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Сажетак
Аутор пи ше о од но си ма с јав но шћу у др жав ној, од но сно јав-

ној упра ви. Де фи ни ше те о риј ски по јам од но са с јав но шћу, су бјек-
те, ре ла ци је, циљ не гру пе, ин сти ту ци је и оста ле ме диј ске су бјек те 
ко ји чи не це ло вит си стем у ре ла ци ји: др жав на упра ва – јав но мње-
ње – дру штво у тран зи ци ји. По себ на па жња по кла ња се мас-ме ди-
ји ма у по тро шач ком дру штву, ко је об ли ку је сво је по себ не за ко ни то-
сти у од но су на дру штво и ин сти ту ци је у тран зи ци ји. За хва љу ју ћи 
раз ли чи тим ак тив но сти ма од но са с јав но шћу, по пут ор га ни за ци је 
спе ци јал них до га ђа ја, пла ни ра ња ор га ни зо ва ња упра вља ња и кон-
тро ле, а по себ но ло би ра ња, аутор кре и ра при ме њен мо дел PR ак-
тив но сти у про фит ним и не про фит ним ин сти ту ци ја ма. У том прав-
цу де фи ни ше и пред у зет нич ку кон цеп ци ју усме ре ну ка ре фор ми 
не функ ци о нал ног, не е фи ка сног и гло ма зног јав ног сек то ра, сма ње-
њу јав не по тро шње и из град њи де мо крат ског, и ефи ка сног си сте ма 
дру штве не упра ве у Ср би ји и да је окре нут ре фор ми по сто је ћег 
мо де ла и кон цеп ту но вог јав ног ме наџ мен та, од но сно, до бре вла де 
и упра вља ња јав ним до бри ма. 

Кључ не ре чи: По ли ти ка, Од но си с јав но шћу, Др жав на упра ва...
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1.ДРЖАВНАУПРАВАИОДНОСИСЈАВНОШЋУ

1.1.ПојамPRикарактеристике

Си стем упра ве у јед ној зе мљи, од но сно јав ну упра ву са чи-
ња ва ју др жав ни ор га ни упра ве и управ не ор га ни за ци је, од но сно, 
не др жав ни су бјек ти. Др жав на упра ва, ко јој је оба вља ње управ них 
и струч них по сло ва основ на де лат ност, об у хва та: ор га не упра ве 
и управ не ор га ни за ци је. За кон о др жав ној упра ви (2005) и За кон 
о ми ни стар стви ма (2008) пре ци зи ра да су ор га ни др жав не упра-
ве ор га ни зо ва ни као: ми ни стар ства; ор га ни упра ве у са ста ву ми-
ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је. Ови ор га ни оба вља ју по сло ве 
др жав не упра ве по пут уче ство ва ња у об ли ко ва њу по ли ти ке Вла де, 
пра ће ње ста ња, из вр ша ва ње за ко на, дру гих про пи са и ака та, ин-
спек циј ски над зор, ста ра ње о јав ним слу жба ма, раз вој ни по сло-
ви, оста ли струч ни по сло ви. Ми ни стар ство се обра зу је за по сло ве 
др жав не  упра ве у јед ној или ви ше ме ђу соб но по ве за них обла сти. 
Ор га ни упра ве у са ста ву ми ни стар ства обра зу ју се за ин спек циј-
ске по сло ве ко ји зах те ва ју ве ћу са мо стал ност од сек то ра у ми ни-
стар ству – то су упра ве, ин спек то рат и ди рек ци је, док се по себ не 
ор га ни за ци је фор ми ра ју за струч не и с њи ма по ве за не из вр шне 
по сло ве ве ће са мо стал но сти од ор га на у са ста ву. Вр сте по себ них 
ор га ни за ци ја су се кре та ри ја ти и за во ди. Не др жав на упра ва (не др-
жав ни су бјек ти овла шће ни за вр ше ње управ не де лат но сти, тзв. јав-
ни сек тор) код нас се пре ма За ко ну о др жав ној упра ви раз вр ста ва 
на: 1. јав не уста но ве; 2. јав не аген ци је ко је као има о ци управ них 
јав них овла шће ња, у ко је спа да ју ре ша ва ње о управ ним ства ри ма, 
во ђе ње јав них еви ден ци ја и вр ше ње ин спек циј ског над зо ра, има ју 
иста пра ва и ду жно сти као ор га ни др жав не упра ве. 

Њи ма је по ве ре но до но ше ње про пи са, а за ко ном се од ре ђу је 
управ ни ор ган ко ји их кон тро ли ше (нај че шће ми ни стар ство).1) 

На осно ву прет ход них на по ме на упра ву у по ли тич ком и 
устав ном си сте му ви ди мо уте ме ље ну на прин ци пу по де ле вла-
сти, пар ла мен та ри зма и по ли тич ког плу ра ли зма. По сло ве др жав-
1)  Ме ђу тим, Уста вом се про пи су је да од ре ђе на овла шће ња се за ко ном мо гу по ве ри ти и 

јав ним слу жба ма: 1. јав не уста но ве (нпр. фа кул тет); 2. јав на пред у зе ћа (нпр. елек тро-
ди стри бу ци ја, ПТТ) и 3. дру ги об ли ци ор га ни зо ва ња. У Ауто ном ним по кра ји на ма Вој-
во ди на и Ко со во и Ме то хи ја, чи је су над ле жно сти у окви ру упра ве од ре ђе не по себ ним 
за ко ном, гра ђа ни оства ру ју пра во на по кра јин ску упра ву, ста ту том уре ђу ју пи та ња од 
по кра јин ског зна ча ја. По сло ве по кра јин ске упра ве оба вља ју: а) по кра јин ски се кре та ри-
ја ти, од но сно б) по кра јин ске управ не ор га ни за ци је, слу жбе и ди рек ци је. Ло кал на са мо-
у пра ва у Ср би ји ор га ни зо ва на је пре ма је ди ни ца ма: оп шти не, гра до ви и град Бе о град. 
Ор га ни оп шти не су скуп шти на оп шти не и ор га ни од ре ђе ни ста ту том: пред сед ник оп-
шти не, оп штин ско ве ће и оп штин ска упра ва.
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не упра ве ор га ни мо гу да вр ше и ван свог се ди шта, ра ди че га се 
фор ми ра ју управ ни окру зи. Ак том о уну тра шњем уре ђе њу и си-
сте ма ти за ци ји рад них ме ста од ре ђу је се уну тра шње уре ђе ње ор-
га на др жав не упра ве. Ове по сло ве вр ше др жав ни слу жбе ни ци ко је 
тре ба раз ли ко ва ти од по ли тич ких и управ них функ ци о не ра, и они 
пред ста вља ју „основ ни суп страт“ упра ве. За то је ве о ма ва жно ка ко 
функ ци о ни ше слу жбе нич ки си стем и по што ва ње број них уве де-
них европ ских стан дар да прав ног уре ђе ња овог си сте ма. У том по-
гле ду са гле да ва мо ин те рес и екс тер не од но се с јав но шћу у јав ној, 
од но сно, дру штве ној упра ви, де фи ни ше мо циљ не јав но сти, пла ни-
ра мо оп ти мал ни мо дел про мо ци о ног мик са и ак тив но сти слу жбе 
за од но се с јав но шћу у др жав ној упра ви. Од но си с јав но шћу (Pu-
blic Re la ti ons) је из раз ен гле ског по ре кла (јав ни од но си) и на стао 
је као по јам де лат но сти. Pu blic re la ti ons (PR) је про цес ко јим се 
чо век слу жи да ути че на јав но ми шље ње од но сно, ми шље ње ве ли-
ке аморф не или ма ле спе ци јал не јав но сти. Мо же има ти три ци ља: 

а) мо же да ме ња јав но ми шље ње; 
б) кре и ра ти ми шље ње та мо где га ни је би ло; 
в) а ње го ва тех ни ка се мо же ко ри сти ти да се по ја ча већ 

ство ре но јав но ми шље ње. 
У свом основ ном об ли ку pu bli ce re la ti ons (PR) пред ста вља 

об лик јед но смер ног ко му ни ци ра ња са по је ди ним гру па ма у ње го-
вом окру же њу, са на ме ром да се оства ри ути цај на фор ми ра ње њи-
хо вог ми шље ња. Од но си с јав но шћу во де ка сле де ћим це ли на ма: 

а) ства ра ње ми шље ња; 
б) под сти чу јав ност да ми сли; 
в) утвр ђу ју и ја ча ју већ ство ре на ми шље ња.

