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Уни вер зи тет Метрополитан у Бе о гра ду, Уни вер зи тет  
умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти,  
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МЕ НА ЏЕ РИ ЗА ОД НО СЕ С 
ЈАВ НО ШЋУ И ПО ЛИ ТИЧ КИ 

ФУНК ЦИ О НЕ РИ –  
ИСТИН СКИ ВЛА ДА РИ У  

КО МУ НИ КА ЦИ О НОМ  
ПРО ЦЕ СУ

Сажетак:Рад про бле ма ти зу је пи та ње еко ном ских и по ли тич ких 
ути ца ја на но ви на ре и ме диј ске ин сти ту ци је и по ста вља те зу да 
су ме на џе ри за од но се с јав но шћу и по ли тич ки функ ци о не ри они 
ко ји нај че шће вла да ју ко му ни ка ци о ним про це сом. Пре и спи ту је се 
уло га и од го вор ност ме диј ских рад ни ка ко ји су нај и зло же ни ји еко-
ном ским и по ли тич ким при ти сци ма и ути ца ји ма, од но сно свих 
оних ко ји ко ри сте ме ди је за соп стве не ин те ре се. У ра ду се обра-
зла жу не ки од чла но ва Етич ког ко дек са но ви на ра Ср би је у ве зи с 
исти ни то шћу из ве шта ва ња и не за ви сно сти од при ти са ка, а ко ји 
се по ми шље њу ау то ра ра да че сто кр ше у сва ко днев ној но ви нар-
ској прак си. Ка ко по сто је мно го број ни ме ха ни зми ма ни пу ла ци је 
ко ји ма се слу же аген ци је за од но се с јав но шћу ко је за сту па ју ко-
мер ци јал не кли јен те и гра де имиџ по ли тич ких пар ти ја и њи хо вих 
функ ци о не ра, за кљу чу је мо да су њи хо ви ути ца ји че сто сна жни ји 
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од но ви нар ске ети ке и про фе си о нал ног по сту па ња ме ди ја, што их 
тре нут но чи ни истин ским вла да ри ма у ко му ни ка ци о ном про це су, 
а јав ност и дру штво чи ни под ло жним ма ни пу ла ци ја ма.  

Кључнеречи: по ли тич ки и еко ном ски ути ца ји, ме диј ска ма ни пу-
ла ци ја, но ви нар ска ети ка, но ви нар ска сло бо да, етич ки ко декс но-
ви на ра 

Увод

У недовољно дефинисаним и нестабилним друштвеним
условима какви управо карактеришу Балкан и Србију у
првојдеценијиXXIвека,медијиикултурауцелинисупод
сталнимпреиспитивањем.Масовнимедијисумеђунајути-
цајнијиморганизацијамаудруштву,поштосеналазенарас-
кршћуизмеђуграђанаињиховихполитичких,економских
идруштвенихинституција.Стимувези,медијскирадници
сукључнизапреношењеосновнихдруштвенихвредностии
нудесимболичнепутоказезастандардепоступања,укључу-
јућииетичкопонашање.1Новинариимајусвакодневнипри-
ступподацимаипокушавајудапружетачнеинформације
грађанима, како би овимогли да створе ставове и донесу
одлукезаснованенаобавештености.Притоменесмемоза-
боравити на чињеницу да комерцијалнимедијиморају да
поштујуизахтеветржиштакојисеогледајуузадовољењу
апетитајавностизасензационалнијимиспектакуларнијим
аспектимаживота, односно за насилним и сексуално екс-
плицитнимсадржајемиконстантномфасцинацијомприват-
нимживотомистакнутихљуди.

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
агенцијаименаџеразаодносесјавношћунаизградњиими-
џакомпанијаипојединацапоштоонитакођепружајумно-
штвоинформацијациљнимгрупамаи јавности,генерално
гледано.

