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ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ  
НО ВИ НА РА И ПР  

СТРУЧ ЊА КА
Сажетак:У кре и ра њу јав ног мње ња но ви нар ство и ПР слу жбе 
сва ким да ном до би ја ју све ве ћи зна чај. При пад ни ци ових про фе си-
ја упу ће ни су јед ни на дру ге, а њи хов од нос сва ко днев но по при ма 
но ве об ли ке ко је је нео п ход но кон тро ли са ти, јер по сто ји ре ал на 
опа сност да се из ро де у сво ју су прот ност. Нај ве ћи ин фор ма тив-
ни део штам пе, ра ди ја и те ле ви зи је ис пу њен је ПР ма те ри ја ли ма, 
а њи хо вом зло у по тре бом мо гу се оства ри ти ве ли ке ма ни пу ла ци је. 
Ме ди ји ма и но ви на ри ма ни је јед но став но да увек пре по зна ју че сто 
и при кри ве не ин те ре се оних ко ји их снаб де ва ју ПР ма те ри ја ли ма. 
Да би се из бе гле та кве зам ке по треб но је пу но зна ња, лич не хра-
бро сти и мо рал не чвр сти не. У ра ду су пред ста вље ни ре зул та ти 
ис тра жи ва ња о ин тер ак ци ји но ви на ра и ПР струч ња ка. Они су 
за сно ва ни на ма те ри ја лу ко ји је при ку пљен на осно ву ду бин ских 
ин тер вјуа са при пад ни ци ма ове две про фе си је. Циљ ис тра жи ва ња 
био је да се иден ти фи ку ју про бле ми чи јим се от кла ња њем мо же 
по ве ћа ти ква ли тет  ко му ни ка ци је из ме ђу но ви на ра и ПР струч-
ња ка, што све ску па тре ба да по мог не успе шно сти ин фор ми са ња 
јав но сти.

Кључнеречи: но ви на ри, ПР струч ња ци, јав но мње ње, са рад ња, 
ети ка

Увод1

Новинари иПР стручњаци суљуди који се баве сличним
пословима,збогтогасарађују,алисе,поправилу,неволе

1 ПрипремљеноуоквирупројектаТра ди ци ја, мо дер ни за ци ја и на ци о нал-
ни иден ти тет у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су европ ских ин те гра ци ја 
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превише.Уњиховимодносимавлададинамичнанапетост,
којаје“чврстоукорењенауновинарскојкултури”.2Збогтога
сеслободноможерећидасерадио“пријатељскимнепри-
јатељима”.3

ОдносизмеђумедијаиПР-асталнопопримановеобликеи
изузетно јеважносталноконтролисатитемеђуодносе, јер
постојиреалнаопасностдасеонипретвореусвојусупрот-
ност.4УлогаПРнепрестанорасте,амладиинедовољноис-
кусниновинаринекритичкиприхватајусадржајекојиимсе
нуде,пасетакодолазидоситуацијеукојојПРможеготово
у потпуности да преузме улогу новинарства. То, наравно,
нећебитидобро,јерсуциљевиједнеидругепрофесије,ма
какосето,напрвипоглед,чинилосличним,ипакудоброј
мериразличити.

Овај радпокушава да утврдинеке од основнихпринципа
на којима почивамеђусобна сарадња припаднике две, да-
нас,свеважнијепрофесије,каоидаукаженанекеодмогу-
ћихпутевазауспостављањетаквиходносаизмеђуновина-
раиПРстручњакакојићеомогућитидаобестранеиспуне
својезадаткеуинтересуониходкојихзависе:новинариод
читалаца,гледалацаислушалаца,даклеод јавности,аПР
стручњацииод јавности,алииодруководилацатимовау
којимаделују.Дабистиглидотогциљапослужилисмосе
серијом дубинских интервјуа са припадницима ових про-
фесија.Истраживањесмообавилина југоистокуСрбијеу
три града:Нишу,ЛесковцуиВрању.Упериодуодпочет-
кадокрајамаја2013.годинеурадилисмопо10дубинских
интервјуасаприпадницимамедија,новинарима (дневнеи
периодичненовине,радио,телевизијаиинтернетсајт)иса
припадницимаПРслужби(политичкестранке,јавнапреду-
зећа,установекултуре).Испитаницимајепостављенопо10
идентичнихпитањавезанихзамеђусобниодносновинараи
ПРстручњака.