У ши ре њу ин фор ма ци ја за оства ре ње ци ље ва од но са са јав-
но шћу ко ри сте се сле де ћи ме ди ју ми: из ве штај за јав ност ко ји се 
ша љу ре дак ци ја ма, сред стви ма ма сов ног ко му ни ци ра ња, го ди шњи 
из ве штај ко ји се ди стри бу и ра ју свим за по сле ни ма као до ба вља чи-
ма и по слов ним парт не ри ма, као и екс тер не пу бли ка ци је на ме ње-
не ши рој дру штве ној јав но сти или спе ци јал ним дру штве ним гру-
па ма: бил те ни на ра зним огла сним та бла ма, фил мо ви и слај до ви, 
бро шу ре и мо но гра фи је, по се те и слич но. Јед на од нај о бу хват них 
де фи ни ци ја на гла ша ва да је pu blic re la ti ons стал на дво смер на, 
стра те шки во ђе на ко му ни ка ци ја са ин тер ним и екс тер ним ци љем 
јав но сти ма ка ко би се по сти гла обо стра на ко рист. Циљ не јав ност 
пре ма ко ји ма се усме ра ва ју ко му ни ка ци је су: ши ро ка јав ност – гра-
ђа ни (ужа и ши ра те ри то ри ја), уже струч не гру пе и по је дин ци, дру-
штве не ор га ни за ци је, ме диј ска пред у зе ћа, но ви на ри, ре ал ни ко ри-
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сни ци услу га, бан ке, про дај на мре жа ди стри бу те ри, кон ку рен ци ја, 
по слов ни парт не ри, стал но за по сле ни рад ни ци, по тен ци јал но за-
по сле ни рад ни ци, јав не лич но сти.2) По Ко тле ру мо гу ће је  иден ти-
фи ко ва ти пет ак тив но сти ве за них за овај по јам а то су: 

1) од но си са штам пом,  чи ји је за да так да пла си ра ве сти из 
жи во та и ра да ин сти ту ци је у сред стви ма ма сов них ко му-
ни ка ци ја, углав ном на бес плат ној осно ви; 

2) пла си ра ње ин фор ма ци ја о спе ци фич ном про из во ду или 
про јек ту кроз ра зно вр сне ме ди је ка ко бих се про мо ви сао 
про из вод; 

3) ко му ни ци ра њем фир ме кроз ра зно вр сне ме ди је гра ди се 
сли ка фир ме у јав но сти;  

4) ло би ра ње, кон так ти и са рад ња са офи ци јел ним др жав-
ним ин сти ту ци ја ма у ци љу фа во ри зо ва ња ин те ре са 
пред у зе ћа у об ли ко ва њу за ко на или слич них од лу ка: 

5) са ве то ва ње ру ко вод ства пред у зе ћа о ста во ви ма и ин те ре-
си ма јав но сти и по зи ци је фир ме у јав но сти.3)

Од мно го број них де фи ни ци ја о од но си ма са јав но шћу (PR) 
из дво ји ће мо ону ко ја је због свог не у трал ног ста ва нај при хва тљи-
ви ја за ову јав ну (др жав ну) упра ву. PR је про цес ко јим се чо век 
слу жи да ути че на јав но ми шље ње – ми шље ње ве ли ке аморф не 
јав но сти и ма ле спе ци јал не јав но сти. У усло ви ма бр зих и из не над-
них про ме на у окру же њу PR ме на џе ри има ју ва жну са ве то дав ну 
уло гу у про це су кре и ра ња стра те ги је јав не упра ве, у кри зним (кон-
фликт ним) си ту а ци ја ма, ко је зах те ва ју бр зо ре а го ва ње и за до во ље-
ње ин те ре са јав но сти. По јам јав ног мње ња у јав ној упра ви озна ча-
ва двој ност, сло же ност, чак и про ти ву реч ност не ис ка за ног мње ња 
и ис ка за ног (јав ног) мње ња, или од нос сна га уну тар сва ког од тих 
за себ них мње ња. 

По сто је две обла сти де ло ва ња струч ња ка за PR у јав ној упра-
ви: ин тер но ин фор ми са ње и уна пре ђе ње ме ђу људ ских од но са у 
ко лек ти ву (in ter nal re la ti ons) и „про гра ми ра ње“ же ље ног об ли ка 
и ква ли те та од но са са окру же њем (ex ter nal re la tion). Ве ли ки број 
ак тив но сти ко ји оба вља ју PR ме на џе ри у сво јој прак си, по је ди ни 
ауто ри по пут Cu tlip, Cen ter  и Bro om гру пи су 10 ка те го ри ја рад них 
за да та ка: 

1. спи са тељ ска де лат ност; 
2. из да вач ка де лат ност; 

2)  Др Дра ган Су бо тић, Упра вља ње људ ским ре сур си ма, Бе о град, 2005, стр. 188-205.

3)  Исто,  стр. 188-189.



Драган Суботић Односи с јавношћу  у државној управи

195

3. са рад ња са ме ди ји ма; 
4. спе ци јал ни до га ђа ји; 
5. при пре ма јав них на сту па; 
6. во ђе ње про гра ма ко му ни ци ра ња; 
7. ис тра жи ва ње; 
8. са ве то ва ње; 
9. об у ча ва ње и ин струк та жа за по сле них и 
10. упра вља ње. 

Има ју ћи у ви ду су шти ну јав не упра ве у Ср би ји функ ци је и 
за да ци PR су сле де ћи: ис тра жи ва ње циљ них јав но сти; по др шка 
упра вљач ком ти му; стра те шко ко му ни ци ра ње са циљ ним јав но-
сти ма; од но си са мас-ме ди ји ма; ло би ра ње; во ђе ње ко му ни ка ци-
је у кри зним си ту а ци ја ма; пре зен та ци је и из да ва штво. Од но си са 
јав но шћу об у хва та ју: углед, пер цеп ци ју, кре ди би ли тет по ве ре ње, 
сло гу и обо стра но раз у ме ва ње осо бља у др жав ној упра ви за сно-
ва но на исти ни том и све о бу хват ном оба ве ште њу. Да кле, PR ме на-
џе ри де лу ју у свим сфе ра ма дру штва: упра ва; би знис и при вре да; 
дру штве не за јед ни це и дру штве ни по сло ви; обра зов не уста но ве; 
бол ни це и здрав ство; до бро твор не ор га ни за ци је и ме ђу на род ни 
по сло ви. Пла ни ра ње PR-а се у прин ци пу не раз ли ку је про це са 
пла ни ра ња оста лих ак тив но сти. Про цес пла ни ра ња се са сто ји од: 
ана ли зе ко му ни ка тив ног ста ња у ре ла ци ји: ин сти ту ци ја - фир ма - 
јав ност, де фи ни са ње ци ља (ци ље ва) у сми слу ко рек ци је ста ња, де-
фи ни са ње ак ци ја (са др жај по ру ке).  Под се ти ће мо да Фи лип Ко тлер 
сег мен ти ра јав ност на се дам глав них гру па: 

1) фи нан сиј ска јав ност; 
2) ме диј ска јав ност; 
3) др жа ва ко ју чи не ра зно вр сне др жав не ин сти ту ци је и ор-

га ни за ци је; 
4) гра ђан ство; 
5) ло кал на јав ност; 
6) ши ра јав ност као и 
7) ин тер на јав ност.

Под стра те ги јом PR-а у др жав ној упра ви се под ра зу ме ва ду-
го роч но пла ни ра ње, док је опе ра тив ни, так тич ки део ви ше окре нут 
ак ци ји и по ефи ка сно сти – еко ном ској, по слов ној ме диј ској и сва-
кој дру гој, је крат ко тра јан. По сто је пет мо гу ћих об ја шње ња стра те-
ги је, као кон сти ту тив них еле ме на та стра те гиј ске по ли ти ке: 

1) план, 
2) про ниц љи вост, 
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3) по сту пак, 
4) по зи ци ја као и 
5) пер спек ти ва. 

За ко му ни ка ци ју обич но има мо два раз ло га – оба ве ште ње и 
убе ђи ва ње. Од ре ђи ва ње циљ не јав но сти пред ста вља кључ ни мо-
ме нат PR-а у јав ној упра ви, јер на при мер, јед на др жав на ин сти ту-
ци ја има ши рок круг по је ди на ца или гру па са ко ји ма же ли, хо ће и 
мо же да ко му ни ци ра. Нео п ход но је од ре ди ти ко ја је циљ на јав ност 
нај ре ле вант ни ја у не ком спе ци фич ном тре нут ку од зна ча ја за јав ну 
де лат ност др жав не упра ве. Фа зе у про це су PR-а др жав не упра ве 
ор га ни за ци ја мо гу би ти: 

1) ана ли за при су ства јав но сти (са ана ли зом ути ца ја мас-
ме ди ја и јав но сти), 

2) фор му ли са ње ста ва јав но сти пре ма др жав ној ор га ни за-
ци ји, 

3) фор му ли са ње и раз вој стра те ги је и од но са пре ма јав но-
сти, 

4) раз вој так ти ка, ме то да и тех ни ка PR-а од но сно, 
5) ана ли за ре зул та та PR ак ци је. 

На при мер у кор по ра циј ском ко му ни ци ра њу, тре ба обра ти ти 
па жњу на че ти ри ета пе у еми то ва њу по ру ке: 

1) тра же ње све сно сти; 
2) ан га жо ва но сти; 
3) ко му ни ци ра ње; 
4) ет нич ко убе ђи ва ње. 

