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Уни вер зи тет у Ба ња лу ци, Фа кул тет по ли тич ких на у ка,  
Ба ња лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
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стручни рад

НО ВИ МЕ ДИ ЈИ У ОД НО СИ МА 
С ЈАВ НО ШЋУ

Сажетак:У ери ин тер не та ври је ме има но ву мје ру. Oно што је 
но во у ре ал ном сви је ту, ка да се гле да кроз при зму ин тер не та и 
но вих ме ди ја, мо же би ти исто риј ски тре ну так. Тер мин ”но ви ме-
ди ји” већ са да има дру го зна че ње, у од но су на ври је ме у ко јем је 
на стао, ка да се од но сио углав ном на ин тер нет. У ко штац са но-
вим ме ди ји ма ухва ти ли су се и од но си с јав но шћу, ко ји у њи ма ви де 
по тен ци јал за лак ше, бр же и ефи ка сни је оства ри ва ње вла сти тих 
ци ље ва. Све ве ћи број ор га ни за ци ја пре по зна ло је но ве ме ди је као 
плод но тло за оства ри ва ње сво јих ци ље ва. Пред но сти упо тре бе 
но вих ме ди ја у од но си ма с јав но шћу су пре ва зи ла же ње про стор-
них гра ни ца, ви ше смјер ност, бр зи на и ци је на. При ли ком ко му ни ка-
ци је пу тем но вих ме ди ја, укљу чен је знат но ве ћи број при ма ла ца 
по ру ке, јер не ма про стор ног и вре мен ског огра ни че ња. У ова квим 
усло ви ма, и по ред стан дард них од но са с јав но шћу, од но си с јав но-
шћу на мре жи ис пу ња ва ју функ ци ју од но са с јав но шћу уоп ште, и 
ци ље ва ком па ни је. У су прот ном, ства ра се не га ти ван ути сак, и 
та ко ком па ни ја ви ше не ма из гле да за успјех код кли је на та. 

Кључнеријечи: но ви нар ство, ПР, но ви ме ди ји

Увод1

Новимедији доносе незаустављиве промјене, постају дио
свакодневицеисуштинскимијењајуначиннакојидоживља-
вамомедије.Унастојањудиференцирањановиходстарих
медија, већина аутора уводи карактеристике дигиталног и

1 РадписанзаПрвумеђународнунаучнуконференцијуМе ди ји и ПР,Ути-
цајПР-анауређивачкуполитикумедијаурегион,14-16.јун2013.Би-
јелоПоље,ЦрнаГора.ЧасописКул ту ра је регистрован каонаучни у
МинистарствунаукеРепубликеСрбијеподознакомМ51
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интерактивног, имплицирајућинеизбјежност увођења тех-
нолошкогаспектауразматрањеновихмедија.Новимедији
омогућавајудвосмјернукомуникацијукакваранијенијеби-
ламогућа.Новинари,службеницизаодносес јавношћуи
оглашивачислужесеновомтехнологијомдабиуспјешније
обављалисвојпосао.Оникористетехнологијудабирадили
ефикаснијеибрже,каоидабисмањилитрошкове.Кадаго-
воримооновиммедијима,готоводаможемоодбацитисве
ононачемусмозаснивалитеоријекласичнихмедијаикре-
нутииспочетка,превасходноихпосматрајућикроз аспект
друштвености.Друштвенимедијисеодносенаактивности,
праксеипонашањамеђузаједницамаљудикојисуокупље-
нинаинтернетудадијелеинформације,знањаимишљења,
користећиновемедије.

Дигиталнисвијетјепромијениокомуникацијуунутарорга-
низацијаиизмеђуорганизацијаињиховихјавности.Поја-
вомновихмедија,односисјавношћупостајуинтерактивни-
ји.Међутим,главнипроблеминтерактивниходносасјавно-
шћујестеидентификација“електронскихјавности”.Уери
интернетавријемеимановумјеру,односнооноштојеново
уреалномсвијету, када се гледа крозпризмуинтернетаи
новихмедија,можебитиисторијскитренутак.Термин”но-
вимедији”већсадаимадругозначењеуодносунапериоду
којемјенастаокадасеодносиоуглавномнаинтернет.Данас
имамоновемедијеуправомсмислутеријечи,друштвене
мреже,блогове,накојимасерасправљаодруштвенимте-
мама.Укоштацсановиммедијимаухватилисусеиодноси
сјавношћу,којиуњимавидепотенцијалзалакше,бржеи
ефикасније остваривање властитих циљева. “Wеб-страни-
цајеличнакартаједнеорганизацијеи једанодканалако-
муникације који ПР професионалци свакодневно користе.
Онлајн билтени и друге електронске публикације користе
се за промотивне активности једнако колико и штампани
материјали,амејлинглистеорганизованепојаснодефини-
санимциљнимгрупамапосталесунеопходнеурадусвих
врстаорганизација.Информације,потребнезаосмишљава-
њекампања,праћењеновихтоковаувашојпрофесијикаои
радаконкуренције,најчешћеседанастражеиналазенаин-
тернету.”2Управозбогтечињенице,новимедијипрераста-
јуунајмоћнијесредствоједнеорганизацијезаостваривање
функцијаодносасјавношћу.Онлајнкомуникацијанеутиче
самонанаметањеодређенихтемапажњијавностиинаоб-
ликовањејавногмњења,већнаодносизмеђупредставника
ипредстављених,публикеиемитера.Предностиупотребе

