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ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, 
МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

Сажетак: Сва ко днев но се су сре ће мо са ве ли ким бро јем по ру ка 
ко је про фе си о нал ци ко ји се ба ве од но си ма с јав но шћу кре и ра ју у 
смислу по сти за ња од ре ђе них ци ље ва. Да ли ће циљ на гру па при-
ми ти и схва ти ти по ру ку на на чин на ко ји је то пла ни ра но, за ви си 
од мно го фак то ра, ме ђу ко ји ма су нај ва жни ји по зна ва ње циљ не 
гру пе ко јој се обра ћа, об ли ко ва ње по ру ке и кре ди би ли тет из во ра 
ко ји ту по ру ку са оп шта ва. У ко му ни ка ци ји са циљ ним јав но сти ма 
струч ња ци за од но се с јав но шћу нај че шће ко ри сте ме ди је ма сов не 
ко му ни ка ци је, јер им омо гу ћа ва ју, да за крат ко вре ме, пре не су по-
ру ку ве ли ком бро ју љу ди. Чак по ло ви на ме диј ских са др жа ја по ти че 
из из во ра од но са с јав но шћу, па је ја сно да ови струч ња ци има ју 
зна чај ну уло гу у фор ми ра њу јав ног мње ња. 

Кључнеречи: од но си с јав но шћу, ме ди ји, убе ђи ва ње, об ли ко ва ње 
по ру ке, јав но мње ње

У литератури постоји велики број различитих дефиници-
јаодносасјавношћу,аоноучемусесвиауторислажује-
стедајеупитањукомуникацијасаинтерномиекстерном
јавношћу,односносасвимгрупамакојесуодинтересаза
организацију-стејкхолдерима.Областекстерниходносас
јавношћуусмеренајепресвеганановинаре,људекојиод-
лучују о битним питањима за организацију и потрошаче,
докинтернујавностчинезапослени,свисакојимаоргани-
зацијасарађујеилијесарађивалаињиховепородице.

ДејвидРег(DavidReg)једефинисаоследећевидовеодноса
сјавношћу:1

-Oдносисмедијима;

1 Рег,Д. (1996)Од но си с ме ди ји ма,Београд:Клио,стр.31.
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-Koмуникацијасазапосленима;

-Oдносисаинвеститорима;

-Односисполитиком;

-Корпоративниидентитет;

-Спонзорство;

-Односисазаједницом;

-Односисаклијентима.

Заодносес јавношћуодсуштинскеважности јеизградња
поверења,анајбољиначиндасеповерењеиодржијестеда
компанијадржиобећањакојадаје.ЕдвардБернајс(Eduard
Bernays)једефинисаоодносесјавношћукаопокушајдасе,
помоћуинформацијеиубеђивања,придобијеподршкајав-
ностизанекуидеју,активност,институцију.2

Mадасеулитературиоодносимасјавношћуговорикаоо
младојдисциплини,јасноједасусељудиодувектрудилида
засвојциљобезбедеподршкујавности,неретко,служећисе
неистином.“Причекојесупреносилишпанскиморепловци
оникаднепронађенихСедамзлатнихградова,пачакиочу-
веномизворумладости,навелисудругедаотпутујууНови
свет.Појединиморепловциисамисуповеровалиуовакве
приче...(а)кадајеЕрикЦрвени1000.годинеоткриоземљу
ледаи стенаи, не би липримамиодосељенике, назвао је
Гренланд.”3

Пословикојеобављаособазадуженазаодносесјавношћу
могу бити веома различити, од успостављања и одржава-
њаконтактасановинарима,спречавањагласина,стварања
поверењаизмеђу организације и циљних јавности, до пи-
сања билтена и сл. До шездесетих година прошлог века,
пишеХаролдБерсон(HaroldBurson),задатакстручњаказа
односесјавношћубиоједапорукукојудобијеодменаџе-
раформулишенанајприхватљивијиначинпоорганизацију.
Осамдесетихгодинауправајевећпиталазапосленеуовом
секторуштадакажуонекомпитању,аданасјепочелада
постављапитање„Штадарадимо”?4

2 Опширније у: Bernays, E. (1955)Тhe En gi ne e ring of Con sent, Norman,
OK:UniversityofOklahomaPress

3 Вилкокс,Д.Л.,Камерон,Г.Т.,Олт,Г.Х.иЕјџи,В.К.(2006)Oдноси с јав-
но шћу, стра те ги је и так ти ке, Београд:Центарзаиздавачкуделатност
ЕкономскогфакултетауБеограду,стр.28.