Деловање и доношење одлука медијских професионалаца
треба да јемотивисаноискључиво у складу са својом са-
вешћуизахтевимапрофесијеоистинитости,праведности,
објективности у презентирању ситуације, програмирању
садржаја,итд.Но,паралелносанапреткомдруштва,кому-
никацијаи свести,напредовалесуи техникеманипулаци-
је.Медијскаманипулацијапредстављааспектрадаодноса

1 Корни,Д.(1999)Ети ка ин фор ми са ња,Београд:Kлио,стр.50.
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с јавношћу у којем одређене особе и интересне групе на-
стоједастворесликуилиаргументекојипогодујуњиховим
специфичниминтересима.Могућностдасеутиченаљуд-
скиум,тедасепосредствомтогаусмераваљудскопонаша-
њеужељеномправцу,представља значајаннаучни, алии
моралнипроблем.

Утицај техника манипулације у друштву, које себе дожи-
вљавакао„друштвокомуникације”,сталносепојачава,јер
технике,ненаилазећиготовонинакакавотпор,освајајуне
самосветполитике,рекламе,односасајавношћу,већиемо-
цијеидругемеђуљудскеодносе.2

Медијскипрофесионалциизузетносуутицајниуобликова-
њујавногмњења,алињиховоделовањеможеиматимного
реперкусијанаживотепојединаца.Етика јавнеречијеиз-
узетнокомплексноподручјеинеодносисесамонанови-
нарствоиуређивачкеколегијемедија,већнасвеучеснике
упроцесимамасовногкомуницирања,свеполитичаре,ин-
телектуалце,уметникеидругекојисууприлицидастално
илиповременоогласесвојаразмишљањакрозмедије.

Еко ном ски и по ли тич ки ути ца ји на ме ди је –  
пре тва ра ње ме ди ја у ди стри бу те ра  

ин фор ма ци ја и пут ка кр ше њу  
етич ких стан дар да

Масовни медији имају посебно виђење своје друштвене
улоге и раде под посебним финансијским ограничењима,
штоихчиникарактеристичнимучесницимауполитичкој,
економској, социјалној и културној динамици друштвене
моћи.Коментаришућиутицајмедијанакриминалнопона-
шањеАлвинЛуисДејизвеојеовајлогичкизакључак:„Ако
толикикомерцијалнииполитичкиинтересиулажутолико
новцаумедијскооглашавање,апсурднојевероватидамеди-
јинемајуутицајнанашепонашање.Усупротном,оглаши-
вачисупротраћилимилијардедолара“.3

ПрвичланЕтичкогКодексановинараСрбијетичесеисти-
нитостиизвештавањаи обавезеновинара 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.Удемократскомдруштвупосвећеномслободномпро-
токуинформација, тачност чињеница је очигледан етички

2 Бретон,Ф.(2000)Из ма ни пу ли са на реч,Београд:Kлио,стр.9.
3 АлвинДеј,Л.(2008)Ети ка у ме ди ји ма,Београд:КлубПлус,стр.230.
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императив,чакикадасенеповољноодражаванавладину
политику.

Медијисудужнидаинтересјавностизапотпуним,благо-
временим и истинитим информисањем ставе изнад свих
другихинтереса,аинтересјавности,премапоменутомКо-
дексу,подразумеваобјављивањесвихважнихинформација
којесуодпомоћиприформирањувластитогсудаилими-
шљења о појавама и догађајима. Рад новинара смешта се
унутар односа одређеногмедија ињегове публике.Сваки
медиј предлаже одређено читање тренутне реалности ко-
је јеприлагођеноњеговојпредставиосопственојпублици
и одговара онимочекивањима за која се претпоставља да
постоје.С тим у вези,медији се усмеравају према потре-
бама тржишта које би требало да представљаинструмент
регулисања.

Новинарнесмеслеподаверујеизворуинформација,штоје
такођенаведеноуКодексукаоидаморадаводирачунао
томедатиизворичестоследесвојеинтересеилиинтересе
друштвенихгрупакојимаприпадају,тесвојеисказеприла-
гођавају томе.Посебнапажњанеопходна је у контакту са
изворимаинформацијакакобисеизбегластварнаилипри-
виднапристрасност.Онепосреднојкористикојуизвормо-
жеостваритиодобјављивањаинформацијејавностморада
будеобавештенапоштоизворможедаиманепосреданин-
терес,илинастојидасеснекимобрачуна.