2 MC online (2012) http://www.media.ba/mcsonline/files/shared/PUBLI-
KUM-opis_modula.pdf,стр.7.
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интернета супревазилажењепросторних границаивише-
смјерност, а недостаци: преоптерећеност информацијама,
појачана конкуренција за придобијање пажње и проблем
уочавањаразликеизмеђуконкурената.3“Друштвенимеди-
јимогуседефинисатиикаоонлајнсредстваиплатформе
којељудикористекакобимеђусобноразмјењивалиставове,
схватања,искустваиперспективе.”4Јошбољадефиниција
друштвенихмедија,кадаговоримооодносимасјавношћу
билабионаСафкова:“Друштвенимедијипредстављајуна-
чиннакојисеефективнокористекомуникационетехноло-
гијезауспостављањеконтактасадругимљудима,креирање
односа, изградњуповјерења и остваривање комуникације,
кадљудиискажуспремностзаодређеномакцијом.”5Дакле,
сличнокаосамафункцијаодносасјавношћу,иновимедији
служепридобијањунаклоностииповјерења,иподстичуна
дјеловање.Каоикодбилокоједругеврстекомуникације,и
онлајн комуникацијафирме са својимпотрошачима треба
да се одвија по унапријед осмишљеној стратегији. “Стра-
тегија онлајн комуникације претпостављаунапријед утвр-
ђенпланоциљевимаонлајнкомуницирања,објављивањаи
праћењаонлајнпубликација,дефинисањепроцедураодго-
варањанаонлајнзахтјеве,идефинисањеначинаевалуације
ефекатаонлајн комуникације“6Упротеклихдесет година,
развијенојемноготиповамедијакојиспадајуудруштвене.
Сафконаводикласификацијукојасесастојиод15катего-
ријадруштвенихмедија:“Друштвенемреже,публиковање,
дијељењефотографија,дијељењеаудиоматеријала,дијеље-
њевидеоматеријала,микроблоговање,лајвкастови,вирту-
елни свјетови, игре, продуктивне апликације, агрегатори,
РСС,претраживачи,мобилнеапликацијеиинтерперсонал-
неапликације.”7

Раз вој од но са са јав но шћу

Истражујући настанак односа с јавношћу, неки се аутори
враћајудубокоупрошлост.ЊемацАлбертEкл(Оeckl)спо-
мињедасуодносесјавношћуупотребљавалиМојсије,Лао
Cе, Буда иМухамед.М. Кунцзик цитира КлаусаМертена

3 Зерфас,А.иРадојковић,М.(2011)Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка ци је,
КонрадАденауерСтифтунг

4 Lincoln,S.(2009).Mastering Web 2.0: Transform your business using key 
Website and social media tools,UKLondon,Koganpagelimited

5 Safko,L.(2010)The so cial me dia bi ble: Tac tics, to ols and stra te gi es for bu-
si ness suc cess,USAJohnWilleyandsons

6 Варагић,Д.(2011)Onlinepublicrelation.Преузето24.12.2012.саwww.
draganvaragic.com/weblog/

7 Safko,L.(2010)The so cial me dia bi ble: Tac tics, to ols and stra te gi es for bu-
si ness suc cess,USAJohnWilleyandsons
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којисматрадасуодносисјавношћупочеливећурајуутре-
нуткукадјеЕвапомоћутехникеувјеравањауспјелаубије-
дитиАдамадапоједејабуку.

Раз вој од но са са јав но шћу  у САД-у

Односис јавношћупојавилисусеуАмерицитокомАме-
ричке револуције, односно борбе за власт између аристо-
кратије и трговаца. Од давнина, промоција се користи за
прикупљањеновца,промовисањеидеја,стимулисањетрго-
вачкихподухвата,продавањеземљеистварањепопуларних
личности.Прваинституцијакоја јенатомконтинентуси-
стемскипотраживалановчанасредствабио јеХарвардко-
леџ.АмеричкипредсједникАндрјуЏексонјејош1829.го-
динеизабраопрвогпредсједничкогсавјетниказаштампуу
особиАмосаКендала.ПремарадуPo li ti cal Po wer thro ugh 
pu blic re la ti ons,аутораЛ.Мелтон-Мекинона,Ј.ТедоскаиТ.
Лаудера,8бившиновинариуредникКендалобављаојего-
товосвепословеуБијелојкућивезанезаодносесјавношћу,
укључујући писање говора, уређивање државних папира,
слањеслужбенихпорукаипропусницазановинареидр.Он
јеосмислиоиобјавиотерминкухињскикабинет(kitchenca-
binet)какобипредставиоЏексоновогкључногсавјетника.
УтемељиојеиновинеТhe Glo be,какобипредставиоадми-
нистрацију.Гледаноскорпоративногаспекта,првисектор
заодносесјавношћуутемељенје1889.годинеукомпанији
Westinghouse,сасврхомпромоцијереволуционарногсисте-
манаизмјеничнеструје.Појамодносисјавношћу,од1897.
године,честосепојављујеуамеричкојжељезници,тачније
уГодишњакужељезничкелитературе.Сврхагодишњакаје
прикупљањесвихдокументаиподнесакавезанихзаодносе
сјавношћуужељезницикојисуобјављениилидоставље-
нитокомгодине,акојибимоглииматитрајнувриједност.
Упочетномпериодумногисуамеричкиуниверзитетипо-
кренулииновативнепрограмепромоције.НаУниверзитету
Yаlе,1899.годинесекретаријат јеуспјешнопренамијењен
уканцеларијезаодносесбившимстудентимаијавношћу.
ПрвањујоршкакомпанијазаодносесјавношћузваласеPar-
ker&Li,аосновалисујеЏорџФ.ПаркериИвyЛедбетерЛи.
Њихсудвојицапосталипартнеринаконуспјешнесарадње
на кампањи Теодора Рузвелта. ДоПрвог свјетског рата и
друге институције оснивају своје канцеларије за односе с
јавношћу.Првакњигаизподручјаодносасјавношћузовесе
Crystal liysing Pu blic Opi nion,анаписаојујеЕдвардБернејс.
КњигајештампанауЊујорку1923.године.Утојсекњизи

8 Melton-Mckinon, L., Tedеsca J. аnd Laudera T. (2001) Po li ti cal Po wer 
Trough Pu blic Re la ti ons,Sagepublications,Inc.,p.558,
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попрвипутуводитерминсавјетникзаодносесјавношћу.
ИстејегодинеЕдвардБернајсдржаопрвиколегијизодноса
сјавношћунаУниверзитетууЊујорку.Прваспецијализо-
ванаагенцијазаодносесјавношћуоснованаје1923.годи-
не.Савремениодносисјавношћујављајусетекспериодом
глобалнеинформатизације.Тајпериодзапочињесредином
1960-их.Означавагабржеиквалитетнијемеђусобнокому-
ницирање,посебносразвојемвисокетехнологије.

