко својих медијских гласноговорника инсталира Закон о медији
ма као подобан, европожељан и такорећи императиван, док Удру
жење новинара Македоније, с друге стране, крајњим и дифузним
снагама, покушава да промовише и имплементира идеју о саморе
гулацији медија. У оваквим условима, кад се преко ПР-а утиче, не
само евидентно, него и насилно, у односу на уређивачку политику
медија, жртва је сама јавност, а на кратке стазе и они који то
практикују, што намеће питање да ли ПР има своју професионал
ну етику и треба ли се држати ње или ће се у Македонији десити
спиновање по узору на “спиновање Бориса”?
Кључне речи: спиновање, медији, јавност, етика ПР-а

Увод
У разматрању констатације о данашњем друштву као “дру
штву спектакла”, готово свеједно је да ли се наглашава онај
елемент који обележава данашње друштво као “друштво за
баве” или онај који га обележава као “информацијско дру
штво”, зато што је превише евидентно и јасно да је улога
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медија постала главни мотор обликовања и преобликовања
света, живота, сагласно моћи коју су стекли. Баш због тога,
данас их требамо размотрити као посебно значајан фактор
у усмеравању, па и креирању друштвених процеса, а не ви
ше као спорадични друштвени феномен, нити као обичног
партнера у друштвеним догађајима.1 Уосталом, данас меди
ји имају незамењиву улогу у модерном демократском и плу
ралистичком друштву. Они су један од фактора који, уоп
ште, омогућују његово функционисање, али и према којима
се мери напредак у самом друштву и по хоризонтали и по
вертикали.
Али истовремено, логика раста њихове моћи понекад угро
жава и слободу за коју су се новинари јако много борили и
која је темељ многих других слобода у демократским дру
штвима. Од некадашњег Хегеловог разумевања важности
медија као “јутарње молитве сваког интелектуалца”, исти су
израсли у силу која, понекад, стоји изван и изнад друштва,
тј. до сазнања које више не обједињује, него дели друштво
савијајући се пред носитељима економске, политичке или
војне моћи и њихових интереса. Деградирајуће интенције
су се појавиле у медијима и новинарству које воде обрасце
масовне културе према “медиокритетској” и “бруталној”
култури, сагласно којој „наши обични животи су подређени
законима, наши инстинкти потиснути, наше жеље цензури
сане, док су наши страхови прикривени, успавани”2.
Претходно само потенцира сазнање да, и поред тога што је
у готово свим друштвима дошло до релативизирање свих
вредности, нагомилани и нерешени проблема људског оп
станка поново постављају питање о етичким вредности
ма и критеријумима према којима бисмо могли и требали  
управљати и вредновати догађаје у свету друштвене кому
никације. Због тога и потреба једне дубинске анализе мо
ралности медијске и новинарске праксе и теорије, посебно
због њихове велике делотворности која је више него јасна,
али и нужна. Иста са собом повлачи велики степен одго
ворности, јер новинарство увек изнова и поново долази у
службу различитих интереса, а то, заједно са формалним и
садржинским квалитетима медијске понуде, јесте један од
најважнијих критерија за оцену. „Одавде, намеће се потреба
примене суда разума и моралних процена и на ово подручје.
У супротном, медији без морала би постали сабиралиште
ниских страсти, слика друштвеног хаоса у коме се прекида
1 Исто се односи, како на “класичне” медије (штампа, радио и ТВ), тако
и на “нове медије”, пре свега Интернет, који се у конкретној ситуацији
може представити и као парадигматски пример за ову нову ситуацију.
2 Морен, Е. (1979), Дух времена, Београд: БИГЗ, стр. 135.

234

ДЕЈАН ДОНЕВ
континуитет и дестабилизује се систем друштвених норми,
а тиме и само модерно друштво”3. Ово посебно у услови
ма у којима је Постмодерна покушала и још увек покушава
“убити” новинарство, сахранити новинара као моралног су
бјекта, па због тога право истраживачко и мултидисципли
нарно новинарство мора бити рехабилитовано, објашња
вајући егзистенцијалну, антрополошку позадину троугла
трговац-мандарине-медијски посредници.4

Етичка заснованост релације ПР – медији
То се дешава због мноштва информација и информативног
материјала на којима почива сила и утицај медија, јер то
мноштво има своје извориште у, без обзира на разлику по
деле добар-лош ПР, самим односима с јавношћу, зато што
су медији најмоћнији катализатори економских токова и
најутицајнијих гласноговорника. Без посредовања комуни
кацијских средстава, бесмислено је тражити информацију
о одређеном продукту, услуге или идеје, на локалном, реги
оналном, а још мање на глобалном нивоу. Другим речима,
ова пословна (бизнис) димензија медијске сфере има велики
утицај на оно што се догађа тамо негде у “глобалном селу”,
пошто су медији незамењиви стваратељи, креат ори мишље
ња, али и спроводитељи разноврсног информативног мате
ријала до одређене, таргетиране публике, јавности, која је са
своје стране јако битан фактор за сваку озбиљну компанију.
Отуда, питање за однос ПР-а са медијима и њиховог могу
ћег утицаја на уређивачку политику медија је уствари пи
тање поштовања основног принципа новинарског профе
сионалног посла и уређивачке стратегије, о једној есенци
јалној анализи синтагме кроз које се изражава овај основни
принцип, а која гласи: „Поверење код јавности на основу
независног и објективног информисања!”. Све што је изван
ове синтагме припада сегменту насловљеном као “повреда
основног медијског етичког постулата”, па отуда одговор на
питање како доћи до етичке фундираности ове релације, тј.
до ефективне, успешне и морално утемељене и одрживе ре
лације ПР-а са медијима, гласи да је то могуће само преко
стварања и одрживости узајамно корисне, морално заснова
не сарадње са медијима и њиховим новинарима и уредни
цима, са циљем обезбеђивања подршке у креирању медиј
ских садржаја, који ће у одређеном степену имати и поруке
који ће бити у интересу јавности, али ће истовремено би
ти и у интересу самих компанија. Ово због чињенице да су
3 Донев, Д. (2011) Етика во новинарството, Скопје: УКИМ, стр. 155.
4 Бал, Ф. (1997) Моћ медија, Београд: Клио, стр. 5.
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масмедији најбитнији елемент у делатности ПР-а пошто се
и преко њих, најчешће и у највећем проценту реализују од
носи са јавношћу.
Ово још више и зато што су односи с медијима, према ПРСА
(Америчко Удружење за односе с јавношћу), само једна од
15 функција односа с јавношћу. Према дефиницији ПРСА,
односи с медијима представљају „начини сарадње ПР-а са
мас медијима због стицања публицитета или реаговања на
њихов (медијски) интерес за организације”5. Исто, због тога
што су медији наши помоћници, наши сарадници без којих
би сам човек био нем, глув и слеп. Свет би био онакав и
онолики колики је дијапазон наших чула. Досезање света
у смислу нашег сазнања било би ограничено на наш про
стор и време. Тај свет би знао за нас онолико колико би
смо га ми могли информисати о нама, о нашем постојању и
постигнућима.
Али истовремено, веома често у стварности, ефективни мо
рално засновани односи с медијима обремењени су међу
собним стереотипима, како о медијима и новинарима, тако
и о ПР-у. Најчешће, новинари доживљавају ПР професио
налце као:
- “својеврсну баријеру према транспарентности самих орга
низација (институција, компанија...);
- скриваче истине;
- оне који “обликују” вести (пропаганда “пресвучена” у ин
формацију);
- “спин докторе”, који су у служби политичких ментора;
- “неплаћени” маркетинг који се ради за одређене компани
је;
- креаторе и кориснике фраза које су неупотребљиве...”6.
С друге стране, и компаније, као и људи задужени за односе
са јавношћу, понекад имају потпуно искривљено мишљење
о новинарима, тј. да они:
- “траже и једино обављају сензационализме, тј. скандале и
лоше вести;

5 Public Relations Society of America, “Official Statement on Public Relati
ons”, 06. June, 2013., http://www.prsa.org/AboutPRSA/PublicRelationsDe
fined/Documents/Official%20Statement%20on%20Public%20Relations.
pdf.
6 Пачемски, Г. „Како до ефективни односи со медиумите?“, 06 June, 2013.,
http://zojm.mk/kako-do-efektivni-odnosi-so-mediumite/#more-699.
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- су површни и неупућени, недовољно образовани о темама
о којима питају и извештавају;
- нису објективни, зато што их плаћа конкуренција (“друга
страна”);
- посебно су подложни утицајима (политичким, економ
ским), сагласно њиховом економском статусу...”7
Ипак, у пракси, новинари и уредници, са једне стране, и они
који практикују односе с јавношћу, с друге, су упућени јед
ни на друге у испуњавању својих сопствених циљева и за
датака. Новинари и уредници морају добити “материјал” и
идеје са извора информација, а то су често људи задужени за
односе с јавношћу. У исто време, ПР професионалци мора
ју преко медија, посебно преко њихових “чувара”, новинара
и уредника, пласирати оно што хоће саопштити јавности,
што у есенцијалном смислу говори да је ПР професионалац
један врло добро обавештен “новинар” о својој компанији,
али истовремено и директан партнер новинарима из медија.
Значи, постоји једна међу-”зависност”, али да ли се ради о
различитим и непомирљивим агендама ова два типа делат
ника? Наиме, на први поглед, ПР професионалци и компа
није чије они интересе заступају, као и новинари и њихови
медији, имају сасвим различите агенде. Први, имају агенду
која се заснива на њиховом одређеном интерном интересу
компаније док други, тј. медији, морају бити упућени на
шире догађаје у заједници и друштву и због тога имају ши
ру агенду. У највећем делу, оно што чине први, никада не
занима ове друге и обрнуто. Баш због тога, вештина успе
шних односа с медијима, тј. вештина успешних ПР профе
сионалаца се састоји од препознавања специфичног интере
са новинара и медија и “угуравање” у њихову агенду. Ово,
са своје стране, налаже потребу да медији морају бити јако
пажљиви у извршавању свог посла, а посебно у релацији
са ПР-ом. У прилог овог говори и немачки етички кодекс
за новинаре када каже да: “новинари су дужни да трагају за
информацијом, а не само да је преносе”8 или “није дозвоље
но да новинар креира похвалне текстове који представљају
облик скривене рекламе”9.
Управо ова најозбиљнија лакмус папир проба морала у ПР
активностима односи се на релацију с медијима у контексту
провере истинитости хипотезе да ли су новинари и медији
7 Исто.
8 Никшић, С. и Давичо, А. (2004) Етика новинарства, Београд: Центар за
управљање пројектима, str. 82.
9 Исто., стр. 84.
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само продужена рука ПР-а као резултат утицаја истог на
њих или, пак, и поред, на први поглед, супротстављености
ове две функције, онај медиј који долази из односа са јав
ношћу - они су у својој делатности међузависни и требају
сарађивати. Сагласно тесту, ипак, бар у теорији, показује се
да постоји одређени тип сарадње, “али само уколико се та
сарадња базира на неколико појмова који их спајају:
порука - да ли имамо шта рећи? Да ли је то нешто ново и
интересантно?;
публика - каква је вредност те информације за јавност, онако
како је разумевају мас медији и новинари;
веродостојност - да ли факти стоје иза оног што саопшта
вамо?;
компетентност, релевантност - да ли смо баш ми они
који су “најпозванији”, који требају преузети одговорност
за одлуке и догађаје за које су заинтересовани медији и
јавност?”10
Вероватно, да бисмо дошли до одговора на то који је у су
штини крајњи циљ ПР професионалаца, тј. шта они подразу
мевају под успехом у односима са медијима, требали бисмо
се упитати о томе да ли је циљ сваког успешног ПР профе
сионалца да направи “вест” за медије, од “добре” приче о
компанији коју заступа, или спречити објављивање у меди
јима “лоше” информације о његовој компанији, тј. требамо
се упитати о етичкој поткрепљености њихове професије.
У овом контексту, амерички аутор и консултант за комуни
кације Шел Холц (Shel Holtz) каже: “Супротно мишљењу
многобројних посматрача, улога односа с медијима у једној
компанији није у томе да она у медијима изгледа добро или
да се не пише о њој лоше у штампи... Посао специјалиста за
односе са медијима би требала бити у томе да они помажу
новинарима и уредницима да раде свој посао. То је у цело
сти у сагласности са основним задатком односа с јавношћу
- успостављање и управљање са односима компаније према
њеној циљној публици”11.

10 Пачемски, Г. „Како до ефективни односи со медиумите?“, 06 June, 2013.,
http://zojm.mk/kako-do-efektivni-odnosi-so-mediumite/#more-699.
11 Holtz, S. (2002) Public Relations on the Net. Second Edition, New York:
AMACOM, pp. 158.
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Дилеме етичке заснованости релације
ПР - медији
То је зато јер, у супротном, покушавајући да разумемо она
кве какве су разноврсне форме друштвених поремећаја, још
једном и то на најеклатантнији начин мораћемо прихватити
оно што је још Френцис Бекон (Francis Bacon), у своје вре
ме, потенцирао као “идоле пијаце”, али и “идоле театра”,
кад је говорио о људској заводљивости и наклоности пре
ма системима навика да исте претворе у идолатрију, тј. по
стојање идола који настају када имамо заједничко живљење
и међусобну комуникацију људи, посебно због трговине и
удруживања људи. Другим речима, “пијаца је метонимија
за друштвену комуникацију помоћу језика, а језик није са
мо медиј истине, него и медиј лажи и ширења преваре”12.
Наиме, како што наводи Бекон, “људи комуницирају преко
говора, а речи се одређују према схватању масе. Због тога,
лош и неадекватан избор речи, на чудесан начин блокира и
инхибира разум. Ствар се не може поправити нити дефи
ницијама и објашњењима којима учени људе понекад хоће
да се бране. Напротив, очигледно је да речи присиљавају и
командују разумом, стварајући му конфузију, па воде људе у
велики број противречности и празне илузије”13.
Сагласно претходном, може се констатовати да се Бекон,
његовом тврдњом о улози језика у стварању идола, може по
сматрати као наш савременик и све више актуелан, пошто
ништа не тангира моменталну, “савремену” интелектуалну
културу као питање језичке културе, посебно поље интереса
ПР-а. Као што наводи Виктор Жмегач (Viktor Žmegač), “пре
ко формулације да речи могу вршити насиље над разумом,
Бекон се може сматрати за директног претходника савреме
ног језичког скептицизма, али и манипулаторских техника у
друштву”14. Потврда истога је најрадикалније сведочанство
које је Хуго Лоренс Аугуст Хорман фон Хофманштал (Hugo
Laurenz August Hofmann von Hofmannsthal) дао крајем 19.
века кад је написао15 да се ми давимо у лажима и преварама,
а за које је крив друштвени систем, а у данашњем смислу
можемо бити конкретнији и рећи да су рекламе и политич
ки слогани довољна потврда истог. У овом смислу, довољно
је прелистати новине, укључити радио или ТВ, а још више
12 Жмегач, В. (2013) Филозофот игра фудбал, Скопје: ИЛИ-ИЛИ, стр. 219.
13 Бекон, Ф. (2006) Нов Органон, Скопје: Аз-Буки, стр. 49.
14 Жмегач, В. нав. дело, стр. 219.
15 Hofmannsthal von H. L. A. H., “Ein Brief”, Der Tag, 18 October, 1902.,
21.06.2013., http://depts.washington.edu/vienna/documents/Hofmannsthal/
Hofmannsthal_Chandos.htm.
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Интернет и одмах смо окружени “идолима пијаце”, и то са
свих страна. Још више, “уколико укључимо и конвенције,
без којих идеологије не могу постојати, на корак смо бли
же до насиља и конформизма коме су данас људи изложени
у многим подручјима живота - или тачније: коме се добро
вољно излажу сами”16.

Македонско спиновање Бориса
И поред прижељкиване форме, модела, идеала, претходно
предочено, у односу на релацију ПР - односа са медијима,
ипак, реалност говори да постоји поље злоупотребе у овој
релацији познатије као “спиновање” или “покушај мани
пулације јавности преко медија у односу на дисперзирану
информацију од стране ПР делатника”, а посебно привлаче
ња одређених медија у службу ПР стратегија као њихових
мегафона.
У овом смислу, ПР као такав, утиче на уређивачку политику
самог медија, кројећи њихове интересе према потреби одре
ђене циљне групе, чиме сам медиј није више нити само чист
преносилац информације за јавност, а камоли истраживач
у односу на информације. Тиме, сагласно теорији Пол Фе
ликс Лазарфелда (Paul Felix Lazarsfeld) и Елих Катца (Elihu
Katza) о постављању дневног реда медија (agenda setting),
према којој се у првом плану ставља идеја да медији треба
да одређују шта је оно о чему људи треба да размишљају у оваквим условима ПР делатник одређује догађаје и теме
дана, а тиме, у случају македонске приче, обавља енормни,
пре свега, политички притисак на медије, а сходно томе и на
јавност, оптерећујући је дневно-политичким играма.17
Отуда, слободно се може рећи да у друштву, као што је маке
донско, у коме је новинарска професија врло често под при
тиском политичких и економских елита, често долази до “гу
бљења” новинарства и његовог залажења у неке друге про
фесије. Овакви “излети” најчешћи су у ПР-у као професији,
али и у политици. Познати су случаји у македонском но
винарству када новинари постају политичари, посланици...
16 Жмегач, В. нав. дело, стр. 220.
17 Покрепа ових ставова се може наћи у резултатима истраживања којег су
спровели Д. Донев, Ј. Дуков, В. Чаловски и В. Камчевска. Детаљније по
гледај код Донев Д., et al., “Приказ на медиумската сцена во Република
Македонија”, у публикацији Europe Here and There: Analysis of Europe
anization Discourse in the Western Balkans Media припремљена у оквиру
Регионалног програма подршке истраживањима у области друштвених
истраживања на Западном Балкану (RRPP), који води Универзитет у
Фрибургу, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и са
радњу (SDC).
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Истовремено, границу између новинарства и службе за од
носе са јавношћу свакодневно прелазе провладини медији
или тачније медији који су због финансијских или политич
ких интереса наклоњени владајућој гарнитури. Они се често
јављају у служби политичких елита са циљем промовисања
одређене владине активности или кампање. Прелажење гра
ница, или у неким медијима то функционише као симбиоза
ове две професије, догађа се и преко наручених интервјуа са
политичким представницима, унапред аранжираних питања
на прес конференцијама, приказивања сегмената из приват
ног живота политичара, свесно и плански, са циљем увећа
ња ПР ефекта о њима приватно, али и о партији генерално.18
Потврда овог става се може пронаћи у стварности, тј. у прак
си, сагласно којој се у македонском новинарству или тачније
у медијској сфери јако мало уступа простора за јавну де
бату о питањима и проблемима која занимају јавност. Ово
је замењено нарученим интервјуима у којима се најчешће
појављују афирмативна и аранжирана питања у којима нема
критичког приступа. Постоје и новинари у чијим емисијама
и информативним програма најчешће гостују представни
ци владе, што није случај у свим медијима, већ у знатном
броју.19
Тиме, македонско новинарство се суочава са синдромом
који обележава пуно медија из региона, а то су притисци
политичких и економских елита, нереализованост најава о
развоју медија од стране медијских гиганата који су купи
ли део медија (најчешће штампаних) у региону, а ту је још
и проблем корупције. Овим се и направила подела, која је
заједнички именитељ карактеристичан за новинарство у
Македонији, од осамостаљења па до данас. Најпре, медији
су се поделили по етничкој основи, која и данас траје са из
узетком једне националне и неколико локалних телевизија,
који емитују програм на македонском језику, али и на је
зицима других етничких заједница које живе у Републици
Македонији.20
Македонији, као мултиетничкој и мултикултуралној зајед
ници, поред поменуте поделе, може се придодати још једна:
подела медија по партијској основи. Једни су они који по
државају политику Владе и најчешће звуче као њихови гла
сноговорници, а други (којих има све мање) они који крити
кују делатност Владе.21 Оваквој оштрој подели на “наше” и
18 Исто.
19 Исто.
20 Исто.
21 Исто.
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“ваше”, пркосе малобројни неутрални медији који још увек
покушавају одолети политичким притисцима партија.
На овај начин, одсуством критичког приступа у садржајима
медија, притисак и страх за сопствену егзистенцију учини
ли су да новинари често врше самоцензуру у интересу очу
вања својих радних места.

Закључак
Сматра се као довољно поткрепљено сазнање да се преко
положаја и значаја новинарске професије у једном друштву,
може проценити његова отвореност и демократичност, тј.
поштовање и загарантованост слободе мишљења, говора,
удруживања и уопште слободног живота. „То говори много,
да се у медијима огледа и креирање стања и кретање у јед
ном друштву, шта значи да се демократија, пре свега, изра
жава у медијима, њихова структура и култура”22. Исто, као
такво, тражи се добро и живо новинарство - етички фунди
рано, свестрано ангажовано, хумано и вредно. Без његове
високе моралне постављености, илузорно је очекивати до
бро функционисање и развитак демократије.
Зато, уколико хоћемо отворено, слободно, демократско дру
штво, које ће се само одређивати, онда смо више него одго
ворни за његову реализацију преко унапређивања културе
комуникације коју развијамо у медијима и са њима, тј. преко
новинарства и његовог главног моралног субјекта - новина
ра. То је могуће само онда када “се теоријски и практично
потрудимо да развијемо способности, спремност, као и да  
посветимо пажњу етици која се не мери квантитетом, него
квалитетом”23.
Наиме, овакав модел размишљања о отвореном, слобод
ном, демократском друштву, ставља државу у позадину зато
што садржи настојање да се само разуме као апсолутно ме
сто моћи, владања и утицаја, истовремено фаворизирајући
идеју о самоодговорном грађанском друштву. Отуда, у јед
ној оваковој визији, аргумент, реч, комуникација, медији и
новинарство добијају друштвену, а као творци друштва, и
кључну позицију у теорији и пракси.24

22 Донев, Д. (2011) Етика во новинарството, Скопје: УКИМ, стр. 197.
23 Бауер, А. Т. (2007) Медији за отворено друштво, Загреб: Свеучилишна
књижара, стр. 7.
24 Донев, Д. нав. дело, стр. 197.
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MACEDONIAN SPINNING OF BORIS
Abstract
The issue of PR impact on the editorial policy of the media is the same
as the question “What is older: the egg or the chicken?”, especially
in the subject region and in terms of transformation from “snatch
privatisations”, through transition and “buddy capitalism” towards
embracing neoliberal economic spirit and (quasi)democracy. All of this
is reviewed from the aspect of what has been happening in the Republic
of Macedonia lately. On the one hand, we have the violent attempt of
Macedonian Government to force through their media spokespersons
passing of the Media Act as eligible, Euro-desirable and highly
imperative, while on the other hand the Macedonian Association of
Journalists use their last diffused efforts to try to promote and implement
the idea of self-regulation of the media. In such circumstances, when PR
not only obviously, but also forcefully influence the editorial policies
of the media, the victim is not only the public itself but also, on the
short run, the PR practitioners themselves. This raises the question of
whether the PR business has its own professional ethics and should PR
practitioners uphold it, or serve as a spinning tool like in the example
of “spinning Boris”?
Key words: spinning, media, public, PR ethics
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POLITIČKI PR, MEDIJI I
SPIN DOKTORING
Sažetak: Odnosi s javnošću predstavljaju sistematsku, dugoročnu ak
tivnost na formiranju i održavanju pozitivnog stava javnosti o nekoj
ličnosti ili organizaciji, odnosno, to je djelatnost upravljanja mnjenjem,
koja se fokusira na formiranje i održavanje pozitivnog ili poboljšanje
lošeg imidža u javnosti. Ove aktivnosti se smatraju potrebnom u raznim
oblastima ljudske djelatnosti. Definišu se kao aspekt komunikacije koji
obuh vata promovisanje željenog imidža pojedinca ili grupe čiji je cilj
da privuče pažnju javnosti. Izvršioci same ubjeđivačke djelatnosti su
stručnjaci za persuaziju i marketing, koji oblikuju propagandne poruke
i tehničko osoblje koje omogućava da se propagandna poruka uputi
preko nekog od sredstava informisanja do primaoca ali to su i spin
doktori. Savjetnici za imidž, politički savjetnici ali i osobe izvještene i
osposobljene za upravljanje informacijama i manipulacijama masov
nim medijima i friziranje informacija. Poseban značaj u tome imaju
agencije za odnose sa javnošću (public relations firm) koji za izvjestan
honorar zastupaju interese određenog subjekta. Ove agencije koriste
saznanja iz oblasti društvenih nauka, naročito psihologije i sociologije.
Ključne riječi: Politički PR, javno mnjenje, spin doktoring, mediji,
manipulacija

Mediji su uz političke organizacije i građane jedan od aktera  
političke komunikacije. Uočljivi su fenomeni ogromnog uticaja
medija ali i uticaja na same medije, njihova instrumentalizacija
i zloupotrebe. Politički se akteri moraju koristiti medijima kako  
bi njihove poruke bile prenesene željenoj javnosti. Tako, vreme
nom, političari postaju sve više, svojevrsni glumci, koji nastoje
da se u najboljem svjetlu prikažu u javnom mnјenju.
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U vezi sa pojmom javno mnenje u tijesnoj je vezi i termin odnosi
s javnošću1. Odnosi s javnošću, prema Z. Slavujeviću2, predsta
vljaju „sistematsku, dugoročnu aktivnost na formiranju i održa
vanju pozitivnog stava javnosti o nekoj ličnosti ili organizaciji,
odnosno, to je djelatnost upravljanja mnenjem, koja se fokusira
na formiranje i održavanje pozitivnog ili poboljšanje lošeg imi
dža u javnosti“.
U SAD postoje pojmovi koji su u suštini slični sa pojmom pro
pagande u evropskom shvatanju (političko ubjeđivanje, politič
ko komuniciranje, politički marketing). To su pojmovi: javni
odnosi (public relations), političko ratovanje (politic warfare) i
kontrola mišljenja (mind control) i sl. i brojne firme koje se tim
poslovima bave (Public relations firms, ili skraćeno PR). Pojmo
vi pod ovim nazivima ne izazivaju negativno vrednovanje, čak
naprotiv, ove aktivnosti se smatraju potrebnim u raznim obla
stima ljudske djelatnosti (politika, ekonomija, sport i sl.). Jasno
je da se ovdje ne radi samo o terminološkim razlikama već i o
negiranju pojma propagande. Ideološke razlike među kandidati
ma na izborima u SAD su neznatne, tako da se nameće nužnost
naglašavanja malih razlika, u prvom redu ličnih osobina, afini
teta i pogleda i stavova. Sa ovakvim je stilom vođenja kampanje
usko povezana pojačana usredsređenost na pojedinog političara,
i to ne na političara kao predstavnika neke ideologije ili stran
ke, nego kao “osobe”. Interesantna pojava, barem u SAD, je da
mediji znatno više pišu negativno o političkim kandidatima,
ukazujući na njihove slabosti, propuste, nedoslednosti, a znatno
manje afirmativno o njihovim idejama, programima i sl. Ana
lizirajući taj fenomen B. Newman zaključuje da „mediji stvaraju
dojam u javnosti, kao da se nužno bira manje zlo na izborima, a
ne da se bira bolje rješenje“.3 I pored nesumnjive popularnosti

1 Problemi u konceptualizaciji i definisanju odnosa s javnošću potiču još od
1923. godine i predavanja i prvog priručnika o public relations (izraz koji se
može prevesti kao odnosi s javnošću) Edvarda L. Bernajsa “Kristalizacija
javnog mnenja (Cristallizing Public Opinion)” na prvom kursu za odnose s
javnošču Univerziteta u Njujorku posvećenog toj profesiji. Osim međunarod
nog termina PR, na francuskom govornom području se koristi naziv Relati
ons publiques, italijanskom – Relazioni pubbliche i njemačkom – Oeffentlic
hkeitsarbeit (prema V. Sredanović, Javnost i mediji u Crnoj Gori, Obod, Ce
tinje, 2007, str. 15). Encikopedija Britannica pod terminom odnosi s javnošću
definiše: „aspekt komunikacije koji obuhvata promovisanje željenog imidža
pojedinca ili grupe čiji je cilj da privuče pažnju javnosti“ (Encikopedija Bri
tannica 1-10, knjiga 6, (2005) Beograd: Politika, Narodna knjiga, str. 101).
2 Slavujević, Z. (2005) Politički marketing, Beograd: Čigoja, Fakultet politič
kih nauka, str. 27.
3 Šiber, I. (1998) Osnove političke psihologije, Zagreb: Politička kultura, str.
180.
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televizije, američki predsjednici njeguju običaj da se subotom
obrate naciji posredstvom radija kao medija.4
Izvršioci same propagandne djelatnosti su stručnjaci za pro
pagandu koji oblikuju propagandne poruke i tehničko osoblje
koje omogućava da se propagandna poruka uputi preko nekog
od sredstava informisanja do primaoca ali to su i spin doktori.
Engleska reč spin znači okretati ili vrtjeti, pa je tako nastao izraz
spin doctor – savjetnik za imidž, politički savjetnik ali i osoba
izvještena i osposobljena za upravljanje informacijama i ma
nipulacijom masovnim medijima; izraz spin control označava
friziranje informacija, izjava za javnost, usmeravanje događaja
i doziranje informacija. Spin doctoring se odnosi na niz aktiv
nosti: odbrana od novinara, odobravanje ili odbijanje intervjua,
kao i podučavanje onih koji daju intervjue o tome šta da kažu
i šta da ne kažu, kao i komentarisanje priča i pisanja novina
ra, ističući određene rečenice ili interpretacije. Spin doktori tvr
de da oni samo „ubrzavaju“ proces širenja određenih vijesti i
informacija.5
Spin doktori imaju puno dodirnih tačaka sa specijalnim savjet
nikom za medije, osobom zaduženom za informisanje i odnose s
javnošću. Spin-doktoring je umjetnost “spletkarenja” strategija  
odnosa sa javnošću, koja vijestima daje željeni smjer interpreta
cije. Pojam spin doktor se prvi put pojavio 1984. godine u Ame
rici, tokom predsjedničke kampanje Reagan-Mondale, u članku  
Debata i spin doktori New York Times-a.6
Politički programi, političke izjave, izborne poruke, kampanje  
imaju političko značenje i, kako kaže B. McNair, ,,efektnost im
je samo onolika koliko se o njima izvještava i koliko ih medijska  
publika prima kao poruku”.7 Prema tome, svi akteri političke  
komunikacije moraju doprijeti do medija ako žele prenijeti svo
ju političku poruku.
Poseban značaj u tome imaju agencije za odnose sa javnošću
(public relations firm – PR) koji za izvjestan honorar zastupaju
4 Radio izvještavanje o događajima u izbornim kampanjama u SAD počinje
1924. ali je pokrivenost cjelokupnog biračkog tijela ostvarena tek 1932.
godine. Prvi koji je koristio radio u kampanji je F. Ruzvelt. On je u vrijeme
prve predsjedničke kampanje imao protiv sebe veći dio štampe, pa se njegova
pobjeda nad Huverom, kao i kasniji reizbor, pripisuju i njegovom maestral
nom korišćenju radija, Slavujević, Z. (2005) Politički marketing, Beograd:
Čigoja, Fakultet političkih nauka, str. 139.
5 Street, J. (2003) Masovni mediji, politika i demokracija , Zagreb: Fakultet
političkih znanosti, str. 4.
6 Sredanović, V. (2007) Javnost i mediji u Crnoj Gori, Cetinje: Obod, str. 19.
7 McNair, B. (2003) Uvod u političku komunikaciju, Zagreb: Fakultet politič
kih znanosti, str. 19.
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interese određenog subjekta.8 Ove agencije koriste saznanja
iz oblasti društvenih nauka, naročito psihologije i sociologi
je. Svoju pažnju usmjeravaju prema centrima moći.9 Takođe, u
kampanji se koriste pored televizije i radija, i ostala sredstva,
poput telefona (telemarketing, korišćen još 1960. u kampanji R.
Nixona), film (biografski dokumentarci Regana, Buša, Klinto
na), internet10. Jedna od karakteristika političkog života SAD su
i lobiji.11 S obzirom na složenost društva, široko proklamovana
ljudska prava i slobode, moć i značaj medija i javnog mnenja,
nepostojanje ideoloških razlika među glavnim političkim su
bjektima, persuazivno djelovanje karakterišu perfidnije i blaže
forme. Primjena načela efikasnosti naročito je uočljiva tokom
izbornih kampanja za kongres i tokom izbora za predsjednika,
8 ,,Prema Američkom ministarstvu pravde, Hrvatska je plaćala agenciji Ruder
Fin 10.000 dolara mjesečno plus za rad na pozitivnom ugledu kod članova
Kongresa SAD, administracije, u štampi i na TV.”, Tadić, M. (2002) Osnovi
međunarodne propagande, Beograd: BINA, str. 88.
9 Tako direktor američke agencije za odnose sa javnošću Ruder Fin Global
Public Affairs, Džems Harf ističe da je zadatak ovakve firme da ...preno
si priče subjekta propagande ljudima kojima ih treba prenijeti. Poznajemo
moderne tehnike, znamo kako da stvorimo i šaljemo poruke, tako da ako
želite da pobijedite, onda morate iznajmiti agenciju za odnose sa javnošću
(M. Tadić, Osnovi međunarodne propagande, BINA, Beograd, 2002, str. 88).
Uloga, dakle, ovakvih agencija se sastoji u tome da ubrzaju protok informa
cija, i da stvore razumijevanje i podršku objekta propagande, kao i da svojim
savjetima i preporukama nalogodavaca, u vezi strategije i taktike komunika
cionog pristupa, pomažu u pridobijanju javnog mnjenja a posebno politički
uticajnih subjekata. Brzina je presudan činilac u postizanju željenog cilja, jer
sve informacije koje teže njemu, moraju biti maksimalno brzo raspoređene
u komunikacioni prostor, da bi izloženi stavovi i ideje prvi bili predstavljeni.
Kako kaže pomenuti direktor Harf: Znamo savršeno dobro da je prva vijest
važna. Demanti imaju mali efekat, Merlino, Ž. (1994) Istine o Jugoslaviji ni
su sve za priču, Beograd, str. 95.
10 Iako su neki kandidati za pojedine političke funkcije u SAD već 1994. godine
postavili web stranice, kao početak većeg korišćenja tog novog oblika poli
tičke komunikacije uzima se 1996. i završna rečenica u TV debati demokrat
skog kandidata za potpredsjednika, Boba Dola, usmjerena mlađim biračima:
Tražim vašu podršku. Tražim vašu pomoć, i ako stvarno želite uključiti se u
kampanju, dođite na moju Web stranicu www.dolekemp96.org. Neposredno
nakon emisije, njegova stranica je zabilježila više od 2 miliona posjeta. Iste
te godine, 50 miliona birača je posjetilo Web stranice CNN-a kako bi sazna
li izborne rezultate, Šiber, I. (1998) Osnove političke psihologije, Zagreb:
Politička kultura, str. 29.  
11 Prema Oxfordskom rečniku, lobi je velika prostorija otvorena za javnost a
lobiranje je obraćanje članovima parlamentarnog skupa u namjeri da se utiče
na zakonodavstvo. To je djelovanje grupe za pritisak na postojeću vlast radi
sprovođenja sopstvenih ideja i interesa. U SAD je lobiranje legalno samo ako
se obavlja pri Kongresu (Senat i Predstavnički dom) a Foreign agent regi
stration act posebnom postupku podvrgava lica koja se pojavljuju u svojstvu
lobiste i nekog stranog zastupnika. Njihove obaveze su: 1. da se registruju pri
skupštinskim pisarnicama; 2. da sistematski saopštavaju određene informaci
je; 3. da među lobiste i strane koje zastupa budu upisani svi troškovi obavlje
nih aktivnosti, Klaman, M. (2004) Lobiranje, Beograd: Clio, str. 207.
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karakterišu ga striktno određeni i vremenski ograničen cilj, sve
veća specijalizacija i profesionalizacija i sve veći broj učesnika
markentiških aktivnosti, estetizacija poruka i sl. Kao što kaže J.  
Street, ,,političke vijesti su rijetko jednostavan proizvod politi
čara i novinara, one su, u stvari, smicalice koje kreiraju mnogi  
posrednici“.12
PR, odnosi s javnošću, ne predstavljaju ništa ni novo ni spekta
kularno. Odnosi s javnošću su zanat, u okviru zanata. U ovom
slučaju medijskog zanata i struke. To je sistematska, organizo
vana aktivnost u cilju formiranja i održavanja svojevrsne per
cepcije i slike u javnosti. Uočljiva je izrazita dominacija PR-a
u sferi informativnih sadržaja. Digitalna i internet revolucija u
potpunosti je izmijenila medijsku scenu i način plasiranja infor
macija, ali i dovela u krizu mnoge stare i ustaljene novinarske
profesije. Novinari, stručnjaci za odnose s javnošću, spin doktori
su veoma upućeni jedni na druge. S obzirom da je najveći proce
nat informativnog dijela medijskog prostora ispunjen uglavnom
PR materijalom, široke su mogućnosti njegove zloupotrebe, fri
ziranja, manipulacije. Stručnjaci za kreiranje i oblikovanje in
formacijama su oni koji manipulišu javnošću i koji najčešće vla
daju etrom i komunikacionim procesom. Razlika između PR-a i
spinovanja je u tome, što se PR bazira, uglavnom, na informaciji
i činjenicama, a spin na manipulaciji i trikovima. Spin doktor je
osoba zadužena za oblikovanje povoljne percepcije javnosti o
političarima ili političkoj stranci, vještim manipulisanjem ma
sovnim medijima. Spin doktori poznaju tehnologiju rada medija,
specifične karakteristike medija. Spin doktori zavise od medija,
ali i mediji zavise o spin doktorima, jer imaju robu tj. infor
macije koje su medijima život. Upravo, iz takvog međusobno
povezanog odnosa i kohabitacije spinova i medija dolazi do svo
jevrsnog pakiranja politike.13
Za spinovanje je karakteristično pažljivo biranje trenutka i na
čina za njegovo sprovođenje. Spinovanje je uvršteno u okvire
djelatnosti odnosa sa javnošću i opisuje se kao oblik propagan
de koja se ostvaruje pružanjem interpretacije nekog događaja
ili kampanjom, sa ciljem da se ubijedi javnost u korist ili protiv
određene ideje, organizacije ili ličnosti. Neki od spin doktora
postali su i sami zvijezde medija, poput Alastair a Campbella,
bivšeg savjetnika britanskog premijera Tonyja Blaira, Marka
McKinnona, - spin doktora američkog predsjednika Georga W.
Busha i P. J. Mare, bivšeg savjetnika irskog premijera Bertiea

12 Street, J. (2003) Masovni mediji, politika i demokracija , Zagreb: Fakultet
političkih znanosti, str.126.
13 Knežević, V. (2006) Spin doktori, Banja Luka: Litera, str. 20.
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Aherna, koji se proslavio i u Hrvatskoj kao spin doktor bivšeg
predsjednika Ive Sanadera.
Protekle dvije decenije na prostoru Jugoistočne Evrope su bile
veoma turbulentne u atmosferi ratova, ratnog okruženja, eko
nomske, društvene i etičke krize. Iznjedrile su i kreirale brojna
zanimanja (po ugledu na Zapad), u kojima su, bez kvalitetne
obuke, obrazovanja i profesionalnih i etičkih standarda, mnogi
sebi davali za pravo i slobodu da se, bez adekvatne podloge,
samoproklamuju u svojevrsne multipraktik stručnjake, poput:
političkih analitičara, sociologa religije, savjetnika sa imidž, ali
i stručnjaka za odnose s javnošću (PR). Promjene društvenog
uređenja, izmijenile su i značaj i ulogu medija, koji su doživjeli
pravi bum. Nažalost, profesija PR-a ostala je uglavnom na ravni
monologa i uniformnog gledanja na stvarnost jer, za razliku od
ustaljenog novinarskog pravila da se piše i izvještava za šire na
rodne mase i za svu javnost, PR službe prave razliku i fokus, te
stratifikuju uz divergenciju primaoce i konzumente informacija.
Naročito u oblasti političkog PR-a i u formi stranačkih medij
skih pulova, službe za odnose s javnošću sprovode u djelo i
za javnost odluke političkih elita koje se nalaze u drugom ili,
ponekad, u trećem planu. Tokom predizbornih aktivnosti, uoč
ljiv je nedostatak korektnosti i profesionalnosti u medijskom
prostoru. U novinarskom prostoru, članku, analizi, nedostaje ja
sna razlika između oglasnog prostora i političkog marketinga.
Time se informacije friziraju, spinuju, instrumentalizuju, a vi
jest postaje roba koju posjeduju interesne grupe i političke elite.
Upravo to ističe Noam Čomski: ,,uloga PR službi danas je pot
kopavanje demokratije. Samo informisani birači donose dobre
odluke. Pogledajte izborne kampanje – cilj PR mašinerije je da
stvori dezinformisane birače koji donose iracionalne odluke. PR
industrija stigla je do politike prostom transformacijom iz svoje
primarne funkcije – komercijalnog marketinga, a komercijalno
oglašavanje je stvoreno da bi podrivalo tržište. Svako ko je učio
ekonomiju zna da je slobodno tržište zasnovano na informisa
nim potrošačima koji donose racionalne odluke. Kada uključite
televizor, vidite da su reklame stvorene da dezinformišu potro
šače i navedu ih na iracionalne kupovine”.14
Vraćanje profesionalnim i etičkim vrijednostima struke i pro
vjerenoj, kvalitetnoj informaciji bi trebalo postati impera
tiv, jer medijska branša postaje funkcionalno sve složenija i
komplikovanija.

14 Noam Čomski, specijalni gost Global media foruma, u organizaciji Dojče
velea u Bonu, jun 2013. http://www.vijesti.me/svijet/noam-comski-pr-indu
strija-potkopava-demokratiju-clanak-134567
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POLITICAL PR, MEDIA AND 
SPIN DOCTORING
Abstract
Along with political organizations and the citizens, the media are also
participants in the political communication. The phenomena of the
influence of the media and the influence on the media are obvious.
Political stakeholders need to use the media in order to make sure
that their messages are transmitted to the targeted public. So, in
time, politicians become more and more of actors striving to present
themselves to the public in their best possible light. The executors of
the propaganda activities are not only propaganda experts who shape
the propaganda messages but also the technical staff who ensure
that the propaganda messages are transmitted to recipients through
information technologies – they are spin doctors as well. “To spin” (to
turn, to roll, to rotate), and so a “spin doctor” – an image consultant,
a political consultant, but also a person who is skilled and trained to
manage information and manipulate the mass media; spin control –
dressing of the information, public announcements, event directors and
information dispensers. The term “spin doctoring” refers to a set of
activities: defense of journalists, approval or disapproval of interviews,
instructing those who give interviews on what to say or not to say,
as well as commenting of the stories and journalists’ writings and
underlying specific sentences and interpretations. Spin doctors claim
that they only accelerate the process of expanding specific news and
information. Spin doctors have a lot in common with a special media
councilor – a person in charge of media releases and public relations.
Spin-doctoring is the art of “plotting” the strategies of public relations
to give the news a desired direction of interpretation.
Key words: Political PR, public opinion, spin doctoring, media
manipulation
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ПОЛИТИЧКИ ПР НА
ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ
ФЕЈСБУК ТОКОМ
УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА
Сажетак: Политички маркетинг је у време предизборне кампање
у Србији свакодневна стварност сваког грађанина. Интернет је
дуго сматран пољем слободе, насупрот контролисаним медијима,
али појавом друштвених мрежа постаје све теже да се изолујемо
од политичких утицаја. Добровољно или не, виђамо рекламне по
руке на Фејсбуку као што их гледамо на билбордима, телевизији
или у штампи. Не само рекламним порукама, политичари се обра
ћају са својих страница љубитељима, тј. обожаваоцима – јер су
политичари јавне личности, звезде. Пошто је изложеност порука
ма политичара важна у формирању ставова бирача, а манипула
ција све прикривенија, одлучили смо да се посветимо истражива
њу политичког ПР-а странака у време Ускрса. Приступ бирачима
је олакшан за време празника и лакше је представити се као до
броћудан политичар који је „исти као ви“. Наше истраживање је
показало да, иако стил варира од странке до странке, политички
ПР свих странака у узорк у је исти и не одступа од стила кампање
у традиционалним медијима.
Кључне речи: политички ПР, друштвена мрежа, Фејсбук, предиз
борна кампања, комуницирање, стил

У овом раду истраживали смо на који начин политичке
странке комуницирају на друштвеним мрежама у време када
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већинско становништво слави Ускрс. Изабрали смо период
од 13. до 15. априла 2012, тј. Велики петак, Велику суботу и
први дан Ускрса, претпостављајући да је већина бирача до
била слободне дане и да ће више времена него иначе моћи
да посвети посећивању друштвених мрежа. Непосредно пре
ових избора више се него раније инсистирало на важности
традиционалних, верских празника: избори су заказани за 6.
мај 2012, Ђурђевдан, а обе струје – и власт и опозиција – го
ворили су о важности одлука донетих на свети дан. Ускрс је
најважнији православни празник пре избора. Одлучили смо
да истражимо шта су то (и на који начин) политичке странке
поручивале бирачима за време ускршњих празника.
Претпоставка је да политичке партије које су изабрале да
посвете важан део кампање традицији и религијским пра
зницима не чине то из сопственог, личног убеђења да је то
добро за грађанство и будуће вођење политике, него је то
покушај да се учине бирачима сличнијим него што се иначе
чине. „Стварање имиџа, уз присуство мноштва стручњака,
одвијаће се према усавршеним правилима класичне дема
гогије: реч је пре о прилагођавању оном што други очекују,
него о прихватању сопствене стварности.“1 Друштвене мре
же, као најмлађе и незваничне институције форума јавног
мњења, могу да буду значајно оруђе за обликовање имиџа
политичких кандидата.
Традиционални медији су могли да ограниче приступ ин
формацијама и обезбеде њихову једностраност, али данас
интернет омогућава грађанско новинарство и симетрију ко
муникације између публике и оних који покушавају да при
добију њену пажњу и поверење. Више ни запослени у од
носима с јавношћу, ни новинари традиционалних медија не
могу да контролишу проток информација у друштву.2
Изабрали смо друштвену мрежу Фејсбук, јер је (за сада) у
Србији посећенија од других друштвених мрежа.3 Због то
га она има више корисника различитих профила и допире
до већег узорка гласача. Ограничење јавних текстуалних
порука на Фејсбуку је око 26.000 карактера, што је скоро
10 страна текста куцаног у формату А4. Друге друштвене
мреже имају знатно нижи праг ограничавања дужине обја
вљеног текста (нпр. Твитер на око 160 карактера). То значи
да је мања вероватноћа да ће они који објављују садржаје на

1 Бретон, Ф. (2000) Изманипулисана реч, Београд: Клио, стр. 52
2 Grunig, J. E. (2009) Paradigms of global public relations in an age of digita
lisation, PRism 6(2), Maryland: University of Maryland, p. 4
3 Извор: European Communication Monitor 2011.
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Фејсбуку прилагођавати поруке техничким ограничењима и
стил кампање ће бити верно приказан.
Када смо бирали странке за узорак, нисмо се водили лич
ним утиском о њиховој популарности. До Великог петка 13.
априла 2012. поднето је 12 листа за републичке изборе. Од
тих 12 листа, углавном коалиција, изабрали смо оних 7 које
су у досадашњем сазиву Скупштине имале свој посланич
ки клуб, тј. које су учествовале у скупштинским расправама
и гласању које је у надлежности посланика. То је уједно и
првих седам коалиција на изборној листи: коал иција Избор
за бољи живот – Борис Тадић, Српска радикална странка
– Др Војислав Шешељ, коалиција Уједињени региони Ср
бије – Млађан Динкић, Преокрет – Чедомир Јовановић, ко
алиција Покренимо Србију – Томислав Николић, Демократ
ска странка Србије – Војислав Коштуница, СПС-ПУПС-ЈС.
Због наведеног методолошког принципа у узорак нису ушле
листе групе грађана Двери („Двери за живот Србије“) и
Покрет радника и сељака, као ни Реформистичка странка
– проф. др Милан Вишњић. Осим њих смо занемарили и
две листе националних мањина: Савез војвођанских Мађа
ра – Иштван Пастор и Странку демократске акције Санџака
– др Сулејман Угљанин због тога што се мањине не користе
(стандардним) српским језиком као матерњим, а наш циљ је
да утврдимо правилности и разлике код истојезичних кому
никатора.
Издвојивши седам листа уочили смо да су странке које су
самостално изашле на изборе Српска радикална странка
и Демократска странка Србије; листе Демократске стран
ке и Уједињених региона Србије су коалиционе, али није
конкретно наведено које странке су их подржале као што је
учињено на листама СПС-ПУПС-ЈС, Преокрет – Чедомир
Јовановић (8 странака) и Покренимо Србију – Томислав Ни
колић (чак 12 странака). Када смо схватили ту неједнакост,
одлучили смо да проучавамо само странке које су носио
ци листе, било да су самосталне или у коалицији. Коначни
списак странака које смо проучавали гласи: ДС, СРС, УРС,
Преокрет, СНС, ДСС, СПС.

Зашто политички ПР?
Када смо пожелели да истражимо овај феномен на Фејсбу
ку, сврстали смо га у политичку комуникацију, тачније – по
литичко убеђивање. Ужи појам је политичка пропаганда,
чија је дефиниција шира од нашег поља истраживања, јер
обухвата представљање политичких садржаја који убеђу
ју ради подршке тим садржајима, без обзира на средства.
Подврста политичке пропаганде је политички маркетинг,
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али он подразумева и плаћене активности и бесплатни пу
блицитет.4
Да ли је појава коју истражујемо политички ПР или поли
тички маркетинг? Ако активности на друштвеним мрежа
ма окарактеришемо као плаћену активност (јер политички
маркетинг подразумева и плаћене активности колико и бес
платни публицитет), нећемо бити у праву јер љубитељи до
бровољно пристају да буду изложени политичким порукама
странице једне странке. На Фејсбуку ипак постоји прилика
за плаћено оглашавање – странке могу да уплате рекламу и
да се она појављује свим корисницима у Србији. Аргумент
који би неко могао да наведе зашто активности на друштве
ним мрежама су плаћене јесте нужност постојања потреб
них ресурса – струја, компјутер, приступ интернету, радна
снага оних који објављују. Ако то уважимо, искључили смо
могућност да активисти странке који одржавају странице то
раде волонтерски, од куће, добровољно дајући своје ресурсе
на располагање странци.
Због свега наведеног, одлучили смо да за проучавање изабе
ремо односе с јавношћу као систематску, дугорочну актив
ност на формирању и одржавању позитивног става јав
ности о некој организацији или личности и као делатност
управљања мњењем.5 Маркетинг, дакле, сматрамо ширим
појмом од ПР-а јер обухвата и плаћени и бесплатно стечени
публицитет.
„ПР је дисциплина менаџмента и изучава се као примена
посебних техника и метода. ПР је активност утицаја на јав
но мњење и као таква специфична психолошка активност,
активност духа, способност деловања на примаоце пору
ка.“6 Активности духа и деловање на примаоце порука тако
да придобијемо њихову наклоност можемо објаснити по
средством специфичности стила – оно што нам помаже да
нам јавно мњење као комуникатору верује јесте истоветност
стила са циљном групом, тачније – стила приказаног посеб
ним начином изражавања, понашањем, циљевима.
„Задатак публицитета није убеђивање већ преношење пору
ка, презентовање; интересантно, корисно и убедљиво пред
стављање широј публици.“7 Зато сматрамо да комуникација
4 Славујевић, З. (2009) Политичко комуиницирање, политичка пропаган
да, политички маркетинг, Београд: Grafocard, стр. 9.
5 Исто, стр. 13.
6 Кљајић, В. (2009) Новинарство у служби ПР-а и маркетинга, Годишњак
Факултета политичких наука, Година III, број 3, Београд: Фaкултет по
литичких наука, стр. 380.
7 Исто.
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на друштвеним мрежама не може да промени постојеће ста
вове бирача, осим ако ти неодлучни или колебљиви бирачи
не препознају код неких комуникатора сопствени стил. По
знато је да се победом једне политичке идеје мења перцеп
ција о пожељном и прихватљивом друштвеном понашању,
па не чуди бирачки механизам да смо најнаклоњенији онима
који су већ слични нама, уместо да улажемо напоре да се
прилагодимо другоме, другачијем стилу и њиховој идеји по
жељног, тј. да настојимо да доживљај других о нама не буде
да смо ми они „други“.
Пошто је политички ПР подврста политичког маркетинга,
политичке пропаганде, политичког убеђивања и политичке
комуникације, својства тих појмова имају удела у објашње
њу политичког ПР-а. „Политичка комуникација, ма колико
изгледала понекад наивна по садржају и форми, увек има
поруку – чак и кад нам се чини да је нема. Садржаји поли
тичке поруке су оно што народу годи: истина, интереси на
рода, бољи живот, слобода, правда, одбрана домовине, јед
накост, љубав, хуманост итд. Политичар се залаже за идеале
речима и настоји да слушаоце убеди, задиви и подстакне на
радњу или понашање. Он се понаша као да је верни тумач
воље и жеље народа, а то што им се обраћа јесте само зато
што је лично видовитији и способнији да буде тумач њихо
вих мисли и жеља.“8
Политичари су постали звезде, а можда су то одувек били.
Ипак, појавом друштвених мрежа нам је конкретно написа
но на њиховим страницама да можемо да их „обожавамо“,
да кликнемо и забележимо се на списку њихових љубитеља.
Иако појединац постаје њихов љубитељ, у замену не добије
много новог, него углавном оно што је и очекивао да чује
– потврду својих ставова. Садржај поруке није једини уче
сник у нашем одлучивању да ли ће нам се нешто свидети
или не, него и начин на који ће нам нешто бити саопште
но. Друштвене мреже нуде мултимедијално представљање
и конвергирани доживљај. „Успешност политичке комуни
кације зависи од правилног и привлачног мишљења и ауто
ритета руководства, али се уверавање и придобијање пажње
не постиже само оним шта се каже, него и оним како се
каже.“9 Ми бисмо рекли – успешност политичке комуника
ције (и политичког ПР-а у оквиру ње) зависи од доживљаја
саопштеног, тј. стила казивања.
Многе студије показују да трговци имају више успеха у
продаји ако додирну купца док га убеђују. И политика је
8 Животић, Р. (1996) Реторика и политика, Београд: КУМ, стр. 69.
9 Исто, стр. 67.
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професија која „продаје“, али је неизводљиво да политичар
сваког потенцијалног бирача физички додирне. Зато поли
тичари на друштвеним мрежама и у медијским представља
њима настоје да прикажу своју „људску“ страну, да покажу
да имају душу, да су обични људи са истим манама и врли
нама као што их и други имају. Непосредно представљање је
увек пожељно. „Изражавање топло и блиско, искрено и до
лично присталицама, поруке јасне, конкретне и приступач
не јесу опробани начини за придобијање присталица. То је
зато што је човек рационално и емотивно биће. Он политич
ке поруке разумева, прихвата и усваја разумом и срцем.“10
Као што се види из табеле, политичке странке су различито
приступиле објављивању на својим страницама. Током на
ведена три празнична дана је највише објава имала Демо
кратска странка (17), а Српска радикална ниједну. Страни
ца Демократске странке је специфичног дана имала скоро
30.000 придружених чланова, а Српске радикалне странке
421 члана. Треба узети у обзир да званична страница ДС-а
постоји одавно (довољно давно да датум отварања није
доступан), а страница СРС-а је отворена 2. априла 2012.
године.