Сто га јав но мње ње у др жав ној упра ви об у хва та три зна че ња: 
1) до ми нант ни став дру штва, 
2) ко лек тив на же ља љу ди, 
3) су ми ра ње јав ног ми шље ња у од но су на не ко од ре ђе но 

пи та ње. 
Под се ћа мо, основ не ком по нен те од но са с јав но шћу, пре-

ма мо но гра фи ји ко ју је из да ла Фон да ци ја фор ми ра на од стра не 
Дру штва за од но се с јав но шћу Аме ри ке, укљу чу ју: са ве то ва ње, 
ис тра жи ва ње, од но си с ме ди ји ма, пу бли ци тет, од но си из ме ђу за-
по сле них/чла но ва, од но си са за јед ни цом, јав ни по сло ви, вла ди ни 
по сло ви, упра вља ње про бле ми ма, фи нан сиј ски од но си, гран ски 
од но си, раз вој/при ку пља ње сред ста ва, мул ти кул ту рал ни од но си/
ра зно ли кост на рад ном ме сту, спе ци јал ни до га ђа ји, мар ке тин шке 
ко му ни ка ци је. Ма да пу бли ци тет у  PR пред ста вља ју уоби ча је ну 
ак тив ност и струч ња ка за од но се с јав но шћу и но ви на ра, упр кос 
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мно гим за јед нич ким тех ни ка ма, ове две обла сти се фун да мен тал но 
раз ли ку ју по оп се гу, ци ље ви ма, пу бли ци и ка на ли ма про мо ци је у 
јав но сти. Пу бли ци тет, као јед на од обла сти од но са с јав но шћу, ко-
ри сти ма сов не ме ди је за сла ње по ру ка, као што то чи ни и огла ша-
ва ње, али фор мат и кон текст се раз ли ку ју по то ме што огла ша ва ње 
под ра зу ме ва пла ће ни про стор или вре ме. Џемс Е. Гру ниг, уред ник 
пу бли ка ци је Из у зет ност у од но си ма с јав но шћу и упра вља њу ко-
му ни ка ци јом (енг. Ex cel len ce in Pu blic Re la ti ons and Com mu ni ca tion 
Ma na ge ment) ја сно раз ли ку је од но се с јав но шћу од мар ке тин га: „...
функ ци ја мар ке тин га тре ба ло би да бу де ко му ни ка ци ја са тр жи-
шти ма на ко ји ма ор га ни за ци ја про да је сво ју ро бу и услу ге. Од но си 
с јав но шћу тре ба ло би да се ти чу свих гру па јав но сти ор га ни за-
ци је. Глав на свр ха мар ке тин га је сте за ра ђи ва ње нов ца ор га ни за-
ци ји пу тем по ве ћа ња на ги ба кри ве тра жње. Глав на свр ха од но са 
с јав но шћу је уште да нов ца ор га ни за ци ји кроз из град њу од но са 
са гру па ма јав но сти ко је огра ни ча ва ју или по ве ћа ва ју спо соб ност 
ор га ни за ци је да оства ри сво ју ми си ју.4) Функ ци је од но са с јав но-
шћу мо гу да се пре кло пе са мар ке тин гом, али од но си ма с јав но шћу 
гра ди се са рад ња и ства ра до бра ре пу та ци ја, док се мар ке тинг ба-
ви по тро ша чи ма и про да јом про из во да. Ипак, од но се с јав но шћу 
и мар ке тинг мо же мо по сма тра ти и кроз ме ђу соб но по др жа ва ње. 
Фи лип Ко тлер, аутор во де ћих уџ бе ни ка из мар ке тин га, ка же да су 
од но си с јав но шћу пе то „П“ мар ке тин шке стра те ги је, ко ја укљу чу-
је оста ла че ти ри „П“ – про из вод, це ну, ди стри бу ци ју и про мо ци ју. 
Ци ље ви ор га ни за ци је нај бо ље се оства ру ју ин те гри са њем функ ци-
ја мар ке тин га и од но са с јав но шћу, при че му, ко му ни ка ци је ор га ни-
за ци је тре ба да су кон зи стент не. 

Као ва жна по слов на функ ци ја, и са став ни део по слов не по-
ли ти ке, у са вре ме ној по слов ној прак си  PR до би ја све зна чај ни ју 
уло гу у про це су ко ор ди на ци је ко му ни ка циј ско-про мо тив них ак-
тив но сти јав не (др жав не) упра ве. Исто вре ме но, про гра ми од но са 
с јав но шћу го то во увек има ју ко му ни ка циј ско-нор ма тив не ци ље ве 
и за дат ке, па са мим тим до би ја ју ва жно ме сто и у про мо тив ном, на 
при мер, у ин тер ак ци ји:  по ли тич ке ин сти ту ци је и др жав на упра ва. 
При то ме, ци ље ви, сред ства, ко ри шће не тех ни ке и крај њи ефек ти 
ак тив но сти од но са с јав но шћу и оста лих про мо тив них ак тив но сти 
че сто се по ду да ра ју, што оте жа ва њи хо во пре ци зно раз гра ни че ње и 
од ре ђи ва ње ме ста у ко му ни ка циј ско-про мо тив ном мик су. С об зи-
ром на то, раз ли чи то се ту ма чи од нос по слов не функ ци је од но са с 
јав но шћу пре ма про мо ци ји, а са мим тим и од нос ове функ ци је пре-
ма по је ди ним об ли ци ма про мо ци је у про мо тив ном мик су са ме ор-

4)  De nis L. Vil koks, Glen T. Ka me ron, Fi lip H. Olit, Vorm K. Ej dži: Од но си с јав но шћу – 
стра те ги је и так ти ке,  Сту диј ско из да ње, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006, стр. 15.
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га ни за ци је. Та ко, на при мер, по је ди ни ауто ри сма тра ју про мо ци ју 
ко му ни ка циј ским спле том ко ји об у хва та ве ћи број мар ке тин шких 
ин стру ме на та: еко ном ску про па ган ду, уна пре ђе ње про да је, при ла-
го ђа ва ње про да је, пу бли ци тет, ам ба ла жу, ди зајн, услу ге по тро ша-
чи ма и про па ган ду „од уста до уста“.5)

Има ју ћи у ви ду да од но си с јав но шћу по ред про мо тив них 
ци ље ва об у хва та ју и број не дру ге спе ци фич не ци ље ве, а и све дру-
ге циљ не јав но сти ор га ни за ци је у окру же њу, мно ги ауто ри се сла-
жу да они пред ста вља ју мно го ши ри кон цепт од про мо ци је, и да се 
ни ка ко не мо гу сма тра ти са мо јед ним об ли ком про мо ци је, као што 
су то на при мер, огла ша ва ње или пу бли ци тет.6)  Ефек ти про мо ци-
је, у са вре ме ним усло ви ма, по ста ју за ви сни од сте пе на оства ре не 
ко ор ди на ци је про мо тив них ак тив но сти у окви ру ко му ни ка циј ско-
про мо тив ног мик са са оста лим ин стру мен ти ма мар ке тинг мик са.7) 
Та ко, струч ња ци обла сти од но са с јав но шћу по ста ју глав ни но си-
о ци ком плет них ко му ни ка циј ских про гра ма и исто вре ме но до би-
ја ју уло гу ко ор ди на то ра про мо тив них ак тив но сти и дру гих мар ке-
тин шких ин стру ме на та у мар ке тинг мик су. На тај на чин, од но си 
с јав но шћу „из ла зе“ из окви ра кон цеп та мар ке тинг мик са и про-
мо тив ног мик са. Њи хо ва бли ска по ве за ност са дру гим функ ци ја ма 
усло вља ва мул ти ди сци пли на ран при ступ у упра вља њу и зах те ва 
кон зи стент ну ко ор ди на ци ју са оста лим по слов ним функ ци ја ма. 

Циљ ни од но си с јав но шћу омо гу ћа ва ју да ор га ни за ци ја фор-
му ли ше по себ ну стра те ги ју ко му ни ка ци је са сва ком од циљ них јав-
но сти. Циљ не јав но сти ко је из и ску ју план ски и стра те шки во ђе ну 
дво смер ну ко му ни ка ци ју, у ства ри су две вр сте јав но сти: ин тер на 
и екс тер на. а) Ин тер ни ток (јав ност) – озна ча ва об ли ке до го ва ра ња, 
из до ме на стра те ги је јед не ор га ни за ци је, на при мер, ми ни стар ства 
или Аген ци је, у по сти за њу од ре ђе них ци ље ва, пу тем ин тер ног то-
ка ин фор ма ци ја. Ин тер ну јав ност чи не сви за по сле ни. Крај њи циљ 
је ства ра ње ин тер не, пре све га, кор по ра тив не кул ту ре, кре и ра ње 
ко лек тив ног на чи на ми шље ња, где спа да ју укуп не за јед нич ке вред-
но сти, мо рал на и етич ка на че ла и пра ви ла по на ша ња што је, ина че, 
ре гу ли са но етич ким ко дек си ма за по сле них у др жав ној упра ви. б) 
Екс тер ни ток (јав ност) – озна ча ва сло жен ко му ни ка циј ски про цес 
са окру же њем а огле да се у кон так ти ма са ме ди ји ма, у ви ду јав них 
го во ра и на сту па др жав них зва нич ни ка, гра ђа ни ма, цр квом, бан ка-
ма, и оста лим су бјек ти ма окру же ња. 
5)  Ми лен ко Д. Ђу рић: „Pu blic re la ti ons,  кључ успе шног на сту па на тр жи шту”, Ин сти тут 

за тр жи шна ис тра жи ва ња, Бе о град, 1992.  из: Јо сип Су дар, Про мо тив не ак тив но сти, 
Ин фор ма тор, За греб, 1984.

6)  Исто,

7)  Исто,
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Три су глав не фа зе циљ них од но са са јав но шћу: 
1. Сег мен та ци ја окру же ња и јав но сти. 
2. Из бор циљ не јав но сти у окви ру иден ти фи ко ва ног сег-

мен та. 
3. Фор му ли са ње кон крет них ак тив но сти од но са са јав но-

шћу и ин стру ме на та пре ко ко јих ће де ло ва ти. 
Стра те ги је на сту па у од но су за циљ ну јав ност об у хва та: 

1. Не ди фе рен ци ра ну стра те ги ју – јед на стра те ги ја на сту па; 
раз вој про гра ма за нај ве ћу циљ ну гру пу. 

2. Ди фе рен ци ра ну стра те ги ју по себ ну про гра ми ко му ни ка-
ци је за по је ди не сег мен те. 