Раз вој од но са са јав но шћу у Ве ли кој Бри та ни ји

НајважнијакарактеристикаразвојаодносасјавношћууВе-
ликојБританијијеважнаулогалокалнихицентралневла-
де,докједоприносприватногсекторабиорелативномали
(углавномограниченнаагенцијезаоглашавањеинеколико
кључнихорганизација),пишуМагдаПицка,ЏекиЛ’Етангу
радуPu blic re la tion and the qu e sti on of pro fes si o na lism.Прем-
дасредишњавладаипарламентуВеликојБританијиодре-
ђују цјелокупан законски спектар, локално изабрана тије-
ла имплементирају политику унутар ограничењањихових
локалнихпрорачунаизкојихсепружаширокопсегуслуга
премалокалнимзаједницама.ПочеткомXIXвијека,биљеже
сеипрвиизолованипримјериодноса с јавношћууВели-
којБританији.ПремаС.Блеку,још1809.годинеМинистар-
ствофинансијаје,каодиодржавногапарата,преузелоулогу
портпаролазаспољнуполитику.Тадашњиминистарфинан-
сијаЛоyдЏорџорганизовао је1912. годинетијелокоје је
запосленимаирадницимаширомземљетребалообјаснити
новизаконоосигурању.НаконДругогсвјетскограта,1948.
годинеуБританији јеоснованпрвиИнститут заодносес
јавношћу.Институт јеимаовеликутицајнаразвојодноса
сјавношћууВеликојБританији.Каснијесунасталебројне
ПР-агенције,аодносисјавношћуседодатноуводеупри-
вредуитијелавласти.

Раз вој од но са са јав но шћу у Ње мач кој

Улитературисезаступатезадасуодносис јавношћуна-
сталиуСАД-у,адасеуЊемачкојјављајутекнаконДругог
свјетског рата.М. Кунцзик у књизиОд но си с јав но шћу – 
кон цепт и те о ри јеистичедапостојеразликеизмеђуодноса
сјавношћууЊемачкојионихуСАД-у.Америчкиодноси
с јавношћу су настали у економском сектору као “проти-
воружје”индустријскихгиганатауборбизајавномишље-
ње. Историја односа с јавношћу у друштвеном сектору у
Њемачкој сеже до времена кадаСједињенеАмеричкеДр-
жавејошуопштенисупостојале,пишеКунцзикипризна-
једаодносимасјавношћууЊемачкој,уодносунаонеиз
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САД-а,недостајетрадиције.“Јучејебиооклоп.Данассуто
ваздухопловнеснаге.Јучејебилооглашавање.Данассуто
односисјавношћу”,написалисуусвојојкњизиТhe fall of 
Adver ti sing and the ri se of PRАлРисиЛаураРис,указујући
наважностиндустријеодносас јавношћуданасусвијету.
Реисовидржедасеубудућностиможеочекиватиексплози-
ванрастуиндустријиодносасјавношћу.

По сао из сно ва – од но си са јав но шћу

БившиамеричкипредсједникБилКлинтон,накрајуXXви-
јека,уврстио јеодносес јавношћумеђудесетнајперспек-
тивнијих индустрија у свијету, а Ноам Чомски сматра да
суодносис јавношћувећшездесетгодинанајважнијаин-
дустријауСАД-у.ИФилипКотлерусвојојкњизиTen de-
adly mar ke ting sinsвјеруједаодносисјавношћузаслужују
свевећипрорачун,посебноуодносунаоглашавање,јерсу
односис јавношћу,премањему,бољиинструментзапри-
влачењепублике.Оваква и друга размишљањапридоносе
дабројзапосленихуодносимасјавношћурастесвевише
“упоредосорганизацијским,социјалним,економскимипо-
литичкимсиламакојеутичунањиховмеђународнистатус
иулогу”.9ПремапроцјенамаАнтонијаДејвиса,данасуВе-
ликојБританијирадипреко50.000људиуодносимасјавно-
шћу.Постојииоко1.400консултантскихагенцијазаодносе
сјавношћу.СдругестранеАтлантика,уСАД-ууиндустри-
јиодносасјавношћуданасрадипреко200.000запослених.
НајвећипојединачнипослодавацјеВладаСједињенихАме-
ричкихДржава.СамоуАгенцијизаинформисањеСАДра-
дипрекошестхиљадаособаподједнакораспоређенихузе-
мљиииностранству.Изамеричкеперспективе гледанона
“посаоизснова”већинаспецијалистазаодносесјавношћу
концентрисанајеувеликимурбанимсредиштима.Кадасу
упитањудруштвенемреже,коднасјенајзаступљенијиФеј-
сбук.Компанијекојекористефејсбуккаоврступублиците-
таправестраницекојесеразликујуодобичнихпрофилаа
намијењенесуразвијањуинтеракцијеизмеђупостојећихи
будућих клијената и интересних страна. Функционалност
друштвенемрежеФејсбукприказаћунапримјеруинтернет
порталеtrafika.net.Порталпостојинешто вишеод годину
дана,азацијеловријемесвогпостојањанајвећипроценат
читаностибилисууправолинковисаФејсбукгрупепорта-
ла.Дакле,циљинтернетпорталајештовећачитаност,асвој
циљједанпортал,којијеупочетнојфазиразвоја,остварује
управопутемдруштвенихмрежа,уовомслучајуФејсбука.

9 Кутлип,С.M.,Центер,A.Х.иБрум,Г.M.(2003).Од но си с јав но шћу,
Загреб:НакладничкакућаМате,стр.30.
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Сразмјернобројучлановагрупе,раслајеичитаностнапор-
талу,такодајебилобитнодаштовишељудибудучланови
групе.Дакле,опстанакицејлокупанрадпорталаувеликој
вјеризависиоддруштвенихмрежа,уовомслучајуФејсбу-
ка.Члановегрупејемноголакшедобитинегозадржати,иту
секористеразниначинидасељудимаприкажезаштотреба
даостануу групи.Некиодњихсу,напримјер,дијељење
наградакаоштосукартезаконцерте,филмове,представе.
Најпопуларнији начин је тзв. такмичење у лајковању, гдје
побјеђујеонајкопозовенајвишепријатељадасеучланиу
групу.Фејсбукпружабезбројмогућностидаорганизација
остварисвојциљ,односнодаповећапублицитетиприволи
публикудакористињенеуслуге.