Табела 1

СРС иначе има објаве, али је само за три изабрана дана на
правила прекид – последња објава је била 12. априла, а сле
дећа 16. априла. Преосталих пет странака је умерено обја
вљивало – ДСС 10 записа, Преокрет 8, а УРС, СНС и СПС
по 7.

О страницама политичких странака
Заглавље званичне странице ДС-а је украшено фотографи
јом као са плаката, са главним слоганом кампање: Посао.
Инвестиције. Сигурност. Избор за бољи живот. За време
празника, Демократска странка је, другачије него после пра
зника када је сваког сата износила новости, објавила само
10 Исто, стр. 67.
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17 објава у три наврата. Број објава опада како се ближио
Ускрс, па првог дана Ускрса постоје само две објаве. У тим
објавама су обележени Борис Тадић, Драган Ђилас и Драган
Шутановац, који имају своје странице и профиле на Фејсбу
ку. Иако је онај ко поставља објаве странке правилно писао
латинично слово Ђ у презимену Ђилас као Ђ, страница овог
политичара гласи Драган Дјилас, што је неправилно јер се
у српској латиници то слово пише само као Ђ. И презимена
Тадић и Шутановац су у обележавању писани „ошишаном“
латиницом. Осим обележавања у објавама где су цитиране
изјаве ова три политичара, помињу се и Божидар Ђелић,
Јелена Триван и Вук Јеремић, који нису обележени. Од 17
објава ДС-а 6 је посвећено Борису Тадићу, председничком
кандидату. Број обожавалаца је у тренутку узорковања обо
жавалаца у датом периоду био 28.000, али је тај број нагло
скочио на 36.000 до краја периода у узорку.
Српска радикална странка је у свим категоријама овог ис
траживања показала исти резултат (нула) јер у узетом узор
ку није имала објаве. Тај „минус-поступак“, такође, открива
стил политичког ПР-а ове странке: СРС је посвећена поро
дичним и националним традицијама, те не чуди што су чла
нови странке који управљају страницом и објавама на њој
били неактивни – празновали су и пустили грађане да тако
ђе празнују. Пустили су нас да верујемо да су нас оставили
да се одморимо од њихове кампање, а заправо су по томе би
ли другачији од других странака, тј. јединствени у политич
кој комуникацији. Заглавље странице је украшено фотогра
фијом које није било у медијима, ни на плакатима, где је на
црвено-плавој позадини бели орао у виду грба странке, ис
под чега пише главни слоган кампање Србија чека Шешеља.
УРС је у тренутку проучавања имала више од 45.000 љу
битеља на Фејсбуку. На заглављу странице је фотографија
председничког кандидата, а у позадини се види носилац ли
сте; иза обојице је окупљено грађанство. На тој фотографији
нема додатог слогана, али један од грађана у позадини држи
плакат са натписом Једнаке шансе за све писан ћирилицом.
УРС је умерено распоредила објаве: 3 на Велики петак, а
по две у следећа два дана. Није било обележавања имена
политичара, али је два пута објава била у вези са Зораном
Станковићем, председничким кандидатом и једна у вези са
Млађаном Динкићем, носиоцем листе. Специфичност листе
УРС је у томе што је једина искористила релативно нову
могућност постављања питања на Фејсбуку у виду анкете.
Питање гласи: „Избори су се сасвим приближили. Шта ви
мислите, у ком граду ће УРС на локалним изборима освоји
ти највећи проценат гласова?“ Понуђени одговори су били:
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Крагујевац, Ниш, Суботица, Прокупље, Нови Сад, Лозница,
уз могућност да појединци сами додају одговор (и вероват
но су неки од наведених градова баш тако додати). Питање
је постављено у недељу 15. априла, на први дан Ускрса.
Занимљив је случај листе Преокрет: када посетите званичне
сајтове странке ЛДП, коалиције Преокрет, странке СПО и
на њима кликнете на линк ка званичној страници на Феј
сбуку, или непосредно на Фејсбуку потражите појмове „Ли
берално-демократска партија“ и „Преокрет“, па чак и „Вук
Драшковић“ (друго лице кампање Преокрета) – резултат по
казује да се једина званична страница налази под именом
„Чедомир Јовановић“. Сви остали резултати нису званич
ни, него су дело самосталних обожавалаца који нису ин
ституционално повезани са том политичком партијом. Они
који су били прикључени страници ЛДП-а или Преокрета
пре персонализације странице, аутоматски су пребачени на
страницу Чедомира Јовановића, чиме је поједностављено
обраћање публици – нема расипања обожавалаца, којих је у
тренутку одређивања узорка било око 45.300. Главна фото
графија је дупликат фотографије коришћене за билборде –
Чедомир Јовановић у првом плану за микрофоном и слоган
Решење је преок рет, Истина. На овој страници се говори у
првом лицу у име Чедомира Јовановића, председничког кан
дидата и носиоца листе, а о Каравану истине се говори као о
оном другом – што је супротно поступцима других страна
ка, на чијим је страницама странка прво лице, а кандидат и
вођа су онај о коме се говори. Овде је то у улози персонали
зације кампање – важан је вођа, он нам приповеда о дешава
њима, а није недоступан и далек као они о којима се говори
посредно; обраћа нам се лично. Пошто је страница персона
лизована, нема помињања имена, нити обележавања. Чедо
мир Јовановић је једини актер и говори у првом лицу.
СНС је за заглавље направила мозаичну фотографију са по
знатим и непознатим члановима странке и иконицама дру
штвених мрежа на којима их још можемо наћи. Главни сло
ган је додат фотографији: Поштена и успешна Србија. СНС
је објаве имала само два дана – првог дана Ускрса није имала
објаве; касно увече у суботу је објавила честитку за Ускрс,
са текстом „Пратите сајт председника Томислава Николића
који је пуштен баш на Васкрс. Христос Васкрсе!“. Испод
тога је дата адреса сајта и фотографија са честитком. Број
њихових обожавалаца је око 43.000. У три објаве се помиње
Александар Вучић, а у три Томислав Николић. У једној се не
помиње ниједно име, ни изјава, нити је ко обележен.
ДСС је за главну фотографију изабрала дупликат билбор
да за градоначелника Београда – упадљива фотографија
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кандидата Александра Поповића и цвета различка са глав
ним слоганом Овог пролећа гласам за Различак! Јер нису сви
исти. То је једина партија која је поштовала правила знакова
интерпункције у слогану, иако је друга реченица зависна и
правилније би било да је наставак прве реченице. Ипак, гра
фичко решење нам открива да је други део слогана мање ва
жан од првог. ДСС је имала 6 објава на Велики петак, само
једну на Велику суботу, а 3 на први дан Ускрса. Од тога је
4 записа посвећено Војиславу Коштуници, председничком
кандидату, по један Александру Поповићу и Андреји Мла
деновићу, а два Ненаду Поповићу. Ова страница је имала
око 3.000 обожавалаца. На Ускрс је објављена честитка па
тријарху Иринеју и верницима Православне цркве, а после
тога су током дана објављене још две новости које нису у
вези са празником.
СПС је имао више од 15.000 љубитеља. На фотографији за
главља нема слогана, него је у првом плану портрет пред
седничког кандидата који се смешка испод бачених конфета
на неком од митинга. Акценат кампање је, дакле, на кан
дидату, а не на слоганима. По три објаве је било у петак и
суботу, а на Ускрс само једна – објава фотографије у виду
честитке. Три објаве су посвећене Ивици Дачићу, председ
ничком кандидату, а две Славици Ђукић-Дејановић, пред
седници Скупштине Србије и вршиоцу дужности председ
ника Србије.

Графикон 1

Број љубитеља странака на Фејсбуку је у графикону дат
оквирно, јер су бројеви узети у пресеку периода који спада
у узорак, а осим у случају ДС-а није било већих промена у
броју љубитеља, тј. варијације су биле занемарљиве.
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Својства записа и објава политичких странака
на Фејсбуку
„Говор и мишљење су у кохерентном односу. Добро говори
ти значи добро мислити. У праву су сви реторичари и сти
листи који тврде да само оно што нам је јасно у глави може
бити и јасно исказано.“11
Осим броја објава, занимало нас је ког типа су те објаве.
Нисмо погрешили у претпоставци да свака странка приме
њује политички стил објављивања. Изабрали смо неколико
категорија за поређење: ако објаву чине фотографије или ау
торски видео-запис, то смо сврстали у прву категорију за
поређење; другу чине објаве допуњене линковима ка дру
гим сајтовима (углавном новостима са сајта званичног сајта
странке, званичних канала странке на сајту youtube.com, сај
това медија и сл.); трећа категорија су самостални вербални
записи, без додатака у виду фотографија, снимака и линко
ва; коначно, вербални записи уз неке од наведених додата
ка чине четврту категорију јер немају сви додаци опис или
поруку уз своју објаву – у овој категорији има преклапања
са све три претходне категорије, али нам је било важно да
уочимо колико странке посвећују пажњу директном обраћа
њу љубитељима странице.

Табела 2

Најразноврсније објаве и најбројније објаве додатака је има
ла ДС. То је у складу са претходним податком да је та стран
ка укупно имала највише објава. Само је још Преокрет имао
објаве у свим категоријама.
Фотографије су по једном објавили Преокрет, СНС и СПС.
Преокрет је објавио 41 фотографију из ромског насеља у
Рипњу, у једном запису, као допуну албума „Караван исти
не“. СНС је вечери Велике суботе, тј. одмах по поноћи на
11 Исто, стр. 30.
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Ускрс, објавила фотографију сличну својим плакатима, са
честитком и жељама за Ускрс. И СПС је објавила фотогра
фију у виду честитке. ДС је објавила посету Бориса Тадића
једној породици на селу која је у време посете фарбала јаја,
а нешто касније фотографију ускршњих јаја офарбаних са
мо у плаву и жуту боју, карактеристичне за ту странку. Тре
ћи додатак је објављен у суботу, а то је видео-снимак посете
Драгана Ђиласа, Драгана Шутановца и Божидара Ђелића
Миријевском булевару са чијом се изградњом пожурило не
посредно пред изборе.
УРС није додавала фотографије, нити је имала записе без
додатака – свих 7 записа је било вербално, са линковима.
СРС није имала никакве објаве у узорку, па ни додатке об
јавама.
Када је реч о линковима, УРС и СНС су у свим објавама
дали некакав линк (7 од 7 у оба случаја), ДС је објавила 13
линкова од укупно 17 записа, Преокрет 4 од 8, ДСС 9 од 10,
а СПС 5 од 7. У наше тумачење нису ушли садржаји тексто
ва, снимака или других материјала на линковима, али насло
ви линка јесу. Тако смо одлучили јер просечан посетилац
Фејсбука не отвара сваки линк који му се понуди, него про
цењује на основу видљивог назива да ли је то занимљиво
или не.
Политичка пропаганда је део политичке комуникације. Пре
ма средствима која се користе у пропаганди, разликујемо
вербалну пропаганду (која користи средства којима се пре
носе вербални искази или се врши интерперсоналном ко
муникацијом), пропаганду сликом (у којој се поуке преносе
визуелним приказима – фотографијама, цртежима, филмо
вима) и пропаганду акцијом (чија су дејства резултат мани
фестација, парада, личног примера).12 У нашем узорку су се
десила сва три наведена средства: објаве (самосталне или
са додатим линковима) спадају у вербалну пропаганду и све
странке су је примениле. Пропаганду сликом су спровеле
ДС, Преокрет, СНС и СПС, и то: ДС и Преокрет прикази
вањем фотографија председничких кандидата при сусре
тима са „обичним“ грађанима, а СНС и СПС плакатима са
честитком за Ускрс. Пропаганду акцијом је применила ДС
(обавештење о посетама функционера изграђеним објекти
ма, фотографије посете председничког кандидата породици
која фарба јаја итд.), СРС је минус-поступком понудила не
достатак акције као метод политичке пропаганде, УРС је
12 Славујевић, З. (2009) Политичко комуницирање, политичка пропаганда,
политички маркетинг, Београд: Grafocard, стр. 71.
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поставила анкетно питање и објавила линк са представља
њем кандидата за градоначелника Зрењанина Душана Јува
нина, Преокрет је поставио и допуњавао албуме са фото
графијама Каравана Истине из различитих градова које су
посећивали (што је специфичност кампање Чедомира Јова
новића већ неколико година) и објављивање ТВ прилога о
Каравану из националних електронских медија, СНС је (као
и ДС) обавештавала о посетама својих челника и делегација
грађанима, ДСС је објавила о промоцији књиге председника
странке Војислава Коштунице у Бања Луци, СПС је позвао
грађане на предизборни скуп у Зајечару, конвенцију у Срем
ској Митровици, а сазнали смо и да Славица Ђукић-Дејано
вић „стиже све, па чак и да офарба јаја“.

Негативна кампања
Тумачећи типове објава, приметили смо да странке разли
чито приступају промоцији својих политичких идеја. Осим
појма негативне кампање, постоји и појам сиве пропаганде,
где се истина „прилагођава, а стварност извесно искривљу
је“.13 Према табели у којој смо издвојили два критеријума
– негативну кампању према противнику и самопромоцију –
видимо да је четири од седам странака било склоно да „оцр
ни непријатеља“. ДСС и СПС су то урадили по једном, али
ДС и СНС више пута.

Табела 3

„Насиље у језику подразумева, свакако, и насиље над јези
ком. Удаљавање од језичких, собом носи и удаљавање од
етичких норми.“14 Када се о противнику говори негативно,
очекује се да такав утисак остане упамћен међу бирачима,
макар подсвесно. „Понављањем се вештачки, ни из чега,
самом употребом овог механизма, ствара утисак непобит
ности. Оно што нам у почетку изгледа необично и неосно
вано – јер није аргументовано – на крају, услед понављања,
постаје прихватљиво, а затим и сасвим природно. Употре
бом ове технике оставља се утисак да је оно што се каже и

13 Исто., стр. 66.
14 Станојевић, Д. (2007) Језичка агресивност и масовни медији, Часопис за
управљање комуницирањем ЦМ, бр. 2, Београд: ФПН, стр. 91.
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понавља већ негде много раније унапред доказано.“15 Поли
тичке странке се ретко одричу механизма негативне кампа
ње јер очекују да ће добит од ње бити већа него губици.
Запис СПС-а који је негативан према противницима, је у
виду линка на Велику суботу, без пропратног коментара и
гласи „Клечали су да уђемо у власт, а сад су љубоморни“. То
је изјава Славице Ђукић-Дејановић и није у линку прецизи
рано на кога тачно мисли.
ДСС је на Велики петак објавила линк „Горки су плодови
политике без алтернативе“, а у пропратном тексту критику
ју владајућу коалицију да контролише медије, троши много
новца сумњивог порекла и примењује силу да би остала на
власти.
ДС је негативној кампањи посветила 30% објава – 5 од 17.
Без изузетка је мета негативне кампање био Томислав Ни
колић као председнички кандидат – не странка, не ни друге
личности из те странке. О Николићу су негативно говорили
Вук Јеремић, Јелена Триван и Божидар Ђелић, али не и Бо
рис Тадић. Говорили су о томе да је Николић „угрозио прав
ни поредак и међународну позицију Србије“, да су његове
идеје „опасне“, „да изазива општу правну нестабилност“, да
је „европејац само на речима“ итд. ДС ставља Николића у
контекст међународног угледа државе за чијег се председ
ника кандидовао.
СНС је такође негативну кампању усмерила на ДС, али не
само на председничког кандидата Бориса Тадића. Иако је у
медијима било позива из те странке да се не гласа ни за ма
ле партије, а не само за ДС, на Фејсбуку није било таквих
позива. Кандидат за градоначелника Александар Вучић је у
негативној кампањи критиковао „подивљалу бирократију за
четири године суноврата“, „осиромашену земљу са најцр
њом статистиком“, „неиспуњена обећања“ власти итд. Не
гативној кампањи је дато чак 43% простора – 3 од 7 записа.
Утисак је, ако се ДС негативном кампањом борила за место
председника државе, да се онда СНС борила за место градо
начелника Београда.
„Већ помињањем ових одредница (негативно говорећи
о противнику, прим. аут.) говорник као да усваја стил гу
битника у комуникацији. Делови исказа доводе се у фокус
као најважније одреднице обавештења. Тако се одваја од
суштине. Удаљавајући се од теме, он се, у ствари, прибли
жава ишчезнућу уверљивости. Конкретним именовањем
говорник, заправо, улази у хиперболичну реторику из које
15 Бретон, Ф. (2000) Изманипулисана реч, Београд: Клио, стр. 86
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нема повратка у стварно. Тако нападни знаци свемоћи, заи
ста, говоре о драматичној немоћи да се створи, обнови или
макар сачува комуникација. После оваквог говора наступају
предели где је даља комуникација готово немогућа. Фокус
почиње да се разликује од теме и ту је крај пожељној кому
никацији.“16 Две странке које су усмериле своје негативне
кампање једна на другу тиме су покушале да увере своје би
раче да је то једина странка са којима је коалиција немогућа,
јер не припадају истом политичком стилу.
Негативном кампањом се нису бавили СРС, УРС и Прео
крет. СРС се тих дана уопште није бавила објављивањем
на Фејсбуку, а УРС и Преокрет су покушавали да оставе
утисак непосредности (Преокрет мало више него УРС). „У
својој етичкој неравнотежи такав учесник јавне комуника
ције (прим. аут. еристичар-политичар) одсуство ниподашта
вања противника види као огромно одрицање од посебног
задовољства.“17
Ови налази су конгруентни са понашањем партија из узорка
у медијима – ДС и СНС су се у медијима „препуцавали“ ви
део-спотовима са негативним контекстом једних о другима,
више него друге странке; странке попут УРС-а, Преокрета
и СПС-а су покушавали да одвоје своје бирачко тело са вр
ло мало осврта на владајућу структуру – позиционирали су
друштвене проблеме у категорије, а нису тражили кривце;
СРС и ДСС су критиковали власт и настојали да се пред
ставе бољим избором од постојећег. Пошто наш узорак не
обухвата медијско приказивање странака, нисмо се више
посветили оваквој анализи.
Политички комуникатори рачунају на кратко памћење бира
ча у Србији. Негативна кампања доноси краткорочне успе
хе, али последице за друштво у ком се тако долази на власт
не могу бити добре. „Ужасно се догађа пред нашим очима, а
језик илуструје амбиваленцију тежње да се изгледа пристој
но док се говори непристојно. Онај ко свадљиво беседи има
потребу да се открије пред својим истомишљеницима као
довитљиви свадљивац, а да пред очима света изиграва неко
га ко је упућен како се ваља понашати и говорити. Његова
јавна реторичка стратегија усмерена је на то да се издигне
више него што може.“18

16 Станојевић, Д. нав. дело, стр. 91.
17 Станојевић, Д. (2009) Медијска еристика и јавни дискурс, Београд:
Сербика, стр. 65.
18 Исто, стр. 87.
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Коначна разматрања
Укупна излазност на републичким изборима 2012. године
била је 58,7%. Од тих гласова је највише мандата отишло
СНС-у – 73, ДС-у 67, коалицији СПС-ПУПС-ЈС 44, ДСС-у
21, Преокрету 19, УРС-у 16, а СРС није прешла цензус за
Скупштину јер је освојила нешто мање од потребних 5 про
цената. Претпоставићемо, методологије ради, да је посећи
вање друштвених мрежа и страница политичких странака
на њима имало важну улогу у превирању изборних резулта
та, иако то никада са сигурношћу нећемо моћи да утврдимо
– појединци су на друштвеним мрежама убележени са име
ном, презименом и ИП адресом, а на изборима су анонимни,
тј. загарантована је тајност гласања; ни истраживањима о
гласачким склоностима не можемо сазнати да ли испитани
ци дају друштвено пожељне одговоре или заис та своје ста
вове и мишљења, тј. да ли је одговор испитаника у истражи
вању исти као његов глас на листићу.
Поредећи коначне резултате избора и нашег истражива
ња, негативна кампања која је била доминантна на страни
ци СНС-а пресудно је утицала на вољу бирача. Осим тога,
та странка је уз сваку објаву имала линк који је понудила
као допуну обавештења. Ако претпоставимо да је СНС као
носилац листе (још 11 мањих или мање познатих страна
ка) највише утицала на изборну вољу, негативна кампања
и разноврсност понуђених линкова допринели су њиховом
резултату.
ДС је као друга најбоље пласирана странка, такође, имала
значајан удео негативне кампање у својој промоцији (али
је од свих других странака имала највише објава – па та
ко и самопромоције); такође, 13 од 17 записа је понудило
линк као допуну. Разлика између ове и коалиције СНС-а у
парламенту је само 6 мандата, а политичка комуникација на
друштвеној мрежи се своди на исте поступке. Вероватно је
битан фактор и то што иста агенција организује кампању и
ДС-у и СНС-у.
Трећа коалиција по бројности у Скупштини са 44 мандата  
је СПС-ПУПС-ЈС, чији је носилац био СПС. Иако су меди
ји преносили изненађење јавности овим резултатом, напо
мињемо да је СПС у коалицији са Јединственом Србијом
и Партијом уједињених пензионера која до прошле године
није имала ни свој сајт, а у време узорковања је СПС на Феј
сбуку имала више од 15.000 љубитеља. То је добар пока
затељ да се њихово бирачко тело променило, тј. повећало
појединцима са мањим просеком година. Према броју љу
битеља СПС је на златној средини – има мање од неких, али
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знатно више од других. У 5 од 7 записа је понуђен додатни
линк, а у једном запису је дата негативна карактеризација
другог.
Ове три странке (ДС, СНС и СПС) су објављивале умерено,
са знатним опадањем броја објава на први дан Ускрса. Ипак,
иако је број објава опадао, поруке су се односиле на празник
и традицију, честитање и лепе жеље. То поткрепљује нашу
почетну претпоставку да и власти и опозицији одговара што
су избори били заказани за 6. мај, Ђурђевдан, да би могли да
прилагоде своју политичку комуникацију традиционалном
празничном расположењу.
ДСС је добила 21 мандат, што је дупло мање него СПС. ДСС
је имала један негативан запис о власти и објављивали су
линкове, и то без пропратног текста. Број укупних објава је
10, што је више од свих странака осим ДС-а која је објавила
17; специфичност у објављивању ове странке је то што на
дан Ускрса имају три објаве, дакле више него друге, а после
честитке је већ уследила најава догађаја за понедељак.
Само два мандата мање од ДСС-а је добио Преокрет – 19.
Они су имали највише љубитеља у узетом периоду, што не
треба да чуди јер је Преокрет обухватио љубитеље ЛДП-а,
СПО и других који су му се прикључили. Осим тога, поли
тички програм Преокрета је намењен младој циљној публи
ци, за коју се претпоставља да је више склона активностима
на мрежи, па и „лајковању“. Ова странка није спроводила
негативну кампању на Фејсбуку и објављивала је разновр
сно и фотографије, и снимке, и линкове, и самосталне об
јаве. Као што је већ речено, специфичност ове странке на
друштвеној мрежи је обраћање вође у име партије, а не обр
нуто.
УРС је добила само 16 мандата. Њихова кампања је била
уједначеног стила и интензитета током сва три дана празни
ка, свих 7 објава су подразумевале допуну линковима, а не
гативне кампање није било – све објаве су биле засноване
на самопромоцији. Страница УРС-а је имала скоро највише
љубитеља – око 45.000. Судећи по чињеницама из овог ис
траживања, УРС је највише изненадила у односу на очеки
ване резултате. Међутим, не треба превидети две ствари: не
само да постоји опасност од презасићења публике истим
садржајем19, него у теорији политичког маркетинга посто
ји појам преурањени врхунац20 – појава да се кампања, ма
колико добро организована, одужи и одбије бираче којима
19 Славујевић, З., нав. дело, стр. 108.
20 Исто, стр. 218.
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је досадила претераним понављањем или који су имали вре
мена да рационализују зашто та партија није била њихов
првобитни, инстинктивни избор. УРС је досегла тај врху
нац, моментум кампање, пре дана избора. УРС је прва од
странака почела кампању и у традиционалним медијима,
и на друштвеним мрежама, што је било добро за њену по
четну предност, али неоспорно је да је у односу на уложена
средства у кампању и у односу на друге странке, учинак ло
шији од планираног.
Иако се из до сада наведеног чини да је пожељно спроводи
ти негативну кампању (јер су све странке које су објављи
вале, осим Преок рета и УРС-а, бар једном објавиле нешто
негативно о противницима, а Преокрет и УРС су оствариле
најлошији изборни резултат од њих), ове закључке не треба
једнострано тумачити. Странке јесу имале негативну кампа
њу, али у мањој размери према самопромоцији.
„Такво имитативно симулирање радикализма, у ствари, води
у симулирање инвентивности и креативности. Имитирајућа
реторика настаје из положаја који није мислећи, а завршава
као недостатак икакве утемељене мисли.“21 Интонација по
литичких порука се креће од привидно мирне до запаљиве,
те даје осећај сигурности само због осећаја множине која
чини, због које појединац не може да буде усамљен ако се са
њом идентификује.
Негативна кампања је чест механизам у друштвима која су у
кризи – не само економској, него у кризи друштвених вред
ности, морала, културе. „Пошто не може да се ослони на
себе, (несигурни политичар, прим. аут.) он се подупире нај
гласнијим жаргоном као својеврсном реторичком допуном.
Тако настају посебне језичке последице. Њима се утиче на
укупан политички живот доводећи до етичког раслојавања
језика.“22 Они који не говоре о истом као ми и не говоре то
на исти начин, нису „наши“, а ко није с нама, против нас је.
ПР као професија лепог понашања не би требало да се
своди на прљаве кампање. Разликовање стила политичких
странака је неминовно и пожељно, али ПР не дозвољава
механизме „подметања ногу“, претње будућим осветама и
жаргонске неаргументоване карактеризације. Политика има
вишевековну традицију јер је важна за опстанак друштвене
заједнице, а данас као да је циљ да се кохезија заједнице раз
бије да би се на њеним крхотинама остварила лична добит.
21 Станојевић, Д. (2007) Језичка агресивност и масовни медији, Часопис за
управљање комуницирањем ЦМ, бр. 2, Београд: ФПН, стр. 88.
22 Исто, стр. 88.
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Странке мањина су добиле укупно 10 мандата: Странка вој
вођанских Мађара 5, Странка демократске акције Санџака
2, Ниједан од понуђених одговора 1, Све заједно 1 и Коали
ција Албанаца Прешевске долине 1 мандат.
Српска радикална странка није прешла цензус. Ако задржи
мо претпоставку да посећивање друштвених мрежа и стра
ница политичких странака на њима има утицај на изборне
резултате, подсетићемо да званична страница СРС-а постоји
од априла 2012. године, тј. отворена је једва месец дана пре
избора. Ако је УРС погрешила због преурањене кампање,
СРС је погрешила што је почела кампању превише касно и
неинвазивно да би досегла врхунац, тј. поменути моментум.
СРС није објављивала ништа у три критична дана празника
– минус-поступак није дао добре резултате.
Коначни закључак је да политички ПР на друштвеним мре
жама не одступа од правила политичког ПР-а „у правом жи
воту“. Али баш нијансе због којих се странке разликују међу
собом су нам биле занимљиве. Сличности су нужне јер об
јаве припадају истој категорији – политичком ПР-у – и зато
што су оне делимично ограничене природом медија на ком
су приказане. Један од циљева ове анализе је био да покаже
мо и доживљај који бирачи могу да стекну о присутности,
важности, пажњи, понашању и маштовитости политичких
странака и њихових говорника. Ако друштвене мреже схва
тимо као оруђе, а не као посебан медиј, разумећемо зашто је
стил политичког ПР-а на Фејсбуку различит међу странкама
(зато што странке несумњиво већ имају различите стилове,
само их на различитим платформама приказују). Друштве
ним мрежама се у научним круговима већ даје више знача
ја него што реално имају, али не можемо порећи да су оне
постале важан инструмент међу алаткама политичког ПР-а.
Дигитално доба је променило јавну комуникацију – већа је
транспарентност односа са јавношћу и корпоративне кому
никације. Фејсбук ће наставити да привлачи све већи број
корисника, развијаће начине на који ће они размењивати ин
формације, укључујући и алатке којима ће то радити, као
што видимо да се већ ради мобилним телефонима. Такви
трендови су тек почели.23
Друштвене мреже могу, али не морају, да утичу на бира
че. Дискурс корисника Фејсбука још увек није устано
вљен, флуктуира и зато је тешко предвидети њихово по
нашање. Када разумевање садржаја на Фејсбуку постане
23 О томе у: The top 20 trends for 2012, 22. август 2012, www.theprreport.
com, стр. 2.
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подразумевано (као што је данас случај са садржајима ди
стрибуираним на друге, аналогне начине), неће бити важно
шта је носилац садржаја – еманат ће бити стил, оно што се
разликује, оно што публика (у овом случају: бирачко тело)
процењује и доживљава.
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POLITICAL PR ON THE SOCIAL NETWORK FACEBOOK
DURING EASTER HOLIDAYS
Abstract
Political marketing during election campaigns seems to be an everyday
reality for an average citizen in Serbia. The Internet used to be
considered as a bastion of freedom, different from traditional, controlled
media. However, social networks have changed this – it’s getting harder
to isolate from politics. Voluntarily or not, we see political messages
online just as we see them on TV, billboards or in the press. Not only
in commercials, politicians also speak from their Facebook pages to
their fans – because politicians have become celebrities, the stars.
Exposure to political messages is relevant in forming public opinion,
but the manipulation gets more hidden, especially during traditional
and religious holidays like the Easter. It’s easier to access people during
leisure times and politicians tend to present themselves as “one of us”.
We researched the type of activities of political parties on Facebook and
we proved that, even though the style of campaigns may vary among
parties, their political PR follows the same rules as in the traditional
media.
Key words: political PR, social network, Facebook, election
campaign, communication, style
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МЕНАЏЕРИ ЗА ОДНОСЕ С
ЈАВНОШЋУ И ПОЛИТИЧКИ
ФУНКЦИОНЕРИ –
ИСТИНСКИ ВЛАДАРИ У
КОМУНИКАЦИОНОМ
ПРОЦЕСУ
Сажетак: Рад проблематизује питање економских и политичких
утицаја на новинаре и медијске институције и поставља тезу да
су менаџери за односе с јавношћу и политички функцион ери они
који најчешће владају комуникационим процесом. Преиспитује се
улога и одговорност медијских радника који су најизложенији еко
номским и политичким притисцима и утицајима, односно свих
оних који користе медије за сопствене интересе. У раду се обра
злажу неки од чланова Етичког кодекса новинара Србије у вези с
истинитошћу извештавања и независности од притисака, а који
се по мишљењу аутора рада често крше у свакодневној новинар
ској пракси. Како постоје многобројни механизми манипулације
којима се служе агенције за односе с јавношћу које заступају ко
мерцијалне клијенте и граде имиџ политичких партија и њихових
функционера, закључујемо да су њихови утицаји често снажнији
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од новинарске етике и професионалног поступања медија, што их
тренутно чини истинским владарима у комуникацион ом процесу,
а јавност и друштво чини подложним манипулацијама.
Кључне речи: политички и економски утицаји, медијска манипу
лација, новинарска етика, новинарска слобода, етички кодекс но
винара

Увод
У недовољно дефинисаним и нестабилним друштвеним
условима какви управо карактеришу Балкан и Србију у
првој деценији XXI века, медији и култура у целини су под
сталним преиспитивањем. Масовни медији су међу најути
цајнијим организацијама у друштву, пошто се налазе на рас
кршћу између грађана и њихових политичких, економских
и друштвених институција. С тим у вези, медијски радници
су кључни за преношење основних друштвених вредности и
нуде симболичне путоказе за стандарде поступања, укључу
јући и етичко понашање.1 Новинари имају свакодневни при
ступ подацима и покушавају да пруже тачне информације
грађанима, како би ови могли да створе ставове и донесу
одлуке засноване на обавештености. При томе не смемо за
боравити на чињеницу да комерцијални медији морају да
поштују и захтеве тржишта који се огледају у задовољењу
апетита јавности за сензационалнијим и спектакуларнијим
аспектима живота, односно за насилним и сексуално екс
плицитним садржајем и константном фасцинацијом приват
ним животом истакнутих људи.
Новинари нису једини медијски радници који обављају
функцију дистрибуирања информација у друштву, стога,
разматрати питање етике информисања не значи задржа
ти се на преиспитивању њиховог етичког поступања. Ту
не смемо заборавити економске поруке оглашивача и рад
агенција и менаџера за односе с јавношћу на изградњи ими
џа компанија и појединаца пошто они такође пружају мно
штво информација циљним групама и јавности, генерално
гледано.
Деловање и доношење одлука медијских професионалаца
треба да је мотивисано искључиво у складу са својом са
вешћу и захтевима професије о истинитости, праведности,
објективности у презентирању ситуације, програмирању
садржаја, итд. Но, паралелно са напретком друштва, кому
никација и свести, напредовале су и технике манипулаци
је. Медијска манипулација представља аспект рада односа
1 Корни, Д. (1999) Етика информисања, Београд: Kлио, стр. 50.
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с јавношћу у којем одређене особе и интересне групе на
стоје да створе слику или аргументе који погодују њиховим
специфичним интересима. Могућност да се утиче на људ
ски ум, те да се посредством тога усмерава људско понаша
ње у жељеном правцу, представља значајан научни, али и
морални проблем.
Утицај техника манипулације у друштву, које себе дожи
вљава као „друштво комуникације”, стално се појачава, јер
технике, не наилазећи готово ни на какав отпор, освајају не
само свет политике, рекламе, односа са јавношћу, већ и емо
ције и друге међуљудске односе.2
Медијски професионалци изузетно су утицајни у обликова
њу јавног мњења, али њихово деловање може имати много
реперкусија на животе појединаца. Етика јавне речи је из
узетно комплексно подручје и не односи се само на нови
нарство и уређивачке колегије медија, већ на све учеснике
у процесима масовног комуницирања, све политичаре, ин
телектуалце, уметнике и друге који су у прилици да стално
или повремено огласе своја размишљања кроз медије.

Економски и политички утицаји на медије –
претварање медија у дистрибутера
информација и пут ка кршењу
етичких стандарда
Масовни медији имају посебно виђење своје друштвене
улоге и раде под посебним финансијским ограничењима,
што их чини карактеристичним учесницима у политичкој,
економској, социјалној и културној динамици друштвене
моћи. Коментаришући утицај медија на криминално пона
шање Алвин Луис Деј извео је овај логички закључак: „Ако
толики комерцијални и политички интереси улажу толико
новца у медијско оглашавање, апсурдно је веровати да меди
ји немају утицај на наше понашање. У супротном, оглаши
вачи су протраћили милијарде долара“.3
Први члан Етичког Кодекса новинара Србије тиче се исти
нитости извештавања и обавезе новинара да тачно, објек
тивно, потпуно и благовремено извести о догађајима од
интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна
истину држећи се основних стандарда новинарске профе
сије. У демократском друштву посвећеном слободном про
току информација, тачност чињеница је очигледан етички

2 Бретон, Ф. (2000) Изманипулисана реч, Београд: Kлио, стр. 9.
3 Алвин Деј, Л. (2008) Етика у медијима, Београд: Клуб Плус, стр. 230.
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императив, чак и када се неповољно одражава на владину
политику.
Медији су дужни да интерес јавности за потпуним, благо
временим и истинитим информисањем ставе изнад свих
других интереса, а интерес јавности, према поменутом Ко
дексу, подразумева објављивање свих важних информација
које су од помоћи при формирању властитог суда или ми
шљења о појавама и догађајима. Рад новинара смешта се
унутар односа одређеног медија и његове публике. Сваки
медиј предлаже одређено читање тренутне реалности ко
је је прилагођено његовој представи о сопственој публици
и одговара оним очекивањима за која се претпоставља да
постоје. С тим у вези, медији се усмеравају према потре
бама тржишта које би требало да представља инструмент
регулисања.
Новинар не сме слепо да верује извору информација, што је
такође наведено у Кодексу као и да мора да води рачуна о
томе да ти извори често следе своје интересе или интересе
друштвених група којима припадају, те своје исказе прила
гођавају томе. Посебна пажња неопходна је у контакту са
изворима информација како би се избегла стварна или при
видна пристрасност. О непосредној користи коју извор мо
же остварити од објављивања информације јавност мора да
буде обавештена пошто извор може да има непосредан ин
терес, или настоји да се с неким обрачуна.
Данас је истраживачко новинарство у дефанзиви, јер комер
цијални аспект медијске индустрије и све више дешавања,
те генерално убрзање живота утиче на уреднике да све више
инсистирају на брзини објављивања вести. У тој брзини се
наравно праве и грешке, али далеко већа опасност лежи у
непотпуном проверавању информација. Оне се врло често
добијају од прес служби, ПР менаџера и саветника за ме
дије. Њихов интерес готово по правилу јесте да се објави
одређена информација или прича на одређени начин како би
извршили утицај на аудиторијум-одређене циљне групе или
јавност у целости. Једна од апотеоза вођења односа с јавно
шћу јесу добри односи са медијима. У практичном смислу
то значи одржавање добрих односа са новинарима и уредни
цима, те медијским кућама (без обзира на персоналне про
мене које су релативно честе у новинарству). Управо у томе
и лежи највећа опасност, јер је генерална деградација нови
нарског посла, изражена у споменутој трци за информаци
јама и објављивањем истих (која новинаре претвара у сер
вис за прослеђивање информација и прилога), утицала на
смањење независности новинара и смањење финансијског
аспекта бављења овим послом. Новинари, на жалост, нај
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чешће више нису лучоноше демократије и друштвеног
развитка и услед описане деградације све су подложнији
утицају политичара, са једне, и ПР менаџера и саветника,
с друге стране.4 Јавна је тајна у многом транзиционим зе
мљама да се новинари могу поткупити одређеним услугама
и стварима (на пример плаћеним одморима или лап топ ра
чунарима), а неретко и директном новчаном трансакцијом.
То жалосно стање, судећи према садашњој ситуацији, нема
тенденцију враћања, већ пре погоршања.
У Кодексу се такође наводи да је прећуткивање чињеница
које могу битно да утичу на став јавности о неком догађа
ју, једнако њиховом намерном искривљивању или изноше
њу лажи. Корни каже да „са професионалног становишта,
благонаклона и повољна реч и саучесничко ћутање налазе
се у истој равни јер је у оба примера, реч о ниподаштавању
или изопачавању слободе информисања“,5 а директне жр
тве таквог поступка су истина и право јавности да сазнаје
истину. Уколико су извори информација портпароли поли
тичких странака, појединаца и компанија, тај податак мора
да се наведе јер је могућ њихов директан или индиректан
утицај на објективност извештавања. Ово је један од најче
шћих проблема који се у последњих двадесетак година ја
вља у новинарству,
Да новинар треба да се супротстави сваком притиску на
слободно обављање професије, као и сваком виду цензуре,
наглашава се у Кодексу новинара Србије као и да новинар
задатке прима само од надлежних уредника. Неопходно је
да се новинари одупру свим спољашњим притисцима ко
ји имају за циљ да их одврате од основне одговорности да
јавност истинито, правовремено и свестрано информишу.
Требало би да се подразумева одбијање свих корумптивних
понуда и разних видова поткупљивања, непосредних или
посредних, јер се ту гради или руши интегритет новинара и
кредибилитет професије. „Минхенска декларација важност
те чињенице поткрепљује на тај начин што „примање мита
сваке врсте, било ради објављивања или заташкавања ин
формације”, сврстава међу тешке повреде професије“.6 Је
дан од најочитијих и најконкретнијих аспеката рада нови
нара јесте то да новинар ни на који начин не сме извлачити
4 Перић, Н., Красуља, Н. и Радојевић, И. (2012) Медијске, ПР и бренд тен
денције, друго, допуњено, издање, Београд: Synopsis и Чигоја штампа,
стр. 13.
5 Корни, Д. (1999) Етика информисања, Београд: Kлио
6 Војновић, Ђ. (2004) Облици новинарске саморегулације и одговорно
сти, у: Етика јавне речи у медијима и политици, Београд: Центар за ли
берално демократске студије, стр. 180.
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никакву корист, било материјалну или моралну из обављања
своје професије, што важи пре свега за однос новинара пре
ма изворима од којих добија информације. Ако је у питању
новац или стицање било какве добити ценкањем и нагод
бом, новинар мора то категорично одбити. У пракси су ситу
ације далеко магловитије како тврди Стевановић (2012), јер
се новинарима дају примамљиве понуде најчешће зато да
би се постигло објављивање благонаклоног чланка или неке
повољне информације из којих се може извући добит. Тиме
се организовано баве агенције за комуницирање и односе
с јавношћу, специјализоване за разна предузећа, а понекад
чак и државне установе или високи државни чиновници.
Циљ је да се штампа претвори у „пуког дистрибутера” одре
ђене информације коју фабрикује неко други. Директне жр
тве таквог поступка су истина и право јавности да је сазна.
Како тврди Мирољуб Радојковић, тимови рекламера и ПР
стручњака вребају сваку прилику да своју робу и клијенте
прокријумчаре кроз селекцију материјала за објављивање,
и при томе не бирају средства, односно, не питају за цену.
Прикривена реклама, улагивање спонзорима, стављање пот
писа на новинарску форму коју је припремио ПР службеник
уз надокнаду, итд. су феномени који данас привлаче највише
пажње свих регулаторних тела и бораца за професионалну
етику новинарства у развијеним државама.7
Етика у новинарству понајвише се коси са економским и
политичким интересима и често од истих бива поражена.
Управо се у члану три Кодекса новинара Србије наводи да
’’политички и економски интереси издавача не смеју да ути
чу на уређивачку политику, на начин који би имао за после
дицу нетачно необјективно, непотпуно и неблаговремено
информисање јавности.’’ Сведоци смо да се поједини штам
пани и електронски медији у јавности перципирају као ’’по
слушници’’ одређених политичких партија. Дешавало се да
се неки дневни листови оснивају уочи избора и недвосми
слено потенцирају одређену политичку групацију. Јасно је
да су у том случају нарушени основни етички принципи, и
чини се да ће се овакав тренд нажалост наставити.  Питање
политичког маркетинга и етике обухвата разматрање етич
ке димензије политичког маркетинга и ПР-а као концепције
комерцијализоване варијанте политичке пропаганде и све
га оног што политички маркетинг и ПР обухватају – „ње
гове методичке постулате, технике, принципе утврђивања
стратегије маркетиншких кампања, различите стратегије
7 Радојковић, М. (2004) Кодекси професионалне етике у новинарству, у
књизи Етика јавне речи у медијима и политици, Београд: Центар за ли
берално демократске студије, стр. 62.
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промоције, садржаје који се и начине на који се садржаји
промовишу, аргументацију, односно псеудоаргументацију
која се користи у промоцији, начине коришћења појединач
них средстава и облика промоције, ефекте кампања итд“.8
Још један проблем који смо поменули тиче се економских
притисака. Стручњаци у области маркетинга и односа с јав
ношћу као примаран циљ имају да преко медија допру до
својих циљаних јавности како би наметнули одређени став
или изазвали интересовање које за циљ има њихову економ
ску добит. Упрошћено речено, односи с јавношћу подразу
мевају целокупну организацију комуникације једне орга
низације, дакле и све оне елементе који се могу сврстати
у новинарство, маркетинг и уопште комуникацију. Овде се
манипулише већ у фази припремања поруке чиме се директ
но утиче на примаоца поруке. Проблематично с односима
с јавношћу јесте то што лаж није дозвољена, али јесте ис
тицање свега онога што организацији иде у корист. Како је
овде прекршена главна етичка премиса попут објективно
сти, тачности и истинитости, етички проблеми постају очи
гледни.
У етичком Кодексу новинара Србије експлицитно се наводи
да се сваки вид комерцијалног оглашавања, као и политич
ке пропаганде, које нису јасно означени, сматрају тешким
прекршајем стандарда професионалног поступања новина
ра. Филип Бретон истиче да нико не може да тврди да је
сврха рекламе обавештавање о нечему. Њена сврха није у
обавештавању, већ у утицају на промену понашања потро
шача (или гласача, у случају политичког маркетинга), или
утицај на промену навика.9 Информација представља само
једно од средстава у процесу утицаја. Текст који је платио
оглашивач не сме потписати ни уредник ни неки други про
фесионални новинар. У пракси, ствари нису баш до те мере
јасне, јер оглашивач прибегава разним лукавствима да би
његов текст што више личио на новинарски текст. Новине
иначе садрже известан број рубрика чији је карактер дво
смислен (на пример: мода, аутомобили, туризам), те се  под
плаштом чињења услуге читаоцу који је, неоспорно, заинте
ресован за новости, често крије чињење услуге неком ствар
ном или потенцијалном оглашивачу или интересној групи.
Делатност стручњака за комуницирање и других служби за
односе са јавношћу појачава опасно дејство таквих услуга,
јер ти стручњаци и те службе покушавају да се ’’увуку’’ у
8 Славујевић, З. (2004) Политички маркетинг и етика, у књизи Етика јав
не речи у медијима и политици, Београд: Центар за либерално демократ
ске студије, стр. 116.
9 Бретон, Ф. (2000) Изманипулисана реч, Београд: Kлио, стр. 50.
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новинарски простор и запоседну га помоћу благонаклоних
чланака.
У вези са економским притисцима и моралном одговорно
шћу новинара, овдашње околности доносе нам мноштво
примера и проблематизују економске интересе који иду
против моралних обавеза новинара. Како наводи Стевано
вић (2012), уколико се осврнемо на листе најмоћнијих љу
ди у медијима у Србији које се саопштавају већ неколико
година уназад, приметићемо неколико интригантних чиње
ница. Поред власника највеће приватне медијске корпора
ције у региону и директора јавног сервиса, једно од  првих
десет места заузима директор маркетинга највеће овдашње
приватне привредне компаније. Објашњење за овај медиј
ски утицај у вези је с улагањима у оглашавање – поменута
компанија је највећи оглашивач у нашој земљи, а финан
сијска средства која се у те сврхе издвајају умногоме утичу
на медијске садржаје. Поред ове компаније, у самом врху
најутицајнијих људи налазе се власници маркетиншких   и
агенција за односе с јавношћу. Према Роленду Лоримеру,10
„утицај бизниса на масовне медије врши се како кроз огла
шавање, тако и тражњу која проистиче из корпоративне
форме дотичног медијског канала.“ Одлуке бизниса о томе
где ће се оглашавати и колико ће на то трошити, утичу на
судбину појединачних медијских предузећа јер како би при
вукли огласе, запослени у медијима у најмању руку, труде
се да не увреде (или да потенцијално не увреде) оглашиваче
и старају се да се садржај медија не судара с порукама огла
шивача. Оглашавање је општеприсутна појава у медијском
систему и представља економску основу за масовне кому
никације, те тако директно утиче на квалитет медијског са
држаја. Свакако, оглашавање даје медију финансијску неза
висност од владе и других политичких интереса, али ствара
и зависност од комерцијалног сектора, а кад комерцијални
притисци угрозе новинарске стандарде, морају ce  решавати
озбиљна етичка питања.
Када се комерцијалним интересима омогући да доминирају
над другим друштвеним обавезама јављају се многа етич
ка питања. У овом случају оно гласи како наћи равнотежу
између економских притисака и појединачних или инсти
туционалних обавеза према другима. Уласком у нови век
медији су се придружили великим бизнисима, а економски
притисци агресивно се боре за утицај на одлуке које доносе
уредници. Када маркетиншке стратегије доводе до непри
родног савеза забављачких и новинарских вредности, и када
10	 Лоример, Р. (1998) Масовне комуникације, Београд: Kлио, стр. 52.
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нарушавају императив медија да опслужују демократски
систем кроз расправу о озбиљним и друштвено значајним
питањима, етичке дилеме су неизбежне. Поједини аутори11
тврде да су рекламне агенције и менаџери за односе с јав
ношћу истински владари у комуникационом процесу и да
искоришћавају неспособност или неспремност пасивних
потрошача да уоче и разврстају сурови бараж манипула
тивних комуникација. Помирење њихових позиција мало је
вероватно и можда је највише што се може очекивати, успо
стављање минималних стандарда прихватљивог понашања
и расподела моралне одговорности међу различитим игра
чима у ланцу комуникација.
Професионалци, задужени за односе са јавношћу и комуни
цирање, су у служби органа из државног сектора или пред
узећа која припадају приватном сектору. Једна од функција
тих професионалаца за комуницирање јесте да постигну да
медији објављују повољне информације о њиховим посло
давцима или о органима који су им поверили мандат да се
баве питањима комуникације.12 Новинари морају стално би
ти будни и на опрезу како би избегли да се у информисање
увуку паразити пропаганде и спречили остваривање нечи
јих личних циљева. Свака етичка индискретност, додатно
умањује поверење друштва у медије.
Наредни угао посматрања везе између етике, политике, ма
нипулације и медија могла би бити визура у којој се у на
шем медијско-политичком систему бележи све више нови
нара и осталих медијских стваралаца који се у различитим
функцијама укључују и постају кључни актери политичког
живота. Нису само економски интереси ти који утичу на ме
дије и стварају многе етичке недоумице. Подједнако с њи
ма стоје и политички интереси. Утицај који влада врши на
масовне медије споља, има неколико димензија. Влада је за
масовне медије главни информативни извор. Проток инфор
мација од владе до масовних медија доноси корист обема
странама. Влади је потребно да има приступ медијским ка
налима како би информисала јавност о својим програмима
и давањима. Масовним медијима су информације, којима их
она снабдева, потребне као одмах употребљив извор медиј
ског садржаја на тему текућих и послова од јавног значаја.
Међутим, ова пријатна узајамна услужност ствара и међу
собну зависност. Главна мана ове зависности је у томе што
јавни интерес може да исклизне из своје повлашћене силе
11 Christians C. G., Fackler M., Rotzoll K. B. and McKee K. B. (2001) Me
dia ethics: cases &moral reasoning, New York: Addison Wesley Longman,
p. 127.
12 Корни, Д. (1999) Етика информисања, Београд: Kлио, стр. 69.
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која покреће медије, у корист трампе услуга владе и медија.
Због споменутог временског шкрипца и ограничености из
вора, посленици медија су склони да се превише ослањају
на саопштења за штампу и већ припремљене папире које им
влада подели. Пропустом да завире у оно што је иза ових
обзнана, медијски канали ризикују да послуже као владина
пропагандна оруђа.
Политичари су вредни вести, а дневно покривање политич
ких догађаја суштински је део садржаја масовних медија.
Међутим, функција медија и њихов утицај на комуникаци
оне процесе у друштву су, чини се, и важнији и већи него
политичара, због тога што су политичари део медијске, а
не личне стварности човека. Грађанин ретко има прилику
да доживи политичара непосредно, него што га реципира
кроз медијски филтер који га представља селективно. У мо
ћи ствараоца вести је да посебно истакну, коментаришу или
потпуно прећуте говор политичара или акт неке организа
ције или институције, а једно од правила медијске комуни
кације гласи - оног што нема у медијима, не постоји у јавно
сти. Тако медији теоретски имају моћ и над политичарима,
јер они по својој процени и према уређивачкој политици од
лучују када ће и на који начин политичари бити приказани.
Но, у пракси, медији су под јаким утицајем политичара и
прес служби са једне и оглашивача и ПР менаџера са друге
стране.