Наосновуњиховиходговоранастаојеовајтексткојипред-
стављамали покушај објашњењамеђусобних односа који
владајуизмеђуовихпрофесија.Употпуности смо свесни
малог броја обављених разговора и због тога нисмо ни

(179074),којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРепубликеСрбије.

2 Michael,R.andDavid,L.M.(1988)JournalistsandPublicRelationsPrac-
titioners:WhytheAntagonism,Jo ur na lism Qu ar terly 65,No1,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,

Fakultetprometnihznanosti-Bibliotekapolitičkamisao,str.46.
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радили квантитативну анализу прикупљеног материјала,
већсеослањамонаквалитативнуанализу,каоиналично,
готово,четрдесетогодишњеновинарскоискуство,којеомо-
гућаваданашпогледнастањеуодносимаизмеђуновинара
иПРстручњакабудерелевантан.

Скуп истих зна ња

Одпрвихданаформирањаљудскогдруштвачовекјеимао
потребузакомуницирањем.Оносенајпреобављалонеар-
тикулисанимпокретимаигласовима,дабикасније,какото
кажеамеричкиантропологилингвистаЕдвардСапир(Ed-
ward Sapir), “са развојем цивилизације дошло до прогре-
сивногповећањарадијусакомуникације”.5Језикјепостајао
експлицитниобликразумевања,аписање-најпознатијама-
теријалнаформа.Никопоузданонијеутврдиогдесуикада
насталепрвеновине,пасамимтиминовинарство,алисе
садоставероватноћеможерећидасенастанакновинаве-
зујезапојавупрвихписамауМесопотамији(клинастопи-
смо)иЕгипту (хијероглифи),упериодуод4000.до3000.
године пре Христа. “Отац историје” Херодот (Ἡρόδοτος
Ἁλικᾱρνασσεύς) помиње “сатиричне новине’’ у Египту. У
РимуЦезарове“зидненовине’’писалисуac tu a rii.Уњима
суобјављиванесамовестиизСената,пасуихзвалиАкта
Сенатус(Ac ta Se a na tus).Ширењемсадржајадобилесуна-
зивAc ta di ur na (дневнаакта,новине).СматраседасуDi-
ur no rum scrip to riпретеченовинара.Извеснојејединотода
сууXIIIвекунасталепрвеписаненовинеитоуЕнглеској,
НемачкојиИталији,дабикаснијеуXViXVIвекуВенеција,
Амстердам,Келнидругиградовиидржаверазвилисистем
преношењаинформације.Свеје,наравно,кулминиралопо-
сле1411.годинекадајеЈоханГутенберг(JohannesGensfle-
ischzurLadenzumGutenberg,правопрезимеГенсфлајш)из-
умеоштампарскупресу.

Паралелносапојавомновинаиновинарствастварана јеи
потребазаПРслужбама.Сматраседасупретечеданашњих
стручњаказаПРвладаристареГрчкеиРимакојисунараз-
неначинепокушавалидадобијуподршкусвојихграђана.У
XVIIвеку,захваљујућиКатоличкојцркви,појавиосеитер-
минпропаганда.Црквајетадаосновала“Заједницузапро-
паганднирејтинг”(Congregationdepropagandefide)којасе
бавилапропагирањемодносноширењемвере.Тридесетих
година прошлог века због снажног индустријског развоја
исвојеврснедемократизациједруштвадошлоједоснажне

5 Sapir,E.(1921)Language:Anintroductiontothestudyofspeech,NewYork:
Harcourt,BraceandCompany,pp.24-32.
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афирмацијеПРидоњеговогјакогутицајанановинарство.6
НешторанијеМаксВебер(MaxWeber),усвомесеју“Поли-
тикакаопозив”, саопштеномстудентиманаУниверзитету
уМинхенујануара1919.годинепоставиојепитањеотоме
какоштампа долази до информација које нуди публици и
косузаправоизворивести.7Испоставилосетада,алиика-
снијеитоумногооштријојформидајеиницијативајавног
обавештавањасаштампе,односноновинарапрешлаувели-
којмеринаПРслужбеињиховаудружења.Заправо,медији
сулаганопочелидасепретварајууапараткојисувештиПР
специјализантикористилизанаметањеинформација,алии
коментара који су били у службиразличитихполитичара,
привредникаидругихкојесузаступалиприпаднициПР-а.
Наравно,притомејеостало,аиданасјесте,отворенопита-
ње:коликонамразличитеслужбедржаве,политичкихстра-
нака,привредеилипојединацамогунаметнутидамислимо
оноштоонижеле.