4 Burson,H.BeyondPR:RedefiningtheRoleofPublicRelations, 29thAn-
nualDistinguishedLectureoftheInstitueteforPublicRelationResearchand
Education,Inc.NewYork,2.octobar1990.,28.jun2013,http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:35pjMZpxQvUJ:www.institute-
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О ути ца ју ме ди ја

ХаролдИнис(HaroldInnis)примећуједајесвакиначинко-
муницирањаствараомонополнадсазнањем.Такоје,према
овомаутору,одкључногзначајабиомедиј,па јеинтелек-
туални монопол средњовековних монаха био заснован на
пергаменту, који је каснијебиоугроженпапиромиштам-
паријом,доксуГрцисвојималфабетомсрушилимонопол
египатскихсвештениканадвештиномписања.Дугосува-
жанвидкомуникацијепредстављалесликеистатуе,јерсу
неписменимапреносилепоруку,аГутенберговпроналазак
у15.векудоприносиширењуписмености,алиифалсифи-
ката.Комуникацијасезначајноубрзаваод19.века,штоје
условилоипроменеуначинуразмишљања.5

Једнаоднајраширенијихтеоријаоутицајумедијајетеорија
утврђивањадневногреда.Премаовојтеорији,медијскиса-
држајинеприхватајусебезусловно.Ониутичунатоочему
ћесепричати,алинеинакојиначин.

Према теорији зависностиодмедија,људи којине распо-
лажуинформацијамаонекојтемиувеликојмеризависеод
информацијакоједобијупутеммедија.

Теорија обликовања указује на могућност да се нека вест
прикаженаначинкојићедопринетиостваривањуодређеног
циља,штосечестокористиуполитици.

Mедијимасовнекомуникацијесуодсуштинскеважностиза
људекојисебавеодносимас јавношћу, јеримомогућава-
ју да за кратко време пренесу неку поруку великом броју
људи.ПремаистраживањимаобављенимнаУниверзитету
Пенсилванијаполовинамедијскогсадржајапотичеизизво-
ра односа с јавношћу у виду “помоћи у обликуинформа-
ција”,паистраживачизакључујудастручњацизаодносес
јавношћунатајначинимајуикључнуулогууформирању
јавногмњења.”6

О јав ном мње њу

Едвард Бернајс је у својој књизиКри ста ли зо ва ње јав ног 
мње њаозначиојавномњењекаотерминкојимсеописујело-
шедефинисан,нестабиланипроменљивзбирпојединачних

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 Опширнијеу:Келнер,Д.(2004)Ме диј ска кул ту ра,Београд:Клио
6 Вилкокс,Д.Л.,Камерон,Г.Т.,Олт,Г.Х.иЕјџи,В.К.нав.дело,стр.217-

218.
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ставова,појединачнихмишљењаиприметиодајемишље-
њетешко,понекадинемогућепроменити.”7

ЏејмсРаселЛовел(JamesRussellLowell)дао јеврлоори-
гиналнозапажањејавногмњења:“Притисакјавногмњења
јекаоатмосферскипритисак.Неможетегавидети,алион
ипакможеизносити16фунтипоквадратноминчу”.8

Аутори књигеОд но си с јав но шћу: стра те ги је и так ти ке
сматрајуда јавномњењеформира, заправо,малаалибуч-
нагрупаљуди.Основниразлозизатосушто јавностима
тенденцију да буде пасивна ишто различити људи имају
различитеинтересе.Спољнистимулансиутичунаформи-
рањеодређеногмишљењасамоакопостојиочигледнавезас
њиховиминтересом,амишљењеје,кадајеупитањулични
интерес,тешкопроменити,закључујуиовиаутори.9

О ли де ри ма ми шље ња

Олидеримамишљењасечестоговориикаооинтелектуал-
нимвођама,јеримајувеликиутицајнатрендове,стандарде,
угледорганизације.Онисунајчешћедоброситуирани,има-
ју високо образовање, активни су у заједници, воде здрав
живот,редовночитајуновинеичасописе.Истраживањапо-
казујудаихчинидесетинаукупнепопулације.10

Обичносеговориодвеврстелидерамишљења:формалним
инеформалним.Формални,такозванилидеримоћи,налазе
сенаформалнимлидерскимпозицијама,попутпредседни-
кадржаве,директоранекефирмеислично.Неформалнили-
дериимајуспособностдамотивишудругенаакцију,одњих
сетражисавет,дивиимсе.