Закључак
Mедији морају да деле моралну одговорност за срозавање
демократских вредности у оној мери у којој је јавност оду
стала од озбиљног садржаја у замену за баналност. Али када
медији нису одани демократском мандату да опслужују дру
штвени систем који им је омогућио да постоје, они поста
ју културно дисфункционални и систему ускраћују витал
ност.13 Етички стандарди медијских стручњака нису одвоје
ни од остатка друштва. Они који раде у медијима морају да
разреше своје етичке недоумице кроз исти процес моралног
резоновања као и сви остали. Због чињенице да заузимају
тако кључну и истакнуту позицију у комуникацијским ка
налима друштва, новинари морају да буду на челу оних који
стварају моралне ставове у овом друштву. Но, услед наглог
срозавања новинарства у целости и новинара као члана дру
штва, јасно је да стручњаци за односе с јавношћу и проду
центи масовне забаве добрим делом обликују медијску сли
ку и јавно мњење, а то је сигуран пут ка манипулацији и
13 Алвин Деј, Л. (2008) Етика у медијима, Београд: Клуб Плус, стр. 105.
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укидању истине. У таквом друштву, у којем је новац замена
за истину, онемогућен је сваки развој и напредак, тако да
би овим проблемом, осим медијских теоретичара и практи
чара, требало да се баве и други представници јавности, те
друштво у целости.
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JOURNALISTS AS A CAUSE OF MEDIA MANIPULATION
Abstract
The paper treats the issue of economic and political influences on
journalists and the media institutions. Autors’ thesis is that public
relations managers of political officials are the true rulers in the
communication process. The media employers and journalists are
most exposed to the economic and political pressure and influence
by all those who use the media for their own interests. The paper has
searched the articless of the Code of Ethics of Journalists in Serbia
regarding veracity of reporting and independence of pressure, which
are often violated in everyday journalistic practice. As there are many
mechanisms of manipulation used by Public Relations agencies
representing commercial clients or building images of political parties
and their officials, authors have concluded that their influence is often
stronger than the journalistic ethics and the rules of professional
conduct in the media, which currently makes them true rulers of the
communication process and leave the public and the society vulnerable
to manipulation.
Key words: political and economic influences, media manipulation,
journalistic ethics, journalistic freedom
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PRILOG RAZJAŠNJENJU
ODNOSA NA RELACIJI
NOVINAR – PR: SА DRUGE
STRANE BARIKADE
Sažetak: Novinarskoga angažmana u medijima uopće, nažalost, sva
kim danom je sve manje i manje. Da li je novinarstvo zapalo u depre
siju. Inertnost sedme sile otvorila je prostor novacima, specijalistima
za odnose s javnošću koji će vam tokom dana poslati na stotine, već
gotovih, informacija. Vaše je samo da ih proslijedite do publike. Osvr
nuti se, posebno, na ono što je, nažalost, postalo novi, izmišljeni novi
narski žanr, a to je saopštenje za štampu. U poratnom razdoblju Bosne
i Hercegovine, događa se i to da jedan TV Dnevnik traje 70 minuta a
od toga 55 minuta zauz imaju saopštenja za štampu. Saopštenja šalju:
stranke, predstavnici ženskih udruženja, unije vojnih invalida i razno
razne skupine građanina. Pravo da se čuje i druga strana, u ovakvim
slučajevima, ne postoji. Kako odvojiti Komunike (saopštenje za štam
pu o radu određene javne institucije ili organizacije) od onoga što je
najčešće prozivka druge političke stranke, naša reakcija na događaj ili
dešavanja koja s našim djelatnostima nemaju veze... Kako probuditi no
vinare iz letargije, u kojoj na izvjestan način i uživaju, jer informacije
stižu svakodnevno, a oni se oko toga ne moraju puno truditi. O tačnosti
i vjerodostojnosti podataka, koji nam stižu na ovakav način, mnogi i
ne razmišljaju. Mnogo se toga promijenilo u nekoliko posljednjih de
cenija, pa smo došli do tačke kada je i do 60% objavljenih informacija
ništa drugo do proizvod PR radion ica. Sljedeće pitanje, stoga, je – gdje
je nestalo novinarstvo. Ili bolje reći, gdje su nestali novinarska odgo
vornost i angažman. Obrazovni sistem je bitan. U našem region u tek
činimo prve korake u institucionalizovanoj edukaciji PR-ova, a što se
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tiče novinarske edukacije – tu bismo trebali napraviti dobru revizi
ju. Novinarstvo ne mora odumrijeti. Ono može ići naprijed, ali uz više
profesionalnog truda i odgovornosti. I više spremnosti na saradnju sa
onima „sa druge strane barikade“.
Ključne riječi: novinari, PR, saopštenje za štampu, manipulacija,
odgovornost, istina

Novinarstvo je na koljenima – kažu. Sve je danas PR. Mogu li
ove dvije profesije naći zajednički jezik. Neki već govore o ratu,
o revoluciji, u kojoj, navodno, pobjeđuje PR. Kako se osjećaju,
navodno, već unaprijed poraženi, kako je njima s druge strane
barikade.
U kakvom Svijetu živimo. Da li je PR još jedan od alata mistifi
kacije naše svakodnevice. A sa druge strane nam ostaje još jedan
propao pokušaj demistifikacije onoga što pokušavamo živjeti.
Novinarstvo je od davnina, uz umjetnost i nauku, smatrano na
činom otkrivanja Svijeta. Novinari su i naučnici i putopisci i
umjetnici. Bili. U vremenima nekim boljim. Moderni proro
ci govore danas o novinarstvu kao već izgubljenom carstvu.
Još jednoj Atlantidi. Budućnost neće, ako je vjerovati tim pro
rocima, poznavati ni Sedmu silu, niti Četvrtu moć (da upotri
jebimo vlast kao izraz koji se koristi u našim jezicima što je
sinonim pojma moć u nekim drugim jezicima –francuskom,
talijanskom itd).1
I možemo postavljati različita pitanja, u stilu: ko je stariji (koka
ili jaje), tražiti dokaze po kojima je PR stariji (i) od novinarstva;
tvrditi kako je danas sve PR; diskutovati o tome da li je pravilni
je reći Odnosi s javnošću, ili odnosi s javnostima…
Ali, kakav je stvarni odnos danas ove dvije, vrlo značajne,
profesije?
U svjetskim okvirima mnogo toga je već razjašnjeno. U Sjedi
njenim američkim državama novinari i PR-ovi su dobrano de
finirali međusobni odnos. Nepobitno je kako je svaki zaseban
realitet refleksija i odgovarajućeg mu mentaliteta. Ne smijemo,
ni u kom slučaju, zaboraviti historiografski aspekt. Upravo u
analizi tog i takvog aspekta, te povijesne (ne samo historijske)
dimenzije onoga što se dešavalo na prostorima „južnim“, u po
sljednjih dvadesetak godina, otkrivamo bogatstvo protivrječja,
nedorečenosti i opće konfuzije, u pokušaju da bar definiramo i
odredimo stvarnu relaciju između pripadnika Četvrte Moći i PRova. Bosna i Hercegovina je, priznat ćete, jedan zaseban realitet.
Svijet van Svijeta. Način na koji ova članica UN funkcioniše
već godinama fenomen je kojem se čude (da ne kažemo i dive)
1 Pouvoir(fr,), potere (tal) itd.
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mnoge Nacije. U nekim najrazvijenijim i najbogatijim zemljama
(Norveška npr.), godinama se govori o Bosanskom sindromu,
odnosno bug-u u financijskom sustavu - pojavi kada sve funk
cioniše i ništa ne funkcioniše. Razbijanje sistema se vrši kroz
različite vrste manipulacija koje su vične samo onima koji imaju
taj, toliko unikatan, balkanski kod.
Ni novinarstvo nije bilo oslobođeno tog posebnog rukopisa.
Žurnalizam se sam kroz vjekove razvijao i konstruisao kao vol
šeban način otkrivanja istine, izvjestan socijalni angažman koji
jeste i zanat, i koji je, kao disciplina, izgradio pravila koja vrijedi
poštovati. Ne smijemo zaboraviti brojne konvencije, prije svega
onu Minhensku,2 koja je, uz mnoge nacionalne kodekse, trebala
biti nekakav svjetionik što će nas pokušati osvijetliti i osvije
stiti u tom moru prepunom vijesti, informacija, komentara. Jer
upravo se Minhenska deklaracija može smatrati prethodnicom
većeg broja međunarodnih dokumenata u kojima se insistira na
poštenom radu novinara i profesionalnom obavljanju zadaće.3
Svijet jeste odavno postao Globalno selo, baš onako kako je
predskazao McLuhan. No, često nalazimo na razlike u razumi
jevanju onoga što jeste globalni i onoga što jeste lokalni nivo.
Možemo li govoriti o paralelnim Svijetovima? U analizi Javnog
mnijenja često se fokusiramo na ono što su rezultati istraživanja
na jednom većem prostoru, teritoriju (jednoj državi), a ne kao
skup pojedinačnih , zatvorenih sredina (odnosno lokalnih me
dija). Nalazimo, tako često, u tim analizama navode o umiješa
nosti političkih partija u program Prve državne Televizije, druge
entitetske televizije, najčitanijih novina u regiji. Ne pitamo se
pri tome koliko određene partije kontrolišu medije po pojedinač
nim  administrativnim jedinicama.
A upravo u tim malim nukleosima dešavaju se posebne me
tamorfoze, reakcije koje je vrlo teško registrovati, a još teže
dešifrirati.
Kako stvari (ne) funkcionišu u praksi, pokušat ćemo objasniti
u ovom slučaju na primjeru Mostara. Mnogi teoretičari žurnali
zma, stručnjaci za novinarstvo i PR jednostavno bi se izgubili u
ovom vrlo čudnom komunikacijskom organizmu.
U predratnom periodu Bosne i Hercegovine vrlo malo su koriš
tena Saopštenja za štampu. Regionalni list „Sloboda“ imao je na
svojim stranicama, od sto objavljenih informacija, ne više od tri
do pet odsto onoga što su bila saopštenja za štampu. Isti je slučaj
bio i sa programom Radio Mostara.
2 Minhenska deklaracija, 24 i 25, 11.1971.
3 Grbo, A. (2001) Mediji i demokratizacija društva, Sarajevo: Fakultet politič
kih nauka, str. 121.
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Na samom početku rata, odnosno prvih dana aprila 1992. godi
ne, Informativni Centar Mostar u čijem sastavu su djelovali sed
mični list „Sloboda“, te Radio Mostar padaju pod kontrolu Hr
vatskog vijeća obrane (HVO). Sloboda će u tim novim uslovima
ugledati svjetlo dana još samo dva puta i, nakon toga, zauvijek
nestati (mada je bilo nekih pokušaja da taj tjednik funkcioniše i
dalje i to pod imenom Nova Sloboda).
Radio Mostar počinje djelovati na jedan sasvim novi način. Na
čin rada kakav može biti vrlo zanimljiv svim teoretičarima novi
narstva i medija uopće.
Novinari postaju spikeri, a jedine informacije koje mogu biti ob
javljene su, ustvari, klasična obavještenja za štampu. Prije svih
ona koje potpisuje Glavni stožer HVO-a. S vremena na vrijeme,  
stignu i informacije iz ratne bolnice, vodovoda, elektroprivre
de. Ponovo, najstrože kontrolisana  saopštenja za štampu. I tako
mjesecima. Jedno vrijeme, Radio Mostar (ovaj pod kontrolom)
HVO je jedina radio stanica u gradu. Nešto kasnije, počinje dje
lovati Ratni studio Mostar (Radio Bosne i Hercegovine), koji je
pokušavao raditi jedan normalniji program, upravo po modelu
programa matične stanice u Sarajevu – uz reportaže, zabavni,
kulturni program, mada su i oni davali prednost saopštenjima
Armije BiH i SDA (Stranke demokratske akcije).
Period je to kada Mostar (kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu) na
pušta veliki broj stručnjaka, profesionalaca u poslu, a među nji
ma i novinara. Dolaze nove, mlade, snage - mladići i djevojke
koji se, bez imalo iskustva, upuštaju u borbu sa informacijama
i njenim veličanstvom Istinom. Mnoga pravila profesije u tome
periodu padaju, bivaju negirana, zaboravljena, neprihvaćena.
I na takvoj osnovi, stvara se jedan novi, krnji, žurnalizam, čije
deformitete i malignosti trpimo i danas.
Saopštenja za štampu preplavljuju medijski prostor. Nemoguće
ih je kontrolisati. Pišu ih svi. Javljaju se različita udruženja gra
đana, predstavnici prognanih i posebno političke partije. Počinje
„štancanje“ različitih komunikea.
Saopštenje za medije, bar u ovakvim uslovima, postaje nešto
što nikada nije bilo – novinarski žanr. I to kakav – prevalentan,
dominirajući. Do jučer, kratki komunikei pojedinih institucija
ili političkih stranaka bivaju zamijenjeni opširnim  izvještajima,
komentarima, osvrtima. Ono što je nekada bilo pola šlajfne sa
da su tri ili četiri novinarske kartice. Čitavi eseji, pripremljeni i
konstruisani sa ciljem da „obavijeste građane“.
Pravilo „druge strane“, naravno i ovdje biva apsolutno zabora
vljeno. Uvijek je tu samo jedna strana (potpisnik teksta). Ako i
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spomenemo onu drugi stranu, onda se tu, uglavnom, radi o sal
vama optužbi na njen račun.
I kao što postoji „vijest u nizu“ tako se rađa i novi realitet „Sa
opštenja u nizu“.
Na saopštenje jednog izvora reaguje drugi, odmah, nakon toga,
dolazi jedna replika, pa još jedna i tako unedogled. Novinari po
staju spikeri koji samo pročitaju Saopštenje.
Dnevnik Hrvatske TV Mostar traje 65 minuta, od toga 55 minuta
su različita „priopćenja za tisak“ – Hdz, Hvidre4 i drugih udruga
branitelja, različita udruženja  sa hrvatskim predznakom.
Niti u jednom slučaju novinari ne daju prostor onim drugim,
prozvanim u ovim „priopćenjima. Umjesto da se podaci iz in
formacije koja nam je prispjela koriste kao polazna tačka za is
traživanje, sve završava na pukom čitanju kompletnog teksta.
Napomenimo i ovo - u to vrijeme saopštenja dolaze iz vojnih i
političkih centara moči i pišu ih i potpisuju osobe koje, kao što
se to znalo reći, „znaju lijepo pisati“ – rijetko su to (bivši) no
vinari, a najčešće je riječ o referentima koji su radili u raznim
tijelima Saveza socijalističkog naroda i slično. Rečenica koju
smo tako često mogli čuti u programima radija i TV jeste – „Sa
opštenje donosimo u cijelosti.“
Vrijeme je to kada se pojavljuju i prvi, nazovimo ih, pravi port
paroli. U BiH djeluju Ohr, Un i Unhcr i Cicr5 te, jednom sedmič
no, organizuju konferenciju za štampu na kojoj prezentuju svoje
aktivnosti. To su, možda i jedine situacije gdje imamo priliku
čuti konkretan, koncizan Komunike za štampu. Portparol svake
organizacije pripremi saopštenje za novinare koje, u biti, nije
duže od jedne novinarske kartice. To su, ne smijemo zaboraviti
reći, i uglađeni stranci , kulturni, rafinisani i sem toga, jako do
bro plaćeni.
To je taj novi prototip PR-a koji postaje model ponašanja budu
ćim lokalnim „referentima.“
Kakav je u stvari odnos novinara prema PR-ovima? Po mnogi
ma , on je antagonistički.
Po Loffelholzu6, novinari se, spram PR-ova, ponašaju na četiri
načina:
1. Pozitivno i otvoreno, kao pragmatici;
4 Hvidra - Hrvatski veterani domovinskog rata
5 CICR – Međunarodni crveni krst
6 Loffelholz, M. (1997) Dimensionen stukturelle kopplun, Swiss German Uni
versity
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2. Neki od njih su antikritičari PR-a i s njima imaju korektan
odnos;
3. Tu je i grupa novinara koji su skeptični prema svemu onome
što dolazi iz sektora Odnosi s javnošću;
4. I na kraju kritičari.
Novinarstvo bi, tvrde neki teoretičari, trebalo osposobiti ljude da
aktivno obavljaju svoju zadaću kao građani i građanke. Po ne
kima je opet ono slobodno zanimanje, tako da se „Svako može
baviti novinarstvom“.
Prema mišljenju Wilenskog7, u profesionalizaciji nekog zanima
nja razlikujemo pet faza:
Djelatnost postaje pravo zanimanje;
Počinje briga o obrazovanju i osnivaju se škole sa stalnim sta
tusom
Osnivaju se udruženja koja okupljaju ta zanimanja;
Država licencira mnoge od tih profesija;
Formuliranje etike...
Sigurno je da, kada idemo u analizu po ovih pet tačaka, dolazi
mo do podataka kako mnogo toga nije realizovano, u mnogim
zemljama država nije licencirala profesije (novinara, a posebno
PR-a), a o formuliranju etike bi se moglo mnogo toga reći.
Napisani su mnogi novinarski kodeksi i potpisane mnoge kon
vencije, deklaracije. Jedna od najvažnijih je svakako Minhenska
deklaracija.
Novinar se obavezuje da iznosi činjenice iz samo njemu znanog
izvora, ili da, ako to nije slučaj, proprati napomenom u kojoj
će se ograditi od tog izvora (tačka 3 dužnosti). Obrada izvorne
informacije je centralna tačka u novinarskoj profesiji. Profesio
nalna praksa nam nalaže da, najpre, utvrdimo ko je izvor infor
macije, pokušamo upotpuniti informaciju, usporediti je sa dru
gim izvorima da bismo se približili isitni i činjenicama. Upravo
ovdje novinari često griješe – ne upotpunjuju informaciju, ne
provjeravaju je, pogotovo ne uspoređuju sa drugim izvorima.
Iako će neko reći da je zanimanje PR-a staro koliko i historija
čovječanstva, odnosi s javnošću (ili sa javnostima) su, ipak, „na
uka“ dvadesetoga vijeka. Evropski kodeks profesionalnog pona
šanja u PR praksi (Lisabonski kodeks) jedan je od pokušaja „eti
kecije“ ove profesije (zvanično usvojen na Generalnoj skupštini
7 Wilensky, H. L. The profesionalisation of everone, American journal of Soci
ology, No. 70, str. 137-158.
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CERP u Lisabonu 16. aprila 1978. godine. Izmijenjen na Gene
ralnoj skupštini CERP u Lisabonu 13. maja 1989. godine).
Član 3. Kodeksa kaže:
„U svom profesionalnom ponašanju, stručnjak za PR mora po
kazati poštenje, intelektualni integritet i lojalnost. On se poseb
no obavezuje da neće davati komentare ili informacije za koje
zna ili  vjeruje da predstavljaju laž ili obmanu. U skladu s tim,
mora voditi računa da izbjegne, čak i slučajno, korištenje prakse
ili metoda koji nisu u saglasnosti sa ovim Kodeksom.“
Često se u ovakvim kodeksima spominje pitanje Istine. I narav
no, po ko zna koji put nam se nameće iskonsko pitanje – A šta je
to u stvari Istina? Ili, zar nije decentnije, u jednoj ovakvoj priči,
govoriti o Objektivnosti.
Novinari su oni koji su stoljećima uvjereni da je njihova misija
upravo otkrivanje sitine. PR-ovi žive i umiru, sa ciljem da svom
klijentu predoče pravu, što kompletniju, Istinu.
Uistinu, ove dvije profesije bi mogle raditi rame uz rame, jedni
uz druge. Oni mogu biti prijatelji ali i veliki neprijatelji (ovisno
o situaciji).
U bivšoj državi novinari su smatrani za DPR - društveno poli
tičke radnike. Bez obzira koliko se borili da utječu na društvenu
svijest, novinari su također prodavači. Na drugoj strani, imamo
PR-ove koji brane interes firme. A interes firme jeste upravo za
rada. Prodaje se proizvod, i slika firme. Mediji prodaju vijesti.
Novinari traže vijesti a PR-ovi legalno pomažu u detekciji činje
nica i kreiranju tih vijesti.
U Bosni i Hercegovini (a situacija je slična u cijelom Regionu)  
tek trebamo naučiti i apsolvirati neke stvari koje je Zapad odav
no usvojio. Fakulteti za PR-ove su ovdje kod nas ipak novijeg
datuma. Još uvijek smo u jednom procesu učenja i spoznavanja
samih sebe.
Pr-ovi, na ovim prostorima, još moraju mnogo otkriti i o sebi
samima. A i o novinarima, svakako. Treba li novinaru reći svu
istinu? Kako komunicirati sa medijima?
Uvriježeno je mišljenje da je svaka firma, ustvari, medij. ECMC
(Every company is a medija corporation)
Često se za nekog Pr-a kaže da je on novinar, odnosno writer ne
ke poznate marke, firme. Ali upitajmo se da li će jedan novinar
Hugo Bossa ili writer Versace-a,ikada napraviti priču o izrablji
vanju maloljetne radne snage u pogonima tekstilne industrije.
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Tom Foremski se u Zdnetu pita: ,,Can pubblic relation become
brand journalism, what is it?”
Foremski pojašnjava kako on sam malo vjeruje PR-ovima, jer
oni postaju brand novinari, a PR, kaže on jednostavno, nije
novinarstvo.
Istina je da profesija novinara, ovih godina, doživljava razna re
definiranja. Odvaja se novinar od PR-a, ali se odvaja i novinar
od Blogera. I ovdje se postavlja pitanje licenciranja - Novinari
mogu biti licencirani. Blogeri ne. Naravno, sama činjenica da je
neko upisan u neki profesionalni registar doprinosi i njegovom
kredibilitetu, ali i povećava njegov odgovornost.
Mnogo je slučajeva gdje se ove različite profesije prepliću. Ne
kada je teško to dešifrirati, otkriti, a često ima i zloupotreba. Na
laze se, uvijek, načini da se nešto sakrije, maskira. Nije rijedak
slučaj u Mostaru da portparoli nekih uvaženih institucija rade
tajno kao PR-ovi, ili imaju, čak, svoje PR agencije, ali su one
prijavljene na ime njihovih supruga. Naravno, te PR agencije su
i novinske agencije, bave se i marketingom i PR djelatnošću i u
velikoj su prednosti nad drugima, jer dobivaju sve informacije
(i informacije koje su za javnost i one koje su pod embargom) iz
kabineta gradskih moćnika.
Novinari, nerijetko, stupaju u „nedozvoljene“ relacije, kako sa
PR-ovima, tako i sa centrima političke moći. Poznati su skandali
u SAD, kao onaj kada je poznati komentator Armstrong Willi
ams radio pod ugovorom sa poznatom PR agencijom Ketchum
Communications i dobio 250.000 dolara za promociju Bushove
administracije. Isto tako, poznata novinarka Washington Posta,  
Maggie Gallagher, dobila je honorar od 41.500 dolara za teksto
ve za promociju porodice, a novac je stigao, ovog puta direktno,
iz Bushove administracije.
Toni Muzi Falconi govori o odnosu između novinara i PR-a koji
je u biti građen na povjerenju, ali to povjerenje biva izigrano u
dva slučaja:
Kad PR dostavi novinaru netačne inofrmacije (i ovaj ih ne pro
vjeri);
Kada novinar, bez autorizacije, objavi nešto što PR-u nije po
volji
Inače, još mnogi na različite načine promatraju komunikaciju
između ove dvije profesije. Da li je rije o komuniciranju prema
ili komuniciranju sa...
U čitavoj kulturi komunikacije, vremenom, je dolazilo do pro
mjena. Dugo smo se navikavali na, takozvanu, push kulturu,
dok nas novi tokovi vode prema pull kulturi, onakvoj u kojoj bi
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primatelj poruke trebao odlučiti da li kada i kako će komunici
rati s Recipijentom.
Princip kooperacije je bitan. O njemu je govorio i H. Paul Grice
Da bismo shvatili PR–ove moramo upamtiti tri ključna pojma
tvrdi Vecchiato:
- Uvjeravanje
- Propaganda
- Manipulacija
Odgovornost i poslušnost su također pojmovi koji zahtijevaju
veću analizu u konsideraciji djelovanja kako novinara tako i PRova.
Ponekad je jako teško pronaći granicu između uvjeravanja i ma
nipulacije.
„Manipulacijom se zaista teži stvaranju slike stvarnosti koja iz
gleda kao da jeste stvarnost¨“- tvrdi Breton.8
Manipulisanje je tajno vršenje vlasti, takvo da toga nisu svjesni
oni koji su tom utjecaju izloženi (Mills)9.
Kakvu sliku stvarnosti žele novinari, a kakvu oni koji rade u sek
toru odnosa s javnosti.
Da li moderno društvo u kojem živimo radi isključivo u interesu
profita i na kraju završava mediokritetu?
Velike firme su, danas, zasnovane na organizacionim modeli
ma upravljanja gdje se malo značaja pridaje vrijednosti talenta i
originalnosti a osoba se, sve češće, tretira kao robot, mehanički
ponavljač operacija -tvrde Mingehtti i Cutrano10.
Brzina kojom su se razvijali Odnosi s javnošću na zapadu, une
koliko, je nešto sasvim drugo u odnosu na onu kojom se PR
djelatnost razvija u Regionu. Ili je, ipak, riječ o halmatogenezi,
brzom razvoju uz preskakanje mnogih neophodnih faza? Da li
je proces, kroz koji smo prošli, ovdje, uistinu, ireparabilan ili se
još mnogo toga može i treba dovesti u red?
Koji su to parametri kojima se trebamo koristiti.
Počnimo, ili bolje recimo, vratimo se na odnos novinar - PR. Je
su li novinari danas, uistinu, na koljenima, ili su samo prihvatili
tu ulogu Eremita?

8 Breton, F. (2000) Izmanipulisana riječ, Beograd: Clio, str. 19.
9 Mills, C. W. (1969) Elita vlasti, Beograd: Kultura, str. 407.
10 E: Humanity meangment 2004.
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Ili, nekoliko praktičnih pitanja - da li će novinar „pustiti“ sva
ko saopštenje za štampu, i, možda, pročitati ga u cijelosti, kako
ga nekada zamole prijatelji iz Odnosa s javnošću ili narede iz
partijskog vrha?
Da li će novinar otići na svaku konferenciju za štampu na koju je
pozvan? Postala je praksa u našim uslovima da vas PR-ovi zovu
i po nekoliko puta postavljajući pitanja, jeste li dobili poziv za
konferenciju, hoćete li doći. Iznervirani novinar zna odgovoriti,
čemu to pitanje hoćemo li doći, da li ste to rezervisali mjesto u
hotelu, vaše je da pošaljete poziv, a naše  da odlučimo hoćemo li
se pojaviti na vašem cijenjenom skupu.
Koliko puta se u žurnalističkoj praksi (i kod potpisnika ovih
redova) dešava da vas “zovne” PR nekog poznatijeg brenda
(osvježavajuće piće, svjetski poznati liker, sve poznatiji lanac
samoposluga, banke koja je osvojila Balkan) i pitaju – poslali
smo vam Saopštenje za štampu, da li ste ga objavili?
I je li ovo, ipak, preveliko uplitanje PR-ova u posao novinara.
Iskreno, ako pogledamo šta se krije iz ovakvih poziva sazna
jemo da je riječ o mladim PR-ovima koje njihovi stariji šefovi
prisiljavaju da novinare zovu i po nekoliko puta, s ciljem da nji
hova „vrlo bitna“ informacija dođe do publike. Odgovor koji
uslijedi često je: „ Nismo“….pa tišina….. pa….“Budemo obja
vili kad budete imali reklamu kod nas.“
Informisanje, reklamiranje i lobiranje nekako se isprepliću.
Rađaju se tako novi hibridi u poslovanju i informisanju ko
ji su, inače, specifični za ovaj naš mentalitet, našu (ne)kulturu
komuniciranja.
Robert Mc Chesney (kritika korporativnih medija) govori o
tome kako velike medijske korporacije kontrolišu savremenu
stvarnost, političke debate usmjerene su na marginalna pitanja,
dok suštinska pitanja razmatra uski krug privilegovanih.
„Tako je novinarstvo postalo sklono umanjivanju važnosti ili
eliminaciji cijelog spektra informiranih mišljenja o kontroverz
nim pitanjima. Ovo je dovelo do paradoksa: novinarstvo koje bi
u teoriji trebalo poticati politički aktivizam, zapravo je lišavalo
politiku sadržaja i poticalo masovnu depolitizaciju. Oba su ova
faktora pomogla nastanku i eksplozivnom razvoju industrije od
nosa s javnošću (public relations – PR), čija je svrha bila, potajno
iskoristiti ova dva aspekta profesionalnog novinarstva. Izdava
njem uglađenih i lukavih izvješća za tisak, plaćenim „stručnja
cima“, tobože neutralnim ali lažnim građanskim skupinama te
namještenim događanjima za medije, spretni su PR-agenti uspi
jevali oblikovati novosti u skladu s interesima svojih, većinom,
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korporativnih klijenata. Ili, kako je rekao Alex Carey,11 pionir
u znanstvenom proučavanju PR-a, uloga je odnosa s javnošću
zbuniti javnu sferu kako bi se „iz demokracije uklonio rizik“ za
bogate i korporacije. PR je dobrodošao među vlasnicima medi
ja, jer im u praksi, izravno, smanjuje troškove, osiguravajući im
besplatne sadržaje. Istraživanja pokazuju da PR proizvede izme
đu 40 i 70 posto svega što se pojavi kao vijest.
Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Pa i oni koji misle
da je posao PR-a da zbune javnu sferu. Istovremeno se možemo
pitati koliko novinarstvo zbunjuje tu isti stvarnu sferu. Odnosno,
koliko je novinarstvo zakazalo u svojoj misiji borbe za Istinu i
njeno otkrivanje.
Koliko je novinarstvo prestalo da bude otkrivanje, istraživanje.
Svako novinarstvo je istraživačko, tvrde neke žurnalistike škole.
Ali sigurno da nije nimalo istraživačko ono novinarstvo koje se
bazira uglavnom na PR materijalu. Ako je tačno da je do 60 ili
70% svih informacija, objavljenih u današnjim medijima pro
dukt PR „kuhinje“ onda se možemo stvarno upitati – gdje je
novinarstvo nestalo.
I naravno, ne smijemo ni u kom slučaju za to kriviti samo PRove. Gdje su novinari, zašto su se povukli. Pali u letargiju. Na
koljena.
Gdje je nestalo istraživačko novinarstvo – ono koje će nam ot
kriti koliko novca od Nika ide radnicama koje rade u pogonima
ove industrije, a koliko na reklamne modele. Naravno da ovo
nije najbolji primjer jer je Noemi Klein12 upravo o tome pisala.
Ali, neka to bude princip.
Kako novinar treba reagovati kada sazna da na boci određene
mineralne vode možemo vidjeti mnoge sastojke, ali ne i sve. Oni
najopasniji za zdravlje sigurno neće biti predstavljeni na etiketi.
Kakav u tom slučaju treba biti odnos novinara i PR-a. Da li je
opet važna istina ili samo prodati proizvod. Koji novinar će se
usuditi da krene u jedno ovakvo istraživanje i koju taktiku će
kasnije osmisliti PR ekipa da „ublaži štetu“.
Novinari su slabo plaćeni. Pogotovo na ovim našim (EX YU)
područjima. Većina njih radi za mjesečnu platu manju od 500
eura. Koliko zarađuje jedan PR? tri do pet puta više od novina
ra. Šta je dakle, u trendu? Biti novinar ili biti PR? Pitanje je više
nego lako.
Umjesto da se međusobno posmatraju s nepovjerenjem (sa
druge strane barikade) i jedni i drugi bi morali raditi više na
11 Chasney, R. M. Slobodni filozofski 30.3. 2011.
12 Naomi Klein - No logo
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vlastitom profesionalizmu. Jedan od najbitnijih kriterija jednog
profesionalca jeste odgovornost.
Ali šta podrazumijevamo pod odgovornošću.
Odgovornost je i transparentnost – moramo se uvijek predstaviti  
na adekvatan način i prikazati cilj i načine kako da dođemo do
tog cilja.
Odgovornost je i jasnost u smislu da li su stvari koje govorimo i
pišemo jasni onima kojima se obraćamo.
Odgovornost je i kompletnost – da li je u našem iskazu ostalo
nešto nedorečeno, neka sjenka sumnje koja može zbuniti recipi
jenta poruke.
Odgovornost je i korektnost – ili bolje postavimo pitanje kome
možemo nanijeti štetu (ne)objavljivanjem informacije.
Odgovornost je svakako i važnost – koliko je informacija stvar
no važna za one kojima je namijenjena; da li je korisna ili samo
površna.
Svi ovi pod-kriteriji onoga što zovemo odgovornost izgledaju
nam vrlo jednostavno, rekli bismo čak banalno, svakodnevno.
Ali, ako ih počnemo analizirati na pojedinim primjerima infor
macija (nije važno da li one dolaze iz pera novinara ili PR-a),
uvidjet ćemo kako često ovi kriteriji bivaju nepoštovani.
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CONTRIBUTIONS TO THE CLARIFICATION OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN JOURNALIST AND PR:
ACCROSS THE BARRICADE
Abstract
Journalistic involvement in the media in general, unfortunately,
decreases on a daily basis. If journalism is sinking into depression,
seems to be the main question. The inertia of the press has opened
big doors to the “novice” PR experts who are always ready to forward
large quantities of information. The objective is to reflect on what
has unfortunately become a new (fictional) journalistic genre i.e.
the form of press release. In the post-war Bosnia and Herzegovina it
was possible for a new bulletin to last for 70 minutes, 55 of which
were received press releases. These press releases have been sent by
parties, representatives of women’s associations, unions of veterans and
various OCSs. These usually offer one-sided information, accusations
against others, while the right to hear the other side, in this case,
does not exist. The question is how to separate their communications
(press releases sent from certain public institutions or organizations)
from releases which mostly offer accusations against another political
party or reactions to an event or events that have nothing to do with
our activities. How to wake the journalists from their lethargy, which
they seem to enjoy to a certain extent? Many things have changed in
recent decades as we have arrived at a point where 60% of all published
information is nothing more than a mere PR product. The next question
would be - Where did journalism disappear? Or better said - where
have the responsibility of journalists and their commitment gone? The
education system is important. In our region, only the first steps are
taken towards an institutionalized education of the PR experts, and as
for the education of journalists, a good analysis is definitely required.
Journalism does not have to be endangered. It can go forward, but with
a little more effort and professional responsibility. And with a more
evident desire to cooperate with “those across the barricade”.
Key words: journalists, PR, press release, manipulation,
responsibility, truth
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ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
ЈАВНИХ МЕДИЈСКИХ
СЕРВИСА
Сажетак: Фондови јавних медијских сервиса опадају вртоглавом
брзином широм Европе и светска економска криза је само један од
разлога за то. Други је чињеница да су PSM (Public Service Media)
остали без доброг дела подршке јавног мњења. Све је мање при
лике да се сачува тај део медијске слике савремених, растрзаних и
осиромашених друштава. То није проблем само запослених у тим,
по правилу, великим системима националних телевизија и ради
ја. Улог је много већи: кохезија европског друштва. Овај текст
представља анализу најзначајнијих кретања у финансирању јав
них сервиса и њиховом позиционирању и поставља питање: зашто
се и њима не дозволи да се прикажу у бољем светлу? Зашто сами
беже од ПР акција?
Кључне речи: јавни медијски сервис, ПР, претплата, EBU, BBC,
новинарске вредности

Свако заслужује да буде представљен у најбољем светлу.1 То
је етичко оправдање адвоката и не много млађе професије,
пропагандисте. Требало би да је и у корену новинарских ис
траживачких подухвата. Баш свако? Зашто не и националне
јавне телевизије?
Према Енциклопедији америчког новинарства, агенти за
публицитет или штампу били су непознати до 1920. годи
не. Већ 1924. године велике новине у САД добијале су де
сетине, можда и стотине саопштења за штампу дневно од
1 Прва међународна  научна конференција Медији и ПР, јун 2013. године,
Бијело Поље, Црна Гора.
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људи из области публицитета. Дотле се већ појавио и страх
од пропаганде која се представља као вест. Упозоравано је
да новинаре треба обучавати да уоче ту важну дистинкци
ју.2 Данас, када у медијској сфери ради више ПР менаџера
него новинара и када се производи све више саопштења ко
ја изгледају као вести, јавни медијски сервиси добијају мо
ралне битке и губе фактички рат на пољу омеђеном правим,
чврстим вестима. У кризним ситуацијама, од земљотреса до
политичких избора, сва се пажња јавности окреће баш тим
медијским организацијама јер се од њих очекује читава ин
формација. Тек што прођу опасна времена или се само на
стави продужена агонија сиромашног живота, срце публике
враћа се на страну комерцијалних емитера.
Свакодневно, медијски сервиси утичу на очување стабилно
сти система и раде добру ствар за савремена друштва, рас
трзана недоумицама и страховима од којих врви сваки талас
новог времена. Веома ретко о томе говоре гласно. Зашто не
би да се хвале? Заиста је тешко објаснити зашто баш оне
новинарске организације чија је улога да испитају целисход
ност сваке одлуке у јавном животу, да, из угла нормалности
(неки то зову средњом линијом), пропитају свачије обећање
и да, у име јавности, дају или ускрате сагласност за полити
ку коју тај неко заговара – не желе или не умеју да произведу
јавну сагласност поводом своје улоге у друштву3. Без тога,
ниједна велика идеја, ниједан капитал не успева у савреме
ном начину масовне производње (сагласности)4.
Кад избегава да осваја умове и срца  јавности, јавна телеви
зија понавља грешке политичара, који се не усуђују да воде
друштва која су гласала за њихов улазак у јавну сферу.

2 Vaughn, S. (2008) Encyclopedia of American journalism, New York: Rou
tledge, p. 158.   
3 У савременој друштвеној организацији одобрење (approval) jавности је
од суштинског значаја за сваки велики подухват. Стога, сваки покрет
вредан хвале може бити изгубљен, уколико није оставио утисак у ко
лективном уму”, писао је Едвард Бернез у својој спин библији још 1928.
године, Bernays, E. (1928) Propaganda, Ig Publishing (дигитално издање).
4 Није важно колико капитала имаш, колико су ти поштене рате, како су
погодни услови коришћења, ако иза себе немаш наклoност јавног мње
ња, осуђен си на пропаст – говорио је Семјуел Инсул док је био један од
најагилнијих магната САД (Бернез, E. нав. дело). А онда је тридесетих
година прошлог века изгубио и капитал и наклоност јавности (не неми
новно тим редом).
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Историја
Јасна дефиниција јавног сервиса не постоји ни у Унији на
ционалних емитера Европе (European Broadcasting Union5,
EBU), која је шампион јавног радиодифузног сервиса. По
стоје принципи: он мора да информише, да образује, да за
штити културни идентитет, да забави и да омогући изража
вање свих мањина у друштву. Јавни сервис мора и да одржи
одређене стандарде квалитета програма намењених најши
рој публици.
У Закону о радиодифузији Републике Србије из 2002. годи
не јавни интерес се дефинише као производња, куповина,
обрада и емитовање информативних, образовних, култур
но-уметничких, дечијих, забавних, спортских и других ра
дио и телевизијских програма који су од општег интереса
за грађане, а нарочито у циљу остваривања њихових људ
ских и грађанских права, размене идеја и мишљења, негова
ња политичке, полне, међунационалне и верске толеранције,
као и очувања националног идентитета.
Погрешно је веровати да би и комерцијалне станице могле
да испуне мисију јавног сервиса – каже Борис Бергант, сло
веначки представник у ЕБУ, који је 1999. године први пут
изабран за потпредседника ЕБУ. Зашто? Зато што та обавеза
много кошта, посебно када учествујете у трци са другим ко
мерцијалним станицама и награда је ограничено тржиште
реклама. И  зато, одмах иза приче о заштити јавног интере
са, долази и широко образложење о потреби његовог јавног
финансирања скупог и некомерцијалног програма. И публи
ку са традицијом гледања јавног сервиса, баш као и нашу,
треба непрестано подсећати зашто се плаћа претплата, чак
и када се не жели да гледа све на телевизији, коју је боље да
плаћа Петар Петровић грађанин, него Петар Петровић ми
нистар за истраживање руде и губљење времена. Први Пе
тар има право да тражи медијски еквивалент за своје новце,
други Петар плаћа из буџета, дакле опет из џепа првог Пе
тра, али захтева своју слику на екрану, јер сматра да, иако је
и сам на платном списку грађана, има права да самостално
располаже државним новцем. То је само један од разлога
зашто је битно да свима у држави буде јасно одакле јавним
медијским сервисима стиже новац и како се тај новац троши
на корист свих грађана. На том месту ПР јавног медијског
сервиса мора да наступи према јавности и центрима поли
тичког одлучивања. Свако има право да буде представљен у
најбољем светлу, зар не?
5 Основана 1950. године у Торквеју на британској ривијери, тренутно има
чланице из 56 држава Европе и окружења.
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Јавни сервиси историјски нису имали потребе за стварањем
добре слике о себи. У свом раном детињству, радиодифузне
установе јавног сектора су биле највеће рибе у националном
етру. Данас, међутим, оне чине само део гужве на интерна
ционалном тржишту електронских медија. 	
Европски модел финансирања електронских медија подра
зумева паралелно постојање комерцијалног радија и телеви
зије и станица финансираних из јавних извора да би задово
љавали јавни интерес. То је део европског друштвеног мо
дела и обавеза земаља чланица ЕУ из Амстердамског прото
кола (Протокол 32 Европског пакта). У мешовитом моделу
финансирања електронских медија земље ЕУ види гаранци
ју очувања плурализма мишљења и развоја радио-дифузије,
односно индустрије у коју су се медији претворили. Такав
систем, верује се у Европи, одговара и диверсификованом
европском медијском тржишту (различити језици, пре све
га), за разлику од америчког, великог и језички јединстве
ног тржишта, чије су карактеристике подстакле стварање
комерцијалног система.
Извесно је да ни комерцијални медији не могу да опстану
ако не воде рачуна о јавном интересу. Међутим, у њиховом,
тржишном окружењу важе нека друга правила и зато се они
пре свега труде да зараде, док гасе радозналост или заба
вљају савременог, исфрустрираног и растрзаног човека.
Смешно би било помислити да за развијене Европљане није
легитимно и постојање комерцијалних медија. Још су леги
тимнија очекивања акционара да им комерцијални програм
донесе профит. Опасност за јавни интерес лежи у креира
њу таквог програма који треба да одговара захтевима по
трошње и спонзора и парцијалним интересима, програма
који власник обликује тако да одговара снази политичког
утицаја, јер зна да ће објављивањем политичких саопштења
и само уз помоћ партнера из политике сачувати свој новац
зарађен у медијима.
Због тога је још 1946. године у извештају о једном универ
зитетском истраживању америчке штампе, започетом по
четком четрдесетих година прошлог века, закључено да је
слобода штампе у опасности. ,,Свест грађана је извор кон
тинуиране виталности државе. Јавна расправа је неопходан
услов за слободно друштво, а слобода изражавања – неоп
ходан услов за одговарајућу јавну расправу. То не значи да
сваки грађанин има морално или легално право да поседује
новине или да буде уредник или да има право (аутоматског)
приступа публици било којег медија. У слободу штампе спа
да то да једна идеја има своју шансу, чак и онда када је не
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дели онај који поседује штампу или управља њом. Штампа
није слободна ако се они који је воде понашају као да их је
та позиција обдарила привилегијом да оглуве за идеје које
су кроз процес слободе говора привукле пажњу јавности.”6
Јавни медијски сервис креиран је да баш то ради. Он мора
да обезбеди простор да се различитости јавно чују и виде.
ПСМ тако доприноси креирању компетентног националног
јавног мњења, способног да утиче на сферу политике. Те
левизијске и радио станице које задовољавају јавни инте
рес, на неки начин, успевају да најшире слојеве човечанства
укључе и у интернационално јавно мњење. Таква могућност
размене и међусобног истраживања ставова, то заједничко
формирање односа према најважнијим питањима данашњи
це доскора је била привилегија само највишег и најбогатијег,
јединог истински глобалног и слободног слоја човечанства.
Због свега тога, јавна телевизија (телевизија која служи јав
ном интересу) има улогу и обавезу да своје програме поста
ви тако да буду доступни свакоме и да допринесу културном
развоју и друштвеној кохезији. Законодавци ЕУ верују да ће
овим спречити и подизање јавног мњења двоструком, по
литичком и финансијском оштрицом утицаја на уређивачке
тимове комерцијалних телевизија.
Јавни радиодифузни сервис је вредност, а не производ, го
ворила је  Никол Фонтен, као председница Европског парла
мента. ,,Чињеница (је) да је јавни радиодифузни сервис (...)
од животног значаја за осигурање демократије, плурализма,
друштвене кохезије, културне и језичке разноликости”, сто
ји у једној резолуцији Европске комисије из 1999. године.  
Један од председника ЕБУ Алберт Шарф крајем прошлог
века је то изговорио овако:
Док комерцијални емитери користе програм да би зарадили
новац за своје акционаре – било тако што продају гледаоце
оглашивачима или, у случају pay-ТВ, тако што деле станов
ништво на оне који имају и оне који немају – само емитери
који служе јавном сервису имају циљ да се ставе на распо
лагање читавој популацији, независно од друштвених класа
и куповне моћи.

Остали нису скромни
Jавни медијски сервиси налазе се на другом, увек дебљем
крају ПР штапа. За разлику од комерцијалних медија, који
6 A Free and Responsible Press, A General report on Mass Comunication:
Newspaper, Radio, Motion Pictures, Magazines and Books, (1947) Chicago:
The University of Chicago Press, р. 9.
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много лакше ступају у везу са носиоцима економске и поли
тичке (читај увек: економске) моћи због тога што је основни
мотив њиховог оснивања, да донесу новац својим власници
ма, сасвим легитиман. И постаје све легитимнији у времену
када се распадају традиционални економски системи и нов
ца је све мање.
На тржишту постоје и много већи играчи од директне кон
куренције. Образложења која стоје иза удараца штапа њи
хових ПР служби и унајмљених агенција знају да буду ве
ома различита и увек боле. На страну што су највећим де
лом веома немаштовита и често изазивају отпор удараних
појединаца:
,,Договорили смо се са вашим глодуром, директором, пред
седником УО (ПО), министром” (са подваријантом Управо
долазим са ручка са или Баш сам сада прегледао вашу мајку,
па сам се сетио конгреса хирурга који организујем);
Блаже: ,,Ми смо друштвено свесна компанија” (подваријан
та: Да ли сте добили нашу корпу са храном), али без одго
вора на непостављено питање шта редакција и јавни сервис
имају од тога што је неко друштвено и подмићивања свесна
компанија;
,,Ако ово није у јавном интересу, онда ствааарно”;
Или сасвим отворено: “Нама је стало до тога да се ово на
јави, да би људи купили улазнице”, али без одговора на: А
шта ми имамо од тога? Где је вест у најави догађаја те
врсте? Још горе је са ,,Није нам приоритет да промови
шемо Банку већ ове сјајне младе људе. Чисто због вашег
маркетинга који вероватно мора да одобри овакав договор,
споменуо бих да је XY Банка јак оглашивач на вашој теле
визији”7.
Најређе: ,,Да ли желите прилику да снимите” и онда се по
нуди оно што интересује телевизије, баш као и све остале
редакције: један човек са потребом и мотивом, носилац и
слика последице вести. Вести говоре о људима (који раде
нешто што утиче на друге људе или на читаво друштво).
Не питајући хоћемо ли због испуњавања листе жеља ваше
ПР кампање и уклапања у ваш медија план бити цењенији
или, макар, гледанији и сама редакција утиче на одржавање
лошег односа са пропагандистима.

7 Сасвим аутетнична реченица из писма професионалца из једне ПР
агенције. Једино је назив банке сакривен.
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Како то: ,,мени не треба ПР”?
Новац којим европска друштва плаћају за вредности због
којих су креирани савремени јавни медијски сервиси није
велики, али није ни занемарљив када се мери процентом из
двајања из ГДП – 0,17% према подацима из 20098.

Графикон 1

Јавни сервиси Европе су 2010. приходовали 4,3% више него
претходне године, али то је и даље било далеко испод нивоа
2005. године. Крајем 2011. године 60% чланица Европске
уније за радиодифузију оценило је своју финансијску ситу
ацију као ,,тешку” или ,,веома тешку”. Наредне две године
то нису нимало поправиле. Приходи су, у складу са очекива
њима, наставили да се сурвавају једнако на истоку као и на
западу или југоистоку.
Холандска влада најављује за петину мањи буџет за систем
јавног сервиса до 2015. године, што значи и смањење од 127
милиона евра за национални сервис. Та сума надилази бу
џет РТС-а у најбољим временима овог века. У Португалији
се спроводи план да се преполови величина и цена јавног
сервиса. Мађарска  МТВ је још 2010. пријавила пад прихода
од 37% (губитак од 35 милиона евра). Литвански ЛРТ није
избегао губитак 2009. и 2010. године ни тако што је драстич
но смањио расходе и зато сада има најмање приходе од 1999.
године. Највећи партнер у грчкој влади изазвао је кризу коа
лиције гашењем сигнала ЕРТ.

8 EBU, EBU Viewpoint: PSM Fuding, mart 2012 доступно преко http://
www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Knowledge/Publication%20Library/
EBU-Viewpoint-PSM-Funding_EN.pdf  (приступљено 8. јуна 2013).
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У исто време, владе европских држава имају проблема да
оправдају сопствени легитимитет и истовремено повла
че одлуке које непосредно утичу на брже или спорије, али
увек сигурно сиромашење својих бирача. Ма колико да је у
том настојању важно имати рационалну говорницу у јавном
сервису, брига за добробит великих, пренасељених и често
тромих медијских система није на првом месту политичке
елите.
Са треће стране, конкуренти нису више само комерцијални
системи који емитују на истим платформама. Интернет је
унео пометњу у класично новинарство. Новине су почеле да
објављују видео-клипове. Друштвене мреже су постале ме
сто за упознавање, образовање, истраживање и формирање
сопственог политичког става. Фејсбук васпитава децу, Тви
тер родитеље. На интернету је лакше доћи до еротике него у
емисији телевизијских вести видети свог председника.
Ето чврстог разлога зашто је ПР јавном медијском сервису
потребнији него комерцијалним станицама. Комерцијалне
станице само треба да докажу да су гледане и да продају ре
кламе у складу са подацима агенција за праћење телевизиј
ског тржишта: што је шер9 већи, секунд у рекламном блоку
је скупљи. У Европи јавни медијски сервис мора да се до
казује, да излази у сусрет потребама свих слојева друштва10,
да је неутралан и утицајан и, пре свега, да је поуздан. Јавни
сервис, у овом веку, мора да предњачи у развоју информа
тивних технологија, али увек изнова мора да доказује – да
паметно троши јавне фондове, да их заслужује и да за њих
не треба да отплаћује кредите политичкој елити.
Пример је лако наћи: BBC после скандала, од ирачког оруж
ја за масовно уништење до почивших педофила.