УправозбогтогазанимљивјеодносизмеђуновинараиПР
стручњака.Унашојпраксиусталилосемишљењеданови-
наринаПРрадникегледајукаонадодатнупрепрекууоба-
вљањусвакодневногпосла.Немалибројновинарапокуша-
вадазаобиђеПРслужбеидауспоставидиректанконтакт
сеособамакојесеналазеначелукорпорација,политичких
странака,државнихоргана...Истовремено,многиПРрад-
ници у срединама у којима радешире негативну слику о
новинарима.Проглашавајуихнедобронамерним,некомпе-
тентнимособама.

Новинари припадницима ПР служби упућују низ замер-
ки међу којима се посебно истичу оне према којима ПР
службеницинезнајупренетиинформацијунанајпогоднији
начин, јер саопштење замедијенеможебитиистоакосе
радиоштампи,радијуилителевизији;такође,поњиховом
мишљењууописупослаПР-ајепрећуткивањеважнихчи-
њеница;ПР-иновинариманикаданисудовољнобрзи,нити
ажурни,неводерачунаомедијскимроковима,саопштења
суимдуга,неписменису,преписујуматеријалесвојеорга-
низације, нису креативни, досадни су јер стално зову но-
винаре и интересују се да ли ће доћина конференцију за
штампу...8

6 СматраседајетерминПР,коднаспреведенкао“Односисјавношћу”
најранијекоришћенуСАД,аупотребиогајеТомасЏеферсон(Thomas
Jefferson)америчкипредседникуговорууКонгресу1807.године

7 Weber,M.PoliticsasaVocation,(2004)The Vo ca tion Lec tu res,USAIndiana
Indianapolis:HackettPublishingCompanypp.78.

8 Biondić, I. iCigler,R. (2008) Inventuraodnosanovinar–PR,Me di a na li,
Vol.2,br.3,Dubrovnik,str.39-49.
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ПР службеници немају високо мишљење о интелектуал-
нимспособностимановинара.Мислеоњимакаописцима
опште праксе који имајушироко али плитко знање, да су
недовољноупућениутемуокојојпишу,пристраснису,ни-
сусамостални,најчешћепишупоупутствимауредничким,
власничким или спонзорским, гњаватори су, лењи и уми-
шљени,свежелеодмах,анајвишеодсвегасензацију–вест
којунеманико,неодговорнису,таштиипоткупљиви...9

Такваразмишљањасвакакопроизилазеизделимичноразли-
читихциљевакојеимајуприпаднициоведвепрофесионал-
негрупације.Докјеновинарима,теоретски,циљистинито,
објективно,поштено,правовремено,ачестоиексклузивно
обавештавањејавности,дотлеПРстручњациимајуциљда
створепозитивнусликуоорганизацијиилипојединцукога
заступају.Притомсеупотребљавајумногасредства,одко-
јихсенеканалазесдругестранеетике,посебноновинарске.
“Обмањивањеиприкривањекарактеристична суобележја
односасјавношћу.ПРјеигракојојјециљутицатинајавно
мњење”.10

Амерички лингвиста и филозоф Ноам Чомски (Noam
Chomsky)сматрадамедијиСАДнедоприносефункциони-
сањукритичкејавности,већманипулативној,натехникама
ПР-азаснованој,изградњисагласностиускладусаинтере-
симакапиталистичкоголигопола.11

Реклобиседасенатајначинстварасликаукојојсумеди-
јипозитивни,јерслужеопштемдобру,аПРнегативан,јер
служипартикуларниминтересима.Такав закључак јепре-
вишеуопштен,алиреалнаопасностодгубљењааутономије
медијакрозпојачаниПРипакпостоји.Несумњивоједасе
оведвепрофесијепреплићу.Скупуосновиистихзнањаиз
новинарстваикомуниколошкихдисциплинапримењујесеи
уПР-у.Самоодпрофесионалнеоспособљеностииспрем-
ностиновинаразависикакоће,односноукомобликућена
ступцимаштампе завршитињемупретходно“спакованаи
презентована”корпорацијскаиличакличнаприча.12