3. Фо ку си ра ну стра те ги ју – фо кус на огра ни чен број циљ-
них гру па; про гра му ко му ни ка ци је за иза бра не циљ не 
гру пе. 

Ис тра жи ва ње и ана ли за екс тер ног и ин тер ног окру же ња и 
иден ти фи ко ва ње евен ту ал них про бле ма или по те шко ћа у ко му ни-
ка ци ји, у ци љу фор ми ра ња ба зе по да та ка о циљ ним јав но сти ма и 
дру гим ва жни јим фак то ри ма, ре ле вант ним за сва ку спе ци фич ну 
си ту а ци ју, пред ста вља бит ну став ку и зна ча јан фак тор сег мен та 
од но са са јав но шћу и мо гућ но сти ње ног успе шног и не сме та ног 
функ ци о ни са ња.

Ин тер ак ци ја ор га ни за ци је у јав но сти8)

8)  www.prof fi sti le.com.it/str te ski pla no vi 
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5. Так ти ке,
6. Вре мен ски рас по ред (план ра да),
7. Бу џет као и 
8. Ева лу а ци ју.

1.2.ОдноссјавношћунаИнтернету(ИнтернетPR)

Ин тер нет је „вир ту ел но дру штво“ ком пју те ра и ком пју тер-
ских мре жа из свих де ло ва све та. Он је нај ве ћа по сто је ћа гру па ме-
ђу соб но по ве за них ком пју те ра. Ин тер нет је ство рен 1969. го ди не 
и та да је на зван AR-PA NET. То је био про је кат Ми ни стар ства од-
бра не Сје ди ње них Др жа ва ко ри шћен ис кљу чи во за по тре бе вој ске 
и слу жи ла је за по ве зи ва ње на уч ни ка ко ји су ра ди ли за вла ду у раз-
ли чи тим кра је ви ма Аме ри ке, ка ко би бо ље са ра ђи ва ли. Уочи ла се 
мо гућ ност сла ња по ру ка пу тем мре же, и та ко је на ста ла елек трон-
ска по шта, e-mail. У по чет ку, Ин тер нет је по сто јао са мо на уни вер-
зи те ти ма и ис тра жи вач ким ла бо ра то ри ја ма. Ме ђу тим, по ве ћа њем 
бро ја кућ них ра чу на ра, ин тер нет је по чео да се екс пло зив но раз ви-
ја ван окви ра уни вер зи те та. „У пе ри о ду из ме ђу 1988. и 1998. број 
до ма ћин ста ва ко ја су има ла ком пју тер по рас тао је са 18 на 34%. У 
до ма ћин стви ма са де цом, овај број је још ве ћи – 49%. По раст бро ја 
про вај де ра (да ва ла ца) ин тер нет услу га (ISP) ко ји су ну ди ли при-
ступ мре жи пре ко мо де ма, учи нио је да се број до ма ћин ста ва ко ја 
има ју при ступ мре жи по ве ћа. Он лајн услу ге, елек трон ска по шта, 
со бе за ћа ска ње (chat ro oms) и би бли о те ке софт ве ра по ста вље не су 
на ин тер нет од стра не вр ло ра зно ли ких љу ди, не са мо из Се вер не 
Аме ри ке, већ и из це лог све та. Ком па ни је су се убр зо при кљу чи ле, 
та ко да су 1994. го ди не пре у зе ле при мат над уни вер зи те ти ма у упо-
тре би ин тер не та.“9) Ин тер нет је гло бал ни ко му ни ка ци о ни си стем 
ме ђу соб но по ве за них ком пју тер ских мре жа на ме њен раз ме ни ин-
фор ма ци ја свих об ли ка. То је гло бал ни ко му ни ка ци о ни си стем јер 
об у хва та чи та ву пла не ту, и из нај ма њег ме ста у јед ној зе мљи мо-
гу ће је ус по ста ви ти ко му ни ка ци ју за не ко ли ко се кун ди са осо бом 
ко ја се на ла зи на пот пу но дру гом кра ју пла не те. Ва жно је ука за ти 
да се ра ди о „до бро ор га ни зо ва ном си сте му за сно ва ном на тех нич-
ким стан дар ди ма. Ме ђу соб на по ве за ност раз ли чи тих ком пју тер-
ских мре жа мо гу ћа је из раз ло га ко ри шће ња истог про то ко ла (TCP 
– Tran smi sion Con trol Pro to col) за при ступ и раз ме ну по да та ка на 
мре жи. Бр зи на ин тер не та по ве ћа ва се из да на у дан.10)

9)  Ен то ни Ги денс, Со ци о ло ги ја, Бе о град, 2003, стр. 473.

10)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: По ли ти ка и ин тер нет ети ка, Бе-
о град, 2009, стр. 44-45.
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... Не по сто ји цен трал на власт ко ја упра вља Ин тер не том. 
Уче шће у ра ду ин тер не та за сно ва но је на сло бод ној и ко о пе ра тив-
ној осно ви уз оба ве зу је ди но по што ва ња тех нич ких стан дар да ка-
ко би се ус по ста ви ло при су ство на мре жи.11) Ис тра жи ва чи же нев-
ског „Цен тра (Европ ског са ве та за ну кле ар на ис тра жи ва ња) 1991. 
го ди не раз ра ђу ју про то ко ле за World Wi de Web – WWW (свет ску 
мре жу) – нај по пу лар ни ји си стем за ко ри шће ње Ин тер не та. На ред-
них го ди на на ста ју пр ви сај то ви (ме ђу њи ма и сај то ви Бе ле ку ће 
и Ује ди ње них на ци ја) са ко јих ко ри сни ци мо гу ски ну ти раз не ин-
фор ма ци је, оста вља ти по ру ке и да по ста вља ју пи та ња. Ши ри се 
из раз сур фо ва ти по Ин тер не ту (sur fing the Net) и пр ви про гра ми 
по све ће ни елек трон ској тр го ви ни пу тем ин тер не та,  e-com mer ce, 
по ја вљу ју се 1994. „ка да се афир ми шу и пр ви ве ли ки при ват ни 
про вај де ри“.12) 

Мо же се ре ћи да су од но си с јав но шћу и упра вља ње ими џом 
да те ор га ни за ци је (про фит не и не про фит не пу тем) ко му ни ка ци ја. 
Ин тер нет PR има за циљ кре и ра ње успе шне сли ке о ком па ни ји пу-
тем ко му ни ка ци је на раз ли чи тим сер ви си ма Ин тер не та. Основ не 
еле мен те PR ак тив но сти на Ин тер не ту чи не: 1) уче ство ва ње у кре-
и ра њу кон цеп та Ин тер нет при су ства, од но сно, PR ак тив но сти у 
це лом ци клу су при су ства на Ин тер не ту; 2) кре и ра ње са др жа ја ко ји 
се пред ста вља ју, on li ne; 3) пла си ра ње чла на ка дру гим ме ди ји ма; 4) 
кон так ти са ме ди ји ма на соп стве ном сај ту. На при мер, до при нос 
PR про фе си је у укуп ном раз во ју при су ства на Ин тер не ту огле да 
се у об је ди ња ва њу ко му ни ка ци о них пред но сти Ин тер не та са оста-
лим сег мен ти ма кре и ра ња ква ли тет ног при су ства. Ода бир ин фор-
ма ци ја ко је на при мер, др жав на упра ва пред ста вља ко ри сни ци ма 
– ода бир са др жа ја ко ји од го ва ра ју ин те ре су ко ри сни ка, као и на чин 
на ко ји се Ин тер нет ко ри сти за пред ста вља ње ових ин фор ма ци ја – 
тре ба ло би да пред ста вља ју основ не по ла зне кри те ри ју ме при кре-
и ра њу кон цеп та и то ком са мог оства ри ва ња ин тер нет при су ства. 
Сам ква ли тет, ор га ни за ци ја и ода бир са др жа ја ко ји се пред ста вља-
ју оnline до во ди до по бољ ша ња ими џа иден ти те та др жав не упра ве 
Ср би је. Кре и ра ње но вин ских чла на ка, са др жа ја на Web пре зен та-
ци ји, чла на ка у е-mail ча со пи су, тек сто ва за раз ли чи те вр сте оnline 
ди ску си ја и слич но, од но сно кре и ра ње са др жа ја ко ји су при ла го ђе-
ни раз ли чи тим сер ви си ма Ин тер не та, пред ста вља ју осно ве за дат ке 
PR про фе си је на Ин тер не ту. По зна ва ње ка рак те ри сти ка са мих Ин-
тер нет сер ви са до при но си ква ли те том пла си ра њу ин фор ма ци ја on-
11)  Др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић: Ети ка јав ног и мул ти ме ди јал ног ко му ни ци ра-

ња, Бе о град, 2007, стр. 102-103.

12)  Др Дра ган Су бо тић, Ме ди ји и спорт, Бе о град, 2003, стр. 144.



СПМ број 1/2010, година XVII, свеска 27. стр. 191-216.