9 Удео на тржишту, проценат оних који гледају одређену телевизију или
конкретну емисију у односу на број гледалаца који у том термину имају
укључен телевизор. Однедавно се рачунају и они који телевизијским са
држајима приступају и преко интернета.
10 Много проблема оваквим телевизијама стварају сам назив ,,jавни сер
вис” или ,,државна телевизија” и погрешно процесуирана чињеница да
се финансира из јавног извора. Сваки становник неасфалтиране улице,
сваки мало храбрији корисник кабловских телевизија или нешто писме
нији читач ћирилице верује да има право да оптужи јавну телевизију да
није задовољила његов појединачни интерес ако није дошла да му сни
ми рупе у улици, помогла да се освети кабловским разбојницима или да
из шпанских серија скине латиницу. Ако би помогла аналогија, за време
Првог светског рата евакуационе болнице у Великој Британији преи
меновали су у станице за евакуацију и тиме избрисали очекивања да на
тим местима рањеници остају непримерено дуго и уживају сву пажњу
коју реч ,,болница” носи (у мирнодопским условима).
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45 дана до уништења поверљивог извора
Извесно је да су најтеже жртве рата у Ираку сами Ирачани.
Изван самог Ирака и војничких фамилија, највише су по
страдале две британске породице: Келијеви и BBC.
Британски министар спољних послова Џек Стро саопштио
је 12. октобра 2004. члановима парламента да је МИ-6, бри
танска тајна служба, повукла тврдње да је Садам Хусеин
располагао хемијским и биолошким оружјем спремним за
употребу у року од само 45 минута. Само годину и по дана
раније, влада лабуристичког премијера Тонија Блера је за
бринутој нацији тиме доказивала исправност своје одлуке
да Британце гурне на морално и материјално чело америч
ког напада на Ирак. Само ,,три четврти сата”, тврдиле су
власти, Садаму је довољно да употреби ово оружје. На Ирак
је, као што је познато, извршена агресија демократске коа
лиције, превише хваљена ирачка војска је прегажена, Садам
Хусеин убрзо ухапшен и потом смакнут (вешањем, уз суђе
ње које је сасвим одговарало донетој казни).
Нешто касније, стигло је признање министра непромењене
британске владе да је кључни аргумент био погрешан, али
то није могло да врати из мртвих све погинуле због те лажи
у Ираку, нити је могло да врати поверење у онога који је због
напада на Ирак умро у задњем дворишту своје куће, доктора
Дејвида Келија. Ни нешто касније у потпуности откривена
истина никада није скинула проклетство са његове породи
це нити љагу са најутицајнијег јавног емитера на свету. Код
многих није отклонила ни сумњу у званичну верзију докто
рове смрти. Шта се десило?
Пре него што је истина и званично откривена, новинар ра
дија BBC 4 (Today) Ендрју Гилиген у програму ,,Данас у
6.07” 29. маја 2003. године тврди да влада зна да у Ираку
нема оружја за масовно уништење и позива се на сазнања
анонимног извора који има информације о способностима
Садамове армије. Поуздани научник, запослен у Министар
ству одбране као специјалиста за биолошко оружје, Дејвид
Кели био је извор и Гевину Хјуиту за извештај у ,,Вестима
у десет” (Ten O’Clock News) тог истог дана на истом радију.
Кели је тај (анонимни) извор и Сузани Вотс у ,,Њузнајту” на
BBC 2 (BBC Two’s Newsnight) 2 . јуна, његове су информа
ције оснажиле Гилигена и за поновљене оптужбе у чланку
који објављује у Недељном Мејлу (The Mail on Sunday) 1.
јуна и тада већ наводи да је главни мајстор овог извртања
истине Алистер Кемпбел, премијеров секретар за штампу.
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Онај исти који је додао посебно значење спину у занимању
спин доктора.11
Последице онога што су Гилиган и још двоје BBC-јевих но
винара изговарали док су ратни бубњеви нових лабуриста
лупали свом снагом по Ираку, оставиле су дубок траг, најпре
на том блиставом научнику. Откривен као извор и на крају
принуђен да и сам сведочи пред парламентарним анкетним
одбором, Кели није издржао медијски притисак. Званична
верзија његове смрти: у растројству због тога што су га у
јулу влада и BBC почели да растржу између својих кривица,
17. јула је перорезом пресекао вене у близини своје куће.
Само три месеца касније, министар Стро је признао да Са
дам баш и није био толико опасан колико је држава причала
да јесте…
Читав BBC систем стигматизован је том смрћу и чувеном
Хатоновом истрагом, која је у добром делу јавности проту
мачена и као велико прање афере. Следиле су затим оставке
челника куће, па онда министрово признање. Оно ипак није
могло да ретроактивно попегла последице скандала, да вра
ти на посао репортера Гилигана, Грега Дјука поново упосли
као председника BBC, нити да Гавина Дејвиса натера да по
вуче оставку на место шефа борда гувернера (председника
управног одбора) BBC.
Политичке поуке овде су мање важне, иако је било и њих по
што су лабуристи (као што то увек раде политичке странке)  
на власти цео случај искористили и да би појачали директне
и индиректне притиске на BBC систем.
И, на крају, ко је у име BBC-ја објаснио шта се десило? Зва
нично нико. У званичну верзију свакако не треба рачунати
оглас који су платили сами запослени и то не само због тога
што је он експлицитно говорио да нема везе са менаџментом
или неком ПР службом која носи макар и најмањи симбол
British Broadcasting Corporation12.
Што се оних других поука тиче, BBC их је у својој самоћи
заиста извукао неколико. И све су те поуке за похвалу као
врхунац саморегулације новинарске професије.
11 Tермин се први пут у штампи појавио у САД у време председничких
избора 1984. године, и осамдесетих година прошлог века та комбина
ција спортске и медицинске терминологије широко је прихваћена за
описивање специфичног деловања специјалних саветника политичких
личности и кампања. Richards, P. (2005) Be Your Own Spin Doctor, Lon
don: Politico’s Publishing, р. 3–4.
12 Грег Дјук је заступао храбро, независно BBC новинарство које је без
страха трагало за истином. Одлучно верујемо да BBC не сме да одуста
не од опредељења да истражује чињенице у потрази за истином…
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Слика 1

После афере, бивши извршни директор Роналда Нил имено
ван је за шефа посебне комисије, чији су чланови интервју
исали скоро четири стотине новинара и старијих уредника.
У коначном извештају13 поручује се:
- Тачност и прецизност су стубови новинарства на Би-бисију. Оно мора бити засновано на чврстим и провереним до
казима и поткрепљено тачним белешкама.
- Тачно и поуздано вођење бележака мора да постане део
обуке новинара, будући да је то примарна новинарска
вештина.
Водећи принцип BBC новинарства: праведни према свима,
како према онима који некога оптужују, тако и према опту
женима. Пре објављивања озбиљне и потенцијално дискре
дитујуће оптужбе оптуженом увек треба оставити могућ
ност за реаговање.
Сасвим је логично да јавност објављене оптужбе трећег ли
ца третира као оптужбе самог BBC-ја, хтео BBC то или не.
То је последица угледа. Ово је веома важна поука за произ
водњу свих новинарских жанрова у емисијама вести: обја
вљивањем оптужби, дајемо им легитимитет и тежину.
У већини случајева, BBC неће објављивати оптужбе против
некога у живим емисијама по систему питање-одговор.
Анонимни извори нису правило, боље је имати именовани
извор. У супротном случају, публика мора да буде обавеште
на зашто је извор остао неименован. Свакако да заштита из
вора остаје основни принцип новинарства.
Појединачно, чувари BBC-јевих уређивачких вредности у
свакодневном емитовању хиљада сати вести јесу уредници
и извршни продуценти.

13 Упор. BBC, The Neil Report and Statement by the Board of Governors, jун
2005, доступно преко http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/
howwework/reports/neil_report.html (приступљено 8. јуна 2013).
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Презентери су одговорни појединачним уредницима и оба
везни су да се придржавају кључних вредности BBC-ја.
У средишту новинарства је добро обучена новинарска радна
снага (a well trained journalistic workforce). Стога је њихова
обука битна и Нилов извештај препоручује оснивање нови
нарског колеџа за део од чак 7 хиљада људи унутар инфор
мативног сегмента британског јавног сервиса (BBC News).
Суочавање са жалбама такође тражи реформу унутар систе
ма BBC.
Извештај је обновио идеју о пет новинарских вредности:
- истина и тачност;
- служење јавном интересу;
- партијски баланс (непартијност) и разноврсност ставова;
- независност и
- поузданост.
Старији новинарски зечеви са чуђењем су забележили де
таљ да њихове млађе колеге ове принципе не знају наизуст.

BBC-јев круг педофилије
Отворио га је случај почившег водитеља дечјих емисија Џи
мија Савила и нико га још није сасвим затворио, али су због
њега прошле јесени оставку поднела два генерална дирек
тора. Нови капетан тог брода, између осталог, треба да от
пусти две хиљаде радника у наредних пет година и да 2016.
године обнови Повељу о оснивању (The Royal Charter).
Хоће ли запослени опет објављивати плаћени оглас? Тешко,
они сада излазе на улице и протестују због саме најаве неко
лико стотина отказа.

Изгубили разум, остали без срца
,,Зашто да плаћам претплату, кад већ плаћам кабловску те
левизију”, сажима читаву емотивну дилему гледалаца те
левизије у осиромашеној држави. Још јасније, ту грешку у
представљању улоге јавних сервиса открива сама, наизглед,
логична порука са говорнице у току јавне расправе о измени
медијских закона у Србији: ,,Ја сам власник приватне стани
це која емитује и вести. Хоћу и ја део претплате”.
Док су јавни медијски сервиси очекивали од својих држава
помоћ и од својих јавности подршку, на основу чињенице
да раде добар посао, док су веровали у способност савреме
ног друштва да рационално процени значај таквог медијског
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приступа (информација, образовање, култура и прочишће
на забава), неко други је добио емотивну подршку власти и
публике, како у медијској, тако и у политичкој сфери. PSM
(Public Service Media) су тако остали и без разума и без срца.
Приходи јавног медијског система то једним делом потврђу
ју. Статистика показује да су приходи чланица ЕБУ пали за
7,4 одсто од 2006. до 2011. године. С друге стране, комерци
јални емитери су остварили позитиван раст прихода од 1,8
одсто у истом периоду, каже Дејвид Луис, начелник Сектора
за односе са чланицама Европске радиодифузне уније14.
Новац је само једна страна овог проблема. Седиште нор
малности савременог европског друштва измештено је из
вечерњег дневника у ријалити телевизију, Монти Пајтон је
постао курсиста, а наследници сер Дејвида Атанбороуа пре
срећни су кад добију хонорарни посао на пољопривредном
имању.

Стара мантра у новом језику
Jавни медијски сервис у Европи, која је постојбина тог вр
хунског достигнућа савремене цивилизације, наредне деце
није мора да нађе начин да, у окружењу светске економске
кризе, новим средствима образложи стару мантру. Ту се ни
шта није променило, савремено друштво је и даље дубоко
подељено по социјалним и етничким шавовима и јавна те
левизија представља важан елемент друштвеног мира. Дру
штву је потребан независан извор информација и критичког
просуђивања, транспарентно и из јавних фондова финанси
рани ослонац културе, стуб образовања, чувар националног
идентитета  и кохезије мултикултурног друштва.
Мантра је сасвим тачна, али је све скупља и скупља. И све
теже доказива. Све је теже веровати да се PR PSM битка за
нормалност може добити јер се води на пољу којим је већ
протутњао један рат и осиромашио поражену средњу класу.
Не чуди стога што је PSM најјачи на северу Европе: Данска,
Шведска и Финска су седма, осма и петнаеста земља по дру
штвеном производу у свету.
Гледајући документа ЕБУ стиче се утисак да се и у Жене
ви затварају очи пред најсуровијим последицама. Концепт
јавног медијског сервиса пропада. Друга последица још је
поразнија: има ли некога кога је за то брига? Треће, после
дица одустајања од те цивилизацијске вредности биће још
опаснија.
14 Цвејић, Б. (6. јун 2013) Дејвид Луис: РТС и РТВ под будним оком Европ
ске комисије, Данас, стр. 4–5.
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Други крај штапа
Управо зато је неопходно да се ужа страна ПР штапа нађе и
са друге стране јавних медијских сервиса, у рукама компе
тентних и ка споља окренутих ПР служби. Оне не би смеле
да се зауставе на пословима који се лаконски описују као
промоција сопственог програма на дневном нивоу, перио
дична промоција појединачних програма, контакти са нови
нарима, израда и дистрибуција саопштења и најава, орга
низација прес-конференција, периодични догађаји, промолица...
Јавним сервисима је ПР потребан да би стварањем корпо
ративног имиџа и укупног имиџа ЕБУ друштво прихватило
чињеницу да се са уништавајућим силама мора борити. И
то није само економија, јер се друштвено ткиво Европе пара
дуж свих шавова.
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PUBLIC RELATIONS OF THE PUBLIC SERVICE MEDIA
Abstract
Funds available to public service broadcasters have shrunk all across
Europe and the world economic crisis is not the single reason behind
this. PSM (Public Service Media) have lost a good portion of public
support and there lies the second most important reason. There are
fewer opportunities to preserve this sort of the media in contemporary
societies, caught in the middle of clashes and impoverished. And this is
not a problem solely for the employees of such usually widely staffed
systems of the national television and radio companies. The stakes are
much higher, affecting cohesion of the European society. This article
presents an analysis of the major trends in the funding of public services
and their positioning, asking why they are not allowed to be viewed
in a better light? Why do they seem to restrain themselves from PR
activities?
Key words: Public Service Media, PR, EBU, subscription fee, BBC,
journalistic values
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UTICAJ SLUŽBI ZA
ODNOSE SA JAVNOŠĆU
LOKALNIH UPRAVA NA
UREĐIVAČKU POLITIKU
ONLINE IZDANJA LOKALNIH
JAVNIH EMITERA
STUDIJE SLUČAJA: RADIO BIJELO
POLJE I RADIO TIVAT
Sažetak: U radu se istražuje u kojoj mjeri službe za odnose s javnošću
lokalnih uprava utiču na uređivačku politiku online izdanja lokalnih
javnih emitera tj. dvije radio stanice: Radio Bijelo Polje i Radio Tivat.
Za potrebe ovog rada formiran je poseban kodni list sa kategorijama
čija će analiza pokazati na koji način odnosi s javnošću utiču na ure
đivačku politiku pomenutih medija. Analiza se odnosi na period od 1.
do 31. maja 2013. godine. Koristićemo se kvantitativno-kvalitativnom
metodom, potom metodom analize sadržaja i komparativnom metodom.
Posebno ćemo istražiti na koji način ovi mediji tretiraju saopštenja ili
izjave za medije i sl. koji se distribuiraju iz lokalne uprave. Takođe
ćemo istražiti ko su izvori informisanja ovih medija, da li im lokalna
uprava plasira samo formalne sadržaje, odnosno da li se može otkriti
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prikriveni uticaj iste na medije. Lokalne uprave Bijelo Polje i Tivat su
identično struktuir ane, tako da će u radu biti objašnjeno na koji način
one funkcionišu, a potom i na koji način koriste lokalne medije. Ka
ko obje lokalne uprave imaju službe zadužene za odnose s javnošću,
istražićemo opseg njihovog djelovanja i nadležnosti koje su im date
opštinskim propisima.
Ključne riječi: službe za odnose s javnošću, uređivačka politika, Radio
Bijelo Polje, Radio Tivat

Uvodne napomene
U radu su predstavljeni rezultati istraživanja, sprovedenog u
periodu od mjesec dana (maj 2013. godine), koja se odnose na
onilne izdanja dva lokalna javna emitera i to na Radio Bijelo
Polje i Radio Tivat, a tiču se uticaja službi za odnose s javnošću
lokalnih uprava na uređivačke politike pomenutih medija.
Uzorkovani su tekstovi iz ova dva medija s namjerom da se te
ritorijalno pokrije lokalna uprava i medij sa sjevera Crne Go
re (opština Bijelo Polje i Radio Bijelo Polje) i lokalna uprava i
medij sa juga Crne Gore (opština Tivat i Radio Tivat). Izabrani
mediji su, po vlasničkoj strukturi, lokalni javni emiteri, a njiho
va komparacija će pokazati u kojoj mjeri na uređivačku politiku
istih utiču organi lokalne uprave.
Osnovni cilj ovog istraživanja jeste da utvrdi i analizira načine
na koji lokalne uprave, putem službi za odnose s javnošću, utiču
na uređivačku politiku online medija.
Posebni ciljevi su: analiza medijskih tekstova o lokalnoj upravi
uključujući pitanja:
Kako je informacija plasirana mediju?
Šta je poslužilo kao osnova za objavljeni tekst?
Ko su subjekti tekstova o lokalnoj upravi?
Takođe, jedan od posebnih ciljeva jeste komparativna analiza
medijskih tekstova o temi lokalne uprave.
Jedinicu analize činio je tekst, koji u online medijima ostaje vi
dljiv i poslije objavljivanja i arhiviran u prostoru medija. Tekst
je konačan u prostoru i vremenu, osim u slučaju da autor teksta
ili urednik ne odluči da to bude promijenjeno. Osnovni termini
koji su korišćeni u istraživanju su lokalna uprava i službe za od
nose s javnošću.1
1 Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi (Sl.RCG 3/2010) navedeno je (u čl. 19)
da su “organi lokalne samouprave” skupština i predsjednik opštine, dok su
“organi lokalne uprave” - lokalni organi koji obavljaju prvenstveno upravne
poslove (sekretarijati, direkcije, uprave). Mi ćemo za potrebe ovog rada kao
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Opštine Bijelo Polje i Tivat su skoro identično struktuirane, pa
ćemo, ukratko, navesti upravo tu strukturu, jer iz nje i potiču po
tencijalni uticaji na lokalne medije.
Lokalnu (samo)upravu Bijelog Polja čine: Skupština opštine,
predsjednik, potpredsjednici, glavni administrator, organi lokal
ne uprave i javne ustanove i preduzeća. Organe lokalne uprave
čine menadžer i pet Sekretarijata (za preduzetništvo i ekonom
ski razvoj, za finansije, za uređenje prostora i održivi razvoj, za
stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, za opšte, upravne po
slove i društvene djelatnosti). Ostali organi lokalne uprave su:
Komunalna policija, Služba za zajedničke poslove, Direkcija za
imovinu i zaštitu prava Opštine, Direkcija za izgradnju i inve
sticije, Uprava javnih prihoda, Centar za informacioni sistem,
Služba zaštite, Služba za protokolarne poslove i Služba za unu
trašnju reviziju. Javne ustanove i preuzeća su: JP Komunalno
“Lim’’, JU Centar za djelatnosti kulture, JU centar za sport i
rekreaciju, JU Centar za podršku djeci i porodici, JP Vodovod
‘“Bistrica’’, JU Dnevni centar “Tisa’’ i JU Ratkovićeve večeri
poezije.
Za ovaj rad su od značaja djelatnosti Službe za protokolarne po
slove i Centra za informacioni  sistem. Služba za protokolarne
poslove značajna je zbog toga što, između ostalog, “obezbjeđuje
materijale i preko Centra za informacioni sistem - Biroa za od
nose sa javnošću, organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa
obavještavanjem javnosti o radu predsjednika i organa i službi
lokalne uprave’’2. Dok je Centar za informacioni sistem znača
jan, što između ostalog,”…obavještava o organizovanju tribina,
okruglih stolova, objavljuje izvještaje o rezultatima javne ras
prave, izvještaje sa sjednica Skupštine Opštine i donijetim od
lukama i drugim aktima, aktivnostima koje preduzimaju organi
Opštine i dr3.’’
Lokalna (samo)uprava Tivat je struktuirana na skoro identi
čan način kao i ona u Bijelom Polju. Sastoji se od Skupštine,
predsjednika, potpredsjednika, glavnog administratora i organa
lokalne uprave - tačnije sekretarijata, direkcija i službi za vr
šenje specifičnih poslova. Jedna od tih službi je i Služba pred
sjednika opštine, koja između ostalog ima u opisu posla”...
poseban subjekat uzeti predsjednike opština i, kao drugi važan subjekat, or
gane lokalne uprave, te se nećemo strogo pridržavati terminologije iz ovog
Zakona.
2 Služba za protokolarne poslove opštine Bijelo Polje, dostupno na: http://
www.bijelopolje.co.me/index.php/lokalna-uprava/organi-lokalne-uprave/
ostali-organi/sluzba-za-protokolarne-poslove, posjećeno 20. 6. 2013. godine.
3 Centar za informacioni sistem opštine Bijelo Polje, dostupno na: http://www.
bijelopolje.co.me/index.php/lokalna-uprava/organi-lokalne-uprave/ostali-or
gani/centar-za-informacioni-sistem, posjećeno 20. 6. 2013. godine
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obezbjeđivanje materijala i organizovanje saradnje sa novinari
ma u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu Predsjednika i or
gana lokalne uprave i javnih službi; vršenje i drugih poslova radi
obezbjeđivanja javnosti rada Predsjednika i službe u saradnji sa
nadležnim sekretarijatom - informacionim centrom.’’4
Zadatak svih opština, pa i ove dvije možda se najbolje iskazu
je u sledećem opažanju: “Promjene u globalnom društvu, pro
mjene društvenog sistema i njegovih institucija, kao i promjene
grada kao globalnog oblika društvenog života, imaju smisla ako
dovode do promjena u svakodnevnom životu, tj. ako doprino
se njegovoj humanizaciji ili smanjenju njegove alijenacije i
reifikacije.’’5
Osim lokalne uprave,  drugi ključni termin jesu odnosi s javnoš
ću. Kako Kljajić primjećuje ’’Veoma je teško precizno, jasno i
sveobuhvatno definisati odnose sa javnošću i većina, ako ne i
sve definicije predstvaljaju prije opise efekata odnosa sa javnoš
ću, nego potpune definicije’’.6 Za ovaj rad je adekvatnija defi
nicija da ’’Odnosi s javnošću predstavljaju funkciju upravljanja
čiji je zadatak da uspostavlja i njeguje uzajamno korisne veze
između organizacije i različitih javnosti koje je okružuju, i od
kojih zavisi uspjeh ili neuspjeh pomenute organizacije.’’7

Rezultati istraživanja za Radio Bijelo Polje online izdanje
Tokom trideset i jednog dana u maju mjesecu 2013. godine, u  
online izdanju Radija Bijelo Polje, je objavljeno ukupno 18 tek
stova koji se odnose isključivo na temu lokalne uprave. Inte
resantan je podatak da je tema lokalne uprave u ovom online
izdanju u identičnim procentima (po 39%) u glavnom fokusu i
jedna od više tema, dok se kao sporedna tema pojavljuje u 22%
tekstova (tabela 1).
Gledano po danima, u online izdanju Radija Bijelo Polje najviše
je tekstova objavljeno 29. maja 2013. godine i to četiri.

4 Služba predsjednika Opštine Tivat, dostupno na: http://opstinativat.com/
component/content/article/926.html, posjećeno 20.6.3013. godine
5 Vujović, S. Urbana svakodnevica devedestih godina, u: Javna i kulturna po
litika, priredila Dragićević Šešić, M. (2002), Beograd, str. 31.
6 Kljajić, V. (2012) Intervju u štampi, u online magazinima, na Internetu, Beo
grad, str. 138.
7 Katlip, S. M., Senter A. H. i Brum G. M. (2006) Uspešni odnosi s javnošću,
Beograd, str.11.
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Tabela 1 Tema lokalne uprave u tekstovima online izdanja 
Radija Bijelo Polje (ukupan broj tekstova i %)

Kada posmatramo kategorije na koje se odnose tekstovi o lokal
noj upravi, najviše su se objavljivali tekstovi koji se odnose na
društvo (22%), dok se isti procenat (po 17%), odnosi na organe
lokalne uprave, Evropu, EU, obrazovanje, ekonomiju i privredu
(Grafik on 01). Manji broj tekstova se odnosio na kategorije lo
kalne uprave – konkretno predsjednika, i kulturu (po 5%) .

Grafikon 1 Najčešće identifikovane kategorije na koje se odnose
tekstovi o lokalnoj upravi

U online izdanju Radija Bijelo Polje dominiraju tekstovi o lo
kalnoj upravi koji su inicirani upravo od ove radio stanice. Čak
deset od osamnaest tekstova je medijski inicirano, što je više
od polovine objavljenih (odnosno 56%). Na drugom su mjestu
saopštenja za javnost, kojih je bilo ukupno pet (ili 28%), dva
hibridna žanra i jedan javni poziv (Tabela 02). Ako bismo uzeli
u obzir samo ove rezultate online izdanja Radija Bijelo Polje,
mogli bismo zaključiti da je uređivačka politika u izuzetno viso
kom procentu samostalna u kreiranju svakodnevnog sadržaja u
odnosu na lokalnu upravu.
Interesantan je podatak da u posmatranom periodu nijedan tekst
za osnovu nije imao konferenciju za medije, izjavu ili javni
poziv.
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Tabela 2 Osnova za tekstove na temu lokalne uprave na Radiju 
Bijelo Polje (ukupan broj tekstova i %)

O lokalnoj upravi najviše govore upravo organi lokalne uprave
i javne ustanove i preduzeća, u više od polovine tekstova (od
nosno 59%). Posle njih, u identičnim procentima se kao subjek
ti pojavljuju predsjednik opštine, NVO i kompanije (po 9%).
U ulozi subjekta se u najmanjoj mjeri pojavljuju građani, jav
ne ličnosti i državni organi EU i zemalja Zapadnog Balkana
(grafikon 2). S druge strane kao objekti, dakle kao oni o kojima
se govori dominiraju građani, u čak 82% tekstova. Organi lokal
ne uprave i državni organi EU su takođe oni o kojima se govori,
procentualno u 12%, odnosno 6 %.

Grafikon 2 Subjekti tekstova o lokalnoj upravi u online izdanju
Radija Bijelo Polje

Rezultati istraživanja za Radio Tivat - online izdanje
U online izdanju Radio Tivta je objavljeno ukupno 23 teksta na
temu lokalne uprave u periodu od 1. do 31. maja 2013. godine.
Tema lokalne uprave je u skoro 2/3 tekstova u glavnom fokusu,
što govori o značajnoj zastupljenosti teme u ovom online izda
nju. Kao sporedna tema se lokalna uprava nalazi u 26% teksto
va, dok nije evidentirana kao jedna od više tema (tabela 3).
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Najviše informacija po danu, tj. po tri teksta objavljena su 13,
24, i 31. maja 2013. godine. Ostalim danima su objavljivani po
jedan ili dva teksta o lokalnoj upravi.

Tabela 3 Tema lokalne uprave u tekstovima online izdanja 
Radio Tivta (ukupan broj tekstova i %)

Kategorije na koje se odnose tekstovi su veoma koncentrisani na
lokalnu upravu. Naime, 79% tekstova se odnosi na predsjednika
opštine Tivat i organe lokalne uprave (grafikon 3), dok se ostali
tekstovi odnose na državne organe, društvo i ekonomiju/privre
du (sve tri kategorije 21%).

Grafikon 3 Najčešće identifikovane kategorije na koje se odnose
tekstovi o lokalnoj upravi

Kao osnove za tekstove, objavljene u online izdanju Radio Tiv
ta, u najvećem procentu se nalaze saopštenja za javnost (70%)
ili 16 od ukupno 23 objavljenja teksta. Sa po 9% zastupljeni su
javni pozivi, izjave, medijski inicirani tekstovi, dok je u 4% tek
stova zabilježen hibridni žanr. U analiziranom periodu nije bilo
niti jedne konferencije za medije ili intervjua koji je poslužio
kao osnova za tekst objavljen u online izdanju. (tabela 4)
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Tabela 4 Osnova za tekstove na temu lokalne uprave na 
Radio Tivtu (ukupan broj tekstova i %)

Kao subjekti, dakle, kao oni koji govore o lokalnoj upravi su ve
oma koncentrisani na predsjednika opštine Tivat, organe lokalne
uprave i državne organe (grafikon 4). U više od polovine teksto
va se kao subjekti javljaju organi lokalne uprave (57% tekstova),
poslije njih je predsjednik u 26% tekstova i državni organi u
17% tekstova. Gledano prema broju tekstova, u trinaest od dva
deset i tri teksta subjekti su organi lokalne uprave.
S druge strane, kao objekti, takođe, dominiraju organi lokalne
uprave (u 57% tekstova), dok se predsjednik opštine Tivat kao
objekt javlja u 4% tekstova. U kategoriji objekata identifikovani
su građani u 39% tekstova, što navodi na zaključak da se lokalna
uprava u prilično visokom procentu intezivno bavi pitanjima od
najšireg interesa. Prema broju tekstova posmatrano, u 13 teksto
va su objekti organi lokalne uprave, u devet građani i u jednom
predsjednik (grafikon 4).

Grafikon 4 Subjekti tekstova o lokalnoj upravi u online izdanju Ra
dio Tivta (prema broju tekstova)
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Objedinjeni rezultati istraživanja za Radio Bijelo
Polje i Radio Tivat - online izdanja
U objedinjenim rezultatima istraživanja analiziraćemo najvažni
je kategorije iz kodnog lista i to: temu lokalne uprave, kategoriju
na koju se tekst odnosi, povod, potom osnovu koja je poslužila
za objavljivanje teksta u medijima, prezentaciju teksta, vrstu na
slova, autorstvo, veličinu teksta, žanr, subjekat i objekat, kao i
vrednosni odnos subjekta, ali i novinara prema temi.
Radio Bijelo Polje i Radio Tivat (u online izdanjima) objavili su
ukupno četrdeset i jedan tekst koji se odnosi isključivo na temu
lokalne uprave, za period od 1. do 31. maja 2013. godine.
Maj je mjesec u kome se obilježavalo nekoliko važnih datuma
koji su propraćeni u medijima. Ti datumi su:
- 5. maj – Vaskrs – vjerski praznik (protokolarne čestitke oba
predsjednika opština upućene su građanima povodom praznika);
- 9. maj – Dan Evrope i
- 31. maj – Svjetski dan borbe protiv pušenja.
Oba medija u glavnom fokusu  imaju temu lokalne uprave u više
od polovine tekstova (u 59% ), dok se ona kao sporedna tema
nalazi u 26%, odnosno jedna od više tema u 18% tekstova.
Najvećim dijelom, tekstovi su se odnosili na kategorije - orga
ni lokalne uprave (39%), za kojima slijede predsjednici opština
(15%), pa tek onda na državne organe i organe EU. Dakle, skoro
polovina tekstova ova dva medija je fokusirana na organe koji su
faktori upravljanja na lokalnom nivou.
Bitna odrednica angažovanosti medija u obavljanju svakodnev
nog posla jeste i povod koji je poslužio za objavljivanje teksta.
Objedinjeni rezultati pokazuju da su oba medija imala kao po
vod aktuelan događaj u 85% tekstova, dok je 15% tekstova me
dijski inicirano. U ovom periodu nije bilo ni jednog teksta koji
je kao povod imao konferenciju za medije.
Objedinjeni rezultati pokazuju da su osnova za objavljivanje
tekstova saopštenja za javnost (54%). Mediji kao inicijatori tek
stova o lokalnoj upravi identifikovani su u 25% tekstova, dok
se u po 5% tekstova kao osnova nalaze javni pozivi i izjave, a
najmanje ima hibridnih žanrova (3%).
Ovaj rezultat nas navodi na zaključak da lokalne uprave imaju u
visokom procentu uticaja na uređivačku politiku online izdanja
ova dva medija, posebno što su medijski inicirani tekstovi dvo
struko manje zastupljeni u odnosu na saopštenja za javnost koja
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plasiraju Služba za protokolarne poslove opštine Bijelo Polje i
Služba predsjednika opštine Tivat.   
Tekstovi u oba medija su ilustrovani fotografijama u 63% ob
javljenog sadržaja, dok je 25% sadržaja objavljeno samo kao
tekst. Tekstovi se prezentuju i kombinovanjem teksta, fotografi
ja, video zapisa u čemu prednjači Radio Bijelo Polje. Kada bi
smo analizirali u kojoj mjeri je tekst ilustrovan odgovarajućom
fotografijom, mogli bi da zaključimo da Radio Bijelo Polje ima
kvalitetnije i reprezentativnije fotografije, usko povezane sa te
mom na koju se odnose.
Kako online mediji imaju mogućnost “neograničenog’’ prostora
za objavljivanje sadržaja, logično je i što dominiraju veliki tek
stovi (duži od polovine jedne stranice) i njih ima 44%. Prilično
ujednačen je procenat kratkih (nekoliko rečenica) i srednjih tek
stova (do polovine stranice) i to 29%, odnosno 27%.
Što se tiče naslova tekstova, oni su skoro apsolutno informativni
i to u čak 98% tekstova, dok su samo u 2% tekstova zabilježeni
metaforički naslovi. Nije zabilježen ni jedan senzacionalistički
naslov, što govori u prilog uređivačkim politikama ova dva me
dija. Uloga naslova u online medijima je velika i kako tvrdi Fa
ust ,,...cilj naslova u online medijima je da pruži čitaocu pogled
na priču i privuče ga da pročita ostatak priče’’8
I Radio Bijelo Polje i Radio Tivat u pogledu autorstva teksto
va imaju negativne rezultate. Naime, svi tekstovi iz oba medija
(njih 41) nemaju naznačeno autorstvo. Tekstovi nisu potpisa
ni niti punim imenom i prezimenom autora/novinara, niti ini
cijalima. Takođe, ni u jednom tekstu kao autori nisu navedene
agencije ili da je autor/novinar iz drugog medija. Implicitno bi
se moglo zaključiti čitanjem tekstova, posebno kada su oni me
dijski inicirani, da autor jeste iz toga medija, ali konačan potpis
autora nedostaje. Jedno od objašnjenja jeste da se podrazumjeva
da kada su tekstovi već objavljeni u online izdanjima da su i au
tori iz određenog medija, ali to nije dovoljno za profesionalno
urađen tekst.
Gledano po žanrovima, dominiraju faktografski žanrovi, poseb
no vijesti i to 46%, potom izvještaji 29%, intervjui (pitanje-od
govor) sa 2%. Od analitičkih žanrova, zabilježeno je 12% člana
ka. Iz ovih rezultata proizilazi da je i logično da je odnos autora,
dakle onih koji su kreirali tekstove apsolutno neutralan, što ta
kođe govori o uređivačkoj politici oba medija.

8 Foust, J. C. (2011) Online journalism: principles and practices of news for
the web, Arizona, p.186.
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Ako analiziramo kategoriju subjekat za oba medija, dolazimo
do rezultata po kome su organi lokalne uprave i predsjednik su
bjekti u 62% tekstova o lokalnoj upravi, nakon njih su sa 13%
zastupljene javne ustanove i preduzeća, državni organi sa 9%.
U nešto manjem procentu sa 4% i manje javljaju se kompanije,
preduzeća, NVO, javne ličnosti i građani.
S druge strane, kao objekti u više od polovine tekstova su za
bilježeni građani (58%), dok se organi lokalne uprave i pred
sjednik identifikuju kao objekti u 41% tekstova, a u najmanjem
procentu se javljaju državni organi.
I na kraju, vrednosni odnos subjekta prema temi lokalne uprave
je u svim tekstovima neutralan. Nije bilo ni pozitivnog, ni nega
tivnog odnosa subjekta prema temi.

Zaključak
Da postoji uticaj lokalnih uprava na ova dva lokalna medija Radio Bijelo Polje i Radio Tivat, najbolje ilustruje podatak da
je kao osnova za objavljivanje teksta u istim poslužilo čak 54%
saopštenja za javnost, plasiranih upravo iz lokalnih uprava. Ako
povežemo ove rezultate sa rezultatima koji se tiču žanra, a koji
je isključivo faktografski u 77% tekstova, onda to pokazuje pri
ličnu neangažovanost medija da temama pristupe uz drugačijeg
ugla ili da se urade dublje analize dešavanja na lokalnom nivou.
I Radio Bijelo Polje i Radio Tivat imaju nekoliko istovjetnih
rezultata ovog istraživanja, koji pokazuju da ovi mediji imaju
uređivačku politiku koja se drži osnovnih pravila profesije. Npr,
veoma važan podatak do kojeg se došlo jeste da je u svim teksto
vima odnos novinara prema temi bio neutralan (100%). Dakle,
nije bilo pozitivnog, ni negativnog stava novinara prema temi,
što se donekle može objasniti  time što su tekstovi uglavnom za
snovani na faktografiji.
Takođe, skoro svi naslovi (98%) su informativnog tipa, što do
voljno govori o uređivačkoj politici oba medija, s obzirom na
činjenicu da mediji u Crnoj Gori generalno klize ka senzaciona
lizmu, zarad čitanosti, slušanosti, gledanosti.
Posebnu pažnju obje lokalne uprave i oba medija treba da posve
te građanima. Istraživanje je pokazalo da se građani kao subjekti
javljaju u samo 2% tekstova, dok se kao objekti javljaju u 58%
tekstova. Dakle, vidljiva je pasivna uloga građana u javnom ži
votu na lokalnom nivou. Implicitno se može zaključiti da gra
đani nijesu uključeni u procese gdje se donose značajne odluke
na lokalnom nivou, ali s druge strane oni jesu, u velikoj mjeri,
predmet interesovanja lokalne uprave.
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Online mediji generalno su u prednosti nad ostalim medijima
zbog mogućnosti koje su donijele upravo nove tehnologije, a
ogledaju se prije svega u multimedijalnom izvještavanju. Rajan
Tornburg (Ryan M. Thornburg) objašnjava suštinu tog izvješta
vanja na sledeći način: ,,Najbolje multimedijalne priče dozvo
ljavaju da tekst ‘ispriča’ najbolji dio priče – analize, trendove,
motive, dok audio i video prikazuju djelove priče koje oni mogu
najbolje ispričati: ljudske emocije, sukobe i okruženje u kome se
priča smješta’’9. Upravo ovu prednost online medija mogu da is
koriste lokalni mediji i da sva dešavanja na lokalnom nivou pri
bliže građanima i da istovremeno imaju u potpunosti autentične
sadržaje, a ne one (kako je istraživanje za ovaj rad pokazalo)
koji se ne baziraju na saopštenjima za javnost iz lokalnih uprava.
Zavod za statistiku Crne Gore (Montstat), 2012. godine je spro
veo istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih teh
nologija u Crnoj Gori. Cilj istraživanja bio je da se dobiju podaci
o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih teh
nologija u domaćinstvima, kod pojedinaca i preduzeća. Pome
nuto istraživanje je obuhvatilo domaćinstva sa najmanje jednim
članom koji ima između 16 i 74 godine starosti, kao i pojedince
iste starosti.
U saopštenju10 koje je Montstat objavio nakon istraživanja, iden
tifikovano je da 51,3% domaćinstava ima pristup računaru, što
je za 4,7% više nego u 2011. godini. Što se tiče upotrebe Inter
neta 56,8% lica je izjavilo da je koristilo Internet u poslednja 3
mjeseca, pri čemu 80,8% njih je koristilo Internet svakog dana
ili skoro svakog dana. Takođe se u odnosu na 2011. godinu pro
cenat lica koja su koristila Internet u poslednja 3 mjeseca pove
ćao za 10,3%.
Gledano prema starosnoj dobi, Internet svakog dana ili skoro
svakog dana koristi 80,8% lica između 16 i 24 godina, dok su
lica između 65 i 74 godina koristila Internet svakoga dana 65%.
Prema polu analizirano, nalazimo da su, prilično ujednačeno,
koristili Internet i muškarci i žene, tačnije 80,6%  muškarci u od
nosu na 82,3% - koliko su žene koristile Internet. Ovi se podaci
odnose na lica koja su koristila Internet u poslednja tri mjeseca.
Za ovaj rad važan je rezultat pomenutog istraživanja koji se od
nosi na aktivnosti koja su lica preduzimala preko Interneta u
9 Thornburg, R. M. (2011) Producing online news: digital skills, stronger sto
ries, Washington, p. 194.
10 Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2012.
godini, dostupno na, http://www.monstat.org/userfiles/file/ICT/IKT%20
U%20DOMACINSTVIMA%202012%20PDF.pdf, posjećeno 1.6.2013. go
dine
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poslednja 3 mjeseca. Na prvom mjestu je čitanje ili preuzimanje
online novina ili časopisa sa 82,7%, na drugom mjestu je slanje
poruka preko društvenih mreža sa 77,1%. Ispitanicima nije bilo
postavljeno pitanje o svim vrstama medija koje prate putem In
terneta, već su isti generalizovani kao online novine ili časopisi.
Podaci bi bili potpuniji da su mediji klasifikovani kao online
izdanja radio i TV stanica, a ne samo novina.
Prema ovim podacima, značajan procenat crnogorske populaci
je se svakodnevno koristi Internetom. Postojanje online izdanja
omogućava da tradicionalni mediji, kakav je radio, iskoristi sve
prednosti Interneta i objavljuje informacije i brže i opširnije, ne
go što je to moguće na radiju. Sa napomenom da ovdje ne govo
rimo o kvalitetu, tačnosti i pouzdanosti informacije, objavljene
po svaku cijenu u što kraćem roku.
U ovakvim, novim okolnostima, lokalne uprave su, u najvećoj
mogućoj mjeri, iskoristile prednosti online medija za obavješta
vanje javnosti o temama kojima se oni i bave.
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INFLUENCE OF THE PR SERVICES OF LOCAL
GOVERNMENTS ON THE EDITORIAL POLICY
OF ONLINE EDITIONS OF LOCAL PUBLIC
BROADCASTERS
CASE STUDIES: RADIO BIJELO POLJE AND RADIO TIVAT

Abstract
The paper explores the extent of influence of the services for public
relations of local governments on the editorial policy of the online
editions of local public broadcasters, namely the two radio stations
of Radio Bijelo Polje and Radio Tivat.   For this paper we set up a
special code sheet with categories whose analysis will show how
public relations affect the editorial policy of the mentioned media.  The
analysis refers to the period from the May 1st to May 31st, 2013. We
have used a quantitative and qualitative method, the content analysis
method and the comparative method. We have also explored how
these media handle the press or media releases distributed by the local
government. Also, we have explored the sources of information of these
media, if the local governments had just placed a formal content, and
whether any concealed impact of local governments on the local media
was detected. The local governments of Bijelo Polje and Tivat are
identically structured so the paper explains how they work and how they
use the local media. Knowing that both local authorities have services
for public relations, we have explored the scope of their activities and
responsibilities accorded to them by the municipal regulations.
Key words: service for public relations, editorial policy, Radio Bijelo
Polje, Radio Tivat
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НОВИ МЕДИЈИ У ОДНОСИМА
С ЈАВНОШЋУ
Сажетак: У ери интернета вријеме има нову мјеру. Oно што је
ново у реалном свијету, када се гледа кроз призму интернета и
нових медија, може бити историјски тренутак. Термин ”нови ме
дији” већ сада има друго значење, у односу на вријеме у којем је
настао, када се односио углавном на интернет. У коштац са но
вим медијима ухватили су се и односи с јавношћу, који у њима виде
потенцијал за лакше, брже и ефикасније остваривање властитих
циљева. Све већи број организација препознало је нове медије као
плодно тло за остваривање својих циљева. Предности употребе
нових медија у односима с јавношћу су превазилажење простор
них граница, вишесмјерност, брзина и цијена. Приликом комуника
ције путем нових медија, укључен је знатно већи број прималаца
поруке, јер нема просторног и временског ограничења. У оваквим
условима, и поред стандардних односа с јавношћу, односи с јавно
шћу на мрежи испуњавају функцију односа с јавношћу уопште, и
циљева компаније. У супротном, ствара се негативан утисак, и
тако компанија више нема изгледа за успјех код клијената.
Кључне ријечи: новинарство, ПР, нови медији

Увод1
Нови медији доносе незаустављиве промјене, постају дио
свакодневице и суштински мијењају начин на који доживља
вамо медије. У настојању диференцирања нових од старих
медија, већина аутора уводи карактеристике дигиталног и
1 Рад писан за Прву међународну научну конференцију Медији и ПР, Ути
цај ПР-а на уређивачку политику медија у регион, 14-16. јун 2013. Би
јело Поље, Црна Гора. Часопис Култура је регистрован као научни у
Министарству науке Републике Србије под ознаком М 51

328

РАДМИЛА Р. ЧОКОРИЛО и СОЊА ТЕРЗИЋ
интерактивног, имплицирајући неизбјежност увођења тех
нолошког аспекта у разматрање нових медија. Нови медији
омогућавају двосмјерну комуникацију каква раније није би
ла могућа. Новинари, службеници за односе с јавношћу и
оглашивачи служе се новом технологијом да би успјешније
обављали свој посао. Они користе технологију да би радили
ефикасније и брже, као и да би смањили трошкове. Када го
воримо о новим медијима, готово да можемо одбацити све
оно на чему смо заснивали теорије класичних медија и кре
нути испочетка, превасходно их посматрајући кроз аспект
друштвености. Друштвени медији се односе на активности,
праксе и понашања међу заједницама људи који су окупље
ни на интернету да дијеле информације, знања и мишљења,
користећи нове медије.
Дигитални свијет је промијенио комуникацију унутар орга
низација и између организација и њихових јавности. Поја
вом нових медија, односи с јавношћу постају интерактивни
ји. Међутим, главни проблем интерактивних односа с јавно
шћу јесте идентификација “електронских јавности”. У ери
интернета вријеме има нову мјеру, односно оно што је ново
у реалном свијету, када се гледа кроз призму интернета и
нових медија, може бити историјски тренутак. Термин ”но
ви медији” већ сада има друго значење у односу на период у
којем је настао када се односио углавном на интернет. Данас
имамо нове медије у правом смислу те ријечи, друштвене
мреже, блогове, на којима се расправља о друштвеним те
мама. У коштац са новим медијима ухватили су се и односи
с јавношћу, који у њима виде потенцијал за лакше, брже и
ефикасније остваривање властитих циљева. “Wеб-страни
ца је лична карта једне организације и један од канала ко
муникације који ПР професионалци свакодневно користе.
Онлајн билтени и друге електронске публикације користе
се за промотивне активности једнако колико и штампани
материјали, а мејлинг листе организоване по јасно дефини
саним циљним групама постале су неопходне у раду свих
врста организација. Информације, потребне за осмишљава
ње кампања, праћење нових токова у вашој професији као и
рада конкуренције, најчешће се данас траже и налазе на ин
тернету.”2 Управо због те чињенице, нови медији прераста
ју у најмоћније средство једне организације за остваривање
функција односа с јавношћу. Онлајн комуникација не утиче
само на наметање одређених тема пажњи јавности и на об
ликовање јавног мњења, већ на однос између представника
и представљених, публике и емитера. Предности употребе
2 MC online (2012) http://www.media.ba/mcsonline/files/shared/PUBLI
KUM-opis_modula.pdf, стр. 7.
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интернета су превазилажење просторних граница и више
смјерност, а недостаци: преоптерећеност информацијама,
појачана конкуренција за придобијање пажње и проблем
уочавања разлике између конкурената.3 “Друштвени меди
ји могу се дефинисати и као онлајн средства и платформе
које људи користе како би међусобно размјењивали ставове,
схватања, искуства и перспективе.”4 Још боља дефиниција
друштвених медија, када говоримо о односима с јавношћу
била би она Сафкова: “Друштвени медији представљају на
чин на који се ефективно користе комуникационе техноло
гије за успостављање контакта са другим људима, креирање
односа, изградњу повјерења и остваривање комуникације,
кад људи искажу спремност за одређеном акцијом.”5 Дакле,
слично као сама функција односа с јавношћу, и нови медији
служе придобијању наклоности и повјерења, и подстичу на
дјеловање. Као и код било које друге врсте комуникације, и
онлајн комуникација фирме са својим потрошачима треба
да се одвија по унапријед осмишљеној стратегији. “Стра
тегија онлајн комуникације претпоставља унапријед утвр
ђен план о циљевима онлајн комуницирања, објављивања и
праћења онлајн публикација, дефинисање процедура одго
варања на онлајн захтјеве, и дефинисање начина евалуације
ефеката онлајн комуникације“6 У протеклих десет година,
развијено је много типова медија који спадају у друштвене.
Сафко наводи класификацију која се састоји од 15 катего
рија друштвених медија: “Друштвене мреже, публиковање,
дијељење фотографија, дијељење аудио материјала, дијеље
ње видео материјала, микроблоговање, лајвкастови, вирту
елни свјетови, игре, продуктивне апликације, агрегатори,
РСС, претраживачи, мобилне апликације и интерперсонал
не апликације.”7

Развој односа са јавношћу
Истражујући настанак односа с јавношћу, неки се аутори
враћају дубоко у прошлост. Њемац Алберт Eкл (Оeckl) спо
миње да су односе с јавношћу употребљавали Мојсије, Лао
Cе, Буда и Мухамед. М. Кунцзик цитира Клауса Мертена
3 Зерфас, А. и Радојковић, М. (2011) Менаџмент политичке комуникације,
Конрад Аденауер Стифтунг
4 Lincoln, S. (2009). Mastering Web 2.0: Transform your business using key
Website and social media tools, UK London, Kogan page limited
5 Safko, L. (2010) The social media bible: Tactics, tools and strategies for bu
siness success, USA John Willey and sons
6 Варагић, Д. (2011) Online public relation. Преузето 24. 12. 2012. са www.
draganvaragic.com/weblog/
7 Safko, L. (2010) The social media bible: Tactics, tools and strategies for bu
siness success, USA John Willey and sons
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који сматра да су односи с јавношћу почели већ у рају у тре
нутку кад је Ева помоћу технике увјеравања успјела убије
дити Адама да поједе јабуку.

Развој односа са јавношћу у САД-у
Односи с јавношћу појавили су се у Америци током Аме
ричке револуције, односно борбе за власт између аристо
кратије и трговаца. Од давнина, промоција се користи за
прикупљање новца, промовисање идеја, стимулисање трго
вачких подухвата, продавање земље и стварање популарних
личности. Прва институција која је на том континенту си
стемски потраживала новчана средства био је Харвард ко
леџ. Амерички предсједник Андрју Џексон је још 1829. го
дине изабрао првог предсједничког савјетника за штампу у
особи Амоса Кендала. Према раду Political Power through
public relations, аутора Л. Мелтон-Мекинона, Ј. Тедоска и Т.
Лаудера,8 бивши новинар и уредник Кендал обављао је го
тово све послове у Бијелој кући везане за односе с јавношћу,
укључујући писање говора, уређивање државних папира,
слање службених порука и пропусница за новинаре и др. Он
је осмислио и објавио термин кухињски кабинет (kitchen ca
binet) како би представио Џексоновог кључног савјетника.
Утемељио је и новине Тhe Globe, како би представио адми
нистрацију. Гледано с корпоративног аспекта, први сектор
за односе с јавношћу утемељен је 1889. године у компанији
Westinghouse, са сврхом промоције револуционарног систе
ма наизмјеничне струје. Појам односи с јавношћу, од 1897.
године, често се појављује у америчкој жељезници, тачније
у Годишњаку жељезничке литературе. Сврха годишњака је
прикупљање свих документа и поднесака везаних за односе
с јавношћу у жељезници који су објављени или доставље
ни током године, а који би могли имати трајну вриједност.
У почетном периоду многи су амерички универзитети по
кренули иновативне програме промоције. На Универзитету
Yаlе, 1899. године секретаријат је успјешно пренамијењен
у канцеларије за односе с бившим студентима и јавношћу.
Прва њујоршка компанија за односе с јавношћу звала се Par
ker&Li, а основали су је Џорџ Ф. Паркер и Ивy Ледбетер Ли.
Њих су двојица постали партнери након успјешне сарадње
на кампањи Теодора Рузвелта. До Првог свјетског рата и
друге институције оснивају своје канцеларије за односе с
јавношћу. Прва књига из подручја односа с јавношћу зове се
Crystalliysing Public Opinion, а написао ју је Едвард Бернејс.
Књига је штампана у Њујорку 1923. године. У тој се књизи
8 Melton-Mckinon, L., Tedеsca J. аnd Laudera T. (2001) Political Power
Trough Public Relations, Sage publications, Inc., p. 558,
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по први пут уводи термин савјетник за односе с јавношћу.
Исте је године Едвард Бернајс држао први колегиј из односа
с јавношћу на Универзитету у Њујорку. Прва специјализо
вана агенција за односе с јавношћу основана је 1923. годи
не. Савремени односи с јавношћу јављају се тек с периодом
глобалне информатизације. Тај период започиње средином
1960-их. Означава га брже и квалитетније међусобно кому
ницирање, посебно с развојем високе технологије.

Развој односа са јавношћу у Великој Британији
Најважнија карактеристика развоја односа с јавношћу у Ве
ликој Британији је важна улога локалних и централне вла
де, док је допринос приватног сектора био релативно мали
(углавном ограничен на агенције за оглашавање и неколико
кључних организација), пишу Магда Пицка, Џеки Л’Етанг у
раду Public relation and the ques tion of profession alism. Прем
да средишња влада и парламент у Великој Британији одре
ђују цјелокупан законски спектар, локално изабрана тије
ла имплементирају политику унутар ограничења њихових
локалних прорачуна из којих се пружа широк опсег услуга
према локалним заједницама. Почетком XIX вијека, биљеже
се и први изоловани примјери односа с јавношћу у Вели
кој Британији. Према С. Блеку, још 1809. године Министар
ство финансија је, као дио државног апарата, преузело улогу
портпарола за спољну политику. Тадашњи министар финан
сија Лоyд Џорџ организовао је 1912. године тијело које је
запосленима и радницима широм земље требало објаснити
нови закон о осигурању. Након Другог свјетског рата, 1948.
године у Британији је основан први Институт за односе с
јавношћу. Институт је имао велик утицај на развој односа
с јавношћу у Великој Британији. Касније су настале бројне
ПР-агенције, а односи с јавношћу се додатно уводе у при
вреду и тијела власти.

Развој односа са јавношћу у Њемачкој
У литератури се заступа теза да су односи с јавношћу на
стали у САД-у, а да се у Њемачкој јављају тек након Другог
свјетског рата. М. Кунцзик у књизи Односи с јавношћу –
концепт и теорије истиче да постоје разлике између односа
с јавношћу у Њемачкој и оних у САД-у. Амерички односи
с јавношћу су настали у економском сектору као “проти
воружје” индустријских гиганата у борби за јавно мишље
ње. Историја односа с јавношћу у друштвеном сектору у
Њемачкој сеже до времена када Сједињене Америчке Др
жаве још уопште нису постојале, пише Кунцзик и призна
је да односима с јавношћу у Њемачкој, у односу на оне из
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САД-а, недостаје традиције. “Јуче је био оклоп. Данас су то
ваздухопловне снаге. Јуче је било оглашавање. Данас су то
односи с јавношћу”, написали су у својој књизи Тhe fall of
Advertising and the rise of PR Ал Рис и Лаура Рис, указујући
на важност индустрије односа с јавношћу данас у свијету.
Реисови држе да се у будућности може очекивати експлози
ван раст у индустрији односа с јавношћу.