ФејсбукобјаваназваничнојстранициДемофестклубауБа-
њалуци,25.12.2012:

Дра ги при ја те љи и по сје ти о ци Де мо фест  клу ба,

Же ли мо да вас оба ви је сти мо да смо ува жи ли ва ше при мјед-
бе, те да од пр вог ја ну а ра уки да мо ку по не ко ји су ври је ди ли 
као кон зу ма ци ја. Ва ше су ге сти је и кон струк тив не кри ти ке 
су и да ље до бро до шле.

Ваш ДФК

Овајпостјепримјердобриходносасјавношћупрекодру-
штвенихмедија.Клијентимаствараосјећајповезаности,ва-
жностии битностињихових ставоваипланирања рада, и
дјелујекаодаДФКзаистарадизбогњих,ане,накрајукра-
јева,засвојевластитеинтересе.Новимедијимогудадајуи
негативнерезултате,којису,опет,дугорочнијиодонихкоје
производе масовни медији. Опет имамо примјер са Демо
фест клубом у Бањалуци. На прошлогодишњем наступу
србијанскегрупе“Репетитор”,кадасуизбацивачиклубаиз-
бациличлановебенданапоље,јерсу,наводно,унијелине-
дозвољеноалкохолнопићеулокал.Наконизбацивања,ис-
предлокалаједошлодотуче,гдјејегрупамладићафизички
напалачлановебенда,аизбацивачиклубанисуреаговали,
саобразложењемданијењихованадлежностдадјелујуиз-
ванпросторијаклуба.Названичнојстранициклуба,данима
сусеоглашавалинезадовољничланови,којисуписалидасу
разочарани,даихјесрамотатаквогпонашањапремабенду,
иданисутоочекивалиодједногтаквогклуба.Требалоје
доставременадасестрастисмире,аизклубасуодговарали
насвекоментаре,покушавајућидаобјаснеситуацију,ида
спасурепутацију.Призналисугрешкуизбацивачаиобећа-
лисанкцијезањих,штојебиодобарпотез.Тојетзв.кризно
комуницирање намрежи, гдје је најбољиначин признање
лошегпотезаанеоправдавањеоногаштоседесило.Кадаје
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упитањудијељењесадржаја,yоu tubeјенајпознатијионлајн
сервис.Тојетрећинајпопуларнијисајтпопосјећеностипо-
слијеГуглаиФејсбукасамјесечнимпрегледомпреко14ми-
лијардиснимака.ОвојекорисносредствозаПР,првенстве-
нозатоштонемаограничења,билокоможепоставитиви-
део,дијелитиганаразнестраницеитакоградитипублици-
тет.Yоu tubeјепогодан,напримјер,заобјављивањереклама
једнекомпаније,штоихчинидоступнимсвимаусвакодо-
ба.Тренутно,најгледанијивидеонаЈутјубујевидеоспотза
пјесму“Гангнамстајл”,којиимаокомилијардуипедесет
милионапрегледа.Јутјубјерадиоодносесјавношћузагру-
пукојаизводипјесму,ефектнијеибољенегоштобибило
какавтимљудимогаодаосмисли.Микроблоговање,такође,
постајејакопопуларноукорпорацијскомонлајнкомуници-
рању,најпознатијисервисмикроблоговањејеТвитер.Неки
теоретичариновихмедијакажудаудруштвенемрежејед-
накојавнинаступ.Натвитерујенајпопуларнијетвитовање
познатихличности,асвевишеимамослучајеведанекетви-
товепознатихвидимонадневницимакакокомерцијалних,
такоијавнихмедијскихсервиса.Такојеусвимцентралним
информативнимемисијама,усвимновинамаинапортали-
ма,недавно,најављенодаћеускороПапаБенедиктXVIпо-
четидакористиТвитеридашаљетвитовенаосамсвјетских
језика.Тојенесумњивопотезњеговихљудизаодносесјав-
ношћу,адалиједобарилине,видјећемопореакцијамана
папинетвитове.Усвакомслучају,већсадаједониовелику
популарностпапи.“Дабибилауспјешна,пословнакомуни-
кацијапутеминтернетаморабитидиоцјелокупногпланаи
стратегијепословнекомуникације,ичврстоинтегрисанаса
традиционалним комуникацијским инструментима.”10 То
значидасеодносисјавношћунемогуреализоватисамопу-
темновихмедија,алимогуузнатнојмјериискориститионо
штоовимедијинуде.Напримјер,акоједнаорганизацијаоб-
јави конкурс зафинансирање неких пројеката, поред тога
штосазовеновинаренаконференцијуипласираујавност
неопходнеинформације,добробибилодасадржајконкурса
објавиинасвојојинтернетстраници,гдјебионбиодосту-
пансвима,убилокојевријемедокјеконкурсотворен.Тра-
диционалнимедијинеопходнисукаоразглас,даштовише
људичујезаконкурс,ановимедијисутударушевременске
ипросторнебаријере,јернеморатеуодређеновријемеслу-
шатиодређенимедијдабистесеинформисали,већтоможе-
теучинитибилокадасабилокојегмјеста.Међутим,свеве-
ћибројорганизацијапрепозналојеновемедијекаоплодно