Кре ди би ли тет и ре пу та ци ја

У истраживању које смо обавили дошли, смо до зани-
мљивиходговоракојиодсликавајутренутностањеодноса

9 Исто.
10Kunczik,M.(decembar2007)PR–Odnosisjavnošću,Li der,Zagreb
11Čomski,N.(2002)Mediji, propaganda i sistem, Zagreb,str.46.
12Kljajić, V. (2009) Novinarstvo u službi PR-a i marketinga, Godišnjak,

Beograd:UniverzitetuBeogradu,Fakultetpolitičkihnauka,str.383.
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између новинара иПР стручњака. Постављали смо иден-
тична питања припадницима обе професионалне групе и
добилиследећеодговоре:

1. Ка ко ви ди те од нос но ви на ра и ПР струч ња ка?

Новинарисууглавномодговаралида јетоодноссарадње,
алиданикададокрајаневерујуПРслужбама,тедасвењи-
ховеинформацијетребапроверити,бариз јошједног,али
поузданогизвора.Једанбројиспитаникаупрвипланјеис-
тицао контролну улогу коју новинарство има у односу на
власт,каоидасеонанеможеостваритислепимпреноше-
њемоногаштоПРслужбесаопштавају.

ПРспецијалистисуистаклидасановинаримаморајудаса-
рађују и да непрекидно покушавају да самање или више
успехаостваредвострукукомуникацијусањима,односно
даимувекбудуна услузи.Припаднициовепрофесије су
истаклидасеиониборепротивдезинформација,алидато
недовољно добро обавештени новинари упркос њиховом
трудууспевајудапротуреумедије,паодтогаштетуимају
иједниидруги.

2. Да ли је од нос но ви на ра и ПР струч ња ка до кра ја отво рен 
и по штен?

Новинарисутврдилидатунемамногопоштења,даПРслу-
жбепоправилу скривају одњих свеинформације које на
билокојиначинмогубитинегативнепоонеорганизације,
фирме или појединце које заступају, а да истовремено ни
онинисупревишеотворенипремаПРрадницима,јербина
тајначинмоглидасебинаправеневољекојебиихстиглеу
видуполитичкихидругихпритисакаодразличитихмоћни-
какојебиПРобавестиоонамерамановинара.

ПРстручњацисуистицалиданемогубашувекбитидокра-
јаотворени,јеркодњиманадређенихимадостанеразуме-
вањазаобављањеновинарскогпосла.Многипокушавајуда
својеслабостиприкрију,пазбогтогазахтевајуодПРслу-
жбедаизбегнеодговоренапровокативнапитања.

3. Шта је у од но су но ви на ра и ПР струч ња ка нај ва жни је?

Новинарисувећинскисматралидајетокредибилитетизво-
раинформисања,односноПРстручњака,односноповерење
којесестичеумеђусобномконтакту,каоиправовременост
добијениходговора.Наиме,новинарскипосаотеснојепо-
везансароковимаизатосучестизахтевидаимсе,унера-
зумнократкомроку,пружеконкретнеинформације.ОнаПР
службакојаутомеуспе,високојекотиранауновинарским
круговима.
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ПРрадницису,такође,истаклиповерењекаозначајнуосо-
бинуновинара,алиимјеупрвомпланукомпетенцијаире-
путација новинара. Они су оценили да међу новинарима
имадостанеискуснихљуди,дасечесторадио“универзал-
нимнезналицама”идаимјезбогтогапосаознатноотежан.
Самодоброинформисаниновинари,зналципрофесијекојој
припадајуиокојојизвештавајуимајудобрупозицијукод
ПРстручњакаионисањимарадосарађују.Такође,битан
јеиугледмедијаујавности,безобзиранањеговутренутну
позицијунатржиштумеренутиражомилигледаношћу,од-
носнослушаношћупрограма.

4. Да ли са оп ште ња ПР слу жби олак ша ва ју или не по сао 
но ви на ра?