Посао из снова – односи са јавношћу
Бивши амерички предсједник Бил Клинтон, на крају XX ви
јека, уврстио је односе с јавношћу међу десет најперспек
тивнијих индустрија у свијету, а Ноам Чомски сматра да
су односи с јавношћу већ шездесет година најважнија ин
дустрија у САД-у. И Филип Котлер у својој књизи Ten de
adly marketing sins вјерује да односи с јавношћу заслужују
све већи прорачун, посебно у односу на оглашавање, јер су
односи с јавношћу, према њему, бољи инструмент за при
влачење публике. Оваква и друга размишљања придоносе
да број запослених у односима с јавношћу расте све више
“упоредо с организацијским, социјалним, економским и по
литичким силама које утичу на њихов међународни статус
и улогу”.9 Према процјенама Антонија Дејвиса, данас у Ве
ликој Британији ради преко 50.000 људи у односима с јавно
шћу. Постоји и око 1.400 консултантских агенција за односе
с јавношћу. С друге стране Атлантика, у САД-у у индустри
ји односа с јавношћу данас ради преко 200.000 запослених.
Највећи појединачни послодавац је Влада Сједињених Аме
ричких Држава. Само у Агенцији за информисање САД ра
ди преко шест хиљада особа подједнако распоређених у зе
мљи и иностранству. Из америчке перспективе гледано на
“посао из снова” већина специјалиста за односе с јавношћу
концентрисана је у великим урбаним средиштима. Када су
у питању друштвене мреже, код нас је најзаступљенији Феј
сбук. Компаније које користе фејсбук као врсту публиците
та праве странице које се разликују од обичних профила а
намијењене су развијању интеракције између постојећих и
будућих клијената и интересних страна. Функционалност
друштвене мреже Фејсбук приказаћу на примјеру интернет
портал еtrafika.net. Портал постоји нешто више од годину
дана, а за цијело вријеме свог постојања највећи проценат
читаности били су управо линкови са Фејсбук групе порта
ла. Дакле, циљ интернет портала је што већа читаност, а свој
циљ један портал, који је у почетној фази развоја, остварује
управо путем друштвених мрежа, у овом случају Фејсбука.
9 Кутлип, С. M., Центер, A. Х. и Брум, Г. M. (2003). Односи с јавношћу,
Загреб: Накладничка кућа Мате, стр. 30.
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Сразмјерно броју чланова групе, расла је и читаност на пор
талу, тако да је било битно да што више људи буду чланови
групе. Дакле, опстанак и цејлокупан рад портала у великој
вјери зависи од друштвених мрежа, у овом случају Фејсбу
ка. Чланове групе је много лакше добити него задржати, и ту
се користе разни начини да се људима прикаже зашто треба
да остану у групи. Неки од њих су, на примјер, дијељење
награда као што су карте за концерте, филмове, представе.
Најпопуларнији начин је тзв. такмичење у лајковању, гдје
побјеђује онај ко позове највише пријатеља да се учлани у
групу. Фејсбук пружа безброј могућности да организација
оствари свој циљ, односно да повећа публицитет и приволи
публику да користи њене услуге.
Фејсбук објава на званичној страници Демофест клуба у Ба
њалуци, 25. 12. 2012:
Драги пријатељи и посјетиоци Демофест клуба,
Желимо да вас обавијестимо да смо уважили ваше примјед
бе, те да од првог јануара укидамо купоне који су вриједили
као конзумација. Ваше сугестије и конструктивне критике
су и даље добродошле.
Ваш ДФК
Овај пост је примјер добрих односа с јавношћу преко дру
штвених медија. Клијентима ствара осјећај повезаности, ва
жности и битности њихових ставова и планирања рада, и
дјелује као да ДФК заиста ради због њих, а не, на крају кра
јева, за своје властите интересе. Нови медији могу да дају и
негативне резултате, који су, опет, дугорочнији од оних које
производе масовни медији. Опет имамо примјер са Демо
фест клубом у Бањалуци. На прошлогодишњем наступу
србијанске групе “Репетитор”, када су избацивачи клуба из
бацили чланове бенда напоље, јер су, наводно, унијели не
дозвољено алкохолно пиће у локал. Након избацивања, ис
пред локала је дошло до туче, гдје је група младића физички
напала чланове бенда, а избацивачи клуба нису реаговали,
са образложењем да није њихова надлежност да дјелују из
ван просторија клуба. На званичној страници клуба, данима
су се оглашавали незадовољни чланови, који су писали да су
разочарани, да их је срамота таквог понашања према бенду,
и да нису то очекивали од једног таквог клуба. Требало је
доста времена да се страсти смире, а из клуба су одговарали
на све коментаре, покушавајући да објасне ситуацију, и да
спасу репутацију. Признали су грешку избацивача и обећа
ли санкције за њих, што је био добар потез. То је тзв. кризно
комуницирање на мрежи, гдје је најбољи начин признање
лошег потеза а не оправдавање онога што се десило. Када је
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у питању дијељење садржаја, yоu tube је најпознатији онлајн
сервис. То је трећи најпопуларнији сајт по посјећености по
слије Гугла и Фејсбука са мјесечним прегледом преко 14 ми
лијарди снимака. Ово је корисно средство за ПР, првенстве
но зато што нема ограничења, било ко може поставити ви
део, дијелити га на разне странице и тако градити публици
тет. Yоu tube је погодан, на примјер, за објављивање реклама
једне компаније, што их чини доступним свима у свако до
ба. Тренутно, најгледанији видео на Ју тјубу је видео спот за
пјесму “Гангнам стајл”, који има око милијарду и педесет
милиона прегледа. Ју тјуб је радио односе с јавношћу за гру
пу која изводи пјесму, ефектније и боље него што би било
какав тим људи могао да осмисли. Микроблоговање, такође,
постаје јако популарно у корпорацијском онлајн комуници
рању, најпознатији сервис микроблоговање је Твитер. Неки
теоретичари нових медија кажу да у друштвене мреже јед
нако јавни наступ. На твитеру је најпопуларније твитовање
познатих личности, а све више имамо случајеве да неке тви
тове познатих видимо на дневницима како комерцијалних,
тако и јавних медијских сервиса. Тако је у свим централним
информативним емисијама, у свим новинама и на портали
ма, недавно, најављено да ће ускоро Папа Бенедикт XVI по
чети да користи Твитер и да шаље твитове на осам свјетских
језика. То је несумњиво потез његових људи за односе с јав
ношћу, а да ли је добар или не, видјећемо по реакцијама на
папине твитове. У сваком случају, већ сада је донио велику
популарност папи. “Да би била успјешна, пословна комуни
кација путем интернета мора бити дио цјелокупног плана и
стратегије пословне комуникације, и чврсто интегрисана са
традиционалним комуникацијским инструментима.”10 То
значи да се односи с јавношћу не могу реализовати само пу
тем нових медија, али могу у знатној мјери искористити оно
што ови медији нуде. На примјер, ако једна организација об
јави конкурс за финансирање неких пројеката, поред тога
што сазове новинаре на конференцију и пласира у јавност
неопходне информације, добро би било да садржај конкурса
објави и на својој интернет страници, гдје би он био досту
пан свима, у било које вријеме док је конкурс отворен. Тра
диционални медији неопходни су као разглас, да што више
људи чује за конкурс, а нови медији су ту да руше временске
и просторне баријере, јер не морате у одређено вријеме слу
шати одређени медиј да бисте се информисали, већ то може
те учинити било када са било којег мјеста. Међутим, све ве
ћи број организација препознало је нове медије као плодно
10 Костић-Станковић, М. (2011) Интегрисане пословне комуникације, Бео
град: Факултет организационих наука
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тло за остваривање својих циљева, тако да је дошло до пре
оптерећења на тржишту нових медија, и постало је јако те
шко бити препознатљив као вриједан и квалитетан. “Интер
нет презентација мора бити што импресивнија, тако да је
купци могу запазити, запамтити, да им се допадне, и да их
мотивише да производ купе.”11 Према Варгићу, изградња
повјерења између организације и њених циљних јавности,
као процес одвија се на основу шест стадијума пирамиде
утицаја. База пирамиде је присуство као најзначајније, за
тим идентитет, репутација, кредибилитет, ауторитет и ути
цај. Дакле, утицај на тржишту нових медија долази након
што се задовоље сви други слојеви пирамиде, што није лако
постићи на великом тржишту. Неки од начина за изградњу
идентитета су препознатљив лого, боја, слоган.. За изград
њу кредибилитета потребна је доступност за потрошаче,
квалитетне услуге, стални рад на побољшању и повећању
услова који се нуде клијентима. “Корисничка површина сај
бер простора указује, у најмању руку, на глобални простор
за комуникацију без хијерархије у којем свако може да се
информише (и забави), у којем се одиграва и политички и
социјални, економски и културни дијалог људи чије су на
мјере различите.”12 Функцију нових медија у промотивне
сврхе лако је препознати на примјеру комуницирања поли
тичких партија у предизборним кампањама. ,,Мрежне орга
низације морале би, као друштвене организације, да буду
истовремено присутне и социјално и територијално.”13 Те
риторијално, друштвене мреже су присутне свуда, а соци
јална присутност управо се одвија кроз активности на мре
жи, у циљу уједињења са клијентима. “Странке, посланичке
групе и институције присутне су у мрежи већ неколико го
дина.”14 Већ неколико година, онај коме се не можете обрати
ти преко мреже, са техничке тачке гледишта, није дорастао
времену и недостаје му двосмјерни ток информација у од
носу с грађанима. У данашњем времену није питање да ли,
него како се интернет може користити у пословној комуни
кацији. Тако политичке партије и кандидати, путем својих
профила на друштвеним мрежама, комуницирају са по
тенцијалним гласачима, дају им обећања у складу са њихо
вим захтјевима. “Политички значај компјутерски посредо
ваног комуницирања је његова способност да угрози
11 Исто.
12 Зерфас, А. и Радојковић, М. (2011) Менаџмент политичке комуникације,
Конрад Аденауер Стифтунг
13 Jaren, O. (1998) Internet. Eine neue shance fur die politishe komumunika
tion, Zeitgechichte
14 Bieber, C. (2005). Das nets der konzumenten, Forshungsjournal
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монопол надмоћним комуникационим медијима.”15 У врије
ме предизборне кампање за протекле локалне изборе, десио
се и примјер који показује негативну моћ друштвених мре
жа. Наиме, чланови Демократске партије, чији је предсјед
ник Драган Чавић био кандидат за градоначелника Бањалу
ке, објавили су на Фејсбуку лажну информацију да је канди
дат за градоначелника из Српске демократске странке, Не
над Стевадић, одустао од своје кандидатуре. Објава је иза
звала бројне реакције у обје партије, као и у широј јавности.
Многи медији су о томе говорили, и нема доказа како је то
утицало на резултате избора, али Драган Чавић је имао да
леко већи број гласова од Ненада Стевандића, и био је други
по броју гласова. У овом случају, односи с јавношћу Драган
Чавића коришћени су на погрешан и нелегалан начин, и ду
горочније су му донијеле штету, јер је такав потез изазвао
негодовање у јавности. Многобројни су видови комуници
рања путем нових медија као што су: и-мејлови, њуз и чет
групе, мејлбоксови, веб-блогови и друго. Сви ти видови ко
муницирања обухватају и стандардни начин презентације,
путем класичних медија, које допуњавају на свој онлајн спе
цифичан начин. “У индивидуалном начину употребе онлајн
медија многи виде, прије свега, кључ за демонтирање хије
рархије у јавном и политичком комуницирању и партиципа
цији.”16 И управо ту привидну једнакост, организације кори
сте да би њихови потрошачи имали осјећај да нема хијерар
хије, и да организација брине о њиховим потребама и жеља
ма. Које су предности употребе нових медија у односима с
јавношћу? То су превазилажење просторних граница, више
смјерност, брзина и цијена. Приликом комуникације путем
нових медија, укључен је знатно већи број прималаца пору
ке, јер нема просторног и временског ограничења. Такође,
нови медији попут фејсбука и твитера омогућавају више
смјерну комуникацију, брзу повратну информацију, диску
сије, одговор компаније на захтјеве, примједбе и сугестије
клијената, награде за чланове, корисне савјете који нису у
директној вези са дјелатношћу којом се бави организација,
разне игре, занимљивости. Све то одвија се брзином једног
клика, и није неопходно ангажовати посебног стручњака да
се бави овим дијелом комуникације, јер данас скоро да не
постоји особа која нема тај ниво информатичке писмености.
Дакле, све је много брже, једноставније и лакше, а ефекти су
видљиви одмах, за разлику од неких других видова активно
сти односа с јавношћу. Када орагнизујемо прес конференцију,
15 Reingold, H. (2000) The virtual community, MIT Press
16 Зерфас, А. и Радојковић, М. (2011) Менаџмент политичке комуникације,
Конрад Аденауер Стифтунг
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питање је које информације и на који начин ће новинари
прослиједити публици, а затим и која публика и у којој мје
ри ће те информације чути и прихватити. Ту је и повратна
информација спорија и тешко мјерљива. “Кад се једном при
вуче корисник, веома важно је одржавати континуитет ин
теракције са њим”.17 Када комуницирате путем друштвених
мрежа, у директном сте контакту са потрошачима, видите
њихове реакције на ваш рад, и то је веома погодно за изград
њу добрих односа с јавношћу. Прије свега, ствара се привид
много приснијег односа, јер комуницирате, директно, са по
јединцем, а не према маси као што је случај са масовним
медијима. На тај начин лакше је допријети до купца, и њего
вих емоција које су важан фактор у односима с јавношћу.
Примјер за то су и празници који предстоје, што организа
ције користе да играју на карту емоције, па објављују разне
приче, фотографије, савјете и поруке у вези са породицом,
љубави и окупљањима, без обзира на дјелатност којом се
баве, а то дјелује ефектно на публику.

Знања и вјештине потребне за успјех у
односима са јавношћу
Односи с јавношћу захтјевају и знање и вјештине. Будући да
знање одговара на питање: “Шта је шта”, а вјештине на пи
тање: “Како се нешто ради”, ПР-аутори указују на најважни
је способности дјелатника у односима с јавношћу. Едвард
Л. Бернајс, 1952. године, објавио је књигу Public Relations
и у њој је писао о идеалној особи у односима с јавношћу.
Поглавље је започео констатацијом како “не постоји идеа
лан човјек у односима с јавношћу.” Према Бернајсу, једна
особа не може имати све идеалне карактеристике за обавља
ње одређене професије. Међутим, могу се успоставити од
ређени стандарди и критеријуми помоћу којих ће они који
желе ући у ПР-подручје процјењивати себе и одлучивати о
својим циљевима. Покушавајући представити модерног ПРпрактичара, Бернејс у поглављу књиге The ideal public rela
tions man наводи више карактеристика нужних за успјешно
обављање посла. Између осталих то су:
1. велики интерес за рад на подручју односа с јавношћу, ка
рактер и интегритет запосленог,
2. одржавање своје репутације и репутације професије, оба
вљање посла у јавном интересу,
3. осјећај за дискрецију,
17 Elsworth, J аnd  Elsworth  M. (1995) Marketing on the internet, New York:
John Wiley & sons
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4. широко културно образовање,
5. разумијевање друштвених наука, масовних медија, еко
номије, социјалне психологије, индивидуалне психологије
и другог,
6. одређено искуство,
7. познавање техника односа с јавношћу,
8. моћ увјеравања,
9. моћ да изрази себе - може комуницирати своје мисли дру
гима, да буде креативан и маштовит,
10. тежити образовању (универзитетском).
Сваки покушај дефинисања личних карактеристика једног
ПР менаџера бесмислен је, јер је то поље тако различи
то да су му потребни људи различитих особности, истичу
амерички аутори Д. Вилцоx, П. Аулт, В. Аги и Г. Камерон
у књизи Essentials of Public Relations. Неки практичари ба
ве се странкама и јавностима, други планирају, пишу или
истражују. Већина њих ради више сложених послова и на
зивамо их генералистима у односима с јавношћу. Међутим,
један број практичара у односима с јавношћу усавршио је
само одређену врсту посла. Такве називамо специјалисти
ма. Њихове карактеристике могу бити:
1. рјечитост у писању и држању говора,
2. аналитичка способност идентификовања и дефинисања
проблема,
3. креативност у развијању свјежих и ефикасних рјешења
проблема,
4. инстинкт за увјеравање,
5. способност креирања занимљивих презентација.
Они који планирају каријеру у односима с јавношћу тре
ба да развију четири основне способности, без обзира на
подручје посла у који улазе. Према Д. Вилкоксу (Wilcox) и
осталим то су: вјештина писања, способност истраживања,
стручност у планирању и способност рјешавања проблема.

Вјештина писања. Врло је важна способност стављања
информација и идеја на папир. Битно је добро познавање
граматике и правописа. Погрешно написане ријечи и неси
стематичне реченичне структуре изгледају дилетантски.

Способност истраживања. Аргументи узрока мора

ју имати чињеничну потпору, умјесто уопштености. Особа
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мора имати упорност и способност прикупљања информа
ција од различитих извора, као и провођење јединствених
истраживања обликовањем и примјеном испитивања јавног
мишљења и службеног испитивања. Бројни програми ПР-а
пропадају, јер организација не процјењује потребе и перцеп
ције јавности. Стручна употреба интернета и компјутерских
база података важни су елементи у истраживачком раду.
Стручност у планирању. Програм односа с јавношћу укљу
чује бројне комуникацијске алате и активности које се мо
рају позорно планирати и координирати. Особа треба бити
добар планер како би била сигурна да су материјали дистри
буирани у року, да су догађаји протекли без проблема и да
прорачуни нису прекорачени.
Способност рјешавања проблема. Иновативне идеје и но
ви приступи су потребни како би се ријешили комплексни
проблеми или како би програм односа с јавношћу био је
динствен. Повећане плате и унапређења добијају запосле
ни који помажу руководству да креативно рјеше проблеме.
Према Кутлипу и осталима, врхунски стручњак за односе
с јавношћу треба бити “наоружан” сљедећим вјештинама,
знањима, способностима и квалитетима:
• вјештине: ефикасно писање, увјерљив говор,
• способности: рјешавање проблема, доношење одлука, вје
што опхођење с људима,
• изградња повјерења, прихваћање одговорности,
• знање: продубљено знање о разним медијима, разумијева
ње процеса управљања,
• проницљивост у пословању и финансирању,
• квалитете: стабилност и здрав разум, ентузијазам и амби
циозност, широко поље интереса
и интелектуална знатижеља, позорно слушање, отпорност
на фрустрације, стил.
Бивши водитељ односа с јавношћу њемачког БАСФ-а, Ал
берт Екл сматра да стручњак за односе с јавношћу треба
опсежније образовање од новинара. Образовање, према
Еклу, ПР-стручњака треба обухватити студије економије,
друштвених наука или психологије. Запослени у односима
с јавношћу свакодневно у ПР-програмима обављају бројне
активности. Према Отису Баскину и осталим у књизи Pu
blic Relations- the profession and the practice, велика разли
читост у дужностима запослених у односима с јавношћу
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објашњена је пописом функција односа с јавношћу које је
објавила ПРСА у публикацији Careers in public relations.
1. Програмирање. Програмирање укључује анализирање
проблема и могућности, дефинисање циљева и јавности
(или група људи чија је потпора и разумијевање потребно),
те препорука и планирање активности. Може укључити и
питања прорачуна и делегирање одговорности одговарају
ћим људима. На примјер, предсједник организације или из
вршни директор често је кључна особа у активностима од
носа с јавношћу.
2. Односи. Успјешни менаџери у односима с јавношћу раз
вијају вјештину прикупљања информација од менаџмента,
од колега у њиховим организацијама и од спољашних изво
ра. Стално процјењујући оно што су сазнали, они формули
шу препоруке и добијају одобрења од менаџмента. Бројне
активности односа с јавношћу захтијевају рад и координа
цију с другим организационим јединицама и особљем.
3. Писање и уређивање. Будући да запослени у односима
с јавношћу често покушава “погодити” велике групе људи,
важан је алат штампана ријеч. Примјери такве употребе на
лазе се у извјештајима, саопштењима за јавност, брошура
ма, говорима, чланцима трговинских часописа, информаци
јама о производу, техничким материјалима, публикацијама
за запослене, билтенима, извјештајима акционара, те дру
гим облицима комуницирања менаџмента које је усмјерено
и на особље организације и на спољашне групе.
4. Информација. Успостављање система за слање матери
јала новинама, радију и телевизији, главним уредницима
финансијских и пословних публикација дневне су активно
сти односа с јавношћу. Рад на дистрибуцији корпоративних
или организацијских информација захтијева знање о томе
како функционишу новине и други медији, познавање под
ручја стручности публикација и интереса појединих уред
ника. Као што је један практичар односа с јавношћу рекао:
“Ви требате да дођете до правог уредника, праве публика
ције с правом причом у право вријеме”. Иако се идеје при
хваћају на основу процјене колико је вијест вриједна да се
објави, способност да се развију односи узајамног поштова
ња и сарадње с медијима могу бити корисни за обје стране,
и за менаџера и за особе из медија.
5. Продукција. Разне публикације, посебни извјештаји,
филмови и мултимедијални програми важни су начини ко
муницирања. Менаџер у односима с јавношћу не мора бити
стручњак у типографији и фотографији, али основно знање
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о техникама припреме потребно је за интелигентно плани
рање и надгледање њиховог коришћења.
6. Посебни догађаји. Конференције за штампу, конферен
цијске изложбе и посебна излагања, отварање нове зграде
и прославе годишњица, такмичења и програми с награда
ма, путовања и посебни састанци само су неки од посебних
догађаја који се користе да привуку пажњу важних особа и
медија. Они захтјевају брижно планирање и координацију,
обраћање пажње на детаље, припрему посебних брошура,
публицитет и извјештаје.
7. Говори. Рад у односима с јавношћу често захтјева вје
штину комуницирања лицем у лице – налазећи одговарајуће
платформе, припрему говора за друге и држање говора. Осо
ба која се може успјешно обратити појединцима и скупина
ма уживаће предност пред онима чија је вјештина изражава
ња ограничена само на писање.
8. Истраживање и процјена. Важна способност менаџе
ра у односима с јавношћу је прикупљање чињеница. Ово
може бити изражено кроз интервјуе, преглед материјала у
медијима, на интернету, у библиотекама те кроз неформалне
разговоре. ПР менаџер проучава своје резултате и процјењу
је планирање програма, имплементацију и ефикасност. Све
више и више менаџера очекује истраживање, процјену и са
вјет од савјетника за односе с јавношћу. У књизи Principles
of corporate communication, Ц. Б. М. ван Рил дијели послов
ну комуникацију у три подручја:
1. Менаџментска комуникација је комуникација менаџмен
та усмјерена на развој заједничке визије, успостављајући и
одржавајући повјерење у вођство, управљање промјенама,
делегирање овлашћења и мотивисање запослених.
2. Маркетиншка је комуникација усмјерена на подршку про
даји роба и/или услуга. Ово укључује оглашавање, промо
цију, директну пошту, особну продају и односе с јавношћу
оријентисане према тржишту – публицитет.
3. Организацијска комуникација укључује јавне послове, ко
муникацију с друштвеном заједницом, околином, односе с
улагачем, комуникацију тржишта рада, пословно оглашава
ње, унутрашњу комуникацију и односе с јавношћу.

Закључак
Недостаци у комуницирању путем нових медија, све су ви
дљивији. Дошли смо у ситуацију када неактивност на мре
жи значи и неактивност у дјелатности. Због тога је дошло до
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засићења разноразним организацијама које нуде производ и
услуге, и постало је тешко моћи изабрати, шта је вриједно
у мору разних понуда. Тражи се нека специфичност, нешто
што има само дата организација и ниједна друга. Инова
тивност и ажурираност овдје су императив. Није довољно
да данас осмислите неку иновацију, већ сутра сте као и сви
други који се боре за свој простор на сајбер тржишту. Ва
жно је напоменути и да комуникација не мрежи нема радно
вријеме, не поштује кућни ред, празнике ни одморе. 24 сата
дневно, седам дана у седмици комуницира се са клијентима
и ради на информисању и одговарању на њихове реакци
је. „Када је било мање стручних часописа, више се време
на трошило на сваки чланак. Када је било мање ЦД-ова на
полици, сваки је пуштен више пута, и човјек је боље упо
знавао музику...“ Тиранија тренутка данашњице постаје све
суровија. Из угла потрошача, онлајн односи с јавношћу су
позитивна појава која иде у корак са развојем нових медија
и нових начина живота. Већина људи све информације про
налази на интернету, ту тражи понуде, ту обавља куповину..
С друге стране, компаније су свјесне да постојање на мрежи
значи и постојање на тржишту уопште. Предност данашњег
времена треба искористи у потпуности, али не треба зане
марити ни све друге видове комуникације који су постојали
и прије нових медија. Међутим, оно на чему треба инсисти
рати је квалитет услуга, што је одувијек и био главни пара
метар за дугорочни успјех организације. Некако нам се чини
да је данас све више пажње усмјерено на привлачење купаца
по сваку цијену, али не и на њихово задржавање и изградњу
повјерења. Ту видимо проблем односа с јавношћу путем но
вих медија, јер долази до прецјењивања моћи таквог начина
комуникације. Чак и прије Едварда Бернејса и Ајви Лија, и
за њихово вријеме и данас, циљ организација је исти: приву
ћи што више корисника услуга и задржати их. Кроз вријеме,
мијењају се и начини остваривања тих циљева, а јављају се
и све већи додатни проблеми које ствара презасићеност на
тржишту. Поред препознатљивог имиџа кроз боју, лого, сло
ган, дизајн, архитектуру и било шта друго што ће људи лако
промијенити и запамтити, треба радити и на сталним освје
жењима и промјенама, али све у домену дозвољеног, да се
не одлута од онога што чини препознатљивост организаци
је. Даље на путу, пирамидом до повјерења, треба прећи мно
го слојева, али најважније је бити стално на услузи купци
ма, одговарати на њихове захтјеве, слушати их и дјеловати у
складу са оним што кажу. И једном указано повјерење треба
чувати и одржавати. У оваквим условима, и поред стандард
них односа с јавношћу, конференција, саопштења, писама,
летака, вечера и дружења, односи с јавношћу на мрежи
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испуњавају функцију односа с јавношћу уопште, и циљева
компаније. У супротном, ствара се негативан утисак, и тако
компанија више нема изгледа за успјех код клијената. И ту
је, опет, велика моћ нових медија. Лош потез компаније лако
се прошири путем нових медија, па за њега брзо чују и они
који нису директно укључени, а ствара се штета која је трај
нија и има дуже посљедице од било каквог доброг потеза.
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NEW MEDIA IN PUBLIC RELATIONS
Abstract
In the era of the Internet, time is a new measure: in contrast to what is
new in the real world, when seen through the prism of the Interenet,
new media can be part of history. The term “new media” even now has
a different meaning in relation to the time when it appeared and when
it related mainly to the Internet. Public relations have also taken on the
new media seeing in them a potential for easier, faster, and more efficient
achievement of their goals. An increasing number of organizations have
recognized the new media as a breeding ground for achieving their
goals, so that there was an overload on the market of new media, and it
has become very difficult to be recognized for your value and quality.
The advantages of using new media in PR are overcoming the physical
limits, in multicursality, speed and price. Communicating through new
media involves a significantly higher number of message recipients
as there are no space and time restrictions. In these circumstances,  in
addition to standard public relations activities in conferences, reports,
letters, fliers, dinners   and socializing events, online public relations
fulfill the function of public relations in general if they fulfill the
company goals. Otherwise, they create a negative impression and the
company has no prospects of having successful relations with clients.
Key words: journalism, PR, new media
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ПР И МЕДИЈИ: ПЕРСОНАЛНИ
ИМИЏ И МЕДИЈСКИ УЗОРИ
Сажетак: Идентитет савременог човека постаје све сличнији
имиџу пласираном у јавност путем медија. Присуство у медијима
је императив прилагођавања стандардима успешности и метод
изласка из анонимности. Креирање нових лица одвија се уз помоћ
незаобилазног телевизијског медија и нових комуникацијских ау
дио-видео форми. Конкуренција на тржишту медија налаже бор
бу за гледаност усмеравајући медијски садржај ка просечном
гледаоц у и нижем културном стандарду. Медијска социјализација
негативних појава и медијских ликова је опасност која промиче
медијском конзументу, јер он тежи да се идентификује са понуђе
ним узорима или да бар преузме њихов имиџ. Идоли и медијски ју
наци нису сви културне иконе. Једина препрека некритичном усва
јању понуђених медијских садржаја, имиџа и понуђених матрица
понашања јесте могућност селективног избора, која расте упоре
до са нивоом образовања медијског потрошача, али и повећањем
медијске понуде на тржишту.
Кључне речи: креирање имиџа, индикатор популарн ости, медиј
ски модели, некритична идентификација, медијска социјализација

Увод
Нови мултимедији су оруђе оних који желе да направе ин
тензиван отисак свог имиџа у јавности. Путем медија по
јединац пласира у јавност свој имиџ са циљем да постане
познат, препознатљив. Квантитативна димензија присуства
у медијима је основни индикатор популарности али, мно
ги случајеви су доказали да једна особа може и преко ноћи
постати позната захваљујући учешћу у неком важном или
занимљивом догађају који је путем медија лансиран у јав
ност. Успешан појединац успева да створи позитивну ин
теракцију са људима у окружењу или са ширим аудиторију
мом захваљујући психолошком механизму идентификације.

346

ЈЕЛЕНА РАДОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
Медијски пласиран лик постаје модел за имитирање и угле
дање. Савремени идентитет је постао скоро истоветан ими
џу, слици која је пласирана у јавност путем медија. То није
више филозофски одговор на питање: Ко сам Ја, већ Како се
Ја представљам у јавности.
Кад је реч о моћи у цивилном друштву, она се одувек кон
центрисала на пољу политике. Досегнути и задржати по
литичку моћ, међутим, није могуће без помоћи медија.
Политичке кампање се више не воде на трговима већ у те
левизијским кадровима. Утицај такозваних старих медија
као што су новине и радио, интегрисан је у ефекте нових
мултимедијалних платформи. Пример политичке борбе во
ђене у Америци, у изборној кампањи 1960. године, између
Џона Ф. Кенедија (John F. Kennedy) и Ричарда М. Никсона
(Richard m. Nixon) доказује надмоћ телевизије и представља
симболичну победу доброг комплексног имиџа над снагом
пуке речи. Анализе ове изборне кампање су показале да су
слушаоци радија били наклоњенији Никсону, али је Кенеди,
захваљујући свом изгледу и начину обраћања публици пу
тем телевизије, однео победу на председничким изборима
у Америци. Важну улогу је свакако имала комплексност и
надмоћ аудио-визуелних над самим аудитивним импресија
ма. Када је реч о томе који медиј поседује већу потенцијалну
моћ утицаја на публику, одговор гласи: медији који се обра
ћају ширем пољу наше перцепције, односно већем броју на
ших чула, имају већу моћ да утичу на наше ставове и наше
понашање.
Савремено друштво креира људе-брендове које прво пласи
ра, потом их слави, анализира, одржава у животу или гаси.
Све се то одвија у разним медијским просторима. Овом ме
дијском паноу који служи као средство за излазак из ано
нимности придружене су и нове медијске платформе као
што су интернет и социјалне мреже. Друштво улаже у раз
вој технологија и нових медија, али и у креаторе нових ли
ца. Плаћањем процеса креирања познатих, производи ми
лионере и главне глумце на јавној сцени бескрајне забаве,
а уложени труд и новац се враћају вишеструко захваљујући
индустрији рекламе. У вртлогу профита, заборавља се на
опасност од брзе и интензивне социјализације негативних
имиџа и појава, запоставља се критеријум квалитета и уру
шава медијски посредована култура.
Број медијских креатора повећан је због великог броја мла
дих људи који се служе интернетом. Од укупног броја мла
дих људи који користе интернет, 57% се бави неком врстом
медијског стваралаштва. Студија коју су спровели Ленхард
и Маден (Lenhardt & Мadden) 2005. године, полазећи од
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претпоставке да је медијски креатор неко ко је аутор сајта,
блога или само онлајн видео клипа са уметничким садржа
јем или претензијом, показала је да једна трећина тинејџе
ра размењује разне личне креације са осталим корисницима
интернета, а 22% њих има и сопствене сајтове. Ова студи
ја није укључила креаторе музичких спотова нити креато
ре фиктивних ликова у тим спотовима или компјутерским
игрицама.1 Поставља се питање дефинисања етичких стан
дарда који би обезбедили социјално-медијску границу пози
тивног и опасног понашања, овим младим медијским твор
цима и члановима онлајн заједница.
Учесничка медијска култура је изазов учитељима новог вре
мена. Од њих се очекује већа пажња усмерена ка друштве
ним вештинама и културним компетенцијама, неопходним
у новом медијском окружењу.2 Пандан реалности модерног
света више није свет снова или свет духова, већ је то пара
лелни свет који настаје и нестаје у медијима. Од времена
контракултуре до данас, телевизија и нови алтернативни ме
дији стекли су огромну моћ обликовања друштвене стварно
сти, свакодневно производећи нове културне обрасце и нове
људе који мисле брже, уче лакше, забављају се слободније
и развијају један потпуно нови концепт људске блискости.

Идоли некад и сад – врач и медијска звезда
Када се посматра развој човечанства у целини, може се уо
чити да је прво постојао групни идентитет да би се током
дугог времена диференцирао појединац као индивидуални
идентитет. Претеча модерног човека је припадник племена
који је живео само по групним нормама племена, поштујући
само свог племенског вођу, врача, и изводећи одређене ри
туале и верујући у магијску моћ истих. Племенска заједница
није била место за индивидуалне ставове и издвајање било
које врсте. Само је врач имао слободу да одлучује као поје
динац у име племена и да креира идентитет свог племена
као сопственог продужетка и пројекције.

Прошлост као инспирација групног идентитета
Многе модерне друштвене заједнице, посебно групе мла
дих, у извесном смислу подсећају на древна племена. Мла
ди воле, после дугог периода борбе за индивидуални иден
титет и своје особено место у оквиру примарне породице,
1 Jenkins, H. (2009) Confronting the Challenges of Participatory Culture:Me
dia Education for the 21st Century, Massachusetts, United States: MIT Press
and The MacArthur Foundation, p. 3-4.
2 Исто, стр. 6.
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да се приклоне групи и да се на одговарајући начин уни
формишу, ради препознатљивости. Униформа је, за младе,
одраз припадности али и особености. Групе обично имају
свог газду или вођу, и он се разликује или истиче својим
имиџом, или ако је његов имиџ исти као и свих припадника
његове групе, онда је вођа тај који је заправо најбољи или
најистакнутији, према неком битном критеријуму који је и
агенс одржања те заједнице. Ако је таква група хомогена,
сви њени припадници се понашају као једно, као појединац.
Човечанство у целини се понаша као индивидуа, и пролази,
током историје, кроз све битне развојне фазе. У доба “ко
лективне“ стручности вође се издвајају као идоли и постоји
колективна идентификација иницијаната заједнице са зајед
ничким надземаљским бићима3.
Као што појединац најпре ужива у океанском осећању и до
живљају свога Ја, стопљен с мајчиним ликом у сцени хра
њења, и формира најпре симбиотски, дијадни идентитет, па
се тек потом кроз бунт и инат одваја психолошки од својих
родитеља, тако и људска заједница најпре функционише као
један организам, на чијем челу је врач као симбол људске
душе. У тој фази развоја заједнице, која би била аналогна
оралној фази у индивидуалном психолошком развоју, поје
динац себе осећа као део веће целине, пасиван је, послушан,
зависан од околине а нарочито од одлука поглавара заједни
це. Он не слуша зато што је угњетен или зато што је упла
шен, већ то чини спонтано и драговољно а у складу с при
родним ступњем на којем се налази, баш као што то чине, на
пример, пчеле из једне кошнице.
Било је то време када је човек био ближе Природи него
Духу. Дух је за њега био Врач али и сва непозната, опасна
Природа која даје или узима. Претпостављало се да релаци
је које постоје међу представама постоје и међу стварима.4
Однос је био симболичан, магијски, и то по простом прин
ципу додира. Постојао је велики страх од непознатог, страх
од самовоље Природе, од природних непогода и страх од
глади, пре свега. Ритуали одобровољавања Природе су били
живописни, окретни, обогаћени шминком, маскама, специ
јалним оделима. У складу са законом статистике, учесници
ритуала су у 50% случајева успевали у свом магијском нау
му да, на пример, дозову кишу, и то им је јачало самопоузда
ње а смањивало страх. Шаренило костима и маски требало
је да личи на шаренило Природе. Тиме су се појединац и
3 Maтић, В. (1979) Психоанализа митске прошлости,  Београд: Просвета,
стр. 153.
4 Фројд, С. (1976) Тотем и табу, Нови Сад: Mатица српска, стр. 207.
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његово племе поистовећивали са околином, и то на психо
лошки, магијски начин. Порука Природи је гласила: „Ја сам
исто што и Ти!“ или „Ја сам Ти!“.

Прилагођавање друштву или истицање
Период анимистичке фазе у развоју човечанства је део на
шег колективно несвесног. То је нешто о чему не знамо ско
ро ништа свесно и искуствено али интуитивно, дубоко у се
би, препознајемо тај осећај усхићења и олакшања када ни
смо сами, већ смо део веће целине или групе. Тај начин по
нашања, облачења, певања и играња се, у разним формама,
задржао и данас, у модерном друштву. Гардероба учесника
ритуала је честа инспирација модним креаторима. Савреме
на модна ревија је у основи ритуални концепт у којем су ма
ска, шминка и одело у првом плану. Игре око ватре личе на
многа народна кола, а изглед племенског бубњара је безмало
идентичан данашњем изгледу бубњара у панк-рок бенду.
Данас ритуали више немају функцију одобровољавања При
роде. Данашњи ритуали имају социјалну функцију прила
гођавања захтевима друштвене заједнице. Данас постоји је
дан супротан феномен у односу на стање духа појединца у
првобитној заједници. Данас постоји страх од утопљавања
у масу, посебно у милионским градовима. Као одговор на
страх од губљења у маси, појавило се неговање особености,
индивидуализма. Индивидуализам је, међутим, отишао у
крајност, те постоји велика изолација појединаца, одвајање
од породице, усамљеност и општи недостатак контакта, што
све води у анонимност. Као компензација насталом социјал
ном повлачењу и ерозији блискости, постало је веома важно
бити виђен и запажен. Данас је то синоним за смисао и до
каз постојања. Овај циљ се најлакше и најбрже постиже уз
помоћ медија.
Медији посредују у формирању односа неког идентитета с
јавношћу и одржавању пажње публике, те су добили далеко
већу и озбиљнију улогу и функцију од информативне. Упра
во су новинари ти који су у могућности да од најмањег и
најбаналнијег догађаја створе велику причу, да ставе у први
план и потпуно анонимног појединца. Телевизијска камера
је савремено огледало. Она подстиче нарцизам, компетици
ју и ривалитет са другим медијским учесницима. Крајњи ис
ход овог ужурбаног и изазовног пута ка излазу из аноним
ности је тужан јер, они који су престали да буду анонимни
и да се осећају усамљеним, на овом медијски осветљеном
путу ка самима себи, који није нимало тајновит и дискретан,
постају још усамљенији и изолованији у свом непосредном
социјалном окружењу.
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Идентитет и/или имиџ
Процес путем којег медијски конзумент прихвата као сво
је вредности и понашања, промовисане од стране утицајне
медијске личности, назива се идентификација. Фројд је де
финисао процес идентификације као најранији израз емо
ционалне везе са другом особом5. Прво социјално окруже
ње представља породица. Први објекти љубави и узори за
идентификацију6 су мајка и отац, или њихови супститути.
Тај социјални круг се временом шири на рођаке, комшије,
школу, место боравка. Осећање блискости и припадности је
основ за поистовећивање са особама из најближе околине а
то је и услов за почетак развоја идентитета.
Идентификација, као последица односа између особе која
се појављује у медијима и појединца као медијског конзу
мента, одвија се на основу препознавања међусобних слич
ности. Та сличност може бити реална или имагинарна. Од
ређена медијска личност се може представљати или само
доживљавати као отелотворење замишљене или идеалне
слике о самој себи. Формирање индивидуалног идентитета
је дуг и комплексан процес. Сигурно је да се тај процес неће
успешно довршити ако не постоје основни друштвени пред
услови који окружују појединца. У недостатку аутентичних
модела из најближег окружења, млади људи покушавају да
дефинишу себе покушавајући да личе на медијске звезде,
имитирајући њихов стил облачења и комуникацијске мани
ре. Они се поистовећују путем емпатије са фиктивним осе
ћањима, потребама и очекивањима медијски промовисаних
јунака нашег доба. Они лакше усвајају имиџ или социјалну
маску него што постепено изграђују особен идентитет. По
треба за љубављу и прихватањем је базична потреба, док је
саморазвој и самоактуализација нешто што долази на крају,
тек ако су све друге потребе задовољене. Особа може заи
ста да усвоји мишљења и понашања медијске звезде, а може
само да заступа одговарајуће мишљење или понашање како
би била прихваћена од стране друге особе или групе у чијем
друштву тежи да буде. Свака хиперинвестиција имиџа одви
ја се одмицањем од сопствене суштине. Однос идентитета и
имиџа је комплексан и може се одвијати делимично на ште
ту имиџа или, још чешће, на штету идентитета. Медијски
алати су, с друге стране, доступни и погодни, пре свега, за
креирање имиџа.

5 Freud, S. (1975) Group psychology and the analysis of the ego,  New York:
Norton and Co., p. 29.
6 Klein, M. (1975) Envy and gratitude, London UK: The Hogarth Press, p. 141.
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Медијски идоли и одговорност
Теорије о идентификацији примењене, на област медија, го
воре о утицају медијски експонираних личности и звезда на
преобликовање вредности, ставова и понашања медијских
конзумената. Идентификација се одвија на основу посред
них контаката са идолом, односно контаката путем медија
јер веома мали број појединаца долази у лични контакт са
својим идолом. Постоји увек и знaчајна дискрепанција пси
холошког профила креираног идола и његове стварне лич
ности. Обликовање индивидуалног имиџа је део комплексне
потребе за самоактуализацијом, која карактерише и познате
и непознате појединце. Добар имиџ је, на неки начин, пред
услов успешне самоактуализације или знак да личност има
потребу за саморазвојем и психолошким дефинисањем.
Пренаглашена идентификација са медијским моделима је
често утеха, самообмана или замена за личне пропусте и не
успехе. Особа код које је уочљива пролонгирана идентифи
кација са јавним узором, верује да би она можда могла бити
на месту одређене познате личности, само да је судбина или
неке специфичне околности нису спречили у томе. Медиј
ске звезде представљају и погодне објекте за рационализа
цију личног осећања неуспешности.
Процес групне идентификације одвија се пасивним путем,
исто као у доба анимистичке фазе развоја човечанства, али
сада се процес одвија путем гледања телевизијских про
грама, или филмова, или садржаја понуђених на глобалној
мрежи. Многе жене формирају свој имиџ по узору на неку
филмску звезду. Ако се вратимо у прошлост Холивуда, же
нама широм света је модел за имитацију била чувена глу
мица Грета Гарбо. У “доба Грете Гарбо”, скоро све младе
девојке су стањиле обрве трудећи се да личе на њу. Моде
лирање обрва остао је главни модни траг Грете Гарбо деце
нијама после. Данас сви знају за њене обрве, а мало ко се
сећа наслова филмова у којима је играла главну улогу. Њен
имиџ учинио ју је фаталном женом свих времена. Не треба
заборавити да је важан део њеног имиџа, поред подигну
тих танких обрва изнад сањалачких очију, био тајанствен
приватни живот. Она се није појављивала у јавности, није
давала интервјуе новинарима, а подаци из њеног приватног
живота били су недоступни. Оне познате личности које се
клоне публицитета, често постају предмет великог интере
совања медија. И тако, парадоксално, чак и обрнут однос
звезде и медија представља својеврсни део њеног имиџа,
пласираног у јавности.
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Друштвено доказивање  и потреба за јавном самопрезента
цијом а без неког објективног циља, за основ има страх од
усамљености и одбацивања. Имати или немати, бити познат
или не, представља најочигледнији доказ и знак постојања
или непостојања у савременом медијском и конзументском
друштву. Када се једном крочи у поље јавности, одговор
ност према медијским конзументима и културним последи
цама, нараста геометријском прогресијом.

Хероји, узори и звезде
Медији стварају митске карактере са којима публика разви
ја односе. Митски карактери су заправо личности које јавно
испољавају наше скривене циљеве и вредности7. У прошло
сти су те митске личности били хероји, јунаци тог времена а
данашњи  хероји су медијске звезде.
Разлика између појма хероја и медијске звезде огледа се у
тенденцији хероја да допринесу друштву док су медијске
звезде фокусиране само на себе8. Херој је по дефиницији
особа спремна да се жртвује за добробит и опстанак других.
Медијска звезда је особа која је препознатљива, јер је по
зната и не мора нужно поседовати моралне врлине. Хероји
сами настају, а звезде су креација медија. Херој је велики
човек а звезда је велико име9.
Медијске звезде зависе од сопственог медијског имиџа који
је у великој мери фиктиван, и тешко одржив у реалном жи
воту. Познате личности које су учествовале у популарним
ријалити шоу (reality shоw) програмима, наводиле су често
као мотив учествовања жељу да их људи упознају онакве
какви они заправо јесу. Сматрали су да је њихова медијска
популарност толико велика и стабилна да њихово „разот
кривање“ не би угрозило постигнуту репутацију. Звезде су
узори младима и  присутна је велика морална одговорност
јер се публика, с једне стране, идентификује са њима, усваја
њихове обрасце понашања, а са друге стране, на њих пројек
тује сопствени вредносни код10. Када се догоди да популар
на медијска личности почини аморално или кривично дело
јавност је склона неверици.
7 Kittelson, M. L. (1997) The soul of popular culture, Chicago United States:
Open Court, p. 6-7.
8 Campbell, J. (1988) The power of myth, United States, New York: Double
day, p. XV
9 Boorstin , D. J. (1961) The image: A guide to pseudo-events in America, Uni
ted States, New York: Harper & Row, p. 61.
10 Ewen, S (1988) All consuming images, United States, New York: Basic
Books, p. 13.
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Узори су оне особе чије врлине, веровања и ставове лако
усваја јавност у специфичној области њиховог деловања.
Истраживањем усвајања понашања, по одређеном обра
сцу бавио се интензивно Алберт Бандура (Albert Bandu
ra)11. Учење по моделу је могуће и из посредног искуства,
а највећи извор посредних искустава су медији, пре свега
телевизијски медиј, који публици нуди хиљаде филмских,
спортских, музичких, политичких и других идола.

Креирање славних личности и
критичка дистанца
Развој медијске индустрије почетком XX века узроковао је
настанак медијских звезда и довео до својеврсне транзиције
историјских хероја у звезде тренутка. Некада су познати би
ли појединци који су дали свој допринос у области религије,
политике или у војним походима, а данас су то претежно
појединци из индустрије забаве. Стварање имиџа познатих
личности почело је 20-их и 30-их година XX века паралелно
са развојем интереса и потребе за информацијама о приват
ним животима славних појединаца12.
У то време медијски стручњаци препознали су феномен сла
ве као амбициозни циљ многих појединаца. У том тренутку,
настао је свет какав раније никада није виђен. Млади почи
њу да прижељкују да постану препознатљиво име које ужи
ва светску славу без истовремене потребе да другима нешто
истинско пруже13.
Истраживања показују да, крајем XIX века, млади људи
нису имали узоре из области забаве и популарне културе.
Интересовање младих средином XX века је другачије. У то
време, 37% тинејџера желело је да буде као познати спор
тиста или уметник. Крајем XX века чак 90% адолесцената
међу првих 10 могућих узора навело је медијске звезде14.
Развој медија и интернета учинио је XXI век добом влада
вине информација. Статистички подаци показују да човек
60% свог будног времена проводи у примању информаци
ја. Отуда и проистиче императив присутности у медијима
као показатеља успеха, и у крајњој мери, постојања. Медији
11 Bandura, A. (1977) Social learning theory, United States, New York: Engle
wood Cliffs, Prentice-Hall, p. 27-39.
12 Balio, T. (1985) The American film industry, United States, Madison: Univer
sity of Wisconsin Press, p. 266.
13 Campbell, J. The power of myth, p. 134.
14 Cowen, T. (2000) The new heroes and role models: Why separating cele
brity from merit is good, Reason Vol. 32, No.1, United States: Gale Group,
p. 30-36.
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пружају информације, презентују појединце и тиме, с једне
стране, постају креатори нове стварности а, с друге стране,
средство за постизање личног успеха и промоцију личног
ПР-а неког претендента на славу.
Осим класичних медијских метода стварања познатих лич
ности, као што су честа гостовања у медијима, позитивне
критике личности од стране утицајних аналитичара култур
не и политичке сфере друштва, процес фабриковања славе и
славних, обогаћен је бројним могућностима нових компју
терско-медијских платформи као и новим сазнањима поте
клим из искуства стручњака за односе с јавношћу.

Препознатљивост
Препознатљивост је постала најважнији мерљиви индика
тор у процесу стварања познатих личности. Препознатљи
вост је витални чинилац успеха на данашњем високо кон
курентном тржишту. Она доноси бројне и разноврсне на
граде онима које карактерише.15 Приче о приватном животу
славних и њиховом трновитом путу до славе везују пажњу
публике откривајући детаље који се лако памте и уклапају
у наша очекивања и стереотипе. Овакве приче о познатима
донекле демистификују процес персоналног брендирања,
стварајући бајковите илузије да свако може постати познат
ако буде имао мало среће да буде примећен. У томе лежи
основ мотива за идентификацију публике са јавним лично
стима а то је и један од узрока све веће тежње за издвајањем
из масе и истицањем путем креирања препознатљивог, осо
беног личног имиџа.
Препознатљивост, међутим, није сама по себи гаранција ду
горочног опстанка на тржишту. Препознатљиви су често у
фокусу медијске пажње те их медији могу и глорификовати
али и  осудити на “нестанак”. Медији су спретни у процесу
лансирања али исто тако брзо и немилосрдно могу утицати
на ток нечије каријере па и живота уз помоћ тзв. медијске
хајке.

Постати и остати културна икона
У оксфордском речнику појам културна икона је дефинисан  
као „особа или ствар која представља репрезентативни сим
бол, односно завређује јавну пажњу и поседује углед“. Љу
ди се снажно идентификују са тзв. културним иконама16. У
15 Rein, I. and Kotler, P. and Stoller, M. (1997)  High visibility,  United States,
Chicago: NTC Business Books, p. 334.
16 Holt, D. B. (2004)  How brands become icons, United States: Harvard Busi
ness School Publishing Corporation, p. 1-6.
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њима виде отелотворење важних идеја и дела, инспирацију
за постигнуће, доказ да је успех могућ.
Културне иконе постојале су одувек а само се начин ствара
ња и појављивања драстично променио, крајем XIX века. У
почетку су иконама сматрани искључиво хероји из народних
предања и традиционалних списа. У XIX веку иконе постају
и јунаци из романа, магазина и новина да би 50-их година
XX века иконе тј. идоли масе постале и личности које се
често појављују на ТВ екрану. Управо са развојем телевизи
је, почиње период стварања нових икона, што убрзо постаје
економски веома примамљива активност. Тржиште се тада
симболично огрнуло плаштом који је назван поп-култура.
Медијско тржиште почиње да ствара оно што народ жели,
пошто се претходно побрине да само дефинише  њихове же
ље. Оно креира ликове, слике и догађаје уз много слободе и
имагинације, баш као што се то некад чинило преношењем
народног предања од уста до уста. Тако доприноси рађању
паралелне, фиктивне стварности која појединцима доноси
мотивацију за личним постигнућем, док неким другима до
носи потиштеност због осећања немоћи да досегну медиј
ски дефинисано савршенство.
Иконе су веома значајне за друштво јер носе јаку симболику
и осликавају потребе људи у датом историјском тренутку.
На пример, филмске улоге Џејмс Дина, његов приватни жи
вот, стил, на крају, и начин на који је страдао, промовишу
човека који се противи друштвеним стегама и наметнутим
нормама. Он је представљао метафору младе генерације,
припадника такозваног контракултурног покрета, која је та
да делила слична животна убеђења и снажан отпор актуел
ној америчкој политици рата и тржишног профита, а после
неколико година подигла контракултурну револуцију про
тив рата а за сексуалне и друге људске слободе. Битници
су били претеча ове генерације а хипици најпознатији при
падници контракултурног покрета. Платформа овог покрета
и опште борбе за људска права је била рок музика, а Елвис
Присли сам по себи и икона и револуција тог времена.
Данас је Холивуд препун живих икона од којих ће многе
преживети сопствену смрт. Људи више не касне, већ од
мах примећују те личности. Они их не идеализују накнад
но, већ брзо препознају у јавној личности управо оно што
њима треба. Брзини препознавања доприносе нови медији.
Политичка сцена данас је попримила карактеристике холи
вудске сцене некад. Кампање политичара, креирање имиџа
политичких лидера је најпрофитабилније јер је опсег мо
ћи политичара највећи. Медијска кампања Барака Обаме,
пред председничке изборе у Америци, представља пример
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употребе савремених комуникацијских канала за промоцију
политичара као културне иконе. Сматра се да је имиџ новог
председника Америке креиран и лансиран првенствено пу
тем алтернативних медија, односно социјалних мрежа као
што су Твитер, Јутјуб и Фејсбук (Тwitter, Yоutubе and Face
book), што је резултирало највећом излазношћу младе попу
лације на гласање у историји ове земље. Имиџ Барака Обаме
је креација која је победила на изборима, али је истовремено
и имиџ који је победио дискриминацију и поделу на „црне“
и „беле“ људе, и показао да је друштво спремно да пружи
шансу сваком појединцу који обећава бољитак у свету.