Лидеримишљењапрекомедијамасовнихкомуникацијадо-
лазе до великог броја информација и на основуњихфор-
мирајусвојемишљењеонекомпроблему.Они,затим,своје
мишљење преносе такозваној заинтересованој јавности, а
овијепреноседаље.Наовајначинчакијавносткојанијеза-
интересованазанекипроблемпостајесвеснадаонпостоји.

7 Bernays,E.(1961)Crystal li zing Pu blic Opi nionNewYork:Liverightpublis-
hingcooperation

8 Цит.прем.Катлип,С.М.,Сентер,А.Х.иБрум,Г.М.(2006)Успе шни 
од но си с јав но шћу, Београд:Службенигласник,стр.233.

9 Опширнијеу:Вилкокс,Д.Л.,Камерон,Г.Т.,Олт,Г.Х.иЕјџи,В.К.нав.
дело.

10Цит.прем.Блек,С.(2003)Од но си с јав но шћу,Београд:Клио,стр.54.
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О убе ђи ва њу

Накојиначинћенекоразуметииреаговатинаједнупору-
кунезависиупотпуностиодсамепорукевећиодоногако
јешаљеиодоногакојеприма.Другимречима,различити
људииступорукуразумејунаразличитеначине,пасамим
тимразличитои реагујунању. Јавност сеинтересујепре
свегазаонепорукекојесеодносенањенепотребе.Највише
пажњепривлачеапелидасезарадиилиуштединовац,буде
вољен, избегне напори критика, да се више ужива,живи
здравијеиудобније,дасебудебољиоддругих.

Суштина убеђивања је у томе да се преношењем поруке
промени мишљење друге стране, односно да се прихвати
порукакојасешаље.Истраживачиовепроблематикеутвр-
дилисуследеће:11

Задржавањепорукеињеноприхватањебољесеостварује
крозпозитивненегокрознегативнеапеле;

Заједноставнијепорукебољејекориститирадиоителеви-
зију,којиимајувеликумоћубеђивања,абољеразумевање
комплекснијих порука постиже се употребом штампаних
медија;

Aпелнастрахимаефектасамокадасеодмахможеуклони-
типретњаодређеномакцијом;

Коришћењечињеницаибројкимогудабудуснажанмоти-
ватор;

Алтруистичкепотребемогубитиснажанмотиватор.Људи
суспремнијидасефизичкиобрачунавајуакотребадаза-
штитесвојепородице,негосамосебе;

Занимљивпортпаролпривлачипажњунапорукукојанеби
билапримећена.

Дабисепорукаобликовалаштопрецизнијеидабиимала
штовећиефекатнациљнугрупу,потребнојеидентифико-
ватиштовишењенихкарактеристика,одпола,етничкогпо-
реклаивисинепримањадообразовања,системавредности,
животногстила.

Најубедљивијесудиректне,једноставнепоруке,којесаоп-
шти кредибилан извор, а кредибилитет се заснива на три
кључнафактора:стручности,искреностиихаризми.12Често
секористепознатиглумцииспортистидабисебрзопри-
добилоповерењепубликезанекибренд,међутим,везивање

11Вилкокс,Д.Л.,Камерон,Г.Т.,Олт,Г.Х.иЕјџи,В.К.нав.дело,стр.220.
12Исто,стр.223.
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занекуличностувексасобомносииодређенеризике.Мо-
жданајчувенијипромашајбиојеуговорвреданстомилиона
доларакоје јеБритниСпирс (BritneySpears)потписаласа
Пепсијем,а затимсу јеновинаривишепута„ухватили“у
јавностидапијеКокаколу.