Новинарисупотврдилидајенајвећибројсаопштења,које
добијају изПР служби, написан бирократским а не нови-
нарскимстиломидатоотежавапроцесприлагођавањаза
објављивањеумедијима.Овосепосебноодносинасаоп-
штењаПРслужбиполицијеиправосуднихоргана,којисе
служепревишеускомтерминологијомзачијејеразумевање
потребнобитидобарправнистручњак,штонајвећибројно-
винараније.Такође,онитврдедамногипредставнициПР-а
најважнијестварикојеимајудасаопштенеистичуупрви
план,пајезбогтогапотребнодоставременадасетаквоса-
општењепреради.Препорукановинараједасесаопштења
пишубезнепознатихскраћеницаитехничкихизраза.

Надругојстрани,представнициПРтврдедапримедбена
њиховасаопштењадолазеодонихновинаракоји“желесве
наготово”иодонихкојинисудобрипознаваоцинитисвог
заната,нитиобластиокојојпишу.Ониистичудаједавно
прошловремесвезнајућихновинараидабиупркосопштој
економскојкризи,којајепогодиласве,паимедијскекуће,
билопотребнодасеизвршиспецијализацијановинара.Нај-
већидобитниктаквеспецијализацијебилабијавностучи-
јеминтересурадеиПРслужбеиновинари.

5. Да ли по сто је про бле ми са ци ти ра њем?

Новинаритврдедајеуинтересуњиховепрофесиједауме-
дијимаимаштовишецитатасаговорника.Такосеповећава
аутентичносттекстоваи јасноуказујенаизвореинформа-
ција.Међутим,ПРслужбереткообезбеђујукомпетентнеса-
говорнике,асамиизбегавајудабудуцитираниумедијима.
Последњихгодинадошлоједопроменатаквепраксекада
се ради о конференцијама заштампу политичких страна-
ка, гдеПР службеници не скривају свој идентитет, док је
ван конференција ситуација другачија - ПРпружа подат-
ке,алињеговиљудиидаљеинсистирајунаанонимности,
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пауколикојеинформацијазначајназајавностновинарисе
позивајуна“анонимнеипоузданеизворе”илибезпитања
цитирајуонељудеизПР-асакојимадугосарађују.

ПредставнициПРтврдедаимнеовлашћеноинетачноци-
тирањеумедијимадоносипроблемекодшефова.Ониис-
тичу да многи од шефова немају довољно разумевања за
представникемедијаидажелепосвакуценудаихизбегну.
ЗбогтогавећинапредставникаПР-аизбегавададајеизјаве
новинарима.Неслужбениразговорисановинаримасупри-
сутни,алијеопштемишљењедаихтребаизбегавати,јерод
њихПРможеиматисамоштету.

6. Да ли сте се не ка да у ко му ни ка ци ји но ви нар – ПР слу жи ли  
увре дљи вим ре чи ма и ка ква је би ла ре ак ци ја?

Свиновинарисууинтервјуиманавелидасеониличнони-
кадаукомуникацијисаПРслужбеницима,најавнимскупо-
вима,нисуслужилиувредљивимговором,алидајетаквог
понашањабилоондакадаје,вантаквогскупа,траженди-
ректниодговорнанекоодпитањакојејепоставиларедак-
ција,аПРслужбесеоглушилеотакавзахтев.Тосеправда
недостаткомвременадаседођедоинформацијеисталним
притискомредакциједасепосаообавиуодређеномроку.
“После свега остајали смопријатељи”навело је неколико
новинара,указујућиначињеницудајекодПРслужбеника
биловишетолеранцијенегокодновинара.

ПРслужбеницисунагласилидасуувишенавратабилисуо-
ченисанезадовољством,паигрубимречима,новинаразбог
немогућности да им у краткомроку обезбедежељенуин-
формацију,алидаонитаквапонашањаразумеју, јерим је
посаоновинарадобропознат.Највећибројјеистакаодасе
сановинариманетребапрепирати,јерје,ипак,њиховареч
последња.

7. Да ли сте као но ви на ри би ли за до вољ ни до би је ним од го-
во ри ма, а као пред став ни ци ПР-а  по та вље ним пи та њи ма?

Новинарисупотврдилидасууглавномбилизадовољнидо-
бијенимодговорима на постављена питања, али да, поне-
кад,збогкраткоћевременапредвиђеногзаконференцијеза
штампу,неуспевајудадокрајарасветлепроблемзбогкога
судошлинаконференцију.Такође,већинајенавеладакон-
ференцијузаштампунесматрапогоднимместомзапоста-
вљањешкакљивихпитања, јерсеондамногогубинаекс-
клузивитету,докогајеновинаримавеомастало.