Индивидуални избор медија и садржаја
Сваки медијски конзумент бира одређене садржаје или про
граме које ће пратити. Свака личност прави избор префери
раних програма у складу са својим психолошким каракте
ристикама.
Како наводе аутори Гербер Крајкамп и Коен Ван Ејк (Gerbert
Kraaykamp, Koen Van Eijck), постоји пет основних димензи
ја личности које утичу на ову врсту преференција17. То су:
екстрoвертност, односно окренутост ка околини и средини,
дружељубивост, односно склоност склапању пријатељста
ва, самосвест, емоционална стабилност и општа отвореност
за нове људе, садржаје и искуства. Ово су резултати истра
живања спроведеног у Данској на узорку од преко 3000 ис
питаника у трајању од две године, од 1998. до 2000. године.
Показало се да општа отвореност према новим искуствима
подстиче интерес за сложену, узбудљиву и неконвенционал
ну праксу. Начин на који фактори личности утичу на избор
преферираних медијских програма или културних садржаја
је сличан утицају на узимање учешћа у културном животу
заједнице. Логична је претпоставка да ће екстрaвертне лич
ности преферирати активну конзумацију културних садржа
ја као што су концерти, изложбе и слично, док ће интроверт
ни вероватно више пратити ТВ програме и читати књиге. У
наведеном истраживању, показало се да тзв. отворени љу
ди радије прате уметничке и информативне програме али
су такође и чести конзументи еротских садржаја. Емотивно
незадовољни и мање стабилни појединци преферирају ро
мантичну фикцију и сапунице. Ма колика била моћ медија
а посебно телевизије и интернета, личност гледаоца ипак
има утицаја на избор праћених програма. Тиме је донекле
17 Kraaykamp, G. and van Eijck, K. (2005) Personality,  media  preferences, and
cultural participation, Personality and Individual Differences, Vol. 38, Issue
7, eds. Vernon, T. and Eysenck, S.B.G. United Kingdom, London: ISSID, p.
1675-1688.
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ограничена зона за пласман медијских јунака и за презенто
вање њиховог имиџа као узора за поистовећивање.
Услед идентификације са медијским ликовима, долази до
различитих промена на плану самопроцене и самооцењива
ња, као и доживљаја телесне шеме. Ове промене се разли
чито одражавају на младе зависно од сопственог пола као
и од пола медијског јунака. Женски медијски ликови и ка
рактери, на пример, функционишу углавном на невербал
ном нивоу и утичу на усвајање норми понашања и изгледа
од стране женске публике. Медијско поље тада представља
друштвени контекст у којем младе жене прихватају и проце
њују сопствено тело и изглед уопште18.
Велики раскорак између реалног и идеалног „селфа” иза
зива депресију, док мања разлика делује подстицајно јер
постоји процена да је реално и могуће достићи пласирани
медијски идеал. Креирање специјалног односа са омиље
ним медијским карактером углавном резултира стварањем
паралелног света релација, али и могућим незадовољством
сопственим изгледом и понашањем.

Закључак
Сви социјални трендови су веома важни за обликовање
идентитета индивидуе. Једно је сигурно - ма како неке по
јаве у друштву биле популарне и колико застрањујуће, већи
део популације ће увек тежити просечности по принципу
Гаусове нормалне статистичке расподеле19.
Психолог Карл Густав Јунг је Персону дефинисао као оп
ште психолошко понашање индивидуе према спољашњем
свету.20 „Персона“ је старогрчка реч и њено значење је Ма
ска. У том смислу се може повезати са друштвеном улогом и
јавним имиџом. Персона је облик који узима наша стварна,
затомљена личност да би се представила у спољној среди
ни, у јавности. Та маска је компромис индивидуалности и
друштва, компромис захтева средине и нечије унутрашње
структуре. Да би особа нормално функционисала мора за
довољити три фактора:
- его- узор по којем би желела да се модулира (шта би волела
да буде?);
18 Greenwood, D. Idealized TV friends and young women’s body concerns.,
Body Image-International journal of research, Volume 6, Issue 2, ed. Cash,
T. F. (2009) United States: Elsevier Ltd., p. 97-101.
19 Кордић, Б. (2005) Психологија, Београд: Центар за Psihologija, Beograd:
Centar za primenjenu psihologiju, str. 32.
20 Jacobi, J. (1968) The psychology of C. G. Jung, United Kingdom, London:
Routledge and Kegan Paul, p. 26-52.
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- сазнање о мишљењу околине (како је други виде?);
- свесност о психичким и физичким ограничењима за реа
лизацију својих идеала (лични критеријум реалности).
Савремено доба је доба фабриковања познатих и претвара
ња просечних индивидуа у славне појединце који ступају
у посебне односе с јавношћу. Креатори медијских садржа
ја, као промотери изабраних појединаца, носе одговорност
за последице које створени узори савременог доба имају на
културу и друштво, а посебно на младу популацију која је у
фази развоја личног идентитета. Идеална позиција медија
би се огледала у тежњи да се јавности пласира слика о све
ту, реална у оној мери у којој медијски посланици могу бити
објективни. Таква слика и њени актери не може бити само
позитивна и не сме бити идеализована. Наглашавање раз
лике добра и зла, позитивних и негативних културно-дру
штвених вредности је веома важно. На суровом тржишту
медија и у сталној трци за комерцијалним успехом, медији
запостављају квалитет презентованих садржаја. Обраћају
се просечним гледаоцима којих има највише и који подижу
рејтинг гледаности. Њима медији нуде садржаје упросече
ног  квалитета и често пласирају у јавност некритично ода
бране моделе за идентификацију. Медијски утицај на креи
рање персоналног имиџа је пресудан јер нови медији потен
цијално допиру до сваког медијског конзумента. У ери коју
обележава трка за славом и препознатљивошћу, као јединим
правим и јавним доказом постојања, успеха и самопотврде,
креатори медијског концепта су на дугорочном задатку очу
вања истинских културних вредности.
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PR AND THE MEDIA: THE PERSONAL IMAGE AND 
MEDIA MODELS
Abstract
New multi-media  are efficient tools for those who want to create an
image print in the public. Quantitative dimension of one’s presence in
the media is the main popularity indicator. The media image is a model
to imitate and to look up to. Contemporary identity has almost been
reduced to image and image itself is only the “wannabe” picture sent
to the public through the media. The media which address most of our
senses are those that catch more of our attention and affect our attitudes
and behavior more intensively. Contemporary society is using the
media to create personality brands. The media space is expending every
day with new internet platforms. Our society is developing new media
technologies and investing significant amounts of money into creating  
new media faces. Possible danger of socializing negative images
and phenomena is obvious. While a member of an ancient tribe was
drowned into the group identity of the community, a modern man fails
to notice his resemblance to his ancestors who were trying to please the
Nature. On the other hand, the New Millennium men are trying to draw
all the attention to themselves so as to become noticed and successful in
overcoming their loneliness and anonymity. The models, idols and stars
are all fitting into the new category of media heroes meant for public
as objects of identification and projection. These are just new cultural
icons promoting identification with the media-created images in spite
of degrading personal and cultural identity. Still, the zone suitable for
launching these fictional identities is limited by individual will and
capacity of media consumers for selective choices and preferences.
Key words: media image and identity, personality brands, cultural
icons, media heroes, preferences of media consumer
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ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У
КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА ЗА
ДЕЦУ И МЛАДЕ
Сажетак: Тема „Односи с јавношћу у културним центрима за де
цу и младе’’ настао је као потреба систематизације теоријских и
практичних сазнања у анализи, планирању, дефинисању и примени
стратегија развоја односа с јавношћу у културним центрима за
децу и младе. У раду је приказано истраживање феномена потре
бе изграђивања успешних интерних и екстерних односа с јавно
шћу у области културе, као и формулисање посебних стратегија
комуникације за сваку циљну групу у институцијама културе за
децу и младе. За ове институције значајан циљни сегмент пред
стављају управо деца, која као циљна група имају веома специ
фична обележја, па самим тим неопходно је да се за њих развију
посебне стратегије комуникације, које би, поред забавне и атрак
тивне, требало да имају и педагошку димензију. Образовни односи
с јавношћу и анимациона делатност имају за циљ стварање нове
публике и интересовања за активности институције, али и под
стицање развоја културних потреба и стицање културних навика.
Кључне речи: односи с јавношћу, дечји културни центри, инсти
туције културе, стратегија, непрофитне организације

Увод
Стварање успешних односа с јавношћу и формулисање раз
воја стратегије процеса комуникације у институцијама кул
туре за децу захтев је савременог доба и потреба тржишног
размишљања. Институције културе за децу и младе мора
ју имати дефинисану комуникациону стратегију наступа у
јавности, како би се успешно позиционирале у јавности,
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створиле или одржале углед и добиле ширу друштвену по
дршку за своју програмску делатност.
Активности односа с јавношћу и интегрисана маркетинг
комуникација могу да помогну институцији културе да ин
формише јавност о услугама, осмишљеним да испуне же
ље корисника и задовоље њихове потребе. Комуницирање
са окружењем (укупном јавношћу и дефинисаним циљним
групама), успостављање односа са медијима, планирање
спонзорства, организација специјалних догађаја, лобира
ње, изградња корпоративног имиџа и идентитета, управља
ње активностима у кризним ситуацијама, само су неке од
значајнијих активности односа с јавношћу које се спрово
де, или би требало да се спроводе, у институцијама културе.
За успешно позиционирање у јавности институције култу
ре за децу и младе неопходно је спроводити истраживања
и потом одговарати на очекивања публике, министарстава,
секретаријата, фондација, спонзора, донатора, привред
них организација, удружења, медија и других релевантних
сегмената јавности. Што је комуникација са дефинисаним
циљним групама функционалнија, постоји већа могућност
да се остваре организацијски циљеви и мисија саме орга
низације. На основу идентификованих сегмената јавности
којима се на одређени начин треба обраћати, односи с јав
ношћу у сарадњи са маркетингом и менаџментом организа
ције, доносе одлуке о стратегији деловања. У зависности од
многобројних фактора (потреба, финансија, специфичности
циљних група и др.) институције културе за децу и младе
могу користити недиференцирану, диференцирану или фо
кусирану стратегију односа с јавношћу. Избор стратегије
односа с јавношћу зависи од многобројних чинилаца, али
свакако мора бити усклађен са финансијским могућностима
институције, са информацијама добијених истраживањем
екстерног и интерног окружења, као и са мисијом и циље
вима организације.
Може се закључити да стратешко планирање односа с јав
ношћу у култури обухвата идентификовање кључних циљ
них група, доношење одлука о општим и посебним про
грамским циљевима, утврђивање политике или правила за
управљање избором стратегија и одређивање стратегија за
примену програма односа с јавношћу. Стручњаци за односе
с јавношћу, у сарадњи са другим менаџерима, треба да ра
де на развоју стратешких планова целокупне организације.
Кључна ствар би била дефинисање и спровођење стратегије
односа с јавношћу која би имала јасан циљ, а основни циљ
је креирање односа међусобног разумевања и поверења са
циљним групама, као и подстицање интересовања јавности
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за институцију културе, кроз различите облике комуници
рања. Планирани циљеви би требало да буду изводљиви,
базирани на расположивим ресурсима - људским, финан
сијским, техничким и организационим. Неки од најчешће
дефинисаних оперативних циљева односа с јавношћу у ин
ституцијама културе за децу и младе су: задобити поверење
запослених у активности менаџмента; задобити поверење
медија, обезбедити квалитет и обим медијског извештавања
и бити активан у стварању медијске поруке; повећати про
ценат упознатости циљног аудиторијума са активностима
организације и створити имиџ који обезбеђује гаранцију за
квалитет услуга.

Односи с јавношћу – више од убеђивања
Односи с јавношћу (PR – Public Relations) имају широку
примену у свим значајним областима друштва, а веома че
сто и пресудан утицај и значај за успех одређене органи
зације. Посебно место заузимају у многим областима, али
исто тако имају и веома запажено место у областима про
свете и културе, иако се врло често њихова улога у свету
културе ниподаштава или своди само на функцију портпа
рола. Односи с јавношћу у култури могли би се дефинисати
као умеће рада и говора које ће створити повољно мишљење
јавности о одређеној организацији која реализује пројекте
из културе или појединцу који ствара одређено уметничко
дело. У ширем смислу, односи с јавношћу у култури јесу
активност развијања повољног јавног мишљења о некој кул
турној организацији, а у ужем смислу, скуп акција неке кул
турне организације, усмерених према одређеним групама
(запосленима, акционарима, потрошачима, купцима, доба
вљачима, пословним партнерима), ради придобијања пове
рења, стварања добре воље и повољног мишљења о раду те
организације као члана заједнице.1
Односи с јавношћу омогућавају институцијама културе и
уметности, као непрофитним организацијама, да стекну пот
пору за мисију своје организације, да развију комуникациј
ске канале с циљним групама и да створе и одрже повољну
климу и имиџ организације. Пасивна улога у активностима
односа с јавношћу у било којој непрофитној организацији,
што значи и у културним центрима за децу и младе, значи
ла би свесно прихватање превеликог ризика и неизвесно
сти око исхода у формирању јавног мњења. Дакле, уколико
културни центри за децу и младе активно и континуирано
1 Примењено према: Филиповић, В., Костић, М. и Прохаска, С. (2009) Од
носи с јавношћу, Београд: Факултет организационих наука
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планирају и организују своје односе с јавношћу, веће су и
шансе да ефикасно комуницирају и жељене поруке пренесу
важним циљним групама, да их јавност правилно разуме, да
обезбеде подршку медија, да изграде добар имиџ, да успе
шно преговарају и лобирају и да утичу на креирање јавног
мњења и освоје наклоност јавности. Примена односа с јав
ношћу у културним центрима за децу и младе подразумева
анализирање будућих трендова у окружењу и предвиђање
њихових последица, истраживање мишљења, ставова и оче
кивања јавности, успостављање двосмерне комуникације
између организације и циљне јавности, спречавање конфли
ката и неразумевања, промовисање друштвене одговорно
сти, привлачење креативних стручњака, промоцију услуга
и пројектовање корпоративног идентитета и имиџа. Задатак
сваког културног центра је подстицање стваралаштва, усме
равање и утицање садржајима свога рада на живот у свако
дневици. У томе се огледа и суштинска разлика између ор
ганизација које праве профит и непрофитних организација,
у којима активности за прављење профита не представља
ју примарни циљ, већ је основна сврха спровођење њихове
реалне мисије.
С обзиром да активности односа с јавношћу у култури омо
гућавају изградњу квалитетног културног идентитета ин
ституције/организације, као и позитиван имиџ у јавности,
који ће омогућити постизање стратешких циљева организа
ције, неопходно је истаћи основне активности односа с јав
ношћу, које се могу применити и на институције културе за
децу и младе, а то су:
- Истраживање;
- Комуницирање са интерном и екстерном јавности;
- Сегментација циљних група и њихова едукација;
- Изградња корпоративног имиџа и идентитета;
- Саветовање највишег руководства;
- Дефинисање и реализација стратегије програма односа с
јавношћу;
- Писање и уређивање (саопштења, извештаји, билтени,
брошуре...);
- Организовање специјалних догађаја;
- Односи с медијима и пласирање информација;
- Учествовање у пројектима које воде стручне институције;
- Планирање односа с јавношћу у условима кризе;
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- Планирање спонзорства;
- Планирање односа с јавношћу са међународним окруже
њем;
- Контрола и анализа ефеката односа с јавношћу.
Активности односа с јавношћу и комуникацијски проце
си у институцијама културе за децу и младе најчешће су
усмерени према корисницима (деца и млади), доносиоци
ма одлука о учешћу у културним програмима (родитељи,
бабе и деде, рођаци), покровитељима, донаторима, спонзо
рима, запосленима у институцији, културним оператерима,
конкурентима, медијима, друштвеној заједници и осталим
институцијама културе. Да би информације стигле до оних
којима су потребне, културни центри за децу и младе тре
ба да организују унутрашње и спољашње мреже односа,
ради повезивања са тим бројним циљним групама. Проток
информација, како у привредном сектору тако и у сектору
културе, одвија се у зависности од два основна тока: интер
ног и екстерног. Стратегијски план у оквиру интерног тока
подразумева представљање одређене идеје пласирањем чи
њеница и информација, образлагање пројекта, презентаци
ју нових програма, подстицање тимског рада и доношење
одлука које се, одређеним каналима, усмеравају ка циљним
групама и презентују јавности. Као и свака друга група, та
ко и одређена институција културе развија сопствене нор
ме понашања и стандарде комуникације, а управо односи
с јавношћу имају значајну улогу у изградњи корпоративне
културе и репутације. Изградња корпоративне културе, коју
чини систем заједничких веровања и вредности свих запо
слених, усмеравајући њихово понашање и мишљење,2 као
и развијање корпоративног идентитета су основни циљеви
интерних односа с јавношћу.
Интерни и екстерни ток прожимају се и преплићу, пролазе
ћи кроз одређене фазе. Са једне стране, налази се комуници
рање запослених у оквиру институције, а са друге комуни
кација између пословних партнера, различитих институција
и конкурентских организација, као и наступање у јавности.
Односи екстерног тока представљају сложен комуникациј
ски процес у контактима с јавношћу. Сложене активности
у том екстерном току захтевају анализу околине и конку
ренције, планирање будућих пројеката, уочавање предно
сти и недостатака понуђених идеја и програма. Комуника
ција екстерног типа укључује комплекс активности које су
2 Pelsmacher, P., Geuens, M. and Bergh, J. V. (2007) Marketing Communicati
ons, London

366

ИВАНА ТЕОДОРОВИЋ
усмерене у више праваца, а један од основних је креирање
специфичних врста контаката са јавним институцијама и
медијима масовне комуникације. Због саме природе масов
них медија и њихове укључености у живот, како савременог
детета, тако и одраслог човека, у анализи масовне комуни
кације неопходно је обратити посебну пажњу на садржај и
структуру порука, као и на њихове могуће ефекте. Масовне
комуникације имају велики утицај на формирање животних
и културних стилова. Тако на пример, док је раније сма
трано лошим управо то што телевизија као медиј улази у
школство, сада се предности медија, а посебно компјутерске
технологије, користе у различите едукативне сврхе.3 За кул
турне центре за децу и младе то представља важну инфор
мацију приликом планирања и дефинисања комуникационе
стратегије. У данашње време постоји заиста широк избор
различитих канала комуникације са корисницима услуга
културних центара. Институције културе намењене деци
које немају Facebook страницу или видео клип на YouTube
ризикују да буду одбачене од стране корисника – деце, која
представљају кључни сегмент јавности за ове институције.
Развој технологије Интернета нуди овако специјализованој
уметничкој организацији начин да прошири базу публике и
директно комуницира са њом. Можемо рећи да у институ
цијама културе за децу и младе све више се развија свест
да је Интернет најбољи и најбржи начин да се допре до ко
рисника, односно до циљне групе, коју чине деца и млади
радознали људи. Зато је важно схватити на који начин деца
перципирају сајт одређене институције културе за децу. У
комбинацији са социјалним мрежама, Интернет сервиси
ма различитог типа, e-mail порукама, Интернет представља
значајан алат односа с јавношћу, с обзиром да омогућава ко
муницирање на интерактиван начин. Садржај на Интернету,
који није пропаганда, промоција продаје и предмет продаје,
спада у односе с јавношћу, при чему се подразумева садржај
који покушава да створи позитивна осећања међу различи
тим циљним групама у вези са институцијом за децу или
њеним програмима. Реч је о комплетном визуелном дожи
вљају, емотивној реакцији, као и константној доступности
информација коју она изазива.
Да ли путем информационих технологија или путем неких
других медија, институције културе за децу и младе има
ју сложен задатак да поруку и значење пренесу у жељеном
контексту до примаоца, као и да пронађу систем знако
ва који ће кореспондирати са дететом и допринети јасном,
конкретном, реалном и објективном пласману поруке.
3 Томић, З. (2007) Комуникација и јавност, Београд
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Комуникација са децом, у том смислу, мора бити јасна и до
бро осмишљена, како би се добила жељена повратна реак
ција, која је показатељ степена разумевања.
Колико је важно да комуникација са децом не буде произ
вољна, већ добро осмишљена, говори чињеница да степен
интересовања за културу и уметност зависи од многоброј
них фактора. Резултати многих истраживања културних
потреба показују да су однос према култури и уметности и
културна партиципација значајно одређене културним жи
вотом породице у којој дете одраста. Изводи се закључак
да што је партиципација примарне породице у културном
животу интензивнија, то је утицај других фактора мање зна
чајан и обрнуто. Када је културни живот просечне породице
изузетно скроман и ниво образовања изузетно низак, вели
ку и можемо рећи често једину улогу у процесу формирања
културних потреба имају школе, институције културе и ма
совни медији.4 Важност правилног комуницирања са децом,
преко културних центара за децу и младе, огледа се управо у
чињеници да се потребе и интересовања најлакше развијају
у раном узрасту, јер су то периоди живота у којима и почиње
формирање личности. Имајући у виду ово сазнање, можемо
закључити колико велики значај има постојање институци
ја културе за децу и младе за развој друштва и друштвене
заједнице.

Образовни односи с јавношћу
Образовни односи с јавношћу су оно што је специфично за
менаџмент односа с јавношћу у институцијама културе за
децу и младе. Доприносећи развоју културних потреба и
стварању културних навика код деце и омладине, односи с
јавношћу посредују, анимирају и едукују у области културе.
Менаџер за односе с јавношћу у културно-образовној делат
ности разликује се од ПР менаџера из других области по то
ме што врши анимациону делатност, која има циљ да створи
нову публику, пробуди интересовање за одређено уметничко
дело и активности институције и подстакне развој култур
них потреба и навика.
Приликом процеса упознавања младих људи са културом и
уметношћу, на самом њиховом почетку увођења у култур
ни живот заједнице, особа задужена за образовне односе с
јавношћу може остварити велики допринос. При том про
цесу, сарадња с наставницима и професорима је неопходна,
не само због обезбеђивања „организоване’’ публике, већ и
4 Драгићевић Шешић, М. и Стојковић, Б. (2003) Култура, менаџмент,
анимација, маркетинг, Београд
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због одабира најадекватнијег програма, представе, трибине
или концерта. Општи циљ је да се код младих људи пробу
ди интересовање за учешће у културном животу заједнице
и да им се покаже да могу креативно да се изразе кроз ван
школске активности, које представљају допуну и надградњу
школског образовног система. Посећеност културних дога
ђаја била би много већа када би уметност била више укљу
чена у образовање деце, јер образовање представља један
од најзначајнијих фактора у развоју културно освешћене
особе. Културни центри за децу и младе, као и друге умет
ничке организације чији су програми оријентисани ка деци
и младима морају да сарађују са школама и да буду допуна
или алтернатива школским системима. Једино, заједничким
залагањем просвете и културе може се учинити да култура
постане значајан део образовног система.
У институцијама културе за децу и младе веома често не
постоји радно место које би било предвиђено за особу која
би се бавила образовним односима с јавношћу и уопште ПР
активностима. Обично тај посао или, нажалост, само један
вид активности односа с јавношћу, као, на пример, односе
с медијима, обављају особе задужене за маркетинг или чак
за организацију. Односи с медијима су један од важнијих
видова активности односа с јавношћу, али не и једини. Они
су важни не само зато што представљају језгро активности
у свакој функцији односа с јавношћу, већ зато што медији
делују као проводник до оних других циљних јавности које
су веома важне за једну организацију. Институције културе
за децу су у ситуацији да морају да се такмиче за пажњу ме
дија. Ипак, пажљиво осмишљен програм односа с јавношћу
може их учинити итересантним медијима и помоћи им да
створе позитиван имиџ. Да би институција културе за децу
успешно комуницирала са медијима, неопходно је перма
нентно одржавање контаката са новинарима и уредницима,
у циљу развијања успешне сарадње. Обезбеђивање медиј
ског простора за пласирање програма који се организују за
децу, често је веома тешко, јер је условљено културном по
литиком у земљи, корпоративном политиком сваке медијске
куће понаособ и уређивачком политиком појединца. Особе
које се баве односима с медијима у институцијама културе
за децу и младе, нарочито у земљама које веома мало улажу
у културу, а поготово у културу за децу и младе, имају изу
зетно тежак задатак да анимирају медије и заинтересују их
за активности културног центра, који нема системску подр
шку државе. Оно што особе које се баве овим послом могу
да ураде то је да имају дефинисану стратегију планирања
односа с медијима, коју ће пратити постојање медија плана
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и уз примену осталих активности односа с јавношћу допре
ти до жељене јавности.
Иако често не постоји могућност да се у непрофитној ин
ституцији културе оформи место за особу која ће се искљу
чиво бавити спровођењем активности односа с јавношћу,
неопходно је да се тај део посла води систематично и стра
тешки промишљено. Задатак особе која се бави односима с
јавношћу у дечјем или омладинском културном центру је да
организује ефикасан процес комуникације са децом и мла
дима, као и са свим другим дефинисаним циљним групама,
омогућавајући им стварање добре подлоге за разумевање
креативног стваралаштва и проналазак вредности које ну
де уметничка остварења. Функцију аниматора и покретача
културног живота деце и младих, дечји културни центар
најефикасније ће обављати уколико оствари добру комуни
кацију са својим окружењем, нарочито децом, која у таквом
центру треба да нађу место за остваривање својих уметнич
ких, културних и друштвених потреба. Успех институције
културе за децу управо се процењује на основу степена под
стицања стваралаштва код деце и на основу образовне вред
ности програма. Да би на одговарајући начин ови програми
били вредновани од јавности (публике) и добили одговара
јућу оцену рада, неопходно је да особа задужена за образов
не односе с јавношћу посредује између деце и уметности и
резултате тога представи јавности (покровитељима, родите
љима, медијима, стручној јавности...). У институцији култу
ре за децу анимација је постала неопходан облик посредо
вања између деце и уметности. У анимационо-едукативном
раду у институцији културе за децу, особа задужена за од
носе с јавношћу може да користи различите облике анима
ције – креативне радионице, предавања, трибине, изложбе и
др. Креирајући их са стручним сарадницима и педагозима,
такве анимационе облике треба искористити као повод за
реализацију специјалног догађаја, као што су маскенбали,
концерти, такмичења, квизови, који би били интересант
ни и атрактивни првенствено деци, а онда и широј јавно
сти. Стога, аниматор, поред културолошких, социолошких
и психолошких знања, мора имати и одређене педагошке и
уметничке способности и сензибилитет да би подстакао ин
телектуалне и емотивне дечје потенцијале и усмерио их ка
стваралаштву.
Односи с јавношћу не могу да учине да програм буде квали
тетнији и бољи, као ни, на пример, да се карте за лошу пред
ставу распродају, али могу да учине да се различитим мето
дама ти програми представе јавности и да се код дефини
саних циљних група пробуди интересовање за активности
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институције, а све у циљу стварања позитивног имиџа у
јавности. Активности односа с јавношћу у институцији кул
туре за децу захтевају да буду добро испланиране, како би
се испунио основни циљ, који представља креирање и одр
жавање имиџа институције, која доприноси друштвеном,
културном, научном и уметничком животу средине у којој
егзистира. Својим деловањем, оваква врста институција до
приноси просперитету и развоју заједнице, усмеравањем ка
уметничком и научном образовању деце. Менаџер за одно
се с јавношћу у институцији културе за децу зато мора да
планира, организује, спроводи и процењује комуникациону
стратегију наступа у јавности зарад испуњења мисије и по
стизања утврђених циљева организације.
Активности и програми комуникационих процеса морају
бити атрактивни, оригинални и у складу са перципирањем
стварности савремене деце. На ефикасност културних цен
тара за децу најнепосреднији утицај имају управо њихови
корисници, од чијег начина прихватања зависи позициони
рање у јавности. Када говоримо о стратегији, битно је ис
таћи да свест о њој, као прецизно дефинисаној, мора да по
стоји и у домену програма и у самој огранизацији, а самим
тим и у домену односа с јавношћу и маркетинга. Постојање
прецизно дефинисане стратегије је неопходно ради унапре
ђења развоја институција културе за децу, нарочито оних из
јавног сектора, које се све више суочавају са конкурентним
тржиштем и, самим тим, са угрожавањем сигурног положаја
на културној и образовној сцени. Тржиште културе за децу и
младе се све више шири, а као главни конкуренти државним
институцијама културе за децу и младе јављају се полива
лентни центри, приватни атељеи за ликовну уметност, при
ватне групе за балет и друге уметности, спортски центри,
играонице, приватне школе певања, школе за младе таленте,
модне агенције и тржни центри (у којима данас деца и мла
ди проводе највише времена, проналазећи, поред куповине
гардеробе, у њима и забаву - биоскоп, кафићи, посластичар
нице, играонице). Приликом коришћења концепције оријен
тисане ка кориснику, непрофитне организације које се баве
пружањем услуга, као што су институције културе за децу,
треба да воде рачуна о квалитету и јединствености програ
ма који се нуде, стручности педагога и професионалности
особља тако што ће превазићи своје бирократске проблеме
и прилагодити своје кадровске, техничке и материјалне по
тенцијале. Непостојање свести о тржишном размишљању,
уочава се као један од највећих проблема у институцијама
културе за децу и младе, чиме се директно угрожава опста
нак институције и њен будући развој. Ради повећања ефек
тивности пружања услуга кориснику и узајамно корисне
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размене, било би корисно стратешки осмислити и истовре
мено реализовати активности односа с јавношћу и марке
тинга и на тај начин, удруженим средствима, испунити ци
љеве организације и позиционирати се на тржишту културе
за децу и младе.

Закључци и предлози
Менаџери образовних односа са јавношћу у институцијама
културе за децу и младе се сусрећу са задатком специфичним
за своју браншу зато што се, поред стандардних активности
односа са јавношћу, сусрећу и са специфичним изазовима у
смислу да институција културе за децу и младе пружа услу
ге, материјално неопипљиве и неухватљиве. Да би се донели
закључци и дали предлози за спровођење успешних односа
с јавношћу у области културе и квалитетног представљања
институције културе за децу и младе у јавности, неопходно
је извршити анализе окружења, анализе тих „неопипљивих
и неухватљивих“ услуга, као и програма односа с јавношћу
и маркетинга. На тај начин она може да предузме праве ме
ре које ће стратешки бити од значаја и на дугорочном плану
донети значајне и приметне резултате.
Да би се односи с јавношћу у институцији културе адекват
но испланирали, морају проћи кроз одређене фазе - анализу,
утврђивање циљева, стратегија, буџета и програма односа
с јавношћу, дефинисање тактике за реализацију програма
односа с јавношћу и евалуацију. Планирање, формулисање
циљева, избор стратегије и креирање програма односа с јав
ношћу захтевају истраживање и анализу интерног и екстер
ног окружења. Основни смисао спровођења истраживања
јесте смањење ризика, које је посебно важно када је у пита
њу пласирање новог производа, програма или услуге.5 Како
би се извршила анализа позиције једне институције културе,
неопходно је формирати базу података о конкуренцији и ко
рисницима, која би садржала податке о томе ко су потен
цијални корисници/публика и какве су њихове социодемо
графске, географске, психографске особине и сл. Информа
ције о конкурентним установама говоре нам о томе ко нам је
конкуренција, где се налазе, да ли су у истом сектору или де
латности, шта нуде, каква им је политика цена, које канале
дистрибуције користе, да ли су скорије представљали нове
програме и сл. Информације о конкуренцији су неопходне
да би организација схватила какво је њено окружење и уочи
ла своју конкурентску позицију и у, односу на то, развијала
5 Ковачевић, С. (1999) Big Idea: Све што је важно за добру промоцију,
Београд
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стратегије за побољшање своје позиције и пласирање својих
програма у јавности.
Поред информација о конкурентима потребно је имати свест
о самој институцији - да ли својим програмима она испуња
ва потребе јавности и какав статус има у јавности. Да би ин
ституција културе за децу опстала на тржишту, неопходно је
да константно прати нове трендове, развој тржишта и нај
важније своју публику и кориснике. Основна сврха испити
вања публике шта мисле о одређеној организацији јесте да
се научи како да  комуницира са њима. Свака организација
ће имати користи и од најелементарнијих истраживања, која
нам дају информације и описују тржиште, посматрају како
се тржиште мења и помажу организацији да донесе праву
одлуку о будућим акцијама, како да их контролише и ева
луира касније њене ефекте.6 Информације о конкуренцији,
циљној групи и окружењу потребне су како бисмо таргети
рали тржиште.
Дакле, тржишно размишљање је неопходно зато што кон
куренцију институцијама културе за децу и младе не пред
стављају само друге културне институције, већ све органи
зације које пружају услуге где деца могу проводити своје
слободно време након школе и школских активности. Упо
требом анализa PEST и SWOT, свака институција културе
може, између осталог, сагледати које су карактеристике ње
них услуга које је издвајају међу осталима у истој делатно
сти, односно која је њена диференцијална предност у од
носу на конкуренцију, чиме ће реално моћи да сагледа ка
кав имиџ има у јавности. На тај начин, може да закључи и
пласира оно што ће бити од пресудног значаја за остварење
постављених циљева. Основна сврха испитивања публике
шта мисле о одређеној организацији јесте да се научи како
да се комуницира са њима. Неефикасна комуникација само
ствара баријеру између организације и редовних или буду
ћих посетилаца. На ефикасност оваквих институција најне
посреднији утицај имају њихови корисници, од чијег начи
на прихватања зависи позиционирање у јавности. Приликом
коришћења концепције оријентисане ка кориснику, треба
водити рачуна о квалитету, јединствености, стручности и
професионалности. Ради повећања ефективности пружа
ња услуга кориснику и узајамно корисне размене, потребно
је реализовати стратешки осмишљене активности односа с
јавношћу и маркетинг активности, односно применити ин
теграцију односа с јавношћу и маркетинг комуникацију.

6 Westwood, J. (2006) How to Write a Marketing Plan, London
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Идентификовање најатрактивнијих сегмената јавности, од
носно креирање циљних односа с јавношћу, омогућава ин
ституцији културе за децу и младе да формулише посебну
стратегију комуникације за сваку циљну групу понаособ.
Овакав концепт циљних односа с јавношћу обухвата сег
ментацију окружења и јавности, избор циљне групе у окви
ру идентификованог сегмента и формулисање конкретних
активности односа с јавношћу и инструмената преко којих
ће се деловати. Утврђивањем и реализацијом програма од
носа с јавношћу, комуницира се са конкретним циљним гру
пама, које су, претходним истраживањем, означене као по
стојећа и као потенцијална публика.
Један од највећих проблема са којима се сусрећу дечји кул
турни центри је што се на појам „тржиште“ гледа као на по
јам који је неприкладан њиховој делатности, што даље усло
вљава непостојање свести о потреби постојања тржишног
размишљања, угрожавајући тиме опстанак установа култу
ре и њихов будући развој. Менаџмент зато мора предвидети
прилике и претње које окружују организацију и због тога
направити план који детаљно описује како ће организација
реаговати на промену. Да би проширили своје тржиште и
стекли позитиван имиџ у јавности, културни центри за децу
и младе морају да воде рачуна о квалитету програма које ну
де деци и младима, али исто тако и о активностима односа
с јавношћу, маркетиншкој обради и пласману тих програма,
циљаном фандрејзингу, анимацији и едукативним активно
стима.
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PUBLIC RELATIONS IN CULTURAL CENTRES FOR
CHILDREN AND YOUTH
Abstract
This paper has been written to systematize theoretical and practical
knowledge in the analysis, planning, defining and implementing the
development strategies of public relations in cultural institutions,
namely in the cultural centers for children and youth. The first part of
the paper examines the phenomenon of the need to build successful
public relations in the field of culture as well as designing special
communication strategies in cultural institutions for children and
youth. Definitions of public relations in culture and the importance of
communication skills with different target groups in children’s cultural
centers are emphasized in terms of internal and external public relations.
For successful positioning in the public and creation of   a long-term
reputation, cultural institutions must have communications strategies
in order to create wider (national and international) support for their
programmes. Strategic planning of public relations in the nonprofit
sector and culture leads to the development of specific communication
strategies for each target group, whose significance is discussed in
the second part of the paper. For cultural institutions for children,
the important target segment are the children themselves as a target
group with very specific characteristics, and therefore it is necessary to
develop specific communication strategies for them, which, in addition
to entertainment and attractiveness, should also have a pedagogical
dimension. A public relations manager in a cultural and/or educational
area differs from a PR manager in other areas because animation
activities are aimed at children and youth. Educational public relations
and animation activities aim to create a new audience and arouse
interest in a specific work of art and activities of an institution, but also
fulfill a higher purpose: they encourage development of cultural needs
and gaining of cultural habits.
Key words: public relations, children’s cultural centers, cultural
institutions, strategies, nonprofit organizations
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CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT STRATEGY
AS AN OPPORTUNITY FOR
IMPROVING THE MODERN
MARKETING CONCEPT
Abstract: Previous marketing practices have caused much criticism of
this concept, which is why the necessity for its overcoming is emphasized
in academic and professional debates. Therefore, the basic task of the
modern marketing concept becomes building good relationships both
with the market participants and the wider social public. This paper
aims to show that creation of good relations with key participants in the
market is one of the possibilities for improving overall business in the
global environment. The starting point of this issue is consideration of
the marketing criticism from a wider perspective and highlighting its
solving potentials in the direction of building good relationships with
marketing participants. In this process, it is important to emphasize the
potential of marketing relations as the concept that we promote within
the contemporary marketing. The concept of marketing relations will
be considered through the 4 Os model. Reaching these complex but
legitimate demands sets difficult task before the participants in today’s
market, but trends show that only by developing good relations it is
possible to achieve a long-term sustainable position.
Key words: marketing criticism, relationship marketing, 4 Os model,
CRM, strategy
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Introduction
Recent marketing practice shows that it is not enough to meet
expectations of the buyers but also to offer additional value,
which is a direct result of increased competition. Modern
marketing should use the area of communication, creation
and product delivery to create superior value and thereby gain
a competitive advantage in selected target markets. Many
researchers have determined that companies that embrace the
concept of marketing achieve better results on the market,
which confirms its validity.1 Therefore, it is likely that long-term
successful position in the market depends on the ability to create
and deliver value to the customers, and to find ways to do better
than your competitors. It is likely that market oriented firms do
better than others.2 The reason for this is that the very concept
of modern marketing insists on meeting customers-identified
demands and on increasing their satisfaction and loyalty.
Successful implementation of this concept must include ethical
business outcomes. However, there still are market participants
who did not (do not want or do not know) to perceive the
importance of corporate social responsibility.
Today’s marketing managers are forced to modify the traditional
ways and means of doing business and to find completely new
concepts that will enable companies to develop and maintain
a competitive position in the market. Unfortunately, regardless
of the development of marketing tools and improvement of
the process, it often happens that a widely known criticism of
marketing concepts diminishes the efforts of today’s marketing
managers. Most of this criticism is the merit of the past and the
concepts of business operations which are subsumed under the
transactional marketing. However, the practice shows that even
today there are market participants whose actions negatively
affect the perception of marketing. In order to overcome the
criticism, it is of great importance to emphasize the positive
aspects of relationship marketing concepts, and in this context, to
acknowledge the strategy of customer relationship management
(CRM).
Every organization has certain obligations to local community
in which it operates. The concern for social responsibility has

1 Kotler, Ph. and Keller, K. L. (2006) Marketing Menadžment, Beograd: Data
Status, p. 16.
2 Milenović, B. and Ratković M. (2009) Strategije marketinga, kako ući na
tržište i uspešno opstati na njemu, Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo,
Univerzitet BK, p. 12.
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become one of the key factors of competitiveness.3 Observation
and use of marketing relationship potentials should be aligned
with socially responsible behavior as it is the only way to obtain
maximum effects. Creating a business strategy based on socially
responsible behavior should take into account the interests of all
categories of market participants. If we consider these categories
as crucial stakeholders, we can distinguish four main groups
which are in this paper classified into the 4 Os model.4
The first category of participants interpreted within this model
to promote the development of good long-term relationship, are
the buyers. In the process where we meet their needs, where
we manage our relationship with them, as well as in process of
creating a relationship with the public, it is necessary to design
an adequate communication strategy. As communication plays
a particularly strong role in creating positive reputation and
inspiring your customers with trust and loyalty, public relations
stand out as a distinct management activity. In the second half
of the twentieth century it began to be considered indispensible
for the economic, political and social development of a modern
society.5 Also, in a modern marketing environment, creation
of good long-term relationships with employees is becoming
one of the most important ways to maintain product quality
and consequently – good relationship with customers. Finally,
in the end-user supply chain, the importance of establishing
long-term profitable relationships with all your agents must be
pointed out because their relationships can directly affect the
efficiency of the overall business strategy. In today’s industrial
market, we have witnessed an intensive development of flexible
types of partnerships, alliances and networks among various
business entities.6 If key stakeholders are defined on the basis of
importance of these relations in each specific case, we can create
opportunities for the improvement of our overall marketing
strategy. This will, at the same time, help overcome some
criticism of the marketing concept itself.

3 Vasiljević, M., Perić, N. and Botorić, V. Odnosi s kupcima kao vid eksternih
odnosa s javnošću, in: Zbornik radova međunarodne naučne konferencije
Eurobrand 3, (2011), Zrenjanin: TQM centar, pp. 116-122.
4 Milenović, B. and Ratković, M. (2012) Marketing, Sremski Karlovci: Cekom
books, pp. 317-318.
5 Ratković, M., Grubić, G. and Marković, J. (2012) Ethics in Public Relations,
International journal of economics and law: scientific magazine reflecting
trends in law, economics and management no. 6, Novi Sad: Faculty for
education of the executives, pp. 81-89.
6 Lovreta, S., Berman, B., Petković, G., Veljković, S., Crnković, J. and
Bogetić, Z. (2010) Menadžment odnosa sa kupcima, Beograd: Data status i
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, p. 86.
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This paper indicates the importance of developing good longterm relationships with all (key) stakeholders, as defined within
model 4 Os. In this context, we are looking at the concept of
relationship marketing as a possible modern marketing concept
observed through the aforementioned model. Since criticism
also partly offers opportunities, in this paper we will present
well-known marketing criticisms, which can be indicators for
improving customer’s relationships and making higher profits.
These criticisms are largely merits of the past, where the concept
of transactional marketing was much more present than it is
in today’s market. However, the perception of general public,
when we come to certain marketing activities, is the same
as it used to be and this fact can create a problem to today’s
marketing managers. Therefore, the papers based on perception
of criticisms and their resolution which aim to improve relations
with customers, should present the marketing managers with
the opportunities arising from this issue. In order to mitigate or
eliminate the effects of these criticisms, marketing managers and
companies must develop strategies that will reconcile the needs
and desires of customers with the desired profit, respecting the
principles of socially responsible behavior at the same time.
This task is not easy and it requires communication modes to
change in the direction of emphasizing ethical behavior in all
business activities with target groups.
The basic assumption of this paper is that overcoming a wellknown marketing criticism can be achieved by improving
relationships with customers and other stakeholders. At the
same time, the concept of relationship marketing is viewed
as a key opportunity of the modern marketing concept, where
customer relationship management is particularly emphasized.
Accordingly, the aim of this paper is to point out the importance
of establishing good relationships with customers and other
stakeholders defined within the 4 Os model. In addition,
stakeholders’ categorization into four groups within this model
may represent theoretical contribution to the interpretation of
relationship marketing problems. The importance of this topic
results from the necessity to find possible ways of differentiation
in a highly competitive environment of today.

Marketing Criticism
Today’s business environment is in most aspects radically
different from that in the recent past. The changes that are
taking place at the global level indicate increasingly difficult
circumstances for maintaining a competitive position of
participants in the global market. Marketing managers have
a more difficult task of fulfilling the essence of the marketing
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concept towards achieving the requirements, fulfilling the
wishes of our customers and making marketing decisions in
the area of corporate social responsibility and ethical behavior.
Under such conditions, creation of effective communication
with target groups, as well as with the general public, becomes
imperative. Ethics should encourage decision makers to think
about how their decisions will affect different groups of people
or any individual.7 Ethical Advertising Standard of American
Advertising Federation defines eight rules about the behavior
of market participants, among which the truth is imperative,
followed by the authenticity of public claims, as well as ethical
behavior towards competition in the context of their products.8
Participants whose decisions are not made or executed in
accordance with ethical business behavior may be faced with
severe criticism of the public, which may result in endangering
their actual position in the market. Regardless of the profession,
it is necessary to adhere to the ethical business principles that
should provide at least a minimum of moral values.9
Unfortunately, despite the efforts of today’s market participants,
marketing is still considered as an “area” based on motives of
self-interest. In that sense, marketers will always force increasing
of product prices, as well as creating of false and misleading
advertising, promotional incentives, services and packaging. In
addition to the above mentioned, critics of marketing also refer
to:
- High sale pressures;
- Discriminatory prices;
- Unsafe or poor products;
- Planned obsolescence and replacement of products;
- Poor service to unattractive consumers;
- Stimulation of wrong desires increasing benefits to industry
rather than consumers;
- Political force so strong that it allows powerful companies to
influence important politicians, media and institutions;
7 Kastratović, E. (2006) Uvod u menadžment, Beograd: Fakultet za menadžment
u sportu, Univerzitet Braća Karić, p. 57.
8 Wallace, S. S. (2011) Principles and Practice for Advertising Ethics,
Washington: Institute for Advertising Ethics, American Advertising
Federation, http://www.aaf.org/images/public/aaf_content/images/ad%20
ethics/IAE_Principles_Practices.pdf (27 April 2013).
9 Ratković, M., Grubić, G. and Marković, J. (2012) Ethics in Public Relations,
International journal of economics and law : scientific magazine reflecting
trends in law, economics and management no. 6, Novi Sad: Faculty for
education of the executives, pp. 81-89.
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- Creating a materialistic view of life;
- Criticism related to electronic marketing etc.
Self-interest is not always condemnable, but some authors
suggest that it should be distinguished from selfishness, which
is always to be condemned.10 Protection against potential abuse
of marketing can be found in legislation, as well as codes of
advertising, public relations, marketing research etc. In addition,
consumers should be allowed the right to know the real cost of
the content and use of the product as the best way to protect
them. On the other hand, we should not forget how important it
is to respect the environmental rules of business, and the efforts
that should be made in developing ecological awareness that
is promoted by environmental organizations and movements.
This is how a concept of environmental marketing was created
that implies a holistic process of identifying and meeting the
needs of consumers and society in a profitable and sustainable
manner.11 In such an environment, marketing managers need to
treat ecological problems as challenges rather than limitations
that may lead to expansion of marketing criticism. Socially
responsible corporate businesses describe widely accepted
concept of company management that maintains a balance
not only between social and economic goals but also between
individual and public interests. Socially responsible business
operations help companies to be more responsible to the
community which they receive profits from, treating all social
actors in the community and the company in an ethical and
socially responsible manner.12
Alleviation and/or elimination of the above criticism involve
constant searching for ways that will allow customers to get more
for less cost and less purchasing efforts. The primary purpose of
this effort is to establish good relations with customers, which
is also the goal of a modern marketing concept discussed below.
Naturally, the first step in this process involves consideration
of criticism as a real problem that can present locations and
guidelines for improving overall operations. However, it is
certain that a common denominator in addressing marketing
criticism lies in development of good long-term relationships
with key market participants.

10 Prnjat, A. (2012) Lični interes i moralna motivacija vernika, Kultura br. 137,
Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, pp. 342-343.
11 Milenović, B. and Ratković, M. op. cit, pp. 328-330.
12 Perić, N., Krasulja, N. and Gujanica, I. (2012) Medijske, PR i brend
tendencije, Beograd: Čigoja štampa, p. 82.
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Developing good relationships with customers
within the 4 Os model
Good relationships should be established with several categories
of participants, defined in this study as customers, employees,
partners and the public. The above categories are discussed in
the framework of a relationship marketing concept. Because of
its importance and distribution, relations with customers are used
as a synonym for relationship marketing in literature. However,
this should not diminish the importance of establishing good
relationships with other stakeholders.
Authors from this field define different models of relationships
in terms of key parties that number between two and several
dozens.13 In accordance with this literature, but above all relying
on previous researches of different authors, we can examine
relations according to above categories of participants, as stated
in the 4 Os model. Thus, the group of market participants with
which we should foster good relations can be divided into
partners, customers, employees and the public.14 Establishment
of adequate interaction or potentially successful cooperation
with them should be a common goal for all participants who
want to achieve and maintain a competitive position in a modern
business environment.
The model of 4 Os emerged from the need for a more precise
definition of activities which are part of individual strategies
toward key parties, but it does not put these groups into the
same position. The importance of creating good long-term
relationships with these groups is different and depends on
specific situations and the overall strategy. It is also clear
that certain activities in the domain of relationship marketing
overlap, and that the final business strategy brings all activities
to one goal. However, to simplify analysis, and more in terms of
theoretical discourse, this model can contribute to a more clear
perception of the possible ways for improving overall business
by taking advantage of good long-term relationships, which is
also considered as the essence of a modern marketing concept
as well as an opportunity to overcome well-known marketing
criticisms.
13 Ratković, M., Grubić, G. and Tasić, S. (2012) Evolution of marketing: from
product up to employment, International journal of economics and law:
scientific magazine reflecting trends in law, economics and management no.
5, Novi Sad: Faculty for education of the executives, pp. 72-78.
14 Ratković, M., Grubić G. and Tasić S. Dobri odnosi sa kupcima kao faktor
konkurentske prednosti, in: XIV Međunarodna konferencija Upravljanje
kvalitetom i pouzdanošću, ICDQM-2011, ed. Papić, Ž. (2011), Čačak:
Istraživački centar DQM, pp. 180-186.
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The customer relationship management is a strategic approach
produced by creating improved relations in the marketing
channel through the development of an appropriate link to
the vital customers and customer segments.15 In modern
environment, this process combines the potential of relationship
marketing strategies and the communication technology in order
to create profitable long-term relationships with customers and
other key stakeholders. The relationship marketing concept
is gaining in importance, as, thanks to new technologies, it is
now possible to get a complete insight into customer demands,
their habits and interests.16 The process of building good
relationships with customers requires inter-functional fusion of
processes, people, operations, and marketing capabilities, which
necessarily involves modern solutions in the field of information
and communication technologies. One of the well-known ways
of building good long-term relationships with customers, based
on the aforementioned technologies, is the IDIC model (Identify
customers, Differentiate customers, Interact with customers
and Customize treatment).17 However, as these technologies
have become an integral part of marketing strategies as well
as the overall strategies of present participants in the global
market, this text will not study them especially, but will focus
on a comprehensive approach to building and maintaining good
relationships with all key parties.
In addition to attracting customers and maintaining customer
relations, the concept of modern marketing also involves
expansion of their value. Maintaining good relations with
customers over extensive periods of time is becoming the main
goal of the modern marketing concept due to stronger market
competitiveness leading to a permanent reduction in average
duration of such relationship.18 Clearly, this requires more effort
in each part of the strategy, because increased competition
affects reduction of the average life of the aforementioned
relationships. However, if we know that this is one of the rare
ways to improve operations, and in frequent cases to maintain
market position, it is necessary to invest further efforts to improve
the process of managing relationships. In the past, marketing
concept has often been focused on attracting new customers
15 Payne, A. and Frow, P. A. (2005) Strategic Framework for Customer
Relationship Management, Journal of Marketing no. 69, American Marceting
Association, pp. 168-170.
16 Ratković, M. and Grubić, G. (2011) Promene u marketingu i komunikaciji
usled primene savremenih informacionih tehnologija, Ekonomika br. 1, Niš:
Društvo ekonomista, pp. 67-79.
17 Peppers, D. and Rogers, M. (2004) Managing Customer Relatioship, New
Jersey: John Wiley & Sons, 68-71.
18 Ratković, M., Grubić, G. and Tasić, S. opt. cit, pp. 72-78.
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while maintaining good relationships with existing groups was
neglected. In other words, transaction marketing was a prevalent
concept over relationship marketing, which is now promoted
as the possibility of achieving long-term relationship with
customers and improving overall business. A modern marketing
concept promotes proactive approach of all involved parties
and this implies taking responsibility. From the perspective
of corporate responsibility, this means adoption of a socially
responsible marketing concept that relates to the interests of
general public, which by default includes the ethical context of
marketing activities. Acceptance of such behavior means that, in
formulating its strategy, a company must set an acceptable ratio
of profit-making and respect for social interest. Consequently,
the definition of a strategy that is consistent with the concept
of socially responsible marketing opens up a possibility of
attracting more customers and the possibility to maintain longterm and growing links with the existing ones – which is one of
the main tasks of the modern marketing concept. However, this
process requires great expertise and understanding of the market
situation, otherwise it may lead to a situation due to which the
marketing concept is attributed to a number of different reviews.
An integral part of any strategy aimed at achieving a good
relationship should be ethical outcomes of the overall marketing
strategy. In other words, the emphasis on morality of marketing
decisions and social responsibility in order to ensure socially
and environmentally acceptable effects should be an essential
part of the strategy of building good relations among all market
participants.