202

li ne. За раз ли ку од кла сич них ме ди ја, на Ин тер не ту је ве о ма те шко 
про на ћи сва она ме ста где се мо же ква ли тет но пла си ра ти ин фор-
ма ци ја, те шко је тач но од ре ди ти ко ја ме ста пла си ра ју ин фор ма ци је 
по уред нич ком прин ци пу, ко је за ду жен за ода бир са др жа ја, на ко ји 
на чин се ко му ни ци ра са но ви на ри ма и уред ни ци ма, ко ја је цир ку-
ла ци ја и фре квен ци ја из да ња... Дру гим ре чи ма, по треб но је про ве-
сти са те на Ин тер не ту да би се про на шли и ис тра жи ва ли или аде-
кват ни ме ди ји ко ји ма ће се ка сни је пла си ра ти члан ци.13) Соп стве ни 
сајт фир ме мо же се ве о ма до бро ис ко ри сти ти као ме сто на ко јем ће 
пред став ни ци ме ди ја до би ти по у зда не и ква ли тет не ин фор ма ци је. 
Ве о ма је чест слу чај да на ква ли тет ним сај то ви ма по сто ји по се бан 
оде љак за но ви на ре, где им је на рас по ла га њу ком пле тан и ажу ран 
ма те ри јал по тре бан за кре и ра ње јед не или ви ше но ви нар ских сто-
ри ја, као и аде кват не кон такт адре се за до дат не ин фор ма ци је.

2.ПОЛИТИЧКЕКОМУНИКАЦИЈЕ,
МЕДИЈИИОДНОСИСЈАВНОШЋУ

2.1.Мас-медијииPRусавременомдруштву

Ко му ни ка ци ја је основ на људ ска по тре ба и ак тив ност, кон-
ти ну ал на у про сто ру и пер ма нент на у вре ме ну, усме ре на пре ма 
спољ њем све ту и пре ма уну тра шњем би ћу. Сва ка ак тив ност ре пре-
зен ту је од ре ђе ни мен тал ни и/или фи зич ки ток и про из во ди ефе-
кат или ре зул тат, као свој out put (из лаз). Та ко ђе, сва ка ак тив ност 
ко ри сти ин фор ма ци о ни и/или фи зич ки оutput дру гих ак тив но сти 
као свој in put (улаз). То омо гу ћа ва да се ко му ни ка ци ја у др жав-
ној упра ви схва ти као не пре ки дан ди на мич ки про цес или ток.  Ко-
му ни ка ци ја је сва ки про цес у ко ме је дан си стем ути че на дру ге. 
При то ме је си стем ком плек сна ма три ца еле ме на та у ин тер ак ци ји. 
Ко му ни ка ци о не ин тер ак ци је мо гу би ти би о ло шке, фи зич ке, мен-
тал не, пер цеп тив не, чул не, емо ци о нал не, ви зу ел не, ки не сте тич ке, 
прок се мич ке, хро ма тич ке, је зич ке, тех нич ке, тех но ло шке, по слов-
не, ми то ло шке, со ци јал не. Да кле, по сто ји ве ћи број кри те ри ју ма за 
кла си фи ка ци ју ин тер ак ци ја. 

Ма сов ним ме ди ји ма се „ши ре по ру ке и пре мо шћа ва про стор-
на дис тан ца из ме ђу ко му ни ка то ра и ре ци пи јен та, с тим што је ко-
му ни ка тор увек офи ци јал на ин сти ту ци ја ма сов ног ин фор ми са ња, а 
13)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: По ли ти ка и ин тер нет ети ка, Бе-

о град, 2009, стр. 9-13.
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пер ци пи јен ти ра се ја на ма са ано ним них по је ди на ца или гру па; та-
ко да се исто вре ме но мо же во ди ти ко му ни ка ци ја ме ђу про стор но 
уда ље ним ре ци пи јен ти ма ка ко у на ци о нал ним, та ко и кон ти нен-
тал ним, од но сно ин тер кон ти тен тал ним и ко смич ким раз ме ра ма.“ 
Раз вој мас-ме ди ја по ка зу је да су ве ли ки др жав ни ме диј ски си сте ми 
ви ше у функ ци ји стра на ка на вла сти, не го гра ђа на чи јим се ин-
те ре си ма де кла ра тив но по ко ра ва ју. Бо га те др жа ве, уз по моћ ви со-
ких тех но ло ги ја и ору жа не су пер и ор но сти де мон стри ра ју си лу у 
свим об ли ци ма, а со ци о ло шки ми ље ука лу пљу ју у облан ду нар ци-
со ид ног хва ли са ња. Аме рич ко ту ма че ње ме диј ске прак се по чи ва 
на мак си мал ним сло бо да ма отво ре ног дру штва, рас те ре ће ног би-
ло ко је фор ме др жав ног ути ца ја.14) Пре ма ми шље њу Д. Ме Квеј ла, 
„без об зи ра на раз ли ке у струк ту ри, на чи ну об ли ко ва ња и тран сми-
си је по ру ка, ма сов не ме ди је ка рак те ри шу сле де ће од ли ке: 1. по сто-
ја ње фор мал них ор га ни за ци ја (ТВ ста ни ца, но вин ских ку ћа итд.) 
омо гу ћа ва ка пи тал ко ји у њих ула зи и ко ји се по мо ћу њих обр ће. 
Оту да, ана ли за ме ди ја мо ра узе ти у об зир ус по ста вља ње дво стру-
ког од но са пре ма вла сти и пре ма пу бли ци; 2. ма сов на ко му ни ка ци-
ја је по де фи ни ци ји усме ре на на ве ли ку, од но сно ма сов ну пу бли ку, 
што про ис ти че из при ме ње не тех но ло ги је као и из тен ден ци је ка 
стан дар ди за ци ји и сте ре о тип но сти са др жа ја; 3. ма сов не ко му ни ка-
ци је су јав не, а њи хов са др жај је отво рен и при сту па чан сви ма, без 
раз ли ке; 4. пу бли ка ма сов них ко му ни ка ци ја је хе те ро ге на по са ста-
ву. Ње на основ на од ли ка је ма сов ност; 5. ма сов не ко му ни ка ци је 
под ра зу ме ва ју исто вре ме ни кон такт са мно го број ним, ано ним ним 
и че сто па сив ним ин ди ви ду а ма; 6. од нос из ме ђу еми те на та и ре-
ци пи јен та је пот пу но без ли чан, у че му се кри је зах тев за објек тив-
но шћу.

Пу бли ка ма сов них ко му ни ка ци ја је ко лек ти ви тет ко га ка рак-
те ри шу за јед нич ко по ље ин те ре со ва ња, упра жња ва ње иден тич ног 
об ли ка по на ша ња као и отво ре ност ка ак тив но сти ма усме ре ним на 
за јед нич ке ци ље ве“.15) Ка над ски те о ре ти ча ри ме ди ја, Ха ролд Инис 
и Мар шал Ме клу ан, би ли су пр ви те о ре ти ча ри ме ди ја. Они су 
„про у ча ва ли ве зу из ме ђу сред ста ва ко му ни ка ци је ко ји ма је дан на-
род рас по ла же, на чи на на ко ји ова ко му ни ка циј ска сред ства до при-
но се об ли ко ва њу ка рак те ра и до ме та са мог дру штва, при вред ног 
жи во та, по ли ти ке и кул ту ре“.16) Инис је дао при мер „хи је ро гли фа 
14)  Др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић, Ети ка јав ног и мул ти ме ди јал ног ко му ни ци ра-

ња, Бе о град, 2007, стр. 72.

15) Др Дра ган Су бо тић, Ме ди ји и спорт, Бе о град, 2003, стр. 15.

16) Исто, стр. 72.
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древ них ци ви ли за ци ја уре за них у ка мен, ко је се ни су мо гле ла ко 
пре но си ти, па ни су би ле по го дан на чин за ко му ни ци ра ње са уда-
ље ним ме сти ма. Сто га, дру штва ко ја се осла ња ју на та кав об лик 
ко му ни ка ци је ни су у ста њу да се раз ви ја ју“.17) Ме клу ан је раз вио 
иде ју о то ме да је „ме диј по ру ка“.18) Он раз ли ку је уло гу ме ди ја, 
да ју ћи при мер те ле ви зи је и штам па них ме ди ја, ко ји раз ли чи то об-
ли ку ју струк ту ру дру шта ва у ко ји ма пре о вла да ва ју. „Елек трон ски 
ме ди ји, пре ма твр ђе њу Ме клу а на, ства ра ју гло бал но се ло -  љу ди 
из це лог све та гле да ју до га ђа је при ка за не на ве сти ма и у њи ма за-
јед нич ки уче ству ју“.19)

Не мач ки фи ло зоф и со ци о лог Јир ген Ха бер мас је био при-
пад ник Франк фурт ске шко ле, ко ја „се ба ви ла 'ин ду стри јом кул ту-
ре', од но сно, ин ду стри ја ма за ба ве, као што су филм, те ле ви зи ја, 
по пу лар на му зи ка, ра дио, днев ни ли сто ви и ча со пи си.20) Сма тра ли 
су да ши ре ње ин ду стри је кул ту ре и по ја ва ње них стан дар ди зо ва-
них и не пре те ра но зах тев них про из во да, ума њу је спо соб ност по-
је ди на ца да кри тич ки и не за ви сно ми сле. Умет ност на ста је та ко 
што се ута па у ко мер ци ја ли за ци ју – на при мер „Мо цар то ви нај ве ћи 
хи то ви“.21) Ха бер мас је пра тио раз вој ме ди ја до 90-тих го ди на про-
шлог ве ка, „пра те ћи по ја ву „јав не сфе ре“ – аре на у ко јој се од ви ја 
јав на де ба та и фор ми ра ју ми шље ња о пи та њи ма од оп штег зна ча-
ја“.22) У по чет ку, јав на сфе ра је би ла у са ло ни ма и ка фа на ма Евро-
пе, где су се љу ди са ста ја ли и рас пра вља ли о те ку ћим пи та њи ма, 
на ро чи то о по ли ти ци.23)

У мо дер ним др жа ва ма и ма сов ним дру штви ма, др жав на а по-
себ но јав не по ли ти ке су не мо гу ће без ма сов них ме ди ја, с об зи ром 
да она би ва по сре до ва на пу тем њих. Ути цај ме ди ја на по ли ти ку је 
из у зе тан. Bernd Gug gen ber ger ка же: „Ви зу е ли за ци ја по ли ти ке је у 
пу ном је ку“, и до да је, „ме ди ји ра де на прин ци пу огром ног по ве ћа-
ла. Они по ли ти ци на род них пар ти ја по кла ња ју та кву па жњу и на 
17) Ен то ни Ги денс, Со ци о ло ги ја, Бе о град, 2003, стр. 464.