ПредставнициПР-асуистаклидасучестобилиуприли-
цидаодновинарадобијајунедовољнојаснапитањаидасу
због тогапринуђенидадају краткеодговоре којима седо
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крајанерасветљавапроблемокомесеради.Они, такође,
истичудановинаридођунаконференцијузаштампу,која
имаунапредодређенутему,аондапостављајупитањавеза-
назасасвимдругутему,штоихпонекаддоводиуситуацију
даморајујавнопризнатикаконезнајуодговорнапоставље-
нопитање.

8. Да ли сте не ка да као но ви нар, од но сно пред став ник ПР 
би ли на “пра зним” кон фе рен ци ја ма?

Новинари су нагласили да се последњих година усталила
пракса,посебнокодпредставникастранаканалокалномни-
воу,дапосвакуценудржеконференцијезаштампуједном
недељноидазбогтогаимаслучајевадасеодржавајутако-
зване“празне”конференцијечијијеискључивициљслика-
ње замедије анебилокаквосаопштавање,иоле, важније
чињенице.Таквупраксуониоцењујунеприхватљивом.

ПР специјалисти наглашавају да “празних” конференција
има,алидазањиховуорганизацијунисуониодговорни,већ
њиховишефовикојинесхватајудокрајасуштинуодносас
јавношћу.НајвећибројпредставникаПРоцениоједабиби-
лодалекобољекадабисеконференцијесазивалесамоонда
каднебипостојалидругиначинидасемедијиманавреме
дотуризначајнавест.Конференцијесу,поњима,оправдане
самоу сложенијимситуацијамакадаодређену тему треба
потанкообрадити,односнообјаснити.

9. Да ли у од но си ма но ви на ра и ПР струч ња ка има еле ме на-
та ко руп ци је?

Новинаринисукрилиподатакдајетешкаматеријалнаси-
туацијаудржавиучиниладамногиодприпадникањихове
професије постану подложни корупцији, а да такву ситу-
ацију вешто користеПР стручњаци.Позиви на ручкове и
вечере,излете,паидужапутовањасвесучешћи.Заузврат,
имплицитно,никонетражиништа,алипремаоценинови-
нараготоводасеподразумеваблагонаклонставпремадо-
маћинима,понекадпрећуткивањенепријатнихвести,непо-
стављањепровокативнихпитања...Посебно је занимљиво
дасуновинариуинтервјуиманавелидаимаслучајевада
ПР службе појединих фирми формирају такозване “базе”
новинара.Њихчинеспецијалноодабраниновинари,посеб-
нозначајниодређенимПРслужбама.Таквиновинариима-
јуспецијалнистатус,њимасепрвосервирајуексклузивне
информације,сањимаседоговарастратегијанаступауме-
дијима,ањимасенереткочинеизначајнипоклони,какоу
видупутовања,такоиувидуновца.
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ПрипаднициПРслужбесу,уодговорима,овутемуизбега-
вали.Већинањих јенавеладаприближавањановинарима
има,алидасетонеможеназватикорупцијом,већпресвега
добромпословномпраксом.

10. Да ли би сте ме ња ли про фе си ју но ви на ра за ПР и обр-
ну то?

Већинскиодговорновинаранаовопитањебиојепозитиван.
Искључивиразлогтомејестетешкаматеријалнаситуација
укојојсеналазисрпсконовинарство,доксеоцењуједаје
ситуацијауфирмама,установамаиполитичкимстранкама
којеимајуПРслужбезнатнобоља.Тоје,наравно,иразлог
штојепоследњихгодинамногоновинарапрешлоуредове
ПР-а.Другиодразлогакојиновинаринаводезатаквуодлу-
ку јесусталнипритисциполитичараивласникамедијана
њих,пајетаконекадаслободнапрофесијакоја,јеконтро-
лисалавласт,сведенанапослушничкинивоукоместручна
знања,креативностикомпетентноствишенеиграјубитну
улогу.