Relationship marketing aimed at
improving the business
The consequences of global changes, increased competition,
struggle to attract more customers and maintain good long-term
relationships with them as well as the necessity of preserving the
environment are the main contributing factors to the increased
responsibility in marketing decision making. If marketing
is considered in the context of broader social interests, it
results in creation of new concepts such as holistic marketing.
Among other aspects, this concept sets marketing in a socially
responsible framework with emphasis on the ethical context
and environment. Acceptance of socially responsible marketing
is a natural consequence of a holistic worldview that requires
understanding of a broader context of interests and ethical
marketing activities. Compliance with these principles often
leads marketers into a difficult position of having to resolve the
conflict of three legitimate demands:
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- Respect for the broader social – public interest;
- The fulfillment of customer wishes;
- Generating profit to the company.
With market developing and expanding, the necessity for
harmonization of interests and cooperation is growing,
which leads to an increase in the importance of building and
maintaining good long-term relationships with customers,
employees, partners and the public. In this context, it can be
said that the relationship-marketing concept has inherited a
holistic marketing approach and has, at the same time, improved
certain aspects of cooperation between key parties. The most
important contribution of relationship marketing might be the
very definition of a group to establish proper relations with, and
their common denominator is creation of a long-term mutually
beneficial relationship. Defining above mentioned groups was
carried out because of their importance in terms of making
profit, although their relations strategy should be aligned with
socially responsible behavior. Division of key parties in the 4 Os
model can be regarded as the result of an analysis of activities
making the concept of relationship marketing, based on which
defined relations can be further developed. Direction of their
development and their individual importance is defined according
to the specific situation in the context of developing an overall
strategy. Due to all this, it can be concluded that the relationship
marketing has contributed to the reorganization of the known
marketing concepts, with the aim of a more comprehensive
approach to contemporary problems (Figure 1).19

Figure 1. The development of modern marketing concept and
position of marketing relationship in holistic marketing

19 Ratković, M., Grubić, G. and Tasić, S. op. cit, pp. 72-78.
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Concepts of relationship marketing and customer relationship
management promote expansion of marketing management
from a specific department to the entire organization, i.e.
creation of a fully market-oriented management of a company.
In order to understand this transformation Evert Gummesson
introduced the terms part-time marketer - PTM and full-time
marketer - FTM).20 Dedicated marketers are employed in
the marketing department of a company and they existed in
previous marketing concepts.21 The thing that before mentioned
concepts want to impose is the transformation of all employees
into partial marketers, analogous to the TQM concept, where all
members of the organization contribute to the overall quality of
business. Partial marketers realize the impact on relationships
with customers by providing services, sales execution, and
personal communication in various forms: in person, by phone,
email, text messages and uploading content to the website of the
company.
The previous practice as a process of building and maintaining
good relationships with customers has often been identified
with the concept of relationship marketing, so from that point
of view, this key side can be treated as the most important. A
marketing oriented company must set the customers and their
needs and requirements in the center of its business as well
as its strategies that will result in increasing their satisfaction
and loyalty. The modern concept of marketing must never
depart from this rule, because every customer has an increasing
potential value, although the probability of leaving the company
under the influence of competition is also greater. In order to
retain customers it is of great importance to implement the
model of customer relationship management that will be able
to determine accurately the different categories of customers,
in order to establish appropriate relations with them. Strategy
Relationship Management with different groups of customers
should be based on a thorough knowledge of their behavior. The
activities and resources that make up the current strategy should
be flexible with respect to possible changes in their needs and
requirements.
In the spirit of highlighting morality in marketing decisions,
we will emphasize that the main goal of the modern marketing
concept and establishing an effective customer relationships
process is to achieve their satisfaction, which is more often
20 Gummesson, E. (2008) Total Relationship Marketing, MA/USA: Elsevier
Ltd.
21 Ratković, M. (2009) Interni marketing u funkciji povećanja zadovoljstva
kupaca, Marketing br. 4, vol. 40, Beograd: Srpsko udruženje za marketing i
Ekonomski fakultet, Univerziteta u Beogradu, pp. 269-275.
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accomplished through creation of additional value. At the same
time, a direct effect of the activities that make this process should
be long-term profit of the company. In this sense, the main areas
where the company needs to focus its efforts are:
- Achieving an appropriate level of customer satisfaction, which
often involves exceeding their expectations;
- Creating added value which is often referred to as providing
alternative ways to shop;
- Accomplishing continuity in the relationship;
- Harmonizing total logistics of the offer in the marketing
channel, in order to create a realistic perception/evaluation of
customers;
- Creating different strategies for different groups of customers.
Linking the modern concept relationship marketing goals and
the main reasons for business of market participants, we can say
that company profit is directly dependent on customer loyalty.
If we continue with this logic, it can be reasonably assumed
that achieving loyalty is achieving added value, which is often
a function of socially responsible behavior. Also, what we can
state with certainty is that the key principle of establishing good
relations is at the same time achieving long-term cooperation
and creation of additional value for both parties in a specific
situation. This situation is recognized as a so called win-win
relationship where both parties have benefit and are willing to
continue cooperation.

Conclusion
The concept of modern marketing implies that business
activities must be directed towards improvement of customer
satisfaction and customer loyalty, which is, in today’s academic
and professional discussions, interpreted in the scope of the
relationship marketing. In further analysis of this concept we
come to the importance of the process of customer relationship
management and activities aimed at attracting customers,
maintaining relationships with them and expanding cooperation.
Therefore, the focus of the modern marketing concept is
on relationships with customers, although we should not
neglect other key parties considered in the scope of marketing
relationship. Relationships with customers and other key parties
make the 4 Os model, which represents possible means of
theoretical analysis of the importance of business relationships
today. However, since the relations with the customers
are priorities for most market participants, the strategy of

392

M. C. RATKOVIĆ, N. D. KRASULJA i N. GARAČA
establishing a good relationship with them stands out as a matter
of highest significance.
Companies and marketing managers are making great efforts
to detects and meet their customers’ requirements and wishes.
Regardless, the marketing concept still suffers certain criticism.
Some of it is solely merit of the past, but some is still manifested
in the operations of individual market participants. The conduct
that involves high-pressure sales, misleading promotion and
packages, as well as promotion of materialistic view of the
world, is just some of the criticisms that threaten the primary
objectives of the modern marketing concept. Confrontations
with criticism and assessment of their negative effects should
prompt marketing managers towards the implementation of
activities that may eliminate or mitigate them. This process
should take advantage of the full potential of the process of
customer relationship management, as well as of the concept of
relationship marketing, which promotes building of good longterm relationships with all key stakeholders.
If we consider relationship marketing as the basis of modern
marketing, we can conclude that there is a wide range of
features in one of the few possible ways of achieving differential
advantage in today’s business environment. In this paper, we
interpreted possible activities that may influence overcoming of
the criticisms in the process of establishing a good relationship
with customers. Today’s business conditions are said to be
difficult because, in addition to greater competition, they
involve higher customer expectations which must often be met
by creating additional value. However, if additional value can
be found in the promotion of social responsibility and ethics in
marketing, it is definitely a safer way to create good long-term
customer relationships and improve marketing.
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УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА СА КУПЦИМА КАО
МОГУЋНОСТ УНАПРЕЂЕЊА САВРЕМЕНОГ
КОНЦЕПТА МАРКЕТИНГА
Сажетак
Досадашња пракса у маркетингу је произвела многобројне критике
овог концепта, због чега се данас, у академским и стручним
расправама истиче неопходност њиховог превазилажења.
Истовремено, савремени концепт маркетинга посматра изградњу
добрих односа са учесницима на тржишту, али и са широм
друштвеном јавношћу, као основни циљ. Циљ овог рада је да
покаже да креирање добрих односа са кључним учесницима на
тржишту представља једну од могућности унапређења укупног
пословања у глобалном окружењу. Полазиште у представљању
ове проблематике је сагледавање критика маркетинга из шире
перспективе и истицање потенцијала њиховог решавања у правцу
изградње добрих односа са учесницима на тржишту. У том процесу,
важно је нагласити потенцијал маркетинга односа, као концепта
који промовишемо у оквиру савременог маркетинга. Концепт
маркетинга односа биће разматран кроз модел 4О. Постизање ових
комплексних, али легитимних захтева поставља тежак задатак
учесницима на данашњем тржишту, али, како трендови показују,
само развијањем добрих односа могуће је остварити дугорочно
одрживу позицију.
Кључне речи: критике маркетинга, маркетинг односа, односи са
купцима, модел 4О, ЦРМ.
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БРЕНДИРАЊЕ ДРЖАВА
И НАЦИЈА
Сажетак: Све већи број земаља схвата важност и неопходност
брендирања своје државе, бригу о сопственом имиџу и репута
цији. Увидевши да се добра репутација и позитиван имиџ одра
жава не само на туристичку посету, већ и на инвестиције, про
изводе, добијање разних спортских и културних манифестација
и др., државе у последње време све више посвећују пажњу овој
проблематици. Оснивају се посебне агенције и институти који
користе најсавременије маркетиншке методе, користећи инте
грисане маркетиншке канале за сопствену промоцију. Владе које
желе ребрендирати своју државу, поправити имиџ и изградити
нов позитиван идентитет морају имати јасну визију шта желе,
где се тренутно налази њихова држава, где желе да буду и проба
ју да интегришу све радње, политике и комуникацију ка остатку
света. Србија је, са великим закашњењем, схватила колики је и
какав стварни утицај лобирања и ангажовања лобистичких кућа
у припремању и доношењу важних одлука на међународној поли
тичкој сцени, уз велике економске и политичке штете које је делом
претрпела у последње две и по деценије.
Кључне речи: бренд, имиџ, диференцирање, Србија

Увод
Национ
 ално брендирање је веома важно за положај једне
нације у свету. Људи уопштено мало знају о појединим на
цијама, а и оно мало што и знају формирано је на основу
ставова који су настали на митовима, гласинама, анегдотама
или пак на познатим личностима, спортистима, глумцима,
писцима из тих земаља.
Ying Fan са Брунел Универзитета у Лондону, по многима
контраверзни научни публициста из области етичког брен
дирања, подсећа да је брендирање нација релативно нова
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област, иако су истраживања о утицају имиџа земље на при
хваћеност одређеног производа присутна већ неколико де
ценија. Међутим, он подсећа да прво треба правити разлику
између брендирања нација и брендирања држава.
Иако се нација и држава понекад истозначно употребљавају
у литератури, ипак постоји разлика између бренда нације и
бренда неке државе. Различити термини се могу наћи у ли
тератури, али можемо их поделити у три категорије: прва је
везана за производе, друга је на националном нивоу, а трећа
има културни фокус.1
Један од првих случајева брендирања нације налазимо још
у 16. веку. Шаргарепа је све до тада била свих могућих боја,
али не и наранџаста. Постојале су црвене, црне, зелене, бе
ле и љубичасте сорте. А онда су Холанђани одлучили да то
кртоласто воће узгајају у патриотском духу, користећи мути
рано семе из Северне Африке, почели су да усавршавају на
ранџасту шаргарепу у част свог владара Виљема Оранског
који их је предводио у рату за независност од Шпаније. По
ред наранџасте заставе, Холандија је добила и наранџасту
шаргарепу.
У брeндирању нацијa и држава, циљ јe створити
јасну, јeдноставну, спeцифичну идeју, изграђeну око
eмоционалних квалитeта, која можe бити симболизована
вeрбално и визуeлно и која јe разумљива широкој публици у
различитим приликама. Да би било eфeктивно, национално
брeндирањe мора садржати политичкe, културнe, пословне,
спортскe и другe активности.2
Данас, постоје многобројни, специфични начини брендира
ња држава као што су: филмска индустрија, спортска дешава
ња, градитељски подухвати, културни и јавни догађаји, јавна

1 Ying, F. (2005) Branding the nation: „What is being branded“? Journal or
Vocation Marketing, Volume 12, Number 1, pp. 5
2 Јовановић, Д. (2008) Идентитет на продају – креирање националног
идентитета за потребе туризма, Београд, Гласник Етнографског инсти
тута САНУ, 56.1., стр. 103.
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дипломатија, политичкe изјавe3 и говори,4 познате и славне
личности, пропаганда и односи с јавношћу5, верски туризам
или како се у последње време популарно назива „поклонич
ко путовање“ и др.

Држава као бренд
Сматра се да су Французи били ти који су започели нацио
нални брендинг у пуном облику и мери. 1789. године дошло
је до прве и најзначајније револуције, где је традиционално
племство прогнано, краљевска породица побијена, теократ
ска држава оспорена, проглашена република, чувена Марсе
љеза итд... Француска је спровела „ребрендирање“, што је
имало и снажан утицај на земље широм света. Генерал На
полеон Бонапарта је само то поправљање бренда, „ребрен
дирање“ наставио. Он је увео нове ритуале, титуле, поча
сти, ордење, где је Наполеонов законик остао основ правне
структуре у великом делу Европе и данас. Све ово настави
ли су да брендирају и бројни сликари и писци, од којих је
можда најдаровитији Жак-Луј Давид (Jacques-Louis David).6
Ататуркове операције поправљања државе (ребрендига) у
некада моћном Отоманском царству, после пораза у Првом
светском рату, могу се упоредити са претходним стањем и
мерама које су спроведене у Француској. Он је увео нову
азбуку, прозападно орјентисан, преферирао је западњачки
стил облачења, комформизам, дао ново име нацији и најва
жније из једног теократског уређења државе, трансформи
сао нацију у секуларну државу.
Борба између новог и старог испуњава последња два ве
ка отоманске империје. Пут који је пређен да би се дошло
3 Џ. Буш је 2002. године означио Иран, Ирак и Северну Кореју као чла
нове „осовине зла“ са оружјем за масовно уништење, које прете како
суседима тако и Америци. Без обзира што је Северна Кореја признала
да поседује спорни материјал и постројења за израду нуклеарне бомбе,
нападнут је Ирак, где је касније утврђено да никаквог нуклеарног про
грама није било, Howard, P. (Dec. 2004) Whu Not Invade North Korea?
Threats, Language Games, and U.S. Foreign Policy, International Studies
Quarterly, Blackwell Publlishing on behalf of The International Studies As
sociation Vol. 48. No.4 pp. 806.
4 “Одметнуте државе“ (rogue states), „промашене државе“ (failed states),
Реган (Regan) „зло царство“ за Совјетски Савез 1983., Клинтон (Clin
ton) „држава која изазива забринутост“, Анхолт, С. (2009) Конкурентан
идентитет, Загреб: М плус, стр. 39.
5 Хитлер je био задивљен пропагандним системом запада и у својој књи
зи „Mein Kampf“ тврдио да је Немачка изгубила Први светски рат јер је
изгубила битку у пропаганди.
6 Olins, W. (2002) Branding the Nation-the historical context, The Journal of
Brand Menagement,. Vol.9 ,http://www.brandchannel.com/images/Papers/
Journal_of_Brand.pdf-pristupljeno-20-8.2012.
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докемализма дуг је и покривен лешевима безброј хиљада
мученика. Међу жртвама које су избраздиле ову крваву до
лину било је султана, великих везира, генерала и небројено
много младих људи песника, лекара, професора, наставника
а нарочито официра који су пали тражећи да путем реформи
спасу своју земљу.7
Анхолт тврди да се имиџ земаља увек мења искључиво због
два разлога: или зато што се земља променила, или зато што
утиче на људе.8 Као најбољи пример како побољшати конку
рентност свог идентитета и имиџ, наводи примере Јужне
Африке и Јапана.
Након окупације, Јапан се у светским размерама рангирао
као слабо развијена земља. Њихови производи су перцепи
рани као јефтини и другоразредни. Одмах затим уследио је
незадрживи и незабележен привредни раст и развој једне
земље, који се, за свега 16 година, уздигао у сам врх свет
ске економије, заузевши друго место, одмах иза Сједињених
Америчких Држава. Захваљујући перманентном брендира
њу, јачању квалитета својих производа и поправљању свог
имиџа, Јапан је постао синоним напредне технологије, ква
литетне производње, услуге и конкурентности. „У интер
валу од 1953. до 1973. године, Јапан је бележио годишњи
привредни раст у просеку од осам одсто, док је тај проценат
током шездесетих достигао чак 10,6 одсто. Јапан се и даље
налази на високом трећем месту, иза Луксембурга и Швај
царске, а испред Норвешке и САД, Данске“.9
Тајну јапанског бума откривају сами Јапанци. До тог пери
ода, средства су се превасходно улагала у људске ресурсе.
Јапан се према свету отворио тек 1968. године када је за
почео модернизацију и убрзану идустријализацију. У овом
периоду, јапанска влада је и до 45 одсто буџета издвајала за
образовање. Образовање је представљало дугорочно улага
ње, које се у материјалном смислу не враћа одмах, али је за
развој сваке земље од огромног значаја.
По Воли Олинсу (Wally Olinsu)10 постоје седам корака у
брендирању држава:

7 Томић, З. (1939) Кемал Ататурк - творац нове Турске, Беог рад: Изда
вачка књижница Геце Кона, стр. LVII
8 Анхолт, С., нав. дело, стр. 45.
9 Види више: Бувач, Д. (1982) Анатомија јапанског успеха, Загреб: Гло
бус, стр. 13-15.
10 Olins, W. (1999) Trading Identites, United Kingdom: The Foreign Policy
Centre, pp. 74.
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1. Направити радну групу са представницима државе, умет
ности, образовања, индустрије и медија како би се покренуо
програм брендирања државе.
2. Истражити на који начин нацију перципирају у самој др
жави, а и у иностранству.
3. Развити дискусију између разних група, са циљем сагле
давања сопствених снага и слабости како би се пронашао
најбољи начин за брендирање државе.
4. Створити једну главну идеју на позицијама професионал
них саветника, која мора бити јединствена и снажна, засно
вана на најбољим квалитетима нације.
5. Изградити brand book, дефинисати унифициране потезе
визуелног комуницирања државе.
6. Прилагодити поруке за туризам, улагања и извоз и
интегрисaти те поруке у једну целину како би оне биле по
годне за јавност.
7. Поспешивати систем међусобних веза између свих актера
брендирања нације.
Олинс се пита да ли је могуће користити исте технике у
брендирању нација и производа, компанија. Као пример,
наводи случајеве Шпаније и Аустралије, које су истовреме
но успеле да значајно побољшају имиџ нације а и да изгра
де веома велики број брендова који потичу из тих земаља.
Шпанија је за време Франковог диктаторског режима била
изолована и затворена земља са. Данас је Шпанија демо
кратска земља, активан члан Европске Уније, са завидним
стандардом за живот, са добрим имиџом својих компанија
у свету.11
Аутор примећује да је много нација, попут Ирске, следило
пример Шпаније. Много новонасталих нација и држава, по
готово након пропасти комунистичких режима у Источној
европи, почело је са ребрендирањем својих компанија, про
извода, туристичких потенцијала, побољшањем услова за
инвестирање. Многе земље су у томе успеле, наводећи као
пример Шкотску, која је поправила свој имиџ, између оста
лог, захваљујући и фестивалу у Единбургу, филму Храбро
срце или шкотском вискију. Нажалост, аутор закључује да
Словенија и Словачка то нису успеле.

11 Olins, W. (2002) Branding the Nation-the historical context, The Journal of
Brand Menagement, April 2002. Vol.9, pp.6., http://www.brandchannel.com/
images/Papers/Journal_of_Brand.pdf, приступљено-20. 8. 2012.
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Дин (Dinnie), такође, тврди да постоји повезаност између
брендирања нација и производа, наводећи да је стабилност
и просперитет интерес глобалних компанија, глобалних
производа и нација, тј држава.12 У деветнаестом веку већи
на земаља је правила производе, пре свега, за своју домаћу
потрошњу, иако су одређени извозни производи били од ве
ликог значаја за неке земље. Скоро сваки производ се пуно
разликовао од земље до земље. Све од хлеба, преко колача
па до стила у архитектури, тврди он, имало је свој национал
ни укус, што је често било веома важно.
У француско-пруском рату вођеном у току 1870. и 1871.
године, пушке са иглом које су прављене у Немачкој биле
су много бољег квалитета од истих таквих које су правили
Французи. Када се појавила нова пушка са иглом, коју су
осмислили Французи, већ је било касно. Немци су добили
рат. Због тога су се, у последњој четвртини деветнаестог ве
ка, нације које су желеле да се војно модернизују, као што су
Отоманско царство и Јапан, приклањали пре немачким него
француским саветницима, опреми и оружју. У том тренут
ку, тврди Олинс, развио се један симболички однос између
неких изразито националних производа и нације са којом се
асоцирају.13
Производ не мора чак ни постојати да би људи имали његову
менталну слику.14 Када се нагласи да је одређени производ,
за разлику од сличних конкурентских производа, направљен
у Немачкој, квалитет се подразумева. Ово значи да постоји
велика међузависност између брендирања производа и др
жава или нација, јер се обострано користе асоцијације да
би се утицало на формирање позитивног имиџа, било да се
ради о производу или држави.15

Концепт меке моћи
Стив Бидалф (Steve Bidalf), аустралијски трансакциони ана
литичар, заступа тезу да сваком детету треба пружити две
врсте љубави: „меку љубав“ (моћ) и „чврсту љубав“ (моћ).
Мека љубав обух вата похвале, награде у виду неког покло
на или пријатне активности, док чврста љубав обухвата
12 Dinnie, K. (2003) Place branding: Overview of an emerginig literature, Uni
versity Japan: Temple, pp. 6, http://www.centrefornationbranding.com/pa
pers/Dinnie_PB_litreview.pdf- приступљено- 25.8.2012.
13 Dašić, D. Dependence between quality and perception of the products, in:
Zbornik radova Menadžment 2012, (2012), Mladenovac: Univerzitet Union:
Fakultet za poslovno industrijski menadžment, p. 154.
14 Jaffe. E., Nebenzahl, I., (2006) Nation Image & Competitive Advantage, Co
penhagen Business School Pres, pp. 14.
15 Упор. исто., стр. 18.
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ултиматуме, да дете мора да ради нешто што му се не ради.
Дечја логика је примитивна и дете мисли да је све оно што је
непријатно уједно и штетно, а да је све оно што је пријатно
самим тим и добро.
Византија, заточеник хришћанства на Истоку, окрену
та лицем према варварима, средиште дивне цивилиза
ције, осим своје војне моћи, одличне војске обучене по
моћу искусне тактике, јаке економске моћи, имала је ве
лики утицај на друге и помоћу културе, књижевности и
уметности.
„Процват духовног живота, изврсни наставници на цари
градском универзитету, предавали су филозофију, ретори
ку, наук у а око њихових катедри гурали су се ђаци са свих
страна византијског или арабљанског Истока. Она је била
васпитачица словенског и азијског Истока, чији јој народи
дугију своју веру, свој књижевни језик, своју уметност, свој
облик владавине.“16
У последње време, велике светске силе, попут јединог роди
теља на глобалној сцени, поред уобичајене тврде моћи (упо
треба силе), све већи значај придају употреби меке моћи.17
„Мека моћ представља способност завођења и привлачења,
а привлачење често води до опонашања. Ако држава успе
своју моћ учинити легитимном у очима других, њезине же
ље наић и ће на мањи отпор. Укратко, универзалност културе
у појединој држави и њезина способност стварања инсти
туција које управљају разним подручјима на међународној
сцени представљају кључне изворе моћи“.18
Читава концепција меке моћи се састоји од двеју дијаме
трално различитих способности. Прва је способност при
влачења и завођења, а друга се односи на утврђивање прет
поставки (идеологије). Најбољи пример је САД. Амерички
филмови и телевизија представљају кључни фактор прве од
две способности, док је демократија кључни фактор друге.

16 Шарл, Д. (1933) Историја Византијског царства, Београд: Издавачка
књижница Геце Кона, стр. 73-75.
17 Меку моћ је први анализирао Joseph Nye на примеру САД, где меку моћ
дефинише као „способност уверавања других да желе што ви желите“.
18 Nye, S. J. (2003) Paradox of American Power, Oxford University Press, p.
9, такође види више у: Радојевић, Р. Д. (2010) Важност нових димензија
моћи за унапређењe имиџа државе – случај Србије, Српска политичка
мисао бр. 77, стр. 104.; Nye, S. Ј. (2006) The simbolic pover of nations:
Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 2., 1. pp. 53-67.
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Скоко19 наводи да, иако је мало држава у свету које се могу
такмичити на темељу „тврде моћи“, ипак је тешко пронаћи
државу која није богата бар у неком облику нематеријалне
имовине, јер готово свака држава поседује широк распон
културног, историјског, геог рафског, људског и интелектуал
ног капитала али није имала довољно услова, способности,
мотивације или среће да их претвори у економско богатство.
Управо зато, тврди он, последњих година се на глобалној
позорници отвара простор за хватање корака с богатима. На
име, концепт утемељен искључиво на економској, војној и
политичкој моћи лагано губи примат и отвара се простор за
брендове који се понашају по друкчијим правилима, а при
мер су земље које се такмиче, више према културном ства
ралаштву него према економској снази.
Многи аутори су мишљења20 да су мека и тврда моћ пове
зане, и једна другој служе као подршка, јер и једна и дру
га су усмерене ка једном циљу, а то је утицај на понашање
других.21

Концепт Симона Анхолта (Simon Anholt)
Симон Анхолт је творац концепта „конкурентски иденти
тет“, као својеврсну надградњу брендирања, где тежиште
поставља на национ
 ални идентитет који се мора перманент
но понашати такмичарски на глобалном нивоу, а прве кора
ке и промене треба направити у властитој држави, непреста
но мотивишући своје становништво.
Централна теор ија овог концепта је да владе, које желе ре
брендирати своју државу, поправити имиџ и изградити нов
позитиван идентитет, морају имати јасну визију шта желе,
где се тренутно налази њихова држава, где желе да буде и
успеју да интегришу све радње, политике, комуникацију
19 Скоко, Б. (2009) Држава као бренд, Загреб: Матица Хрватска, стр. 98.
20 Види више: Марковић, M. (2011) Зло постаје право, Јагодина: Златна
књига, стр. 83-105; Скоко, Б., нав. дело, стр. 100; „Војна и културна ми
сија су очигледне, може се рећи да те две мисије стоје једна с другом у
вези, пошто се у својим међусобним сукобима државе не бију само вој
скама него целом културном снагом“. Јовановић, С. (1922) О Држави,
Беог рад: Издавачка књижница Геце Кона, стр. 72.
21 „Ми морамо да користимо оно што се назива мудром моћи, читав спек
тар средстава која су нам на располагању, од дипломатије, економије,
војне силе, политике, права и културе, бирајући право средство, или
комбинацију средстава, за сваку ситуацију понаособ са којом се суоча
вамо. Уз мудру моћ, дипломатија ће постати предстража спољне поли
тике.” (Хилари Клинтон, Сенат 12. јануар а 2009. године). The New York
Times, Senate Confirmation Hearing:Hillary Clinton, January 13, 2009, до
ступно на: http://www.nytimes. com/2009/01/13/ us/politics/ 13text-clinton.
html?pagewanted=1&_r=1 (приступљено 20. јунa 2012. године)
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из свих шест тачака шестокруга (види слику 1). Тек тада
имају шансу за стварање препознатљивог идентитета своје
државе.
Конкурентни идентитет према Анхолту има три особине22:
• Привлачи-потрошаче, туристе, таленте, улагаче, поштова
ње, пажњу итд
• Преноси магнетизам на друге предмете-Бренд Италија
преноси мало своје магнетске привлачности на италијанске
производе и на Италијане, па их на тај начин чини једнако
привлачнима чак и када се налазе изван контекста.
• Има моћ да створи ред из хаоса
Успех овог концепта је у синергетском деловању маркетин
шких радњи и брендирања. Ако некој географској локацији,
регији, држави дамо ново име, лого или променимо слоган,
нећемо ништа значајније урадити на промени имиџа, све
док не променимо сами себе, јер углед неког места постоји
у перцепцији безброј потрошача широм света и не може се
променити преко ноћи.
Одлука о инвестирању у одређену земљу доноси се и на
основу потенцијала и обучености људских ресурса. „Фок
сон“ ,незаменљив партнер „Епла“ (Apple) је мултинацио
нална компанија чије је седиште на Тајвану, има репутацију
највећег произвођача електронских компоненти и водећи је
монтажер готових производа који су махом амерички или
јапански брендови. Међутим, шта је то што диференцира
и даје предност овој групацији у односу на остале компа
није. По речима руководиоца „Епла“ за коју поменута ком
панија треба да уграђује стаклене екране у „ајфон“, то је
следеће: Фабрика која интересује инжењере „Епла“ налази
се у покрајини Шенжен, на југоистоку Кине, у тзв. „Фок
сон Ситију“ (Fokson City), комплексу који запошљава преко
230.000 радника, од којих велика већина живи у баракама
које припадају компанији. Ако су вам потребни гумени зап
тивци, фабрика је преко пута, ако су вам потребни шрафо
ви, стотинак метара даље, ако треба да буду специфични, ни
то није проблем, трајаће неколико сати. Међутим оно што
је најимпресивније „Фоксон“ може да мобилише, у случају
хитне потребе, преко 3.000 радника у току ноћи. Захваљују
ћи овоме „Епл“ је могао да прода три милиона „ајфона“, а
осим тога оно што је омогућено овој компанији, није могуће
нигде у свету, а поготово у Америци. Израчунато је да за
процес ангажовања инжењера за надзор (око 8.700) за који
22 Скоко, Б., нав. дело, стр. 204.
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би у Америци било потребно девет месеци, у Кини су они
пронађени и ангажовани за само 15 дана. Поред свега на
веденог, када је тим „Епла“ дошао да размотри евентуално
склапање посла, Кинези су већ започели изградњу фабрике,
с препуним магацином стаклених панела за пробну произ
водњу, који „Епл“ није коштао ништа, па им није преостало
ништа друго, осим да уговоре посао.

Слика 1. Шестоугаоник конкурентног идентитета, извор:
Anholt, S. (2003) Brand new Justice, Oxford, Butterworth
Heinemann

Стратегије конкурентног идентитета, посредовањем Симо
на Анхолта, започеле су примењивати многобројне државе,
попут Јамајке, Танзаније, Јужне Кореје, Шведске, Боцване,
Немачке, Еквадора, Швајцарске, Словеније... Анхолтова
стратегија конкурентног идентитета не разликује се прете
рано од других стратегија брендирања, осим што Анхолт
у пуно већој мери сагледава свој процес као део државног
развоја и националне политике, инсистира на конкретним
променама у земљи, као предуслов комуницирања према
свету.23
Стварање конкурентског идентитета за државу, регију или
место, према Анхолту, састоји се од 80% иновација, 15% ко
ординације и 5% комуникације.24

Србија као бренд
Балкан је кроз историју представљао изазовну „веригу ме
ђу световима“, границу и мост између различитих народа и
култура; регион где се секу различити цивилизацијски лу
кови. На њему, у нашој савремености, долази до сусрета и
сукоба различитих глобалних, регионалних и национ
 алних
стратегија развоја и актера.

23 Скоко, Б., нав. дело, стр. 207.
24 Исто, стр. 192.
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Мало је периода мира у српској историји, наводи професор
Јеротић25, све од доласка Срба на Балкан почетком VII века,
па све до данас, на самом крају XX века. Светска историја
ратовања, грађанских ратова, буна, од времена пре Христа
и до данашњег дана, оставља тужан и застрашујући утисак,
можда, примарно, ратоборне људске природе, која само бор
бом потврђује себе и одржава стечен простор свог борави
шта, као и ступањ достигнутог идентитета личности.
Мало која земља је као Србија толико мењала своје границе:
и границе, и читаву друштвену структуру и усмерење... И
српска држава и друштво, настали су и трајали на месту где
је било страшно постојати.26
Кажу да се на грешкама других треба учити. Такође, нај
горе је учити се на сопственим грешкама. Да ли је Србија
науч
 ила нешто на својим грешкама?27 Деведесетих година
прошлог века Србија је претрпела потпуни слом и крах свог
друштвеног стандарда и друштвених вредности, у њеној ду
гој историји никад лошији имиџ у свету и по многима, до
вела у питање и свој идентитет. Да би смо знали како даље
морамо се прво вратити уназад и анализирати своју истори
ју и своје грешке.

Србија некада
Од самог почетка владавине Немањића, српска земља се
стално ширила, све је ишло на добро у држави, култури,
привреди. Током 19. века, када су се милиони Европљана
исељавали преко океана, Србија је била обећана земља мно
гима. У то време Србија је имала стабилне финансије и, по
ред Првог светског рата, динар са златном подлогом није
изгубио своју вредност. Пруга Београд-Ниш, изграђена је за
само три године.
25 Види више: Јеротић, В. (2004) Србија и Срби између изазова и одговора,
Беог рад: Ars Libri, стр. 123-140.
26 Митровић, Љ. Балкан у светлу савремених процеса глобализације, ре
гионалне сарадње и интеграције, у: Српска Политичка Мисао (1997),
Беог рад, Институт за политичке студије, 3-4, стр. 79, такође види више:
Марковић, П. Падови и обнове Српске државе, у: Даница (2012), Бео
град, Вукова задужбина, стр. 58.
27 Интересантне податке о овеоме видети: Рајс, А. Р. (2007) Чујте Срби...
чувајте се себе, Беог рад, Алка принт. Родолф Арчибалд Рајс, професор
Универзитета у Лозани, доктор права и хемије, криминолог и публици
ста, велики пријатељ српског народа. Он је у Србију дошао 1914. годи
не у току Првог светског рата, као неутрални посматрач. Године 1928.
саставио је политички тестамент, који је на његов захтев, објављен тек
након његове смрти, где указује на врлине и мане српског народа. Умро
је у Београду 1929. године са жељом да му срце буде сахрањено на Кај
макчалану „најопаснијем врху српске земље, близу другова који су стра
дали за слободу отаџбине.“
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Табла са натписом „Буди тако хуман као што је била Србија
1885. године“, и дан данас стоји у холу зграде Међународ
ног Црвеног крста у Женеви у знак сећања на признање које
је ова организација доделила српском Црвеном крсту за по
моћ Бугарској, земљи са којом је Србија била у рату.
Табла је постављена због преседана у светској историји ра
товања. За време рата против Бугарске у окршајима 1884.
и 1885. године Србија је имала војни санитет и збрињавала
своје рањенике, а Бугарска није. Да би помоћ међународне
заједнице била допремљена морала је проћи српске поло
жаје. Срби су обус тавили све војне активности и дозволили
да хуманитарна помоћ буде допремљена непријатељу. Осим
тога, Србија се придружила апелима из Европе и отворила
своје магацине из којих је непријатељу дала ћебад, лекове и
сав материјал који је био неопходан за отварање једне бол
нице у Бугарској и на тај начин помогла земљи са којом је
ратовала. Тај моменат је овековечен на фотографији на којој
је приказана примопредаја српских поклона бугарским вој
ницима, код Пирота.
За Србију и Србе се тада, оправдано, могло рећи да су народ
са херојском неисцрпном снагом, војничком способношћу,
живим духом, урођеним осећајем правде и добротом. И по
ред повремених скандала, српски народ је у том објектив
ном свету, упамћен као народ који је стално био приморан
да брани кућу „на сред друма“. Срби су познати и по својој
солидарности и залагању да сви народи живе слободно, а
неке од њих су ослобађали вишевековног ропства.28

Србија данас
Србија је после свима нама познатих дешавања почетком
90-их, ратних разарања, узрокованих погрешним одлукама
појединаца, вођених задовољавањем себичних и личних ин
тереса,29 патњи, санкција, стекла изузетно лошу слику о се
би у свету. Углед Србије у свету је пао на најниже гране. На
спомен речи Србија углавном је следила изузетно негатив
на конотација. „Србија је са великим закашњењем схватила
колики је и какав стварни утицај лобирања и ангажовања
лобистичких кућа у припремању и доношењу важних одлу
ка на међународној политичкој сцени,30 уз велике економске
28 О овоме види више у: Вељковић, В. (2001) Политички морал Срба – од
Немањића до Милошевића, Ниш: Просвета
29 О дистинкцији између личног интереса и себичности види више у: Пр
њат, А. (2012) Лични интерес и морална мотивација верника, Култура
бр. 137, Београд, стр. 340-347.
30 „Додир са странцима. Наша земља није периферична, не налази се на
крај света и није опкољена океаном, него мањим или већим масама ра

407

ДЕЈАН ДАШИЋ
и политичке штете које је делом и због тога претрпела у
последње две и по деценије.31 У Конгресу САД делује и срп
ски конгресни кокус (Congressional Serbian Caucus). Његово
оснивање је потврдио Административни комитет Представ
ничког дома (Administrative Committee of the House), 13. 09.
2004. године“.32 Српски конгресни кокус сачињава група од
три сенатора и 28 конгресмена, пријатеља Србије и српског
народа.
Гневни грађани Берлина су 1989. године вађењем цигала
и сечењем гвоздених шипки срушили злогласни зид ко
ји је делио идеолошки конфронтиране системе, али право
питање је како срушити зидове нетолеранције и зле крви у
цивилизацијама које диктирају и обликују нови глобални
светски поредак. Након Другог светског рата, улога главних
светских негативаца поверена је Немцима, хладни рат је
етикетирао Русе као „лоше момке“, а недуго затим улогу не
гативаца добијају блискоисточни момци, који ту титулу дуго
задржавају све до појаве „добрих муслимана“ у Босни и из
губљене медијске битке „лоших и нецивилизованих“ Срба.
Ни остале земље Источног блока нису у бољој позицији, а
неке од њих у још тежој ситуацији. Југославија се распала
на парампарчад, рађајући нове збуњене и збуњујуће држа
вице, док су остале у разним стадијумима хаоса покушава
ле да се врате у живот, измишљајући и оживавајући нацио
налне митове, легенде и историју. Босна, Србија и Хрватска
су све остале упамћене по рату, дивљаштву и међусобном
уништењу.33
зних раса и народа...У временима великих међународних поремећаја он
је често од пресудне важности по наше државне и националне интере
се.....“ Иво Андрић у: Дашић, Д. (2008) Савремена дипломатија, Бео
град: Привредни саветник
31 Дипломатску вештину, Срби као народ, изгледа да никада нису довољно
поседовали. Да ли се без ове неопходне вештине може за један народ
казати да је реалистичан. Руски дипломата, Константин Константино
вич Родофинкин, говорио је за Србе у Карађорђевој Србији: „Срби су по
природи маштовити и уображени...Срби никада не виде ствари онакве
какве јесу него увек боље или горе него што јесу. За време рата код њих
је велику улогу играло расположење“. Глобализам „новог поретка“ тра
жи већ данас, на крају XX века од европских и балканских држава одри
цање од национализма (поготово од шовинизма) и одус тајање од нагла
шеног исповедања своје хришћанске вере (нарочито међу православним
народима, мање међу римокатоличким, најмање међу протестантским).
Пресудно за опстанак многих народа у свету, нарочито малих, а међу
овима и српског народа, како ће идућих година и деценија одговорити
на овакав, или њему сличан, изазов, коме ће бити изложен, Јеротић, В.,
нав. дело, стр. 127-128.
32 Дашић, Д., нав. дело, стр. 237.
33 Oлинс, В. (2004) O brendu, Beograd, Profile, стр. 157.
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Нагон за креир ањем нових нација и даље је веома јак. У
овом тренутку у свету има више нација него икада раније,
Уједињене нације су у свом чланству 2002. године имале
189 чланица, наспрам 51 чланице 1945. године. После 1991.
године, пада Берлинског зида, неколико нових нација наста
ло је из самог Совјетског савеза. Мало ко ће знати где се
налазе те државе. Узећемо за пример Украјину. По величи
ни и броју становника (50 милиона становника) она треба
имати велику предност у односу на остале земље бившег
Совјетског блока. Међутим, тешко да ће се ко усудити да
рецимо оде на одмор на Крим, једини производ Украјине ко
јег ико до сада може да се сети јесте нуклеарна хаварија у
Чернобиљу.
Та негативна слика о Србији, на срећу, у последње време
се мења захваљујући демократским променама али и по
јединим личностима, на првом месту захваљујући Новаку
Ђоковићу, познатом тенисеру. Он је без дилеме данас ам
басадор Србије број један у свету, коме су својевремено
Британци нудили огромно богатство да прихвати њихово
држављанство.
Многи су мишљења да он данас има већи утицај на међуна
родну јавност од свих српских институција, јавне диплома
тије, целокупних спортских дешавања и заузима убедљиво
прво место у поправљању имиџа Србије у међународној јав
ности, баш као и књижевна дела Иве Андрића, преведена на
десетине страних језика, или проналасци генија из Смиља
на, Николе Тесле, Михајла Пупина и др. „Према мишљењу
стручњака, Ђоковићев гест у тренутку преузимања побед
ничког пехара на турниру у Мајамију када је ставио качкет
на којем је ћирилицом писало „Србија“, може да се мери
милионима долара, јер је то феноменална реклама за нашу
земљу“.34
Скот Бедбери (Scott Bedbury), један од најтраженијих струч
њака из области брендирања, каже да, када би са нашом вла
дом потписао уговор о промени имиџа наше земље, био би
на великим мукама.35 Он даље наводи да је у брендирању
нација, као и у брендирању производа или услуга све важно.
Веома битно је како би ми сами желели да видимо Србију.
Задатак онога који се бави креирањем имиџа био би да пре
скочи ту рупу која постоји између тренутног и очекиваног
34 Дашић, Д. (2012) Утицај спорта и спортиста на брендирање нација, у:
Менаџмент у спорту, Београд: Алфа универзитет Факултет за менаџ
мент у спорту, стр. 70.
35 Николић, А. (12. 2. 2009) Како да Србија прескочи рупу, Политика, стр.
12.

409

ДЕЈАН ДАШИЋ
стања, наглашавајући да је за промену имиџа потребно вре
ме, стрпљење, холистички приступ и сарадња свих.
Истакнути спортисти, уметници, књижевници, научници,
иноватори... и даље су, у сваком друштву и сваком времену,
оно највредније чиме се једна земља може похвалити пред
светом, без обзира колико је та држава мала, економски си
ромашна, оптерећена спорним или политичким наслеђем.
Поред повезивања домаћих и страних писаца, позоришних
и филмских уметника веома је важно учешће на великим
и малим фестивалима, такмичењима, добротворним хума
нитарним акцијама које ми организујемо или учествујемо
на њима. Став „најбољи или ништа“ није баш користан и
подстицајан. Не могу бити сви први на листи као сада Новак
Ђоковић. Свака награда и свако признање су значајни за
имиџ земље и за мотивацију младих. Већ и само учешће на
разним билатералним, мултиратералним скуповима фести
валима или такмичењима доприноси да се људи и народи
повезују и разумеју. Талентовани писци, уметници, спор
тисти... најбољи су „амбасадори“ своје земље, тврди Зоран
Хамовић, издавач, један од заслужних за наш успешан на
ступ у Лајпцигу, који је и сам осмислио сувенир „српски ле
њир“. Дрвена дашчица са неједнаким, непрецизним мерним
ознакама илуструје различите аршине којима се служимо и
показује, да умемо и да будемо самокритични и да се наша
лимо на сопствени рачун.
Пуно је времена требало проћи да би се неко напокон сетио
да брендира, можда и највећи српски бренд, ракију (шљиво
вицу). Привредна комора Београда указала је на бенефите и
потенцијале од брендирања овог пића, а као први корак на
вела је измену постојећег Закона о ракији, узевши у обзир да
се 90 посто промета овог пића код нас обавља на црно. Пет
наестак произвођача поменутог жестоког пића основало је
групацију у саставу Привредне коморе, с надом да ће приву
ћи потенцијалне купце на многим иностраним тржиштима.
Компаније и државе могу да имају огромну корист од сна
жног бренда и његовог имплицитног обећања квалитета.
Јаки и квалитетни брендови успешно се супротстављају
нелојалној конкуренцији и плагијату али, такође, успешно
брендирају и државу из које потичу. „Тржиште на Косову
и Метохији пробало је да копира наш призвод, по многи
ма, један од највећих брендова Србије, Бамбијеву плазму.
Након извесног времена, тржиште је доживело тектонске
промене у виду незадовољства тамошњих потрошача ко
ји су одмах приметили разлику у квалитету оригиналног и
„дивљег“ производа. Паковање и амбалажа је у потпуности

410

ДЕЈАН ДАШИЋ
била индентична правој плазми, али разлика у квалитету је
била евидентна. Незадовољство је било толико да је глав
ни заступник „Бамбијеве плазме“ на Косову и Метохији,
данима морао да се оглашава у медијима о томе где се може
набавити оригиналан српски бренд.“36
Да се Валтер чешће појављивао на Тјен Ан Мену, кинескосрпски односи не би се сводили на пуко обилажење Шанга
ја. Кинези су опчињени нашим Владимиром Батом Живо
јиновићем, познат и као Валтер, у најмногољуднијој земљи
света. Осим што је бриљантан глумац, Бата је обављао и
функцију посланика. Бата Живојиновић ужива огромну по
пуларност и искрено дивљење међу Кинезима. Повезујући
вековима Запад и Исток, Србија је место на коме се сусрећу
и преплићу цивилизације, културе и рељефи. Зато има идеја
да, као део туристичке понуде, брендирамо и наше неиско
ришћене археолошке локалитете.
Зараде неких земаља, у великој мери, зависе од туризма, па
су оне развиле софистицирану туристичку инфраструктуру.
Многе земље за које би се то понајмање могло рећи веома се
ослањају на туризам. На пример, Нови Зеланд остварује свој
највећи девизни прилив од туризма. Међутим, постоји опа
сност да земље које се ослањају на традиционални туризам
постану тржишна роба, коју оштра конкуренција у ценама
нагони да привлаче све већи и већи број туриста који троше
све мање и мање. „Алтернативно решење за државе је да ди
ференцирају себе као потрошачке брендове, наглашавајући
своју уметност, културу, историју, храну, архитектуру, разне
пределе и дестинације и друге јединствене карактеристике
путем софистицираних представа.“37
Политичка нестабилност веома негативно утиче на туризам
једне земље и одвраћање потенцијалних посетилаца. Вели
ки губици које је претрпела бивша Југославија, само је је
дан од многобројних примера. Фундаменталистичко наси
ље у Кашмиру и недавна политичка нестабилност у Египту
имали су за последицу поновну процену тих дестинација од
стране влада и пружаоца и конзумената туристичких услуга.
Финансијс ка нестабилност Грчке и страх од протеста, не
сташица нафтних деривата и слично, сигурно ће негативно
утицати како на имиџ и, самим тим, на туризам.38

36 Јовановић, О. (25.7. 2011) РТС - јутарњи програм, 1 канал
37 Olins, W., нав. дело, стр. 160.
38 Дашић, Д. (2013) Брендирање дестинација Космај и Јагодина, у: Мито
лошки зборник 28, Рача: Центар за митолошке студије Србије, стр. 488.
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Међутим, можда и највећи проблем у брендирању Србије
представља „демографско повлачење“ како у живој сили та
ко и напуштању простора.“Основни разлог смањивања, не
где и нестајања појединих народа јесте духовно, морално,
политичко и социјално посртање.“39

Закључак
Кадa се постигне одређени напредак у процесу брендирања
држава или нација, постигне се промена мишљења о једној
земљи у позитивном контексту. Ово мишљење не само да се
мора одржавати, већ је неопх одно и да се константно и кон
тинуир ано побољшава и ојачава позитивним порукама. Пи
тање конкурентности идентитета, имиџа и репутације неке
земље не подразумева парцијалност у краткорочним, прак
тичним циљевима, и због тога не треба да буде остављено
искључиво у рукама владе, већ је нужно укључити, поједине
агенције, организације и институције науке и културе.
Јавна иступања, стална комуникација и присуство на међу
народној сцени део су оздрављења српског духа, одбрана
добре репутације Србије, њене креативности и памети, по
вратка вере у сопствене вредности у квалитет, без обзира на
којем месту „лествице“40 се званично налазимо, да ли смо у
некој области на врху или на дну... Земље које желе да започ
ну процес брендирања или ребрендирања, морају, пре све
га, да предузму кораке ка креирању позитивног идентитета.
Као што Толстој рече: „срећне земље личе једна на другу“.
Србија може да усвоји стратегије брендирања државе и на
ције сличне онима које су већ коришћене и проверене од
стране успешнијих, познатијих и богатијих земаља. На по
четку, потребно је створити једно радно тело, које би коор
динирало све маркетиншке активности по питању бренди
рања државе и нације. Та радна група би била сачињена од
људи различитих професија, лидера у својој струци. Анхолт
тврди да је властита перцепција становништва о марки сво
је државе снажан покретач спољашње слике. Затим, треба
урадити истраживање на који начин се перципира држава
39 Батавељић, Д. (2008) Опстанак Србије и српског народа, Беог рад: Оп
станак, стр. 17 (У Првом светском рату 1.900.000, а у Другом светском
рату око 2.000.000 Срба је погинуло. На почетку XVIII века, Срба и Ру
муна je било исто. Данас Румуна има 25 милион
 а, а Срба једва десетак,
од тога само 6 у матици. Почетком XX века, Енглеза и Срба је било при
ближно исто, а данас Енглеза има 50 милиона. Тарабићи у „Креманском
пророчанству“, су оправдано упозоравали на опасност да ће сви Срби да
стану испод једне шљиве. Не можете брендирати државу или нацију ако
немате људе у тој држави).
40 Nation Brand Index, Country Brands Index, Anholt-GfK Roper Nations
Brands Index, Bloom Consulting, Grey World Wide. Place Brand и др.
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и нација, шта друге земље мисле о нама. Све земље, свако
дневно, у свет шаљу безброј порука путем културе, спор
та, различитих производа и услуга, политичких дешавања,
дипломатије, градитељских подухвата, филмске уметности
и др. Мора се направити стратегија и кренути са променама
на свим нивоима, од брошура, слогана, порука, симбола, до
тога да све што нација производи (било да се ради о произ
водима или услугама), буде координирано и стратешки ин
тегрисано у једну целину због тренутне препознатљивости.
Када једном крене процес брендирања држава и нација он је
незаустављив, а мора се почети од сваког појединца у држа
ви, као што и напомиње Скот Бедбери, један од врхунских
стручњака у области брендирања, који је у мору дефини
ција, у којима свако од аутора из области брендирања по
лази од своје премисе, дао најједноставнију дефиницију, да
је брендирање: „Kада нешто сасвим обично унапређујемо и
побољшавамо тако да оно постаје вредније и смисленије“.
Поред неусклађених и недовољно добрих маркентишких
активности на пољу брендирања, постоји још један вели
ки проблем. Демографски подаци говоре да је ситуац
 ија у
Србији више него алармантна. По многим проценама, Ср
бија на годишњем нивоу губи велики број становника. Ако
се тако настави, вероватно и питање брендирања државе и
нације изгубиће смисао.
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BRANDING OF COUNTRIES AND NATIONS
Abstract
A growing number of countries are beginning to understand the
importance and the necessity for country branding and taking care of
their global image and reputation. Having realized that a good name
and a positive image affect not only the number of tourist arrivals but
also the investments, products, award of various sports and cultural
events etc, as of lately countries have started addressing these issues
more seriously. Special agencies and institutes have been established
which use the latest marketing methods and integrated marketing
channels for promotion. Governments which strive to rebrand their
countries, remodel the image or build a new positive identity of their
nation must have a clear vision of what they want to achieve, where
the country stands now, where they want it to stand, and must try to
integrate all efforts, policies and communications towards the rest of
the world. It is with considerable delay that Serbia has understood the
real impact of lobbying and engaging lobbyist firms in preparing and
passing decisions of significance to the international political scene, and
partially due to the delay, it has suffered great economic and political
damage over the last decade and a half of its history.
Key words: brand, image, differentiation, Serbia
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КУЛТУРА И НАСИЉЕ:
САМООПИСИВАЊЕ
СЕМИОСФЕРНОГ ЈЕЗГРА И
ДРУШТВЕНО НАСИЉЕ
Сажетак: Предмет рада су аспекти друштвеног насиља као кул
туролошког знака у литерарном хронотопу. Феномени су размо
трени у семиотичком кључу, с позиције теорије о семиосфери с
доминантом на нееластичним семиосферним језгрима културе.
Акценат је на истраживању насиља које култура производи као
самобезбедносни механизам, дакле као рецидив сопствене само
заштите. Анализа је осликана примерима из свевременске Андри
ћеве прозе пограничног типа. На фону страдања Босне у хијату
трију царевина, јасно су издиференциране битне разлике према
природи социјалног насиља које проистичу из разлика у самоо
писивању култура Истока и Запада. Битно измењени стандарди
Европе у корист хуманизације правне норме и ратне етике у 19.
веку – допринели су томе да се заостала пракса окрутног наси
ља тимарског турског система у Европи новога доба доживљава
као варварство и нецивилизованост и да тежи томе да брутал
но насиље елиминише из легитимних стандарда самоописивања
европске културе.
Кључне речи: култура, насиље, семиосферно: самоописивање,
периферија, асиметрија
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Преамбула:1 Интелектуална историја човечанства може се
посматрати као борба за памћење, језгровито и сликови
то истиче Јуриј М. Лотман (Юрий Михайлович Лотман) у
духу свога схватања културе која је у најопштијем смислу
„систем целокупне ненаследне информације, начин њене
организације, акумулације, чувања и преношења на потом
ство“2. Разне социјалне и историјске групе „борећи се за ин
формацију, теже да је монополизују. Средства која се при
том користе колебају се између тајних текстова и кодова [...]
и стварања дезинформишућих текстова“3. Запажа се да је у
тим процесима присутан висок степен нетолеранције пре
ма другачијем, алтеритетном - према структурама које нису
у складу са „тврдим“ правилима актуелне културе, узусима
њеног самооп
 исивања и етаблирања. Дакле, углавном је ту
реч о мање-више насилном оперисању поменутим системом
информација. Оне су нарочито иманентне нееластичним
семиосферним језгрима културе који сопствено самооп
 и
сивање почињу уништавањем памћења, брисањем „туђих“
текстова и заборављањем веза са другости, са алтеритетом.
Такво семиосферно језгро културе, механизмима самооп
 и
сивања, уништава и чисти све оно што ефикасно не подржа
ва идентитет сопства, попут текстова са периферије семиос
ферног језгра, или спољашњег дезорганизованог простора.
Ригидни облици самоописивања језгра и његовог етабли
рања, с доминантом на насиљу, нарочито су упечатљива и
индикативна у семиосферним језгрима које одликује то
талитарни тип културе4. У вези с тим, пожељно је истаћи
да се у културама које су међусобно сличне, семиосферно
1 Истраживање на коме је заснован овај рад спроведено је у оквиру про
јекта Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевно
сти (број 178005), који се, под руководством проф. др Горане Раиче
вић, спроводи на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду, уз финансијску помоћ Министарства про
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
2 Лотман, Ј. М. (1974) Огледи из типологије културе, Трећи програм Ра
дио Београда бр. 4, јесен, стр. 439-489.
3 Исто, стр. 443.
4 Постоји знатан опсег карактеристика тоталирарних система које су се
кроз дијахронијску перспективу показале као инваријантне, заједничке
особине. Укажимо само на оне које чине предметни оквир анализе овога
рада: владајућа идеологија/вера; непостојање деобе власти: законодав
на, извршна и судска власт нису независне и одвојене једне од других
него се налазе у рукама диктатора или доминантне партије; ускраћива
ње, или кршење људских права, репресија појединца и губитак личних
слобода, попут слободе вероис повести; владари (диктатор, партија) по
кушавају да надгледају становништво своје државе, тако да појединцу
одузимају простор за приватност; милитаризам у свакодневном животу
становништва, агресивна спољна политика; развијање рада тајне или
политичке полиције, ради контроле становништва, примена метода за
страшивања, хапшења, вршење репресија становништва; кажњавање

417

СОФИЈА М. КОШНИЧАР
самоописивање, начелно, одвија по принципима модуларно
сти5. Према томе, колико год да су неел астична културна се
миосферна језгра, попут деспотских, тоталитарних система,
наизглед различита у својој појавности, у њиховом самоо
писивању и етаблирању се у бити рекомбинују слични или
истоветни модули - културни обрасци, чија сличност поста
је препознатљива дубинском анализом. Дакле, занимљивост
представља спознаја да су природа и квалитет механизама
самооп
 исивања језгра тоталитарних култура у основи слич
ни: етаблирају се по истој матрици насиља, без обзира на то
да ли је реч о неком таквом језгру из историјске дијахроније/
синхроније, или о фикционалној дистопији.