Данасјеистраживачконовинарствоудефанзиви,јеркомер-
цијалниаспектмедијскеиндустријеисвевишедешавања,
тегенералноубрзањеживотаутиченауредникедасвевише
инсистирајунабрзиниобјављивањавести.Утојбрзинисе
наравноправеигрешке,алидалековећаопасностлежиу
непотпуномпроверавањуинформација.Онесеврлочесто
добијајуодпрес служби,ПРменаџераи саветника заме-
дије.Њиховинтерес готовопоправилу јестеда сеобјави
одређенаинформацијаилипричанаодређениначинкакоби
извршилиутицајнааудиторијум-одређенециљнегрупеили
јавностуцелости.Једнаодапотеозавођењаодносасјавно-
шћујесудобриодносисамедијима.Упрактичномсмислу
тозначиодржавањедобриходносасановинаримаиуредни-
цима,темедијскимкућама(безобзиранаперсоналнепро-
менекојесурелативночестеуновинарству).Управоутоме
илежинајвећаопасност,јерјегенералнадеградацијанови-
нарскогпосла,израженауспоменутојтрцизаинформаци-
јамаиобјављивањемистих(којановинарепретвараусер-
вис за прослеђивањеинформација и прилога), утицала на
смањењенезависностиновинараисмањењефинансијског
аспекта бављења овимпослом.Новинари, нажалост, нај-
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чешће више нису лучоноше демократије и друштвеног
развитка и услед описане деградације све су подложнији
утицајуполитичара, са једне,иПРменаџераи саветника,
сдругестране.4 Јавна јетајнаумногомтранзиционимзе-
мљамадасеновинаримогупоткупитиодређенимуслугама
истварима(напримерплаћенимодморимаилилаптопра-
чунарима),анереткоидиректномновчаномтрансакцијом.
Тожалосностање,судећипремасадашњојситуацији,нема
тенденцијувраћања,већпрепогоршања.

УКодексусетакођенаводида јепрећуткивањечињеница
којемогубитнодаутичунаставјавностионекомдогађа-
ју,једнакоњиховомнамерномискривљивањуилиизноше-
њулажи.Корникажеда„сапрофесионалногстановишта,
благонаклонаиповољнаречисаучесничкоћутањеналазе
сеуистојравнијерјеуобапримера,речониподаштавању
или изопачавању слободе информисања“,5 а директнежр-
тветаквогпоступкасуистинаиправојавностидасазнаје
истину.Уколикосуизвориинформацијапортпаролиполи-
тичкихстранака,појединацаикомпанија,тајподатакмора
дасенаведе јер јемогућњиховдиректанилииндиректан
утицајнаобјективностизвештавања.Овојеједаноднајче-
шћихпроблемакојисеупоследњихдвадесетакгодинаја-
вљауновинарству,

Да новинар треба да се супротстави сваком притиску на
слободнообављањепрофесије,каоисвакомвидуцензуре,
наглашавасеуКодексуновинараСрбијекаоидановинар
задаткепримасамооднадлежнихуредника.Неопходно је
да се новинари одупру свим спољашњим притисцима ко-
јиимајузациљдаиходвратеодосновнеодговорностида
јавност истинито, правовремено и свестрано информишу.
Требалобидасеподразумеваодбијањесвихкорумптивних
понуда и разних видова поткупљивања, непосредних или
посредних,јерсетуградиилирушиинтегритетновинараи
кредибилитетпрофесије.„Минхенскадекларацијаважност
течињеницепоткрепљујенатајначиншто„примањемита
сваке врсте, било ради објављивања или заташкавања ин-
формације”,сврставамеђутешкеповредепрофесије“.6 Је-
даноднајочитијихинајконкретнијихаспекатараданови-
нарајестетодановинарнинакојиначиннесмеизвлачити

4 Перић,Н.,Красуља,Н.иРадојевић,И.(2012)Ме диј ске, ПР и бренд тен-
ден ци је, друго,допуњено,издање,Београд:Synop sisиЧигојаштампа,
стр.13.