ПредставнициПРслужбесумањинскибилиопредељениза
прелазакуновинарскередове.Једанбројњихвећсеогле-
даоуновинарскимпословима,паимпрелазакуновинаре
непредстављаизазов.Онисуистицалидасеињиховрад
одвијаподпритисцимашефова,одкојихмногинемајувезе
сазадацимаслужбекојасебавиодносимасјавношћу,али
дајетопосаоукомесумногорастерећенијиодновинара,у
комесустреснеситуацијеређеикојиседанасматеријално,
углавном,вишевреднујеодновинарског.

За кључ на раз ма тра ња

Наосновусвегаштојенапредречено,апосебнонаосно-
ву обављеног истраживања, могуће је извући неколико
закључака.

Кључне речи које повезују припаднике обепрофесије, за-
правосутолеранцијаиповерење.Толеранција јенеопход-
на, јер је потпуно јасно да новинари иПР стручњаци де-
лујуу узајамно зависномикорисномодносу,понекадкао
противници,ачешћекаоколегекојесарађујуувластитом
интересу.Догађа се, понекад, даПР службенициманипу-
лишу медијима, јер могу контролисати приступ изворима
информација, али исто тако, повремено, имедији ометају
напореПР-адаснекиминформацијамадоспејудојавности.
Збогтогајепотребанобостранотолерантанодноскакоби
сеситуацијасмирилаисарадњанаставила,пресвегауин-
тересујавности.ЈериПРспецијалистииновинарисамосу
посреднициупреношењузначајнихвести,чијициљмора
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бити:проследитијавностиправовремену,прецизнуитачну
информацију.

Наквалитетизвештавања,украјњемслучају,удобројме-
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
изузетногзначајадаизмеђуприпадникаоведвепрофесије
будеизграђенодносповерења,разумевањациљеваобепро-
фесије,заједничкоинсистирањенависокимстандардимаи
достојанствупослакојиобављају.

Припадници обе професије, као посебно значајне одлике
новинара иПР стручњака, истичу информисаност, компе-
тентност и стручни ниво сарадње. То би требало да буде
основаинтеракцијеизмеђукомуникационихпартнера.При
томважнаулогаприпадаличнимквалитетима,каконови-
нара, тако иПР стручњака, јер одњих зависи потенцијал
закомуникацију.Познавањетеме,добрознањеметодако-
муникације, активностновинара, значајноувећавајуњего-
вешансезадоброобављањепосла,док,обрнуто,немари
неспособност у руковању понуђеним информацијама, мо-
гузначајнодасмањеуспешностсарадњеновинараиПР-а.
Сличнотоме,иПРстручњацимогудапоправесвојешансе
зауспехупослусамедијимауколикопоседујунекеодна-
веденихквалитета.Главникатализаториовогпроцеса јесу
знање,ефикасностурадуирасположивостзакомуникацију.

ОбефункцијеиновинарствоиПРизузетносузначајне.Ме-
ђутим,њиховостапањесемораспречити,јербиутомслу-
чајуобепрофесијебиленагубитничкојстрани.Медијима
сетакоодузимадеоверодостојности,обичниљудипрестају
даимверују,аакосеутомепрепознају“прсти”ПР-а,онда
светопрерастаудруштвенуаномалију,штонијеуинтересу
ниједних,нидругих.

НашејемишљењедановинарииПРстручњациморајуочу-
вати самосталност у раду и уз велику дозу толеранције и
стрпљивости, каои, узмаксималнопридржавањеетичких
стандардаобепрофесије,наставитидасарађују,какобијав-
ност правовремено и истинито била информисана о свим
значајнимпитањима.
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JOURNALISTSANDPREXPERTS
COOPERATIONPRINCIPLE

Abstract

JournalistsandPRexpertsdailygainonimportanceincreatingpublic
opinion. Members of these professions are directed to each other
andtheireverydayrelationshiptakesonnewforms.Theseshouldbe
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,
heavymanipulationsmayoccur.Itisnotalwayseasyforthemediaor
thejournalisttorecognizeoftenhiddeninterestsofthosewhosupply
PRmaterials.Inordertoavoidsuchtrapsitisnecessarytohavevast
knowledge,personalcourageandmoralstamena.Thisworkpresents
researchresultsontheinteractionofjournalistsandPRexperts.They
arebasedonmaterialcollectedbyin-depthinterviewswithmembers
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

informingofthegeneralpublic.

Key words: journalists, PR experts, public opinion, cooperation,  
ethics