18) Исто.

19) Исто.

20) По ја ва ма сов ног дру штва у мо дер ној ери над ви си ла је јав ност ар гу мен то ва них и ра-
зум них ми шље ња, ми шље ње  је чи та ве пле ја де ауто ра (Ф. Дјун). Р. Милс, Х. Арент, Ж. 
Бо дри јер, а ме ђу њи ма и у: Ха бер ма са у: Ми ле на Пе шић: „Јав ност и ра ци о нал ност“, 
По ли тич ка ре ви ја, бр. 1/2009, стр. 44.

21) Исто, стр. 464-465.

22) Исто, стр. 465.

23) Је ле на Пе шић: „Јав ност и ра ци о нал ност“, По ли тич ка ре ви ја, бр. 1/2009, стр. 44.
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тај на чин ши ре ње не иде је“.24) Пар тиј ски по ли ти ча ри на нај ви шем 
сте пе ну до но се по ли тич ке од лу ке и ти ме да ју им пул се „ствар ном 
све ту“. Ме ди ји су сред ство по ли тич ких пар ти ја ко јим они на сто је 
да уве ре јав ност у ис прав ност и при хва тљи вост сво јих про гра ма 
и ста во ва. Они усва ја ју бу џе те, за ко не, да ју суб вен ци је, ре гу ли шу 
и упра вља ју да тим (уским) про сто ром за игру. Они на тај на чин 
оства ру ју не ка де ло ва ња и при ма ју ре ак ци је на њих. Зна чи, вла ди 
је по треб но да има при ступ ме диј ским ка на ли ма у ци љу ин фор ми-
са ња јав но сти о свом ра ду, а за ме ди је су ове ин фор ма ци је од мах 
упо тре бљив из вор ме диј ског са др жа ја на те му те ку ћих и по сло-
ва од јав ног ин те ре са. Ме ди ји, да ље, про сле ђу ју ове ин фор ма ци је 
пре ма до ле, пре ма оп штој пу бли ци.

Пар ти је и ме ди ји
Глав ни не до ста так ова ко уре ђе ног си сте ма  про то ка ин фор-

ма ци ја је сте у то ме да јав ни ин те рес, као си ла ко ја по кре ће ме ди је, 
из о ста не у ко рист раз ме не услу га вла де и ме ди ја, при че му у том 
про це су ме ди ји ри зи ку ју да по ста ну сред ство вла ди не ма ни пу ла-
ци је. Ме ди ји та ко мо гу зна чај но ути ца ти на ста во ве сво је пу бли ке 
ве за не ка ко за по ли тич ке, та ко и сва дру га пи та ња и опре де ље ња. 
Ова по ја ва мо же би ти ре зул тат пре зен та ци је ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња ко ји све ви ше отва ра про стор за ма ни пу ла ци ју у кон тек-
сту ма ни пу ла ци је пре ко ма сов них ме ди ја. Об ја вљи ва ње ре зул та та 
ис пи ти ва ња јав ног мње ња на на слов ним стра ни ца ма штам пе или 
удар них ин фор ма тив них еми си ја ра ди ја и те ле ви зи је мо же да по-
ја ча по др шку од ре ђе ној по ли ти ци, стран ци у бор би за власт, не ком 
сти лу жи во та и то ме слич но. Под при ти ском ре зул та та и ин фор-
ма ци ја о то ме „шта је из бор то ли ко и то ли ко про це на та јав но сти“, 
но си о ци ма ње по пу лар них ста во ва и ми шље ња од у ста ју од за ла га-

24) Пре у зе то из: Wal de mar Bes son/Got thard Ja sper, „Сли ка мо дер не де мо кра ти је, са став ни 
де ло ви сло бод ног др жав ног уре ђе ња“, Bonn, „Ме ди ји“, ин тер нет стра ни ца:   www.da da-
los.org.
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ња за про мо ци ју сво јих „мње ња“ и по вла че се из јав не ди ску си је, 
док кон фор ми сти и нео д луч ни мо гу фор ми ра ти или чак про ме ни ти 
сво је ста во ве у скла ду са јав но из не се ним (и че сто бом ба сто пре-
зен то ва ним) ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, на шта се углав ном нај ви-
ше и ра чу на.25)

Вла де ути чу на ме ди је и сво јом мо ћи ре гу ла ци је и кон тро-
ле. Вла да је овла шће на да „по твр ђу је за ко не, на ме ће по ре зе и да 
се ра зним дру гим на чи ни ма до ти че сред ста ва по мо ћу ко јих ор га-
ни за ци је ма сов них ме ди ја во де сво је опе ра ци је“.26) Пар ти је ути чу 
на ме ди је и сво јим ме наџ мен том ко му ни ка ци ја и про фе си о нал ним 
PR-ом; оне до ми ни ра ју јав но-прав ним, ра дио-те ле ви зиј ским сер-
ви си ма; оне до зи ра ју сво је обра ћа ње углед ним но ви на ри ма; они 
про на ла зе до га ђа је ко ји пред ста вља ју сим бо лич ну по ли ти ку, а ме-
ди ји жу стро са ра ђу ју у све му то ме. По ред пар ти ја ко је су на вла сти 
и опо зи ци о не пар ти је ко ри сте ме ди је ка ко би кроз ин тер вјуе, кон-
фе рен ци је за штам пу или те ле ви зиј ске ду е ле што гла сни је ука за ле 
на гре шке њи хо вих ри ва ла; ка ко би про мо ви са ли сво је по ли тич ке 
иде је и на тај на чин евен ту ал но при до би ле ве ћу по др шку на на-
ред ним из бо ри ма. Пре ма то ме све што ми зна мо о по ли ти ци на ше 
зе мље углав ном смо са зна ли пу тем те ле ви зи је, ра ди ја, но ви на или 
ин тер не та. На сли ци се још јед ном по ка зу је по ве за ност еле ме на та 
ин тер ме ди јар ног си сте ма као и по сред нич ка уло га ме ди ја из ме ђу 
„др жа ве“ и „на ро д

а“.

Еле мен ти ин тер ме ди јар ног си сте ма27)

25) Нав. пре ма: др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић, Ме ди ји, јав но мње ње и по ли ти ка, 
Бе о град, 2009, стр. 97.

26) Ло ри мер Ро ланд, Ма сов не ко му ни ка ци је,Clio,  Бе о град, 1998, стр. 53.

27)  Пре у зе то из: Wal de mar Bes son/Got thard Ja sper, „Сли ка мо дер не де мо кра ти је, са став ни 
де ло ви сло бод ног др жав ног уре ђе ња“, Bonn, „Ме ди ји“, ин тер нет стра ни ца:   www.da da-
los.org
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У сво јој књи зи „Ме ди ји и де мо кра ти ја“ Џон Кин об ја шња ва 
мо дер ну ко му ни ка ци ју као „сло же не то ко ве ми шље ња кроз мре-
же јав них сфе ра“ уз на гла сак да ме ди ји, „мо ра ју има ти за циљ да 
опу но мо ће плу ра ли тет гра ђа на, ко јим не го спо да ре ни не де мо крат-
ске др жа ве, ни не де мо крат ске тр жи шне си ле“.28) Ма сов ни ме ди ји 
су под скуп ма сов не ко му ни ка ци је. Де нис Ме квејл је дао не ко ли ко 
основ них од ред ни ца ма сов них ме ди ја: они су раз лу чив скуп ак-
тив но сти (ства ра ње ме диј ског са др жа ја); укљу чу ју по себ не тех-
но ло шке кон фи гу ра ци је (ра дио, те ле ви зи је, а ви де о текст, но ви не, 
књи ге); ве за ни су за фор мал но кон сти ту и са ње ин сти ту ци ја или ме-
диј ске ка на ле (си сте ми, ста ни це, пу бли ка ци је); опе ри шу у скла ду 
са од ре ђе ним за ко ни ма, пра ви ли ма и схва та њи ма (про фе си о нал ни 
ко дек си и прак са, дру штве на оче ки ва ња и на ви ке); про дукт су ли ца 
ко ја за у зи ма ју из ве сне уло ге (вла сни ци, ре гу ла то ри, про ду цен ти, 
ди стри бу те ри, огла ши ва чи, чла но ви пу бли ке); пре но се ин фор ма-
ци је, за ба ву, сли ке и сим бо ле до ма сов не пу бли ке“.29)