Међумногобројнимтехникамаубеђивањаналазисеиемо-
тивниапел.Најчешћегакористенепрофитнеорганизације
приликомприкупљањадонација.Организацијакојасебори
заљудскаправаАмнестиинтернешенал(AmnestyInternati-
onal)користилагајеуједномписмунаследећиначин:

“Mисмоовдебогови...”Тимречимасустражарималтрети-
рализатвореницудајућијојелектричнешокове,докјеонас
лисицаманарукамалежаланаопругамаметалногкревета.
Њеникрицимешалисусескрицимаосталихжртаваисме-
хоммучитеља”.13

Оваквиапели,заправо,нисумногоуспешни,јерљудинево-
ледаимсеговоридасунанекиначинодговорни.

АуторикњигеНе ки раз ло зи због ко јих ин фор ма тив не кам-
па ње про па да јунаводеследећеразлогезбогкојихинформа-
тивнекампањепропадају:14

1.Дољудикојинисузаинтересованизаодређенутемујего-
товонемогућедопрети,докзаинтересованисамисазнајуза
већинуинформација.

3.Људи траже информације које су у складу сањиховим
ставовимаиизбегавајуонекојетонису.

4.Људитумачеистеинформацијенаразличитеначине.

5.Информацијенеморајунужнодарезултирајупроменом
става.

Радидопирањадоштовећегбројаљуди,порукутребапона-
вљатиузистовременокоришћењевећегбројакомуникаци-
онихканала.Кориснојеикоришћењестатистичкихподата-
ка,јерсествараутисакобјективности,стимштотребабити
опрезансаколичиномподатака,дасенебиизазваозамори
опадањепажњекодпублике.

О ети ци убе ђи ва ња

Какостручњацизаодносесјавношћузаступајуинтересеи
ставовесвојихклијената,честосеводерасправеомогућој

13Исто,стр.231.
14Hyman,H.H.andSheatsley,P.B.(1947)SomeReasonsWhyInformation

CampaignsFail,Pu blic Opi nion Qu ar terly 11,pp.412-423,цит.прем.Ка-
тлип,С.М.,Сентер,А.Х.иБрум,Г.М.нав.дело,стр.392.
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злоупотребиубеђивачкихтехника.Почеткомпрошлогвека,
веровалосе,например,даљудипорукепримајубеззадр-
шке.Праксаје,међутим,показаладаоненисутакомоћне.
Уколикопостојичврстоизграђеномишљењеонекомпита-
њу,људићетражитиизворекојиихпотврђују,аигнорисаће
онекојитомишљењепоричу.

Међу кључне моралне критеријуме које треба поштовати
приликомубеђивањасу:15

Безкоришћењалажнихдоказа;

Безнападаналичностдругог;

Безнамерногобмањивањапублике;

Безприкривањаправихинтересаорганизацијекојасезасту-
па;

Безумањивањареалногстањанежељенихпоследица;

Безнамерногбанализовањасложенихситуација;

Заступатисамооноуштасеверује.

Мадаетичкикодексиосуђујуприкривањечињеницаиоби-
манежењенихпоследицаукризнојситуацији,подмуклена-
паденаконкуренцијууциљуодвлачењапажњеснепожељ-
ногпитања,ширењерасне,верскеидругенетрпељивости,
онисереткопоштују,пасеупраксичешћеналазепримери
којисуусупротностисањима.

15Johansen,R.L. Perspectives onEthics in Persuasion, in:Per su a sion, Re-
cep tion and Re spon si bi lity 13th Edi tion,  ed.Larson,C.U. (2013),Boston:
Wadsworth,pp.39-70.
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PUBLICRELATIONS,MEDIAANDPERSUASION

Abstract

Every day we are surrounded by numerous messages that public
relationsprofessionalscreateinordertoachievetheirgoals.Whether
thetargetgroupwillgetandunderstandthemessagethewayithasbeen
planned, depends onmany factors amongwhich themost important
areknowingtheaudience,shapingthemessageandthecredibilityof
thesourcethatdeliversthemessage.Incommunicationwiththetarget
audiences,publicrelationsprofessionalsmostoftenusemediaofmass
communicationsince theyallow largernumbersofpeople to receive
themessage.Sinceresearchersshowthatasmuchashalfofthemedia
contentiscreatedbypublicrelationsprofessionals,itcouldbesaidthat

theprofessionalshaveakeyroleincreatingpublicopinion.

Keywords:Public Relations, media, persuasion, shaping of message, 
public opinion