10Костић-Станковић,М.(2011)Ин те гри са не по слов не ко му ни ка ци је,Бео-
град:Факултеторганизационихнаука
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тлозаостваривањесвојихциљева,такодаједошлодопре-
оптерећењанатржиштуновихмедија,ипосталојејакоте-
шкобитипрепознатљивкаовриједаниквалитетан.“Интер-
нет презентацијамора битиштоимпресивнија, тако да је
купцимогузапазити,запамтити,даимседопадне,идаих
мотивише да производ купе.”11 Према Варгићу, изградња
повјерењаизмеђуорганизацијеињенихциљнихјавности,
као процес одвија се на основушест стадијума пирамиде
утицаја.Базапирамиде јеприсуствокаонајзначајније, за-
тимидентитет,репутација,кредибилитет,ауторитетиути-
цај.Дакле,утицајна тржиштуновихмедијадолазинакон
штосезадовољесвидругислојевипирамиде,штонијелако
постићинавеликомтржишту.Некиодначиназаизградњу
идентитетасупрепознатљивлого,боја,слоган..Заизград-
њу кредибилитета потребна је доступност за потрошаче,
квалитетнеуслуге, сталнираднапобољшањуиповећању
условакојисенудеклијентима.“Корисничкаповршинасај-
берпросторауказује,унајмањуруку,наглобалнипростор
закомуникацијубезхијерархијеукојемсвакоможеда се
информише(изабави),укојемсеодиграваиполитичкии
социјални,економскиикултурнидијалогљудичијесуна-
мјере различите.”12 Функцију нових медија у промотивне
сврхелакојепрепознатинапримјерукомуницирањаполи-
тичкихпартијаупредизборнимкампањама.,,Мрежнеорга-
низације морале би, као друштвене организације, да буду
истовременоприсутнеисоцијалноитериторијално.”13Те-
риторијално,друштвенемрежесуприсутнесвуда, а соци-
јалнаприсутноступравосеодвијакрозактивностинамре-
жи,уциљууједињењасаклијентима.“Странке,посланичке
групеиинституцијеприсутнесуумреживећнеколикого-
дина.”14Већнеколикогодина,онајкомесенеможетеобрати-
типрекомреже,сатехничкетачкегледишта,ниједорастао
временуинедостајемудвосмјернитокинформацијауод-
носусграђанима.Уданашњемвременунијепитањедали,
негокакосеинтернетможекориститиупословнојкомуни-
кацији.Такополитичкепартијеикандидати,путемсвојих
профила на друштвеним мрежама, комуницирају са по-
тенцијалнимгласачима,дајуимобећањаускладусањихо-
вимзахтјевима. “Политички значај компјутерскипосредо-
ваног комуницирања је његова способност да угрози

11Исто.
12Зерфас,А.иРадојковић,М.(2011)Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка ци је,

КонрадАденауерСтифтунг
13Jaren,O.(1998)In ter net. Ei ne ne ue shan ce fur die po li tis he ko mu mu ni ka-

tion,Zeitgechichte
14Bieber,C.(2005).Das nets der kon zu men ten,Forshungsjournal
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монополнадмоћнимкомуникациониммедијима.”15Уврије-
мепредизборнекампањезапротеклелокалнеизборе,десио
сеипримјеркојипоказујенегативнумоћдруштвенихмре-
жа.Наиме,члановиДемократскепартије,чијијепредсјед-
никДраганЧавићбиокандидатзаградоначелникаБањалу-
ке,објавилисунаФејсбукулажнуинформацијудајеканди-
датзаградоначелникаизСрпскедемократскестранке,Не-
надСтевадић,одустаоодсвојекандидатуре.Објавајеиза-
звалабројнереакцијеуобјепартије,каоиуширојјавности.
Многимедијисуотомеговорили,инемадоказакакојето
утицалонарезултатеизбора,алиДраганЧавићјеимаода-
лековећибројгласоваодНенадаСтевандића,ибиоједруги
побројугласова.Уовомслучају,односисјавношћуДраган
Чавићакоришћенисунапогрешанинелегаланначин,иду-
горочнијесумудонијелештету, јер јетакавпотезизазвао
негодовањеујавности.Многобројнисувидовикомуници-
рањапутемновихмедијакаоштосу:и-мејлови,њузичет
групе,мејлбоксови,веб-блоговиидруго.Свитивидовико-
муницирањаобухватајуи стандардниначинпрезентације,
путемкласичнихмедија,коједопуњавајунасвојонлајнспе-
цифичанначин.“Уиндивидуалномначинуупотребеонлајн
медијамногивиде,пријесвега,кључзадемонтирањехије-
рархијеујавномиполитичкомкомуницирањуипартиципа-
цији.”16Иуправотупривиднуједнакост,организацијекори-
стедабињиховипотрошачиималиосјећајданемахијерар-
хије,идаорганизацијабринеоњиховимпотребамаижеља-
ма.Којесупредностиупотребеновихмедијауодносимас
јавношћу?Тосупревазилажењепросторнихграница,више-
смјерност,брзинаицијена.Приликомкомуникацијепутем
новихмедија,укљученјезнатновећибројпрималацапору-
ке, јернемапросторногивременскогограничења.Такође,
нови медији попут фејсбука и твитера омогућавају више-
смјернукомуникацију,брзуповратнуинформацију,диску-
сије,одговоркомпанијеназахтјеве,примједбеисугестије
клијената,наградезачланове,кориснесавјетекојинисуу
директнојвезисадјелатношћукојомсебавиорганизација,
разнеигре,занимљивости.Светоодвијасебрзиномједног
клика,инијенеопходноангажоватипосебногстручњакада
себавиовимдијеломкомуникације, јерданасскородане
постојиособакојанематајнивоинформатичкеписмености.
Дакле,свејемногобрже,једноставнијеилакше,аефектису
видљивиодмах,заразликуоднекихдругихвидоваактивно-
стиодносасјавношћу.Кадаорагнизујемопресконференцију,

15Reingold,H.(2000)The vir tual com mu nity,MITPress
16Зерфас,А.иРадојковић,М.(2011)Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка ци је,

КонрадАденауерСтифтунг
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питање је које информације и на који начин ће новинари
прослиједитипублици,азатимикојапубликаиукојојмје-
рићетеинформацијечутииприхватити.Тујеиповратна
информацијаспоријаитешкомјерљива.“Кадсеједномпри-
вучекорисник,веомаважнојеодржаватиконтинуитетин-
теракцијесањим”.17Кадакомунициратепутемдруштвених
мрежа,удиректномстеконтакту сапотрошачима, видите
њиховереакцијенавашрад,итојевеомапогоднозаизград-
њудобриходносасјавношћу.Пријесвега,стварасепривид
многоприснијегодноса,јеркомуницирате,директно,сапо-
јединцем, анепремамасикаошто је случај самасовним
медијима.Натајначинлакшеједопријетидокупца,ињего-
вихемоцијакоје суважанфакторуодносимас јавношћу.
Примјерзатосуипразницикојипредстоје,штоорганиза-
цијекористедаиграјунакартуемоције,паобјављујуразне
приче,фотографије,савјетеипорукеувезисапородицом,
љубави и окупљањима, без обзира на дјелатност којом се
баве,атодјелујеефектнонапублику.