Ка предмету истраживања. Типични механизми насиља

и тортуре, као израз самозаштите апсолутистичких, семи
осферних језгара, очигледни су у пограничној прози6 каква
је, примерице Андрићева, у којој је Босна неколико веко
ва периферија Отоманске империје. Наиме, време обух ва
ћено Андрићевом историјском прозом везано је за период
владавине ауторитарних система у Европи и Османлијском
царству. То је битно, карактеристично опште место које ана
лизом разоткрива извесне заједничке карактеристике само
описивања неел астичног семиосферног језгра тоталитарног
типа. Насиље је иманентан и константан механизам уграђен
у срж институција самоописивања аутократских културних
система. Тако је насиље над појединцем и колективом, те
његови многобројни психо-физички облици - modus proce
dendi праксе таквих семиосферних језгара. Природа влада
вине Порте на Балкану и Босни у бити остаје непромењена
више векова. Међутим, Босна је истовремено и погранични
простор држава хабзбуршке и француске круне које су сво
ју апсолутистичку природу оплемениле тековинама просве
титељства и грађанско-буржоаске, француске, револуције.
У хијату трију царевина, дакле, с разноликим историјским
и културним варијететима, у које су темељно уткане хри
шћанска католичка и ортодоксна вера, исламска вероиспо
вест, као и сви други битни аспекти различитих култура - та
погранична позиција умногоме је одређивала судбину Бо
сне, њених житеља, као и њихове сложене односе. Истовре
мено, на фону њеног страдања, јасно су се издиференцирале
дисидената (концентрациони логори, гулази, политичка робија, мучење)
и друго.
5 Модуларност можемо сагледати као генерализацију, принцип стварања
различитих структура помоћу једног или више базичних елемената –
модула. Према: Jablan, S: Modularity in Science and Art, Visual Mathema
tics, 4. 1. 2002. http://www.mi.sanu.ac.yu/vismath/jablan/cover.htm
6 Лотман, Ю. М. (1992) Семиотика культуры: O семиосфере. Статьи по
семиотике и топологии культуры, том I Таллин, Александра, 14
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битне разлике у самоописивању култура Истока и Запада, те
њиховог различитог односа према природи насиља, муче
њу, шиканирању и понижавању потчињених, или оних који
крше норме самоописивања семиосферног језгра. Стога је
анализа, у назначеном семиотичком кључу, осликана при
мерима из свевременске Андрићеве прозе пограничног типа
(Травничка хроника, На Дрини ћуприја и Омерпаша Латас).

Асиметрија семиосферног језгра и периферије. Семи

осфера7 се у пракси проучава као целокупност односа тек
стовних и вантекстовних (контекстуалних) семиотичких
структура (текстова) у њиховој синхронијској и дијахрониј
ској комуникацији. „Најкрупније структуре семиосфере су
културе и цивилизације“.8 Андрићева погранична проза те
мељно сведочи о сусрету и судару различитих култура на
Балкану. Романом На Дрини ћуприја обухваћен је период од
неколико векова владавине Порте над Босном, док је у Трав
ничкој хроници тај период османлијске владавине знатно су
жен на интервал од почетка 1807. до 1814. године, такозвана
„конзулска времена“. Основни тип организације друштва
Османлијске владавине у доба које је обух ваћено Ћупријом
и Хроником одликује тимарски систем9. С аспекта семи
осферних визура посебно су интересантна “конзулска вре
мена” када се у Босни сучељавају три доминантне културе,
7 Семиосфера (грч. semeion-знак + sfaira –лопта) означава целокупност
интеракције свих могућих комуникација, с аспекта човекове партици
пације у њима; појам је 1984. године артикулисао и концепт семиосфере
развио Јуриј Михајлович Лотман (Юрий Михайлович Лотман) аналогно
појму биосфера В. И. Вернадског (Вернадский).
8 Лотман, Ю. М (1992) Семиотика культуры: O семиосфере. Статьи по
семиотике и топологии культуры, том I, Таллин, ,,Александра” http://
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/index.php.> 06.02.2010.
9 Тимарско-спахијски систем: назив за војно-феудалну организацију
Османлијског царства од 14. до 19. века. То није само облик односа у
пољопривреди, већ је и вид организације војске-коњице (спахија), као и
облик државне управе. Сво земљиште је у рукама султана који га може,
по својој вољи, изнова прекрајати и додељивати спахијама по заслузи.
Тај обавезујући поклон земљишног поседа (тимар) био је уобичајена
пракса у Европи и Анадолији. Наим
 е, основне оружане снаге Отоман
скога царства биле су: регуларна војска коју је директно плаћала отоман
ска држава, а састојала се од јањичара (регуларне пешадије) и стално
плаћене коњице, познате под називом спахије Порте (Порта – традици
оналан назив царске владе у Истамбулу). Модел таквог аутократског хи
јерархијског самоописивања примењиван је од врха друштвене лестви
це до њенога дна, где се налази обесправљена раја, зависна од спахија и
с многим материјалним наметима, све до данка у крви (плаћање данка
у дечацима познатом под турским називом аџами-оглан или devoirme/
devsirma: скупљање) којим се попуњавала султанова највернија војска
– јањичари. У 15. и 16. веку систем devsirme је био у пуном замаху; уки
нута је у првој половини 17. века, али је то у историји хришћансог света
на Балкану под турском владавином, остао најтежи и најболнији намет.

419

СОФИЈА М. КОШНИЧАР
када у Травнику, главном седишту Босне под турском влада
вином, бораве конзули са Запада - француски и аустријски.
То је време када су на европској политичкој сцени: Наполе
онови ратови, у Цариграду реформе Селима III, Босна и Ср
бија под турском окупацијом, народне буне и устанци (Први
српски устанак у Србији), а Аустрија у тампон зони и на
директним границама, између Француске и Турске, брани
своје интересе на Балкану. Отуда је то роман о сучељавању,
судару најдоминантнијих семиосферних текстова (култура),
тачније најјачих семиосферних језгара на Балкану. О поку
шајима међусобног дијалога два тако различита света - Ис
тока и Запада.
Законитост унутрашње организације семиосфере је форми
рање језгра/језгара семиосфере и, у односу на њега или ви
ше њих, семиосферне периферије. У језгру се очитују доми
нантни семиотички системи, потврђени и етаблирани тзв.
институцијама самоописивања – уређивања семиосферног
простора по свим аспектима интегрисања конкретне култу
ре; примерице: економије, политике, права, етике, образо
вања, лечења, стила свакодневног живота, природног језика
помоћу којег конкретна култура врши своје етаблирање и
друго10. Наиме, самоописивање, у смислу самоид
 ентифика
ције, системског и систематичног означавања и етаблирања
самосвојности је највиша форма структурирања семиотич
ког система, а то подразумева стварање сложене мреже мета
структурних самоописа (граматике), кодификацију обичаја,
правних, етичких и других норми које су у функцији самоо
писивања тог семиотичког простора (културе): један од де
лова семиосфере, по правилу онај који је из структуре само
га језгра, у процесу самоописивања ствара своју граматику
и кодификацију, а затим се успостављају механизми поку
шаја да се те норме што више прошире по семиосфери. Тако
парцијална граматика једног семиотичког простора семиос
фере, тежи да постане метајезиком описивања целе семиос
фере11. Због тога је семиотички простор језгра семиосфере,
по правилу, најмање флексибилан и најинертнији на проме
не и нове садржаје, док су периферија семиосферног језгра
и њени гранични простори флексибилнији, адаптабилнији и
пропустљивији за нове комуникате. Указана разлика изме
ђу центра и периферије семиосфере дефинише, у назначе
ном смислу, још једну карактеристику семиосфере – њену

10 Лотман, Ю. М (1992) Семиот
 ика культуры: O семиосфере. Статьи по
семиотике и топологии культуры, том I Таллин, Александра, стр. 20.
11 Исто, стр. 21.

420

СОФИЈА М. КОШНИЧАР
асиметричност12. Да конкретизујемо: у „конзулска време
на“ о којима Андрић сведочи, сва три семиосферна језгра
(турско, аустријско, француско) су ауторитарно кодира
на13, са неприкосновеним сувереном на врху, али је, исто
времено, самооп
 исивање, у свим сферама етаблирања тих
семиосферних језгара, врло различито.
Власт битно партиципира у самоописивању семиосферног
језгра. Међутим, без обзира на врсту легитимитета власти,
семисферно језгро, по правилу, тежи да што равномерније
етаблира и прошири елементе сопственог самоописивања
по целој структури свог семиосферног простора и да га хо
могенизује. У пракси се, ипак, идеална хомогенизација не
досеже. Стога се и у том смислу говори о асиметричности
семиосферних структура, поготово на релацији семиосфер
но језгро-периферија. Турско ауторитарно14 семиосферно
језгро је владајуће културно језгро у Босни и на Балкану. На
својим границама сучељено је са два, такође, моћна аутори
тарна семиосферна језгра, аустријским15 и француским, ко
ја су у сталним међусобним ривалским односима. Оба су
12 Лотман, Ю. М. (1992) Асимметрия и диалог. Статьи по семиот
 ике и
топологии культуры, том I, Таллин, Александра, стр. 47.
13 Ауторитарност - друштвени однос који доминантно фаворизује по
штовање ауторитета власти али и појединих личности као неприкосно
вених арбитара у свим значајним питањима важним за социјалну орга
низацију живота, институције и политику. Из тога проистиче трајна и
радикална неједнакост учесника у друштвеном животу и њихова немо
гућност да слободно исказују и задовољавају своје потребе и интересе.
Овакав систем вредности најчешће се остварује принудним средствима
преко државних институција и органа, политичких странака, верских
група, система образовања или било којих других група за притисак.
14 Османлијско царство је вековима било уређено на принципима ауто
кратије с неприкосновеном влашћу и моћи султана, као врховног по
главара Царства. У контексту овога рада, битно је указати на то да је,
без обзира на различите друштвене и политичке промене успостављане
тимарским системом и танзиматским реформама – природа власти у
Османлијском царству остала непромењена - аутократска. Такву турску
власт у Босни и њој суседним земљама, описује Иво Андрић у својој
историјској прози.
15 Апсолутна монархија у свом специфичном облику, просвећеном (бе
неволетном) апсолутизму – означава облик власти у већини држава у
Европи 18. века (примерице, хабзбуршка и француска власт) чији су
владари, мање-више, прихватили идеје просветитељства, најчешће те
мељене на рационализму, те настојали да их примене у пракси кроз низ
реформи којима је, у већој или мањој мери, увођена слобода вероиспо
вести, слобода изражавања, право власништва, слободна трговина и сл.
Темељну праксу просвећени апсолутизам спознаје под владавином Ма
рије Терезије I (1740-1780), касније њеног сина Јосипа II (1780-1790).
Потребно је истаћи да је Јосип II, након посете Француској, упознајући
нове начине живота, попут републиканства, одлучио да и у својој држа
ви спроведе неке демократске реформе (укинуо је смртну казну и дру
го).
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доминантно обележена и кодирана хришћанском културом,
али и битним разликама у другим аспектима самооп
 иси
вања (економија, језик, обичајна и правна норма...). Та два
језгра, нарочито Аустрија, имају сталне интересне претен
зије да прошире механизме самоописивања свога семиос
ферног језгра на Балкан и Босну. Ибрахим-пашин тефтедар
Тахир-бег, у једном разговору са Давилом, истиче да стал
ним ратовима, које хришћани између себе воде у Европи,
само потпомажу ширење исламске вере: „[...] ислам се [...] у
Европи одржао [...] благодарећи међусобним ратовима хри
шћанских држава“16.
У односу на семиосферн
 о језгро Турске империје са цен
тром у Цариграду, Босна је његова семиосферна перифе
рија где Порта, по семиосферним узусима, настоји да што
доследније етаблира елементе сопственог самоописивања.
Турско семиосферно језгро доминантно је кодирано ислам
ском религијом, која је темељ његовог самоописивања у
свим сегментима културе. Првобитно доминантно хри
шћанско, а потом под вишевековном турском владавином и
узусима самооп
 исивања турског језгра, добрим делом исла
мизирано, аутохтоно језгро Босне се распало, расточило, а
остало увек недовољно адаптирана, недовољно асимилова
на, значи недовољно потчињена периферија семиосферног,
турског језгра. Будући у непосредним, физичким везама са
семиосферном периферијом аустријског језгра, она је и под
њеним културним утицајима. У поменутом контексту суче
љавања различитих и разнородних семиосферних култур
них језгара и њихових периферија, у Босни посебно бивају
изражене најразличитије нехомогености многобројних суб
структура како језгара тако и периферија што је, и иначе,
инваријантна карактеристика семиосферног простора.

Насиље – иманентно самоописивању османлијског се
миосферног језгра. Етаблирање и потврђивање моћи не

ког семиосферног језгра је динамичан процес с тенденцијом
експанзије на цео семиосферни простор и сталног помера
ња своје семиосферне периферије. Спроводи се инстали
рањем институција самоописивања семиосферног језгра у
свим сегментима културе, али је то спровођење неуједначе
но и нехомогено у појединим семиосферним субструктура
ма. Доминантно обележје етаблирања неел астичног семиос
ферног језгра је темељно инсталирање механизама насиља17.
16 Андрић, И. (1988) Травничка хроника, Беог рад: Просвета, Сарајево:
Свјетлост, стр. 340.
17 Лотман, Ю. М (1992) Динамическая модель семиотической си
стемы. Статьи по семиот
 ике и топологии культуры, том I, Таллин,
Александра, стр. 93.
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Управо то чини и владајуће турско семиосферно језгро у
Босни, званично спроводећи власт, оличену, пре свега, у ин
ституцијама везира, војске и исламске вере. Чим на граници
етаблираног семиосферног језгра попусте механизми само
описивања (примерице разним уступцима другим семиос
ферним текстовима: културама, обичајима староседелаца),
језгро покушава да своје описивање изнова потврди и оја
ча новим, ригиднијим механизмима насиља и ригиднијим
институцијама, у овом контексту, најчешће новим везиром,
који, суровијим методама потврђују моћ институције власти
етаблираног језгра Порте. Везири имају различите стилове
владања, али су разлике у нијансама, а не суштинске приро
де по критеријуму окрутности према онима који се супрот
стављају етаблирању владајућег турског културног језгра.
Раја је осећала да је Хусреф Мехмед-паша имао најмекше
методе, које су постајале све горе и горе доласком Ибрахимпаше и потом Силиктар Али-паше. Силиктар Али-паша, да
би јасно показао своје намере да безусловно заведе ред у
Босни и потврди моћ турског језгра на његовој перифери
ји - стиже у Травник без чиновника и послуге „сам и го ко
хајдук у шуми“18, али са хиљаду две стотине наоружаних
Арнаут а и два топа; пред њим је ишао глас „неурачунљивог
крволока и најсвирепијег везира у Царевини“19. Али-паша
примењује стална застрашивања, хапсећи Јевреје и угледни
ке, а по начелу да се „друкчије разговара са човеком који је
једну ноћ провео у затвору“20. Истиче: „И за најтврђу главу
има сабља [...] Главе су на вашим раменима, сабља је у мојој
руци, а царски ферман ми је под јастуком. Према томе нек
се влада [...] сваки који хоће да хљеб једе и да се сунца на
гледа“21. У односу на свог претходника, Али-паша покушава
да доследније спроводи насилне методе владавине које су
иманентне вишевековном тимарском систему семиосфер
ног језгра Порте.

Турско семисферно језгро и насилна хомогенизација
периферије. Семиосферн и феномен оличен у томе да не
еластично тоталитарно семиосферно језгро инсистира на
томе да мање-више насилно инсталира и потврђује самоо
писивање у свим својим сегментима и на свим својим ни
воима22 такође се јасно очитује у Травничкој хроници. Тур
ска своје окрутне механизме владавине примењује по целој

18 Андрић, И. (1988) Травничка хроника, Беог рад: Просвета, Сарајево:
Свјетлост, стр. 389.
19 Исто, стр. 389.
20 Исто, стр. 391.
21 Исто, стр. 393.
22 Лотман, Ю. М. нав. дело, стр. 98.
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хијерархији социјалне лествице почев од својих везира који
су одслужили своје, па све до раје. Везири и други поданици
Отоманске империје, живе у непрестаном страху у којем их
држи беспоговорна потчињеност султану апсолутне моћи,
који их може отерати у смрт, не одговарајући за то никоме.
Босанска раја добро зна да смењени везир пада у немилост,
томе се радује и ликује што и њега сустиже време трпљења
и страдања. Тај аспект самоописивања свога семиосферног
језгра још боље знају везири. Због тога се они лукавији до
вијају како да се спасу, често се користећи типичним, аутен
тичним моделом прикривене елиминације противника. Ре
цимо, чаршија се већ била порадовала и очекивала смакнуће
Мехмед-паше након доласка изасланика султана Селима III
у Травник да би тобоже ферманом потврдо Мехмед-пашин
везирски положај. Прозревши игру да је, заправо, реч о фер
ману са смртном пресудом, Мехмед-паша је изасланика, то
боже частећи, отровао, прави ферман уклонио, како раја не
би сазнала истину, а сам добио у времену да сачува оно што
се сачувати може.
Вртешка смрти на политичком врху турског семиосферног
језгра не престаје “Везири су непрестано [...] у страху од
ропске потчињености вишима, који их једним потезом ка
лем-пера могу отерати у пуну анонимност или смрт. Осећа
ње сталног страха притискује у дну бића као тежак воденич
ки камен и тако се сачека несрећа која долази“23. Отуда ово
осећање постаје пакао када се „сруши лична везирова власт
и када, до јуче осиони оријентални моћник добија абер да је
смењен[...] Човек [...] је непрестано под дејством познатих
и непознатих сила, сам је себи и слуга и господар, и судија
и џелат и болест и казна”24. Након државног удара у Цари
граду и трагичне смрти султана Селима III, Ибрахим-паша,
верни поданик поменутог султана је смењен. У разговору са
Давилом са којим је неговао лично пријатељство, сазнајемо
до детаља истину о трагичној погибији свргнутог султана
Селима, али и то да Ибрахим-паша треба да напусти Трав
ник и да му је будућност непредвидива. Везир је знао да је
то немилост, прогонство и чамовање у сиротињи без могућ
ности жалбе. И Омерпаша Латас је такође веома добро по
знавао природу насиља као модус процеденди, законитост
самооп
 исивања свог матичног језгра. „Такав човек (сера
скер) све може, само једно не: не може се пред султаново
лице вратити несвршена посла“25. Ретко је неког босанског
23 Мирковић, М. (1962) Конзули и везири у: Травничка хроника-конзулска
времена, Андрић, И. Београд: Просвета, стр. 16.
24 Исто, стр. 16.
25 Андрић, И. (1976) Омерпаша Латас, Сарајево: Свјетлост, стр. 73.
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везира мимоиш
 ла зла судбина, јер је, за већину њих, по пра
вилу самооп
 исивања турског семиосферног језгра, пад с
власти фаталан.
У вези с поменутим феноменом, истакнимо да су аустријски
и француски конзули у другачијој ситуацији јер су „покри
вени“ самооп
 исивањем хришћанских европских култура са
знатно хуманијим правним, етичким и другим нормама. На
поменимо да се, при крају „конзулских времена“ фон Мите
рер, на лични захтев, враћа у Беч, а да се Давил из Травника
враћа у Париз – упркос томе што су „конзулска времена“
у Босни дала мршаве дипломатске резултате. Њих двојица,
дакле, нису ни политички кажњена.

Варварско насиље - доминанта етаблирања турске
власти на периферији. Без обзира на тимарски период

турске империје и потоње танзиматске реформе26 – у Бо
сни, као периферији османлијског семиосферног језгра са
центром у Цариграду, промене теку споро па се и самооп
 и
сивање језгра спроводи неуједначено, недоследно и под ве
ликим утицајем окрутних неписаних правила, старих оби
чаја власти и властодржаца. То најбоље осећа раја у којој
не само појединци, већ и читав колектив, стојички подносе
и трпе тортуру и шикану. Андрић у Хроници предочава сле
дећу слику: по Ибрахим-пашином позиву конзули Давила и
фон Митерер су у званичној аудијенцији у конаку; „пију се
кафе... пуше чибуци [...]“27. Ибрахим-паша им прича да је
његов ћехаја Сулејман-паша, са босанским трупама, прешао
Дрину и уништио најјачи српски устанички одред. Ту ситу
ацију конзули, као гостујући представници својих семиос
ферних језгара на тлу владајуће Турске, доживљавају као ле
гитимну нову потврду етаблиране моћи владајућег турског
језгра. „Изненада, унесено је неколико сепета [...] и масних
црних мешина[...]“28. За то време, послуга донесе конзулима
лимунаду и нове чибуке. „Све те судове дворјани брзо поо
твараше и на растрту асуру почеше да истресају: одсечене
26 Танзимадске реформе (турски: Tanzimati Hayriye јесте спасоносни нови
поредак, реорганизација) су оличене у покушајима модернизације вла
давине Порте и њеног приближавања западно-европским стандардима;
реформе обухватају период од 1839. до 1876. године. Танзимат је обзна
њен ферманом (декретом) султана Абдул-Меџида I под називом Hatt-ı
Şerif (Хати Шериф). Реформе су заведене као покушај вештачког ра
сађивања успешних европских пракси на Османлијску царевину. Иако
предвиђене да олакшају живот грађана, да учврсте моћ султана и ојачају
Царство у економском, политичком, војном и културном смислу, нису
биле нарочито успешне.
27 Андрић, И. (1988) Травничка хроника, Беог рад: Просвета, Сарајево:
Свјетлост, стр. 195.
28 Исто, стр. 195.
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људске уши и носеве у знатној множини, неописиву масу
убогог људског меса, усољену и поцрнелу од усирене крви.
Хладан и одвратан задах влажне соли и устајале крви прође
Диваном“29. То су били трофеји победе над српским устани
цима, промоција насиља и колективног страдања одметника
од норми самоописивања отоманског семиосферног језгра.
Паша је био усхићен: „и бог је благословио исламско оруж
је“30 док су оба конзула била пренеражена. „Давил је забо
равио на чибук и само је гледао у фон Митерера као да од
њега очекује спас и објашњење. Аустријанац је и сам био
блед и погружен“31. Конзули ту сцену прихватају „на повр
шини“ мирно и уздржано, честитајући успех везиру, али је
доживљавају као вандалски чин. У тој ситуац
 ији на делу је
непремостиви судар култура, судар два различита света.
Хришћанска култура Европе, којој припадају конзули Ау
стрије и Француске, битно се разликује од источњачке
културе Турске империје, кодиране тимарским системом и
исламским кључем. Самооп
 исивање тих културних језгара
је врло различито, што производи и непремостиве разли
ке у разумевању култура. Примерице, у култури ратовања,
разлика је у цивилизацијском односу према губитницима
- потчињенима и пораженима. Европа, ни тада ни сада ни
је могла да разуме свирепост над жртвама, каква, приме
рице, као литерарно сведочанство, наводи Андрић у својој
историјској прози.
Промоција голе силе у владавини Порте на њеној перифери
ји, поготово на Балкану и у Босни, остала је одомаћена чак
и у периоду танзимата, о чему сведочи време захваћено
романом Омерпаша Латас. Наиме, формално-законски по
кушаји Турске да се танзиматским реформама приближи
тадашњим западно-европским стандардима у нормирању
цивилизованих друштава (правна, етичка, верска, и дру
га норма), умногоме су остали у раскораку са сопственом
праксом, празно слово на папиру, нарочито на османлијској
периферији. Пракса је на периферији, па и у Босни, по инер
цији, још дуго примењивала правила тимарског система. То
јасно показује асиметричност османлијског семиосферног
језгра и његове периферије представљене у поменутој Ан
дрићевој пограничној прози. Апликација тих реформи, за
чије је доследно етаблирање турско језгро било веома заин
тересовано, сматрајући да би оне могле да допринесу хар
монизацији њених односа са Европом – умногоме је каскала
29 Исто, стр. 195-196.
30 Исто, стр. 196.
31 Исто, стр. 196.
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на османлијској периферији. То јасно сведоче примери бо
санске праксе у време владавине Омерпаше Латаса, којега
је султан послао у Босну, маја 1850. године, да тамо угуши
устанак и заведе ред. Иако та његова служба пада у доба
танзимата – природа Латасове владавине није битно изме
њена већ је само померена са претходног аспеката ширења
верске унификације, на изразито војни, насилно-репресивни
аспект семиосферног самоописивања. Омерпаша Латас
стиже у Сарајево са неограниченим овлашћењима и посеб
ним задатком да „смири Босну“ и заведе ред, у складу са
царским реформама. Он је, пре свега, сераскер са војском
крвника, муртад-табором, а који „разгаженом цокулом“32
устрављује и сатире све непослушно. Најокрутнији меха
низам потврђивања етаблираног турског језгра на својој
„посрнулој“ периферији, Босни, управо је сераскеров мур
тад-табор. Састављен од Пољака, Мађара, нешто Немаца,
Италијана, Грка и Јермена разних потурица са свих страна,
он је „вавилонска мешавина“33; сви исте судбине: бескућни
ци, без праве домовине с једином будућношћу у верности
војсци; несрећници, без идентитета, изгубљених циљева и
неостварених жеља. Када такав, „не може да се наужива све
га оног што други имају“, таборац може да се утеши и задо
вољи тиме што, ако пожели, свако чељаде може убити, а да
за то не одговара. „То може и то и чини.“34 Због тога „нема
цветног пута“ којим муртад-табор прође, а „нема, дабоме,
ни те неке земље реда и слободе у коју тај пут тобоже во
ди“35. Омерпаша казује босанским угледницима да у спро
вођењу царске реформе неће имати милости ни према коме.
Он Босну добро зна и ако треба „просејаће је на ситна сита
да се више неће знати ни ко је бег ни ко је ага – а има чиме.
Он од раје очекује да ферман и реформу поштују, да му не
приносе мито као што су навикли јер по овлашћењима која
има може да им узме и главу и све што са главом имају“36.
Муртад табор и начин његовог функционисања упечатљи
во сведоче о неефикасности новог танзиматског система на
периферији Порте.
Судар хришћанских семиосферних језгара Аустрије и
Француске с једне стране, с турским с друге стране, као и
промовисање етаблиране моћи турског семиосферног је
згра према свима који су на његовом простору, веома је
упечатљив у следећој слици варварског насиља: „На једном
32 Андрић, И. (1976) Омерпаша Латас, Сарајево: Свјетлост, стр. 54.
33 Исто, стр. 67.
34 Исто, стр. 67.
35 Исто, стр. 55.
36 Исто, стр. 79.
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утабаном зараванку између хана и аустријског генералног
конзулата, начини се ново губилиште. Ту је везиров џелат
Екрем секао главе, које су онда набијане на коље“37. Тада „у
фон Митереровој кући настаде лом и пакао“, Митерерова
супруга те вандалске, нецивилизоване поступке није могла
да поднесе, паковала се да се врати у Аустрију. Тумач „Рота
је трчао од Конака до мутеселима, претио, митио, захтевао
и преклињао да се пред зградом конзулата не врше смакну
ћа“38 али ни то није помогло. Сеча глава и њихово набијање
на коље су настављени још исте вечери и то на истом месту,
јер је такав чин омогућен легитимним механизмом самоо
писивања турског језгра. Такође је јасно да је место тог чи
на свакако одабрано с много предумишљаја, а с намером да
грубим нарушавањем ратног кодекса хришћанских семиос
ферних језгара, изазове страх не само код раје, већ и ужас у
аустријском конзулату. Тај вандалски чин, који је узроковао
судар култура због непремостивих разлика у семиосферном
самооп
 исивању, управо је изведен с намером да промовише
суперио рност и неприкосновеност турске моћи у Босни и да
то да до знања и Аустрији и Француској.
Укажимо и на незаобилазни хронотоп насиља из романа На
Дрини ћуприја, хиперреалистичку екфразу драконског ка
жњавања - набијања недужног Радисава на колац39, на обали
Дрине, на ужас и згрожени тајац раје. Подсетимо, да је ту,
заправо, реч о легитимној промоцији силе самоописивања
османлијског тимарског система. Екфрасу дајемо само у
кроки потезима. Када су жртву положили на сплав и раза
пели јој руке и ноге „Мерџан је положио колац на два крат
ка обла дрвета, тако да му је врх дошао сељаку међу ноге
[...]. Џелат му ножем расече сукно од чакшира међу ногама
и прошири отвор кроз који ће колац ући у тело”40. Помоћ
ник је дрвеним маљем „ударао доњи, тупи, део коца, лага
ним и одмереним ударцима, док се тело раскреченог сељака
грчило само од себе; код сваког ударца, кичма му се савијала
и грбила, али су га конопци затезали и исправљали“41. Од
жртве се чуо звук „који није био ни јаук ни вапај ни ропац,
ни ма који људски глас, него је цело то растегнуто и мучено

37 Андрић, И. (1988) Травничка хроника, Беог рад: Просвета, Сарајево:
Свјетлост, стр. 281.
38 Исто, стр. 281.
39 Андрић, И. (1988) На Дрини ћуприја, Беог рад: Просвета, Сарајево: Свје
тлост, 143-147.
40 Исто, стр. 143.
41 Исто, стр. 145.
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тело ширило од себе неку шкрипу и грохот, као плот који
газе или дрво које ломе”42.
Говорећи о самокритици Европе чије је полазиште утеме
љено у Монтењевим есејима (Michel Eyquem de Montaigne),
Свен Папке (Sven Papcke) закључује: „Историја Европе де
лује, по Монтењу, каткад још суровије од канибализма“43.
У вези с драконским мучењем и патњом које је легитимна
власт наносила преступницима норме самоописивања та
дашњег европског семиосферног језгра, Монтењ критикује
Европу свога доба (16. век) истичући: „Сматрам да је горе
варварство појести човека живог него појести га мртвог, мр
цварити и раздирати пакленим мукама људско тело још пу
но осећаја, пећи га на парче. Давати га псима и свињама да
га изгризу и раскидају, као што смо не само читали него ви
дели ту скоро како између себе чине не стари непријатељи
већ суседи и суграђани, и што је још горе, изговарајући се
побожношћу и вером“44. Међутим, модернизована Европа
19. века, уз респектовање прогресивних тековина просвети
тељства, има умногоме измењене стандарде самоописива
ња: нељудска освета над пораженима, мучење жртве, осу
ђене на смрт, и јавно губилиште коју је медијавистичка и
до-нововековна традиција Европе добро познавала, знатно
се мења кроз историјску перспективу, тако да поменуто бру
тално насиље, стандарди европске ратне етике деветнаестог
века више не прихватају као цивилизован чин и одбацују
их из самооп
 исивања своје културе као елементе дивља
штва. Међународна ратна етика модернизованих европских
земаља, без обзира на друге међусобне културне разлике,
има другачију кодификацију културе утемељену на раци
оналнијим и хуманијим начелима, тако да је, у синхрониј
ском пресеку 19. века, природа и перформативност пандам
ских хронотопа социјалног насиља у европским културама
знатно другачија, него у Османлијском царству који су, по
узусима инерције самоописивања језгра, остали традицио
нално окрутни. Наим
 е, иако Европа из доба медиав истике,
па и знатно касније, све до круцијалних реформи правне и
друге норме настале под утицајем широког таласа францу
ске буржоас ке револуције, добро познаје окрутност насиља
чак и у легалном извршењу правне норме, њени битно из
мењени стандарди у корист хуманизације правне норме и
ратне етике у 19. веку – допринели су томе да се заостала
42 Исто, стр. 147.
43 Папке, С. (1994) Сопствено и туђе, у: Човек Европе, С енглеског превео
и приредио Томислав Гаврић, Нови Сад: Прометеј, стр. 47.
44 Монтењ, М. (1967) Огледи, превела Мила Ђорђевић, Београд: Култура,
стр. 109.
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пракса тимарског турског система у Европи новога доба
доживљава као варварство и нецивилизованост. Поводом
размотрених фрагмената Андрићеве прозе, примерице оног
из Хронике о аудијенцији аустријског и француског конзула
код Ибрахим-паше, истакнимо да у Европи, за разлику од
Турске – манифестација чина победе над побеђенима подра
зумева симболичност у виду истицања барјака, заплењеног
оружја, материјалног добра, уметничког блага и другог. У
доба Турске доминације на Балкану, на синхронијском пла
ну, у европским културама 19. века, јавна егзекуција осу
ђеника на смрт најчешће је, по актуелној ратној и казненој
етици, извођена стрељањем, или вешањем, уз далеко мања
мучења и патње жртава, тако да су казна набијања на ко
лац и сеча главе у потпуности истиснуте из самоописивања
модернизоване Европе.
Тејлор (Charles Taylor) истиче да се ,,савремена морална уве
рења окупљају око осећаја да људски живот треба пошто
вати”45. Упоредо са опадањем схватања ,,људских бића као
носиоц
 а улога у ширем космичком поретку, или у божанској
историји [...] растао је нагласак на ублажавању патње[...]
Томе ваља захвалити, пре свега, утилитаристичком просве
титељству, које је протествовало против такве непотребне,
бесмислене патње наношене људима у име неког ширег по
ретка или космичке драме”46. Морални свет модерних људи
знатно се разликује од моралног света ранијих цивилизаци
ја. То се нарочито добро види у односу према ставу да „људ
ска бића захтевају наше уважавање”47, почев од уважавања
њиховог живота и других биолошких и егзистенцијалних
права. “Чини се да је то људска универзалија; то значи да у
сваком друштву постоји неки такав осећа”48. Аналогно томе,
Тејлор примећује да је централно за наше морално мишље
ње управо ,,модерно разумевање поштовања” које претпо
ставља “избегавање патње”49, па у вези с тим истиче: “Ми
смо много осетљивији по овом питању него наши преци пре
неколико векова, што можемо лако да установимо ако погле
дамо, према нашем мишљењу, варварске казне које су они
досуђивали. Још једном законодавство и његова примена
отварају поглед у шире културне токове“50. Нарочито су ста
рија културна језгра, сопственим системима самоописивања
45 Тејлор, Ч. (2008) Извори сопства, стварање модерног идентитета,
превод с енглеског Софија Мојсић, Нови Сад: Академска књига, стр. 31.
46 Исто, стр. 30.
47 Исто, стр. 27.
48 Исто.
49 Исто, стр. 29.
50 Исто.
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и етаблирања производила и „рестриктиван однос према по
менутом ставу, прописујући границе уважавања: уважаван
је владајући, повлашћен слој”51, док је, примерице, робове,
потчињене, или сиротињу – заједница у етичком смислу, го
тово потпуно маргинализовала. Присетимо се, у овом кон
тексту, ужасне екфразе мучења и егзекуције човека који је
покушао да изврши атентат на краља средином 18. века у
Француској, а којим почиње књига Надзирати и кажњава
ти Мишела Фукоа. Оно што је карактеристично за модерни
Запад, међу другим савременим цивилизацијама, јесте да је
он из изграђене моралне норме самоописивања свог култур
ног језгра према поштовању човекове личности, изградио и
компатибилну правну норму: „његова омиљена формулаци
ја принципа овог уважавања задобила је облик права. То је
постало централно за наше законодавне системе – и у том
облику се проширило по читавом свету“52. Круцијална ствар
модернога доба је, дакле, поштовање норме самоописивања
везане за поштовање личности. “Закон је нешто чему мора
мо да се покоримо […]. Пружање имунитета, који је рани
је обезбеђивао природни закон у облику природног права,
модерно законодавство Запада обезбеђује свима онима који
поштују закон“53. Овим не желимо да тврдимо да се тешка
насиља не дешавају на Западу у 20. веку. Али, она се данас
сматрају “шокантним аберацијама које се морају сакрити.
Чак и чисте законске егзекуције, тамо где је смртна казна
још увек на снази, не изводе се више јавно, већ дубоко уну
тар затворских зидова”54. Тејлор искрено примећује: “задрх
тим кад чујем да су родитељи обично доводили малу децу
да посматрају егзекуције које су раније биле извођене као
јавни спектакли […]. Човек модерног доба „постао је мно
го осетљивији на патњу”55. Због тога се насиље, иманентно
самооп
 исивању османлијског семиосферног језгра у нашој
савремености, доживљава као екстремно нецивилизовано.

Асиметрија насиља културе у дијахронијској перспек
тиви. Визуром кроз дијахронијски пресек, па све до савре
мених дана, насиље је универзална карактеристика и специ
јалност неел астичних, тоталитарних система културе који
заош
 трено теже унификацији и хомогенизацији своје струк
туре по сваку цену, најчешће не бирајући средства наси
ља. Међутим, посматрано кроз дијахронијску перспективу
51 Исто, стр. 27.
52 Исто.
53 Исто, стр. 28.
54 Исто, стр. 30
55 Исто.
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ка савременом добу, чини се да легитимитет и легалност
окрутности насиља ипак опада, с идејом да се патње пре
ступника норме самоописивања језгра – смањују што јесте
резултат ослобађања савременог људског духа од темељних
вековних историјско-идеолошких наноса и развоја ноосфе
ре. Богатство и сложеност модерног сопства боље може да
се разуме ако се сагледа његов развој из ,,ранијих слика људ
ског идентитета”56. Тејлор истиче три главна аспекта модер
ног идентитета: ,,модерна унутрашњост, доживљавање нас
самих као биствујућих с унутрашњом дубином и са тим по
везан појам да ми јесмо сопства”. Затим, ,,афирмација обич
ног живота, која се развија у раном модерном добу”. Треће:
,,експресивистичко схватање природе као унутрашњег мо
ралног извора”57. Идентитет и ,,морал су неразмрсиво по
везане теме”58. Савремено сопство које обликује савремену
културу, респектује ,,моралну интуицију”59 као и све доса
дашње културе. То су захтеви које признајемо као моралне:
инсистирање на ,,правди и уважавању живота, достојанства
других људи […] интегритета […] добробити и проспери
тета других људи”60. Та начела кршимо када: ,,убијамо или
сакатимо друге, крадемо њихову својину, уливамо им страх
и лишавамо их душевног мира, или чак када се уздржавамо
да им помогнемо када се налазе у невољи […]. Ове захтеве
су признала и даље их признају сва људска друштва […].
Наравно, опсег ових захтева је разнолик: ранија, некадашња
друштва ограничавају класу корисника на чланове племена
или расе, искључују странце […]”61 – а све то је регулисано
самооп
 исивањем конкретног семиосферног језгра.
Морални императиви који се нарочито снажно осећају у мо
дерној култури огледају се у захтевима за: ,,универзалном
правдом и доброчинством, једнакошћу, слободом и аутоно
мијом [...]. Те захтеве доживљавамо као априорно оправдане
и сматрамо приоритетним избегавање смрти и патње. Ова
кви морални стандарди имају изворно теистичко утемеље
ње”62 и иманентно су повезани с модерним идентитетом;
,,концентришу се на натурализам ослобођеног разума који
у савремености има сцијентистичке облике [...]. Изворно је
динство теистичког хоризонта је сломљено и извори морала
56 Исто, стр. 10.
57 Исто.
58 Исто, стр. 15.
59 Исто, стр. 16.
60 Исто.
61 Исто, стр. 17.
62 Исто, стр. 741.
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се сада могу наћи у различитим подручјима – укључујући
наше моћи и природу“63. Слика модерног идентитета фор
мира се у склопу дијалога у нашој Западној култури у вези
с ,,ослобођеним и инструменталним облицима мишљења и
деловања, чији се утицај на модерни живот стално појача
ва”64 управо у складу са ширењем ноосфере и јачањем се
миосферне комуникације у којој пресудну улогу има људ
ски обезбожени ум. Стога се у савремено доба хронотопи
османлијског легитимног насиља у Босни, приказани у Ан
дрићевој пограничној прози – доживљавају као екстремне,
цивилизацијски неприхватљиве аберације.
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CULTURE AND VIOLENCE: SELF-DESCRIPTION OF
THE CORE OF THE SEMIOSPHERE AND SOCIABLE
OPPRESSION
Abstract
The topic of this paper spans different aspects of sociable violence in the
bordering prose of Ivo Andrić. Such phenomena have been considered
in a semiotic key, from the angle of theory on semiosphere with the
dominance of inelastic semiospheric cores of cultures. The emphasis
has been place on the investigation of violence as a form of self-security
mechanism of cultural systems. Thus the torture over the individual
and the collective, and its different psycho-physical forms - modus
procedendi i.e. the practice of such cultures is, more or less, manifested
in all cultural segments. Violence is a significant ruling mechanism
in an inelastic semiospheric core and it is performed up the entire
hierarchy of social ladder. By analysis of Andrić’s historical prose,
and on the topic of suffering in Bosnia in a hiatus of three kingdoms,
significant differences have been noticed in self-describing of cultures
of the East and the West, as well as their different attitudes towards the
nature of violence, torture, harassment and humiliation of the subjects,
or those who break the codes of self-description of semiospheric core.
When speaking about violence, some indicators have been noticed
that modernized Europe has somewhat changed standards of selfdescription in relation to cultural tradition of the Porta. Namely, even
though Europe from the times of the Middle Ages and later, all the
way to crucial reforms of the codes of self-description (originated under
the influence of a wide wave of enlightenment and later the French
bourgeois revolution) had known the cruelty of violence even during
legal execution of a legal norm, its significantly changed standards in
favour of humanization of legal norm and war ethics in the 19th century
– contributed to the fact that remaining practice of cruel violence of
the Turkish system in Europe in recent times sees it as a barbarian
act and incivility and strives to eliminate this brutal violence from
legitimate standards of self-description of the European culture. Just
moral opinion, founded on contemporary understanding of the respect
for personality, which assumes avoiding of suffering – was the crucial
parameter which contributed to humanization of the then legitimate
brutal violence, typical of the inelastic semiospheric cores such as
those of the Ottoman empire.
Key words: culture, violence, semiospheric, self-description, peripery,
asymmetry
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СОЦИОПСИХОЛОШКИ
АСПЕКТ (НАШЕГ) СПОРТА
ДАНАС
ОД СИНГУЛАРНОГ ИСКАЗА 
ДО ПОГЛЕДА НА СВЕТ
АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ, ДРИБЛИНГ ДУХА,
МОЦАРТ, БЕОГРАД 2012.
Александар Чотрић, један од наших водећих афористича
ра и аутора кратких прича, последњих година са успехом
се огледа и у деликатном антологичарском послу. Замашан
подухват – антологију афоризама о спорту – Чотрић је оба
вио темељно и савесно, ишчитавши мноштво књига, часо
писа и листова. Импликације ових виспрених и духовитих
жаока, махом прожетих иронијом спрам наше актуелне зби
ље, бројне су и односе се не само на спорт у ужем смислу,
као професију и сегмент друштвене забаве, већ на спорт у
најширем смислу, као глобални друштвени феномен. Зато
је Чотрићев подухват и захвалан повод да се шире размо
три феномен спорта, утолико пре што спорт никад није био
више митификован и мистификован него данас, никад није
био толико манипулативан и толико укључен у друштвени
тоталитет.
Спорт је феномен који, директно или посредно, дотиче све
теме овога света. Простор спорта се протеже од рекреације
појединца до стања здравља нације, од хобија до професи
је, од разбибриге и забаве до престижа међу појединцима и
народима; од уско циљне здравствене функције јачања кон
диције ради лакшег ношења терета свакодневице и забаве
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за масе (Хлеба и игара), до филозофије живота; од фактора
међународне сарадње до политичке инструментализације...
Филозофију спорта надахњивале су а каткад и прожима
ле две чувене девизе – Хипократово гесло У здравом те
лу здрав дух и олимпијско начело Важно је учествовати,
са некад присутним а некад подразумевајућим наставком:
а не победити. Прва девиза спада у филозофију живота,
истичући нераздвојно и судбоносно јединство између тела
и духа, док је друга хуманистички коректив безобзирне и
каткад немилосрдне борбе за успех, беспоштедног обрачуна
са ривалима. Овај хуманистички коректив императива побе
де мотивисан је тежњом да спорт не буде рат другим сред
ствима, како би то рекао Клаузевиц, већ симбол мира и ува
жавања противника као равноправног партнера. У античко
доба и у античкој средини, у тој колевци цивилизације, то
гесло се доиста поштовало – свима нам је познато да су у
време олимпијада престајали не само сукоби такозваних ни
жих интензитета, каквих је увек било диљем света, већ и
најжешћи ратови. Олимпијада је била култна и света мани
фестација, изнад свих подела и раздора.
У потоњој историји, на жалост, филозофија и историја често
су биле у мимоходу, не ретко и у драстичном сукобу. Знамо и
из ближе историје колико су наведене девизе злоупотребља
ване – у тоталитарним режимима, чији дух и дах још нису
сасвим ишчезли из нашег географског и менталног хори
зонта, сви видови живота били су тотал(итар)ни и прожети
политиком, па су се, у име потврде супериорности друштве
ног система, спортисти користили и за једнократну употре
бу, као покусни кунићи, а у фашизму је спорт, као симбол
психо-физичке снаге, био важна ставка расног идентитета.
Но, и ван тих екстрема, ако изузмемо античке олимпијаде,
када су у његову част и ратови прекидани(!), спорт није био
чист феномен sui generis – попут свих осталих аспеката дру
штвеног живота, и његове општељудске девизе биле су само
пожељни оријентири и хуманистички корективи грубе прак
се. Не само што су међународна надметања често имала и
данас имају карактер рата другим средствима, већ је ратна
психоза бујала, а ни до данас није пресушила, и на регио
налном, чак и на локалном нивоу – између суседних села
и блиских градова. Пођимо од свог дворишта, од обрачуна
навијача Звезде и Партизана, свратимо у суседно, на обра
чун Динама и Хајдука, отиснимо се корак даље, до бојишта
Интера и Јувентуса... Ових неколико примера блиских ком
шија довољно речито говоре о драматици спортских и нави
јачких односа...
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Антологија Александра Чотрића садржи сав тај тематски и
мотивски паноптикум. Иако хумористички тематизује фено
мен спорта, превасходно на нашим просторима, она исто
времено осветљава и филозофију и праксу спорта на пла
нетарном нивоу. То је, не само природно већ и неминовно
– свет никад није био повезанији него данас. Нема дана без
неког међународног такмичења. Свет је и у спорту већ чита
во столеће глобално село.
Чотрић нам строгим одабиром из богате ризнице духа на
ших афористичара свих поратних генерација, од Душка Ра
довића и Виба до најмлађих сатиричара, упечатљиво доча
рава колико се једна, наоко независна и специфична тема,
шири својим природним и усађеним крацима у свим прав
цима. Пред нашим очима се наоко сингуларни искази зна
чењски унедоглед шире, а најбољи међу њима досежу уни
верзалне исказе и отеловљују поглед на свет.
Иако је антологија тематизовала спорт у свим његовим по
јавним облицима, од спорта per se до спорта као средства   
политичке инструментализације, Чотрић је у свом одабиру
превасходну пажњу посветио спорту у кризном времену, а
криза се на нашим просторима одавно укоренила и толи
ко одомаћила да је претежним делом наше историје постала
наше редовно стање.
Док је у стабилним временима спорт само један сегмент
друштвеног живота, у кризним временима, у временима
елементарне немаштине и краха система вредности, губитка
перспективе и наде ... спорт постаје компензација за све лич
не и друштвене недаће, преузима интегративну друштвену
улогу и постаје главни стожер идентификације, вредносна
вертикала у невеселој свакодневици. Док се у мирним и раз
војним временима друге земље и народи поимају као парт
нери, у кризним временима се доживљавају као противни
ци, а не ретко и као непријатељи. Спорт се у том контексту
поларизује – наш се дивинизује, а спорт наших противника
сатанизује. Успеси наших спортиста се не доживљавају као
успеси даровитих и спорту посвећених појединаца и тимо
ва, већ као победе нације над остатком човечанства. Апсо
лутизација сопствених успеха сеже до митских размера – ми
смо непобедиви, најбољи, идеални, осим...
Кад се поље очекивања уздигне на највиши степен, једи
ни прави успеси су – златне медаље. Aut Caesar aut nihil!
Већ друго, треће, четврто место представља неуспех, а пе
то или шесто је – катастрофа. А пошто је нереално поље
очекивања често у судару са стварношћу, за све неуспехе су
криви – странци или наши субјективни пропусти. Чотрић
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је, мноштвом упечатљивих примера, илустровао бескрајни
регистар тих али који нашу спортску срећу кваре, од грубе
игре противника до судијске неправде, која се простире од
личне мржње до светске завере против Срба и православља.
Како би друкчије најбољи губили?! Девето и десето место
на планети са двеста држава, у трезвеном, рационалном
кључу, сматрало би се великим успехом, али за нас је, про
жетим ирационалним осећањем своје изузетности – равно
катастрофи.
Чотрићева књига рељефно осликава ту дивинизацију наших
и сатанизацију оних других. Ти други нису увек странци,
могу да буду прве комшије – за звездаше партизановци, за
Врачарце Звездарци, за Земунце Панчевци... Сатанизација
противника почиње од самог прага – већ први комшија мно
гима од нас је мрски непријатељ.
У кризном времену, у недостатку афирмације кроз рад и за
раду, кроз напредак у каријери, спорт је мелем и чаробни
штапић за све, амблем личног и колективног идентитета.
Док се у стабилном времену спорт поима као забава и ре
креација, у кризи се доима као бити ил` не бити, као питање
опстанка и националног етоса. Поразом се угрожава лични
и друштвени его, национална егзистенција. Отуда толики
јед према противнику – не као ривалу и са-учеснику у смо
три снаге и лепоте игре, већ као крвнику који нам угрожава
ауру изузетности, амблем победника, чистоту и надмоћ на
шег етоса над светом силе и неправде.
Такво стање духа одговара политичкој елити, недораслој на
логу времена и шансама друштвеног развоја. Уместо да под
стиче привредни и научни развој, а спорт постепено враћа у
оквире здравствене стратегије и индустрије забаве, древним
али ever-green механизмом хлеба и игара, преобраћа спорт
у империјалну интегративну силу. Спорт тако постаје topos
universalis, сабирно место, уточиште и заштитни знак укуп
не вредности једног народа, ерзац и заједнички именитељ
свих наших сународника, мелем за све личне и друштвене
фрустрације... Зато се свако место, осим првог, сматра пора
зом – ко може и сме да буде бољи од најбољих?!
Стварност, виђена митском оптиком, као повампирена еп
ска прошлост, може да буде брутално поражавајућа, зато се
из серије победа често суновраћамо у серију пораза коју не
можемо лако да припишемо страном фактору; сматрајући
своје успехе богомданим а не срећним спојем нечијег да
ра и напора, ни неуспех не поимамо као природну реалију
планете од двеста држава. Зато морамо често да сатанизу
јемо и своје лоше момке – главни кривци су лоши тренери,

442

ВИТОМИР ТЕОФИЛОВИЋ
немарне управе, подмитљиве судије... Држ`те лопова! је
етикета/маска која их фолклорно обједињује. Чотрићева
антологија је и социо-психолошка пројекција спорта у кри
зном времену, њена сатирична вивисекција. Упркос горчини
порука, између редова, књига врви хумором. То је раскошна
ризница смеха на свој цех, мотивисана непресушном илу
зијом да нам нико не може ништа, да смо изнад свих, да су
нам и паклена искушења и све неправде овога света само
пушкин дим и мачји кашаљ.
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одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати
објављивање следећег круга полемике.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег.
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда
Single.
4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и
кључне речи на српском.
4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је
чланак настао, као и назив институције која је финансирала
пројекат или програм.
4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања
оригинала.

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.
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Систем навођења:
5.1. Монографије:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача,
страна.
Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд:
Нолит, стр. 45.
5.2 Периодика:
Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка,
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања:
Назив издавача, страна.
Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 146.
5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и
слично:
Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив),
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања),
Место издања: Назив издавача, страна.
Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског
понашања у градској средини, у: Социологија града,
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства, стр. 150.
5.4. У случају издања на страним језицима:
Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо глагола
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds.
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице
,,стр.” користи се енглески термин p.
Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.
5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:
Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив),
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација),
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег
универзитета, Место издања, страна.
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Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије,
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у
Београду, Београд, стр. 120.
5.6. Текстови из дневних листова:
Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста,
Назив дневног листа (курзив), страна.
Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима,
Политика, стр. 15.
*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.
Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти
о савременој архитектури, Време.
5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује
српском речи Исто.
Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици,
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног
развитка, стр. 147.
Исто, стр. 148.

34

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне
фусноте) скраћује са нав. дело.
Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.
5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет
издања, датум постављања или последње измене (update)
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања
до цитиране стране.
Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids“, 27. june 2004.,
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
5.9a Библиографске референце у фуснотама и у литератури
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Цитати
и позивање на литературу у фуснотама треба да потпуно
одговарају списку литературе на крају текста.
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