5 Корни,Д.(1999)Ети ка ин фор ми са ња,Београд:Kлио
6 Војновић,Ђ. (2004)Облици новинарске саморегулације и одговорно-

сти,у:Ети ка јав не ре чи у ме ди ји ма и по ли ти ци,Београд:Центарзали-
бералнодемократскестудије,стр.180.
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никаквукорист,биломатеријалнуилиморалнуизобављања
својепрофесије,штоважипресвегазаодносновинарапре-
маизворимаодкојихдобијаинформације.Акојеупитању
новац или стицање било какве добити ценкањеми нагод-
бом,новинарморатокатегоричноодбити.Упраксисуситу-
ациједалекомагловитијекакотврдиСтевановић(2012),јер
се новинарима дају примамљиве понуде најчешће зато да
бисепостиглообјављивањеблагонаклоногчланкаилинеке
повољнеинформацијеизкојихсеможеизвућидобит.Тиме
се организовано баве агенције за комуницирање и односе
сјавношћу,специјализованезаразнапредузећа,апонекад
чак и државне установе или високи државни чиновници.
Циљједасештампапретвориу„пукогдистрибутера”одре-
ђенеинформацијекојуфабрикујенекодруги.Директнежр-
тветаквогпоступкасуистинаиправојавностидајесазна.

Како тврдиМирољубРадојковић, тимовирекламераиПР
стручњакавребајусвакуприликудасвојуробуиклијенте
прокријумчарекроз селекцијуматеријала заобјављивање,
ипритоменебирајусредства,односно,непитајузацену.
Прикривенареклама,улагивањеспонзорима,стављањепот-
писанановинарскуформукојујеприпремиоПРслужбеник
узнадокнаду,итд.суфеноменикојиданаспривлаченајвише
пажњесвихрегулаторнихтелаиборацазапрофесионалну
етикуновинарствауразвијенимдржавама.7

Етика у новинарству понајвише се коси са економским и
политичким интересима и често од истих бива поражена.
УправосеучланутриКодексановинараСрбијенаводида
’’политичкииекономскиинтересииздавачанесмејудаути-
чунауређивачкуполитику,наначинкојибиимаозапосле-
дицу нетачно необјективно, непотпуно и неблаговремено
информисањејавности.’’Сведоцисмодасепоједиништам-
панииелектронскимедијиујавностиперципирајукао’’по-
слушници’’одређенихполитичкихпартија.Дешавалоседа
сенекидневнилистовиоснивајууочиизбораинедвосми-
сленопотенцирајуодређенуполитичкугрупацију.Јасноје
дасуутомслучајунарушениосновниетичкипринципи,и
чиниседаћесеовакавтренднажалостнаставити.Питање
политичкогмаркетингаиетикеобухватаразматрањеетич-
кедимензијеполитичкогмаркетингаиПР-акаоконцепције
комерцијализованеваријантеполитичкепропагандеисве-
гаоногштополитичкимаркетингиПРобухватају–„ње-
гове методичке постулате, технике, принципе утврђивања
стратегије маркетиншких кампања, различите стратегије

7 Радојковић,М.(2004)Ко дек си про фе си о нал не ети ке у но ви нар ству, у
књизи Ети ка јав не ре чи у ме ди ји ма и по ли ти ци,Београд:Центарзали-
бералнодемократскестудије,стр.62.
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промоције, садржаје који се и начинена који се садржаји
промовишу, аргументацију, односно псеудоаргументацију
којасекористиупромоцији,начинекоришћењапојединач-
нихсредставаиобликапромоције,ефектекампањаитд“.8