Зна ња и вје шти не по треб не за успјех у  
од но си ма са јав но шћу

Односисјавношћузахтјевајуизнањеивјештине.Будућида
знањеодговаранапитање:“Штајешта”,авјештиненапи-
тање:“Какосенешторади”,ПР-ауториуказујунанајважни-
је способностидјелатникауодносимас јавношћу.Едвард
Л.Бернајс,1952.године,објавиојекњигуPu blic Re la ti ons
иуњој јеписаооидеалнојособиуодносимас јавношћу.
Поглављејезапочеоконстатацијомкако“непостојиидеа-
ланчовјекуодносимас јавношћу.”ПремаБернајсу, једна
особанеможеиматисвеидеалнекарактеристикезаобавља-
њеодређенепрофесије.Међутим,могусеуспоставитиод-
ређенистандардиикритеријумипомоћукојихћеоникоји
желеућиуПР-подручјепроцјењиватисебеиодлучиватио
својимциљевима.ПокушавајућипредставитимодерногПР-
практичара,Бернејсупоглављукњиге The ideal pu blic re la-
ti ons manнаводивишекарактеристиканужнихзауспјешно
обављањепосла.Измеђуосталихтосу:

1.великиинтересзараднаподручјуодносасјавношћу,ка-
рактериинтегритетзапосленог,

2.одржавањесвојерепутацијеирепутацијепрофесије,оба-
вљањепослаујавноминтересу,

3.осјећајзадискрецију,

17Elsworth,JаndElsworthM.(1995)Mar ke ting on the in ter net,NewYork:
JohnWiley&sons
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4.ширококултурнообразовање,

5. разумијевање друштвених наука, масовнихмедија, еко-
номије, социјалне психологије, индивидуалне психологије
идругог,

6.одређеноискуство,

7.познавањетехникаодносасјавношћу,

8.моћувјеравања,

9.моћдаизразисебе-можекомунициратисвојемислидру-
гима,дабудекреативанимаштовит,

10.тежитиобразовању(универзитетском).

Свакипокушајдефинисањаличнихкарактеристика једног
ПР менаџера бесмислен је, јер је то поље тако различи-
тодасумупотребниљудиразличитихособности,истичу
америчкиауториД.Вилцоx,П.Аулт,В.АгииГ.Камерон
укњизиEs sen ti als of Pu blic Re la ti ons.Некипрактичариба-
ве се странкамаи јавностима, другипланирају, пишуили
истражују.Већинањихрадивишесложенихпословаина-
зивамоихгенералистимауодносимасјавношћу.Међутим,
једанбројпрактичарауодносимас јавношћуусавршиоје
самоодређенуврступосла.Таквеназивамоспецијалисти-
ма.Њиховекарактеристикемогубити:

1.рјечитоступисањуидржањуговора,

2. аналитичка способност идентификовања и дефинисања
проблема,

3. креативност у развијању свјежихи ефикаснихрјешења
проблема,

4.инстинктзаувјеравање,

5.способносткреирањазанимљивихпрезентација.

Они који планирају каријеру у односима с јавношћу тре-
ба да развију четири основне способности, без обзира на
подручјепослаукојиулазе.ПремаД.Вилкоксу(Wilcox)и
осталимтосу:вјештинаписања,способностистраживања,
стручноступланирањуиспособнострјешавањапроблема.

Вје шти на пи са ња. Врло је важна способност стављања
информација и идеја на папир. Битно је добро познавање
граматикеиправописа.Погрешнонаписанеријечиинеси-
стематичнереченичнеструктуреизгледајудилетантски.

Спо соб ност ис тра жи ва ња. Аргументи узрока мора-
јуиматичињеничнупотпору,умјестоуопштености.Особа
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мораиматиупорностиспособностприкупљањаинформа-
цијаодразличитихизвора, каоипровођење јединствених
истраживањаобликовањемипримјеномиспитивањајавног
мишљењаислужбеногиспитивања.БројнипрограмиПР-а
пропадају,јерорганизацијанепроцјењујепотребеиперцеп-
цијејавности.Стручнаупотребаинтернетаикомпјутерских
базаподатакаважнисуелементиуистраживачкомраду.

Стручноступланирању.Програмодносасјавношћуукљу-
чујебројнекомуникацијскеалатеиактивностикојесемо-
рајупозорнопланиратиикоординирати.Особатребабити
добарпланеркакобибиласигурнадасуматеријалидистри-
буираниуроку,дасудогађајипротеклибезпроблемаида
прорачунинисупрекорачени.

Способност рјешавања проблема. Иновативне идеје и но-
виприступисупотребникакобисеријешиликомплексни
проблемиили какобипрограмодноса с јавношћубио је-
динствен.Повећанеплатеиунапређењадобијају запосле-
никојипомажуруководствудакреативнорјешепроблеме.
ПремаКутлипу и осталима, врхунски стручњак за односе
с јавношћутребабити “наоружан” сљедећимвјештинама,
знањима,способностимаиквалитетима:

•вјештине:ефикаснописање,увјерљивговор,

•способности:рјешавањепроблема,доношењеодлука,вје-
штоопхођењесљудима,

•изградњаповјерења,прихваћањеодговорности,

•знање:продубљенознањеоразниммедијима,разумијева-
њепроцесауправљања,

•проницљивоступословањуифинансирању,

•квалитете:стабилностиздравразум,ентузијазамиамби-
циозност,широкопољеинтереса

и интелектуална знатижеља, позорно слушање, отпорност
нафрустрације,стил.

БившиводитељодносасјавношћуњемачкогБАСФ-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,
друштвенихнаукаилипсихологије.Запослениуодносима
сјавношћусвакодневноуПР-програмимаобављајубројне
активности.ПремаОтисуБаскинуиосталимукњизиPu-
blic Re la ti ons- the pro fes sion and the prac ti ce,великаразли-
читост у дужностима запослених у односима с јавношћу
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објашњенајепописомфункцијаодносас јавношћукоје је
објавилаПРСАупубликацијиCa re ers in pu blic re la ti ons.

1.Про гра ми ра ње. Програмирање укључује анализирање
проблема и могућности, дефинисање циљева и јавности
(илигрупаљудичијајепотпораиразумијевањепотребно),
те препорука и планирање активности.Може укључити и
питањапрорачунаиделегирањеодговорностиодговарају-
ћимљудима.Напримјер,предсједникорганизацијеилииз-
вршнидиректорчестојекључнаособауактивностимаод-
носасјавношћу.