Ма сов ни ме ди ји ис ка зу ју и мо гу зна чај но да кон стру и шу ре-
ал ност. Као сред ство ка на ли ма сов не ко му ни ка ци је они се обра ћа-
ју огром ном ауди то ри ју му као ано ним ној и хе те ро ге ној ма си, ко ја 
је на тај на чин из ло же на њи хо вом ути ца ју. Хе те ро ге ност ауди то-
ри ју ма у ње го вој со цио-кул тур ном сми слу, ње го ва ано ним ност у 
од но су на из вор ко му ни ка ци је и ме ђу соб не од но се, као и ра су тост 
у про сто ру, пред ста вља ју пред у сло ве за из у зе тан ути цај ма сов них 
ме ди ја, ко ји сво јим ра дом уни фи ку ју њи хо во по на ша ње и хо мо-
ге ни зу ју њи хов укус. За хва љу ју ћи са вре ме ним, тех но ло шким до-
стиг ну ћи ма обез бе ђе ни су бр зи на и про ход ност ин фор ма ци ја, ко је 
у сва ком мо мен ту мо гу да до сег ну до же ље ног ауди то ри ју ма на 
би ло ком кра ју све та. Да би јед но сред ство оп ште ња би ло ма сов-
но мо ра би ти у на че лу на ме ње но и до ступ но нео гра ни че ном кру гу 
ко ри сни ка.30)

Сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, чи ји је екви ва лент пра во 
на ин фор ми са ност, ула зи у са став пра ва и сло бо да ко је са со бом 
но си де мо кра ти ја. Ово пра во је штам пу, а ка сни је и дру ге ме ди-
је, пре тво ри ло у фи гу ру нео п ход ну де мо кра ти ји. Да кле, ме ди ји се 
схва та ју као сло бод но тр жи ште ин фор ма ци ја ко је тре ба гра ђа ни ма 
28) Комшић Јован, “Демократија и јавност“, Анали Економског факултета у Суботици, 3, 

бр. 10, 2003, стр. 18.

29) Лоример Роленд, Масовне комуникације, Clio, Београд, 1998, стр. 43.

30) др Драган Суботић, др Живојин Ђурић, Медији, јавно мњење и политика, Београд, 
2009, стр. 93.
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у де мо крат ском по рет ку да обез бе ди пу ну сло бо ду сва ког ви да из-
бо ра. 

Из ме ђу 1840. и 1860. го ди не но ви не су по ста ле ро ба. Ро ђе ни 
су но ви нар ство и мо дер на ин фор ма ци ја. Пре ма Сар тро вим ре чи-
ма, но ви нар ство се по ја вљу је као „књи жев ност на шег вре ме на“. 
Ин фор ма ци ја је пре ста ла да бу де при ви ле ги ја не ко ли ци не бо га тих 
и моћ них ко ји су је ди ни има ли пра во на реч. Днев ни ли сто ви су 
ро ђе ни са ин ду стри јом, са по ли тич ким ре во лу ци ја ма и њи хо вим 
бит ка ма за сло бод но из ра жа ва ње. Чи та о ци се не би ра ју, већ осва ја-
ју. Ско ро ви ше од по ла ве ка, но ви не су би ле глав но сред ство са оп-
шта ва ња бр зих и крат ких ин фор ма ци ја, ра зу мљи вих ма сов ној чи-
та лач кој пу бли ци. Од по ја ве ра ди ја 1920, а за тим те ле ви зи је из ме ђу 
1945. и 1955, па све до 1960, штам па и но ви ме ди ји де ле уло ге: 
ра дио на ја вљу је до га ђај, те ле ви зи ја га при ка зу је, а штам па об ја-
шња ва. Јер, сва ка вла да за сни ва се на ми сли да по сто ји не ко ли ко 
по је ди на ца ко ји су уви ђај ни ји од оста лих, и ко ји због то га мо гу да-
ле ко да ви де, та ко да мо гу да упра вља ју; пот пу на јав ност, ме ђу тим, 
за сни ва се на ми сли да сви тре ба да упра вља ју“.31) По Кјер го ро вом 
ми шље њу „вла да не мо же да за бра ни са оп ште ње го во ра, то је Бож-
ји дар; али би и те ка ко мо гла да за бра ни днев ну штам пу за то што 
је она и су ви ше чу до ви шан ме диј са оп шта ва ња, мо же јој се до зво-
ли ти да об ја вљу је огла се, али ни ка ко и раз ми шља ње“.32)

Пут до ци ви ли зо ва ног де мо крат ског дру штва у са вре ме ном 
све ту чвр сто је по ве зан са ме ди ји ма. Сло бо да го во ра, сло бо да ин-
фор ми са ња и сло бо да штам пе основ ни су еле мен ти де мо кра ти је. 
Као дру штве на ин сти ту ци ја у де мо крат ском дру штву, ме ди ји има ју 
ва жан за да так да омо гу ће да се чу ју раз ли чи та ми шље ња. Они не 
сме ју под ле ћи при ти сци ма би ло чи јих ин те ре са ко ји на сто је огра-
ни чи ти сло бо дан про ток ин фор ма ци ја и ми шље ња на би ло ко ју те-
му. Ме ди ји има ју за да так да шти те по је дин це и гру пе од не прав де 
и на ме ра вла сти и јав них ин сти ту ци ја, при ват них или дру гих ин-
те ре сних гру па. Без по сто ја ња сло бод них ме ди ја, не ма ни лич них 
ни по ли тич ких сло бо да, ме ди ји су спре че ни да ко ри сте сло бо ду 
ре чи у су о ча ва њу са они ма ко ји на сто је да их пот чи не, са љу ди ма 
на вла сти. У та квим усло ви ма бе сми сле но је го во ри ти о по сто ја-
њу „не ка кве“ де мо кра ти је. Де мо кра ти за ци ју, као про цес осло ба-
ђа ња дру штве них од но са од сте га по рет ка, про цес ко ји омо гу ћа ва 
сло бод ну утак ми цу ин те ре са, њи хо вих ак те ра и по ли тич ких при-
ти са ка, мо гу ће је про јек то ва ти и на ме ди је. Ми ро љуб Ра дој ко вић 
31)  Јо ван Ком шић, “Де мо кра ти ја и јав ност“, Ана ли Еко ном ског фа кул те та у Су бо ти ци, 3, 

бр. 10, 2003, стр. 12.

32)  Ibid, стр. 58.
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у свом члан ку „Де мо кра ти за ци ја ма сов них ме ди ја и кул тур ни им-
пе ри ја ли зам“ ука зу је да је „циљ де мо кра ти за ци је ме ди ја у ци ви-
ли зо ва ном све ту... сма ње ње раз ли ке у ути ца ју дру штве них гру па, 
сло је ва и кла са на ма сов не ме ди је. Сма тра се да њи хо ва де мо кра-
ти за ци ја тра жи: плу ра ли стич ко по се до ва ње ме ди ја и ни ве ли са ње 
мо гућ но сти ин тер вен ци ја „ви ших“ и „ни жих“ дру штве них ен ти те-
та на њи хов рад; и да се по ве ћа ва број ко му ни ка ци о них цен та ра“.33)

Про у ча ва ње про це са ко му ни ка ци је, као ва жног сег мен та 
дру штве ног жи во та и бит не од ред ни це дру штве них од но са, за у зи-
ма зна чај но ме сто у дру штве ним на у ка ма.34) У сво јој књи зи „Ме ди-
ји и де мо кра ти ја“ Џон Кин об ја шња ва мо дер ну ко му ни ка ци ју као 
„сло же не то ко ве ми шље ња кроз мре же јав них сфе ра“ уз на гла сак 
да ме ди ји „мо ра ју има ти за циљ да опу но мо ће плу ра ли тет гра ђа на, 
ко ји ма не го спо да ре ни не де мо крат ске др жа ве, ни не де мо крат ске 
тр жи шне си ле“.

Чи ње ни ца да је је дан од основ них те о риј ских ци ље ва у PR-у 
до сти за ње оног ни воа у ко ме ће сли ка у јав но сти би ти јед на ка не-
чи јем иден ти те ту, не иде у при лог ап со лут ној исти ни, с об зи ром да 
ко ри сник PR услу ге нај че шће не зах те ва објек ти ван, не го по зи ти-
ван имиџ као крај њи ре зул тат.35)

2.3.Јавномњењеиодносисјавношћу

Од но си с јав но шћу су као што је већ ре че но, по себ на вр-
ста ак тив но сти ко ји се пред у зи ма ју ра ди пла ни ра ног и сми шље ног 
ко му ни ци ра ња, ус по ста вља ња и одр жа ва ња од но са са око ли ном, 
са ци љем да се ство ри про стор за по зи ти ван пу бли ци тет ор га ни-
за ци је, као и исту па ња про тив гла си на и при ча ко је се по вре ме но 
ја вља ју. Ме ди ји пред ста вља ју ка нал ко му ни ци ра ња из ме ђу ор га ни-
за ци је и ње них циљ них гру па. При ли ком ан га жо ва ња струч ња ка за 
од но се с јав но шћу, зах те ва се од њих да им обез бе де јав ну па жњу, 
од но сно пу бли ци тет. Пу бли ци тет је ква ли тет ко ји не што или не ко-
га чи ни ви дљи вим, дру штве но за па же ним и ва жним, пред ме том о 
ко ме се ми сли или го во ри.36)

33)  Ми ро љуб Ра дој ко вић, “Де мо кра ти за ци ја ма сов них ме ди ја и кул тур ни им пе ри ја ли зам“, 
По ља, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, но вем бар 1989, стр. 463.

34)  Др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић, Ме ди ји и кор по ра тив не етич ке ко му ни ка ци је, 
Бе о град, 2008, стр. 80.

35)  Нав. пре ма, др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић, По ли ти ка и ин тер нет ети ка, Бе о-
град, 2009, стр.