Јошједанпроблемкојисмопоменулитичесеекономских
притисака.Стручњациуобластимаркетингаиодносасјав-
ношћукаопримаранциљимајудапрекомедијадопрудо
својихциљанихјавностикакобинаметнулиодређенистав
илиизазвалиинтересовањекојезациљимањиховуеконом-
скудобит.Упрошћеноречено,односисјавношћуподразу-
мевају целокупну организацију комуникације једне орга-
низације, дакле и све оне елементе који семогу сврстати
уновинарство,маркетингиуопштекомуникацију.Овдесе
манипулишевећуфазиприпремањапорукечимеседирект-
ноутиченапримаоцапоруке.Проблематичносодносима
сјавношћујестетоштолажниједозвољена,алијестеис-
тицањесвегаоногаштоорганизацијиидеукорист.Какоје
овде прекршена главна етичка премиса попут објективно-
сти,тачностииистинитости,етичкипроблемипостајуочи-
гледни.

УетичкомКодексуновинараСрбијеексплицитносенаводи
дасесвакивидкомерцијалногоглашавања,каоиполитич-
кепропаганде, којенису јасноозначени, сматрају тешким
прекршајемстандардапрофесионалногпоступањановина-
ра.ФилипБретон истиче да нико неможе да тврди да је
сврхарекламеобавештавањеонечему.Њена сврханије у
обавештавању,већуутицајунапроменупонашањапотро-
шача (или гласача, у случајуполитичкогмаркетинга),или
утицајнапроменунавика.9Информацијапредстављасамо
једноодсредставаупроцесуутицаја.Тексткојијеплатио
оглашивачнесмепотписатиниуредникнинекидругипро-
фесионалниновинар.Упракси,стваринисубашдотемере
јасне, јер оглашивач прибегава разним лукавствима да би
његовтекстштовишеличионановинарскитекст.Новине
иначе садржеизвестанброј рубрикачији је карактердво-
смислен(например:мода,аутомобили,туризам),тесепод
плаштомчињењауслугечитаоцукојије,неоспорно,заинте-
ресованзановости,честокријечињењеуслугенекомствар-
номилипотенцијалномоглашивачуилиинтереснојгрупи.
Делатностстручњаказакомуницирањеидругихслужбиза
односесајавношћупојачаваопаснодејствотаквихуслуга,
јертистручњациитеслужбепокушавајудасе’’увуку’’у

8 Славујевић,З.(2004)По ли тич ки мар ке тинг и ети ка, у књи зи Ети ка јав-
не ре чи у ме ди ји ма и по ли ти ци,Београд:Центарзалибералнодемократ-
скестудије,стр.116.

9 Бретон,Ф.(2000)Из ма ни пу ли са на реч,Београд:Kлио,стр.50.
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новинарскипросторизапоседнугапомоћублагонаклоних
чланака.

Увезисаекономскимпритисцимаиморалномодговорно-
шћу новинара, овдашње околности доносе нам мноштво
примера и проблематизују економске интересе који иду
противморалнихобавезановинара.КаконаводиСтевано-
вић(2012),уколикосеосврнемоналистенајмоћнијихљу-
диумедијимауСрбијикоје се саопштавају већнеколико
годинауназад,приметићемонеколикоинтригантнихчиње-
ница.Поред власниканајвећеприватнемедијске корпора-
цијеурегионуидиректорајавногсервиса,једноодпрвих
десетместазаузимадиректормаркетинганајвећеовдашње
приватне привредне компаније.Објашњење за овајмедиј-
скиутицајувезијесулагањимауоглашавање–поменута
компанија је највећи оглашивач у нашој земљи, а финан-
сијскасредствакојасеутесврхеиздвајајуумногомеутичу
намедијске садржаје.Поред ове компаније, у самом врху
најутицајнијихљудиналазесевласницимаркетиншких и
агенцијазаодносесјавношћу.ПремаРолендуЛоримеру,10
„утицајбизнисанамасовнемедијевршисекакокрозогла-
шавање, тако и тражњу која проистиче из корпоративне
формедотичногмедијскогканала.“Одлукебизнисаотоме
гдећесеоглашаватииколикоћенатотрошити,утичуна
судбинупојединачнихмедијскихпредузећајеркакобипри-
вуклиогласе,запослениумедијимаунајмањуруку,труде
седанеувреде(илидапотенцијалнонеувреде)оглашиваче
истарајуседасесадржајмедијанесудараспорукамаогла-
шивача.Оглашавањејеопштеприсутнапојаваумедијском
системуипредстављаекономскуосновузамасовнекому-
никације,тетакодиректноутиченаквалитетмедијскогса-
држаја.Свакако,оглашавањедајемедијуфинансијскунеза-
висностодвладеидругихполитичкихинтереса,алиствара
изависностодкомерцијалногсектора,акадкомерцијални
притисциугрозеновинарскестандарде,морајуceрешавати
озбиљнаетичкапитања.