2.Од но си.Успјешнименаџериуодносимасјавношћураз-
вијајувјештинуприкупљањаинформацијаодменаџмента,
одколегауњиховиморганизацијамаиодспољашнихизво-
ра.Сталнопроцјењујућионоштосусазнали,ониформули-
шупрепорукеидобијајуодобрењаодменаџмента.Бројне
активностиодносасјавношћузахтијевајурадикоордина-
цијусдругиморганизационимјединицамаиособљем.

3.Пи са ње и уре ђи ва ње.Будућидазапослениуодносима
сјавношћучестопокушава“погодити”великегрупељуди,
важанјеалатштампанаријеч.Примјеритаквеупотребена-
лазесеуизвјештајима,саопштењимазајавност,брошура-
ма,говорима,чланциматрговинскихчасописа,информаци-
јамаопроизводу,техничкимматеријалима,публикацијама
за запослене, билтенима, извјештајима акционара, те дру-
гимоблицимакомуницирањаменаџментакојејеусмјерено
инаособљеорганизацијеинаспољашнегрупе.

4.Ин фор ма ци ја.Успостављањесистемазаслањематери-
јала новинама, радију и телевизији, главним уредницима
финансијскихипословнихпубликацијадневнесуактивно-
стиодносасјавношћу.Раднадистрибуцијикорпоративних
или организацијских информација захтијева знање о томе
какофункционишуновинеидругимедији,познавањепод-
ручја стручностипубликацијаиинтересапојединихуред-
ника.Каоштојеједанпрактичародносасјавношћурекао:
“Витребатедадођетедоправогуредника,правепублика-
цијесправомпричомуправовријеме”.Иакосеидејепри-
хваћајунаосновупроцјенеколикојевијествриједнадасе
објави,способностдасеразвијуодносиузајамногпоштова-
њаисарадњесмедијимамогубитикориснизаобјестране,
изаменаџераизаособеизмедија.

5. Про дук ци ја. Разне публикације, посебни извјештаји,
филмовиимултимедијалнипрограмиважнисуначинико-
муницирања.Менаџеруодносимасјавношћунеморабити
стручњакутипографијиифотографији,алиосновнознање
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отехникамаприпремепотребнојезаинтелигентноплани-
рањеинадгледањењиховогкоришћења.

6.По себ ни до га ђа ји.Конференцијезаштампу,конферен-
цијскеизложбеипосебнаизлагања,отварањенове зграде
ипрославе годишњица, такмичењаипрограми снаграда-
ма,путовањаипосебнисастанцисамосунекиодпосебних
догађајакојисекористедапривукупажњуважнихособаи
медија.Онизахтјевајубрижнопланирањеикоординацију,
обраћањепажњенадетаље,припремупосебнихброшура,
публицитетиизвјештаје.

7.Го во ри. Рад у односима с јавношћу често захтјева вје-
штинукомуницирањалицемулице–налазећиодговарајуће
платформе,припремуговоразадругеидржањеговора.Осо-
бакојасеможеуспјешнообратитипојединцимаискупина-
мауживаћепредностпредонимачијајевјештинаизражава-
њаограниченасамонаписање.

8.Ис тра жи ва ње и про цје на.Важнаспособностменаџе-
ра у односима с јавношћу је прикупљање чињеница.Ово
можебитиизраженокрозинтервјуе,прегледматеријалау
медијима,наинтернету,убиблиотекаматекрознеформалне
разговоре.ПРменаџерпроучавасвојерезултатеипроцјењу-
јепланирањепрограма,имплементацијуиефикасност.Све
вишеивишеменаџераочекујеистраживање,процјенуиса-
вјетодсавјетниказаодносесјавношћу.УкњизиPrin ci ples 
of cor po ra te com mu ni ca tion,Ц.Б.М.ванРилдијелипослов-
нукомуникацијуутриподручја:

1.Ме наџ мент ска ко му ни ка ци јајекомуникацијаменаџмен-
таусмјеренанаразвојзаједничкевизије,успостављајућии
одржавајућиповјерењеувођство,управљањепромјенама,
делегирањеовлашћењаимотивисањезапослених.

2.Мар ке тин шка је ко му ни ка ци јаусмјеренанаподршкупро-
дајиробаи/илиуслуга.Овоукључујеоглашавање,промо-
цију,директнупошту,особнупродајуиодносесјавношћу
оријентисанепрематржишту–публицитет.

3.Ор га ни за циј ска ко му ни ка ци јаукључујејавнепослове,ко-
муникацијусдруштвеномзаједницом,околином,односес
улагачем,комуникацијутржиштарада,пословнооглашава-
ње,унутрашњукомуникацијуиодносесјавношћу.

За кљу чак

Недостациукомуницирањупутемновихмедија,свесуви-
дљивији.Дошлисмоуситуацијукаданеактивностнамре-
жизначиинеактивностудјелатности.Збогтогаједошлодо
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засићењаразноразниморганизацијамакојенудепроизводи
услуге,ипосталојетешкомоћиизабрати,штајевриједно
уморуразнихпонуда.Тражисенекаспецифичност,нешто
што има само дата организација и ниједна друга. Инова-
тивностиажурираностовдјесуимператив.Ниједовољно
даданасосмислитенекуиновацију,већсутрастекаоисви
другикојисеборезасвојпросторнасајбертржишту.Ва-
жнојенапоменутиидакомуникацијанемрежинемарадно
вријеме,непоштујекућниред,празникениодморе.24сата
дневно,седамданауседмицикомуницирасесаклијентима
и ради на информисању и одговарању нањихове реакци-
је.„Кадајебиломањестручнихчасописа,вишесевреме-
натрошилонасвакичланак.КадајебиломањеЦД-ована
полици,свакијепуштенвишепута,ичовјекјебољеупо-
знаваомузику...“Тиранијатренуткаданашњицепостајесве
суровија.Изуглапотрошача,онлајнодносисјавношћусу
позитивнапојавакојаидеукораксаразвојемновихмедија
иновихначинаживота.Већинаљудисвеинформацијепро-
налазинаинтернету,тутражипонуде,туобављакуповину..
Сдругестране,компанијесусвјеснедапостојањенамрежи
значиипостојањенатржиштууопште.Предностданашњег
временатребаискористиупотпуности,алинетребазане-
маритинисведругевидовекомуникацијекојисупостојали
ипријеновихмедија.Међутим,ононачемутребаинсисти-
ратијеквалитетуслуга,штојеодувијекибиоглавнипара-
метарзадугорочниуспјехорганизације.Некаконамсечини
даједанассвевишепажњеусмјеренонапривлачењекупаца
посвакуцијену,алинеинањиховозадржавањеиизградњу
повјерења.Тувидимопроблемодносасјавношћупутемно-
вихмедија,јердолазидопрецјењивањамоћитаквогначина
комуникације.ЧакипријеЕдвардаБернејсаиАјвиЛија,и
зањихововријемеиданас,циљорганизацијајеисти:приву-
ћиштовишекорисникауслугаизадржатиих.Крозвријеме,
мијењајусеиначиниостваривањатихциљева,ајављајусе
исвевећидодатнипроблемикојестварапрезасићеностна
тржишту.Поредпрепознатљивогимиџакрозбоју,лого,сло-
ган,дизајн,архитектуруибилоштадругоштоћељудилако
промијенитиизапамтити,требарадитиинасталнимосвје-
жењимаипромјенама,алисвеудоменудозвољеног,дасе
неодлутаодоногашточинипрепознатљивосторганизаци-
је.Даљенапуту,пирамидомдоповјерења,требапрећимно-
гослојева,алинајважнијејебитисталнонауслузикупци-
ма,одговаратинањиховезахтјеве,слушатиихидјеловатиу
складусаонимштокажу.Иједномуказаноповјерењетреба
чуватииодржавати.Уоваквимусловима,ипоредстандард-
ниходносасјавношћу,конференција,саопштења,писама,
летака, вечера и дружења, односи с јавношћу на мрежи



344

РАДМИЛА Р. ЧОКОРИЛО и СОЊА ТЕРЗИЋ

испуњавајуфункцијуодносасјавношћууопште,ициљева
компаније.Усупротном,стварасенегативанутисак,итако
компанијавишенемаизгледазауспјехкодклијената.Иту
је,опет,великамоћновихмедија.Лошпотезкомпанијелако
сепроширипутемновихмедија,пазањегабрзочујуиони
којинисудиректноукључени,астварасештетакојајетрај-
нијаиимадужепосљедицеодбилокаквогдоброгпотеза.

ЛИТЕРАТУРА:

Зерфас,А.иРадојковић,М.(2011)Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни-
ка ци је,КонрадАденауерСтифтунг

Bieber,C.(2005).Das nets der kon zu men ten,Forshungsjournal

Кутлип,С.M.,Центер,A.Х.иБрум,Г.M.(2003).Од но си с јав но-
шћу,Загреб:НакладничкакућаМате.

Elsworth,JаndElsworthM.(1995)Mar ke ting on the in ter net,New
York:JohnWiley&sons

Ериксен,Х.Т.(2003)Ти ра ни ја тре нут ка,Београд:Чигојаштампа

Jaren,O.(1998)In ter net. Ei ne ne ue shan ce fur die po li tis he ko mu mu-
ni ka tion,Zeitgechichte

Костић-Станковић,М.(2011)Ин те гри са не по слов не ко му ни ка ци-
је,Београд:Факултеторганизационихнаука

Kuchar,B.(2007)При руч ник за од но се са јав но шћу за др жав не 
слу жбе ни ке у Бо сни и Хер це го ви ни.Сарајево:УндпБоснеиХер-
цеговине

Lister,M.(2009)New Me dia: A Cri ti cal In tro duc tion,London:Rou-
tledge

MConline(2012)http://www.media.ba/mcsonline/files/shared/PU-
BLIKUM-opis_modula.pdf,стр.7.

Reingold,H.(2000)The vir tual com mu nity,MITPress

Радојковић,М.иСтојковић,Б.(2004)Ин фор ма ци о но ко му ни ка ци-
о ни си сте ми,Београд:Клио

Перушко,З.(2011)Што су ме ди ји, у књи зи Увод у ме ди је,Загреб:
НакладаЈесенскииТурк

Safko,L.(2010)The so cial me dia bi ble: Tac tics, to ols and stra te gi es 
for bu si ness suc cess,USAJohnWilleyandsons

Скоко,Б.(2006)При руч ник за ра зу ми је ва ње од но са с јав но шћу,
Загреб:МПР

Верчич,Д.идруги(2004)Од но си с ме ди ји ма,Београд:Медија
центариПристоп

Варагић,Д.(2011)On li ne pu blic re la tion.Преузето24.12.2012.са
www.draganvaragic.com/weblog/

Томић,З.(2003)Ко му ни ка ци ја и јав ност, Београд:Чигојаштампа



345

РАДМИЛА Р. ЧОКОРИЛО и СОЊА ТЕРЗИЋ

RadmilaR.ČokoriloandSonjaTerzić
UniversityofBanjaLuka,FacultyofPoliticalSciences,BanjaLuka

NEWMEDIAINPUBLICRELATIONS

Abstract

IntheeraoftheInternet,timeisanewmeasure:incontrasttowhatis
newin therealworld,whenseen through theprismof theInterenet,
newmediacanbepartofhistory.Theterm“newmedia”evennowhas
adifferentmeaninginrelationtothetimewhenitappearedandwhen
itrelatedmainlytotheInternet.Publicrelationshavealsotakenonthe
newmediaseeinginthemapotentialforeasier,faster,andmoreefficient
achievementoftheirgoals.Anincreasingnumberoforganizationshave
recognized the newmedia as a breeding ground for achieving their
goals,sothattherewasanoverloadonthemarketofnewmedia,andit
hasbecomeverydifficulttoberecognizedforyourvalueandquality.
TheadvantagesofusingnewmediainPRareovercomingthephysical
limits,inmulticursality,speedandprice.Communicatingthroughnew
media involves a significantly higher number of message recipients
astherearenospaceandtimerestrictions.Inthesecircumstances,in
additiontostandardpublicrelationsactivitiesinconferences,reports,
letters, fliers, dinners  and socializing events, online public relations
fulfill the function of public relations in general if they fulfill the
companygoals.Otherwise,theycreateanegativeimpressionandthe
companyhasnoprospectsofhavingsuccessfulrelationswithclients.

Keywords: journalism, PR, new media