Кадасекомерцијалниминтересимаомогућидадоминирају
наддругимдруштвенимобавезама јављајусемногаетич-
капитања.Уовомслучајуоногласикаконаћиравнотежу
између економских притисака и појединачних или инсти-
туционалних обавеза према другима. Уласком у нови век
медијисусепридружиливеликимбизнисима,аекономски
притисциагресивносеборезаутицајнаодлукекоједоносе
уредници.Кадамаркетиншке стратегије доводе до непри-
родногсавезазабављачкихиновинарскихвредности,икада

10Лоример,Р.(1998)Ма сов не ко му ни ка ци је,Београд:Kлио,стр.52.
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нарушавају императив медија да опслужују демократски
системкрозрасправуоозбиљнимидруштвено значајним
питањима,етичкедилемесунеизбежне.Појединиаутори11
тврдедасурекламнеагенцијеименаџеризаодносесјав-
ношћуистински владариу комуникациономпроцесуи да
искоришћавају неспособност или неспремност пасивних
потрошача да уоче и разврстају сурови бараж манипула-
тивнихкомуникација.Помирењењиховихпозицијамалоје
вероватноимождајенајвишештосеможеочекивати,успо-
стављањеминималнихстандардаприхватљивогпонашања
ирасподеламоралнеодговорностимеђуразличитимигра-
чимауланцукомуникација.

Професионалци,задуженизаодносесајавношћуикомуни-
цирање,сууслужбиорганаиздржавногсектораилипред-
узећакојаприпадајуприватномсектору.Једнаодфункција
тихпрофесионалацазакомуницирањејестедапостигнуда
медијиобјављујуповољнеинформацијеоњиховимпосло-
давцимаилиоорганимакојисуимповерилимандатдасе
бавепитањимакомуникације.12Новинариморајусталноби-
тибудниинаопрезукакобиизбеглидасеуинформисање
увукупаразитипропагандеиспречилиостваривањенечи-
јих личних циљева. Свака етичка индискретност, додатно
умањујеповерењедруштваумедије.

Наредниугаопосматрањавезеизмеђуетике,политике,ма-
нипулацијеимедијамоглабибитивизураукојојсеуна-
шеммедијско-политичкомсистемубележисвевишенови-
нараиосталихмедијскихстваралацакојисеуразличитим
функцијамаукључујуипостајукључниактериполитичког
живота.Нисусамоекономскиинтереситикојиутичунаме-
дијеистварајумногеетичкенедоумице.Подједнакосњи-
мастојеиполитичкиинтереси.Утицајкојивладавршина
масовнемедијеспоља,иманеколикодимензија.Владајеза
масовнемедијеглавниинформативниизвор.Протокинфор-
мација од владедомасовнихмедија доноси користобема
странама.Владијепотребнодаимаприступмедијскимка-
налимакакобиинформисалајавностосвојимпрограмима
идавањима.Масовниммедијимасуинформације,којимаих
онаснабдева,потребнекаоодмахупотребљивизвормедиј-
скогсадржајанатемутекућихипословаодјавногзначаја.
Међутим,овапријатнаузајамнауслужностствараимеђу-
собнузависност.Главнаманаовезависностијеутомешто
јавниинтересможедаисклизнеизсвојеповлашћенесиле

11ChristiansC.G.,FacklerM.,RotzollK.B.andMcKeeK.B. (2001)Me-
dia et hics: ca ses &mo ral re a so ning,NewYork:AddisonWesleyLongman,
p.127.

12Корни,Д.(1999)Ети ка ин фор ми са ња,Београд:Kлио,стр.69.
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којапокрећемедије,укористтрампеуслугавладеимедија.
Збогспоменутогвременскогшкрип цаиограниченостииз-
вора,посленицимедијасусклонидасепревишеослањају
насаопштењазаштампуивећприпремљенепапирекојеим
владаподели.Пропустомдазавиреуоношто јеизаових
обзнана,медијскиканалиризикујудапослужекаовладина
пропаганднаоруђа.

Политичарисувреднивести,адневнопокривањеполитич-
ких догађаја суштински је део садржајамасовнихмедија.
Међутим,функцијамедијаињиховутицајнакомуникаци-
онепроцесеудруштвусу,чинисе,иважнијиивећинего
политичара, због тогашто су политичари део медијске, а
не личне стварности човека. Грађанин ретко имаприлику
да доживи политичара непосредно, негошто га реципира
крозмедијскифилтеркојигапредстављаселективно.Умо-
ћиствараоцавестиједапосебноистакну,коментаришуили
потпунопрећутеговорполитичараилиактнекеорганиза-
цијеилиинституције,аједноодправиламедијскекомуни-
кацијегласи-оногштонемаумедијима,непостојиујавно-
сти.Такомедијитеоретскиимајумоћинадполитичарима,
јеронипосвојојпроцениипремауређивачкојполитициод-
лучујукадаћеинакојиначинполитичарибитиприказани.
Но, упракси,медији супод јакимутицајемполитичараи
пресслужбисаједнеиоглашивачаиПРменаџерасадруге
стране.

За кљу чак

Mедијиморајудаделеморалнуодговорност засрозавање
демократскихвредностиуонојмериукојојјејавностоду-
сталаодозбиљногсадржајаузаменузабаналност.Аликада
медијинисуоданидемократскоммандатудаопслужујудру-
штвенисистемкојиимјеомогућиодапостоје,онипоста-
јукултурнодисфункционалниисистемуускраћујувитал-
ност.13Етичкистандардимедијскихстручњаканисуодвоје-
ниодостаткадруштва.Оникојирадеумедијимаморајуда
разрешесвојеетичкенедоумицекрозистипроцесморалног
резоновањакаоисвиостали.Збогчињеницедазаузимају
такокључнуиистакнутупозицијуукомуникацијскимка-
налимадруштва,новинариморајудабудуначелуонихкоји
стварајуморалнеставовеуовомдруштву.Но,уследнаглог
срозавањановинарствауцелостииновинаракаочланадру-
штва,јасноједастручњацизаодносесјавношћуипроду-
центимасовнезабаведобримделомобликујумедијскусли-
куи јавномњење, а то је сигуранпут каманипулацији и

13АлвинДеј,Л.(2008)Ети ка у ме ди ји ма,Београд:КлубПлус,стр.105.



283

НЕНАД ПЕРИЋ и АНА СТЕВАНОВИЋ

укидањуистине.Утаквомдруштву,укојемјеновацзамена
за истину, онемогућен је сваки развој и напредак, тако да
биовимпроблемом,осиммедијскихтеоретичараипракти-
чара,требалодасебавеидругипредставницијавности,те
друштвоуцелости.
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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
byallthosewhousethemediafortheirowninterests.Thepaperhas
searched the articless of the Code of Ethics of Journalists in Serbia
regardingveracityof reporting and independenceof pressure,which
areoftenviolatedineverydayjournalisticpractice.Astherearemany
mechanisms of manipulation used by Public Relations agencies
representingcommercialclientsorbuildingimagesofpoliticalparties
andtheirofficials,authorshaveconcludedthattheirinfluenceisoften
stronger than the journalistic ethics and the rules of professional
conduct in themedia,whichcurrentlymakes them true rulersof the
communicationprocessandleavethepublicandthesocietyvulnerable

tomanipulation.
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