36)  Нав. пре ма: Ма кла ун Мар шал: По зна ва ње оп шти ла чо ве ко вих про ду же та ка, Бе о град, 
1971, стр. 163.
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За ступ ни ци аген ци ја на сто је да упра во пре ко не ког ме ди ја, 
ко ји ужи ва од ре ђе ни пу бли ци тет и по ве ре ње јав но сти, при до би ју 
нај ве ћи део јав не па жње у ко рист кли је на та ко ји су их ан га жо ва-
ли. Од но си с ме ди ји ма су део од но са с јав но шћу чи ји пред мет је 
пра ће ње и ана ли за ме диј ских са др жа ја и њи хо вог ути ца ја на за нас 
ва жне љу де и јав но мње ње уоп ште. Они се ба ве кре и ра њем, пла ни-
ра њем, ре а ли зо ва њем и вред но ва њем ра зних ак тив но сти ко ји ма се 
оба ве шта ва и убе ђу је јав ност, пре го ва ра са но ви на ри ма, при пре ма 
и ве жба за де ло ва ње у кри зним си ту а ци ја ма. Осим што кре и ра ју 
јав но ми шље ње, ме ди ји пре но се ин фор ма ци је од по слов них парт-
не ра, по тро ша ча, би ра ча. Је дан од зна чај них за да та ка од но са с ме-
ди ји ма, у од но су на окру же ње, је да ство ри и омо гу ћи што бо љу 
са рад њу и по ве за ност из ме ђу ор га ни за ци ја и ма сме ди ја.

Од но си с ме ди ји ма не на ста ју са ми од се бе и ре а ли зу ју се 
спон та но. У ма њим ор га ни за ци ја ма, у ко ји ма још увек не ма по-
је ди на ца или ти мо ва спе ци ја ли зо ва них за од но се с јав но шћу, то 
нај че шће ра де са ми ру ко во ди о ци. Ка ко ор га ни за ци ја ра сте она по-
ста је све ин те ре сант ни ја за јав ност, а упо ре до с тим и но ви нар ске 
по тре бе и зах те ви по ста ју пре ве ли ки да би на њих мо гло са мо уз-
гред но да се од го во ри. Фир ме и ин сти ту ци је и по ли тич ки су бјек ти 
бри гу о од но си ма с ме ди ји ма у по чет ку по ве ра ва ју по је дин ци ма, 
да би ка сни је фор ми ра ли по себ на оде ље ња или слу жбе. То је ве-
о ма уоч љи во у др жав ним ин сти ту ци ја ма и ор га ни ма, а по себ но у 
по ли тич ким стран ка ма, на при мер, ако се упо ре ди по ли тич ки жи-
вот у до ба уво ђе ња ви ше стра нач ја 90-тих про шлог ве ка и да нас 
по го то ву по сле 2000. го ди не. У тим слу жба ма по сте пе но до ла зи 
до спе ци ја ли за ци је и про фе си о на ли за ци је. Та ко од но си с ме ди ји ма 
мно ги ма по ста ју основ но за ни ма ње. Уну тар са мих од но са с ме ди-
ји ма до ла зи до да ље спе ци ја ли за ци је. Не ки од тих спе ци ја ли ста, 
као што су пред став ни ци за ме ди је ис ту ре ни су у пр ви план. Дру ги 
оста ју у по за ди ни као са вет ни ци, ана ли ти ча ри, стра те зи, пла не ри, 
тре не ри, оце њи ва чи, тек сто пи сци и слич но. 

По јам јав ног мње ња, ја вља се у 18. ве ку, а од но си се на ре-
зо но ва ње пу бли ке спо соб не да су ди. У ства ри јав но мње ње мо гло 
би да се фор му ли ше и као не фор мал ни сплет ми шље ња. Ема ну ел 
Кант је, ба ве ћи се фи ло зо фи јом јав ног мње ња, ис та као да јав на 
упо тре ба ума тре ба да бу де увек сло бод на, „јер са мо као та ква мо-
же уне ти про све ће ност ме ђу љу де“. Ти ме је на го ве ште на и но ва 
ета па у об ли ко ва њу ути ца ја мас-ме ди ја на дру штве ну за јед ни цу, а 
то је про све ћи ва ње, на ме та ње од ре ђе них иде ја, па и отво ре на про-
па ган да.
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Ве о ма кри ти чан пре ма јав ном мње њу био је Хе гел, сма тра ју-
ћи да оно на ста је, као плод људ ског здра во ра зум ског од но са пре ма 
све ту, и да упра во због то га пред ста вља из бор број них пред ра су да. 
Јав ност као по сред ник из ме ђу дру штва и др жа ве, омо гу ћа ва обра-
зо ва ње пу бли ке ко ја по ста је но си лац јав ног мње ња. Јав но мње ње 
је но си лац пу бли ци те та, ко ји обез бе ђу је де мо крат ску кон тро лу др-
жав не де лат но сти. Нај ва жни ји услов за функ ци о ни са ње де мо крат-
ског јав ног мње ња је сло бод на цир ку ла ци ја ин фор ма ци ја, а то је 
мо гу ће је ди но та мо где сред ства ин фор ми са ња ни су пред мет др-
жав ног мо но по ла, а та мо где је су, чи ни лац јав ног мње ња ја вља се 
у об ли ку цен зу ре. Цен зу ра оне мо гу ћу је кри тич ку функ ци ју јав но-
сти. Раз вит ком мо дер не тех но ло ги је и мо дер них сред ста ва ин фор-
ми са ња, чи та ње но ви на и слич но, прет по ста вља па сив но из ла га ње 
чо ве ка ту ђем гла су, па та ко јав но мње ње до би ја зна че ње ви ше па-
сив ног. Да кле, сред ства јав ног ин фор ми са ња, од но сно сви ме ди ји, 
без об зи ра да ли под кон тро лом др жа ве или са мо стал но, пред ста-
вља ју моћ но оруж је у ру ка ма њи хо вих вла сни ка и, уз пла си ра ње 
ин фор ма ци ја, ма ње или ви ше отво ре но бо ре се за на кло ност јав-
ног мње ња ко је, у ства ри, исто вре ме но и об ли ку ју. Нај де ло твор-
ни ји мо де ли ма ни пу ла ци је јав ним мње њем је сте про па ган да, ко ја 
са др жи по ли тич ки ин те рес, и ре кла ма, ко ја се ви ше од но си на по-
тро шач ко дру штво. Јав но мње ње је, а по себ но од сре ди не про шлог 
ве ка, вр ло че сто и пред мет ис тра жи ва ња на уч них ди сци пли на као 
што су пси хо ло ги ја, со ци о ло ги ја, по ли ти ко ло ги ја, ста ти сти ка. Ре-
зул та ти тих ис тра жи ва ња, а по себ но кад је реч о ан ке та ма, ко ри-
сте се ка сни је за из ра ду стра те шких пла но ва де ло ва ња у мно гим 
обла сти ма дру штве ног жи во та и ра да, на рав но на осно ву утвр ђе-
ног ми шље ња при пад ни ка ан ке ти ра не гру пе. Јав ност као по ли тич-
ки су бјек ти, од но сно, оства ри ва ње по ли тич ке функ ци је јав но сти 
омо гу ће но је ње ном спе ци фич ном со ци јал ном по зи ци јом, јер „као 
део по ли тич ког си сте ма, јав ност уче ству је у про це су од лу чи ва ња, 
ње на кри ти ка, угра ђе на је у ме ха ни зам функ ци о ни са ња вла сти, а 
из ван је по ља ње ног вре ме на и не по сред ног ути ца ја“. За то је у ак-
ту ел ним про це си ма ње на ад ми ни стра ци ја у Ср би ји, 2009. го ди не 
био за не мар љив ути цај, јав но сти и јав ног мње ња ко је се кре и ра ло 
од стра не др жав не упра ве, вла сти, од но сно Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је.37) 
37) Ми ле на Пе шић, “Јав ност, мо гућ но сти и огра ни че ња“, По ли ти ка ре ви ја, бр. 1/2007, стр. 

159.
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3.АКТИВНОСТИОДНОСАС
ЈАВНОШЋУУЈАВНОЈУПРАВИ

Ва жан за да так слу жбе од но са с јав но шћу у др жав ној упра-
ви је да омо гу ћи и ство ри што бо љу са рад њу и по ве за ност из ме ђу 
сво је ор га ни за ци је и мас-ме ди ја. Слу жба од но са с јав но шћу има 
ве ли ку од го вор ност да сред ста ва јав ног ин фор ми са ња бу ду кон-
ти ну и ра но и пра во вре ме но оба ве ште на о свим ва жним до га ђа ји-
ма и по слов ним по ду хва ти ма. Слу жба од но са с јав но шћу ре дов но 
пра ти сву струч ну и оста лу штам пу, из два ја за ни мљи ве члан ке и 
тек сто ве и о то ме ин фор ми ше струч ни ко ле ги јум, од но сно ру ко-
вод ство. Ме на џер слу жбе ре а ли зу је ре до ван про ток ин фор ма ци ја и 
ре дов но ин фор ми ше за по сле не о бит ним ак тив но сти ма ор га ни за-
ци је. Ва жан за да так слу жбе од но са с јав но шћу је и во ђе ње бри ге о 
„ва жним го сти ма“. Слу жба од но са с јав но шћу по себ но са ра ђу је са 
пред став ни ци ма штам пе ко ји по се ћу ју ин сти ту ци ју, ор га ни за ци ју, 
да ју пи сме не и усме не ин фор ма ци је о ор га ни за ци ји и ус по ста вља-
ју кон так те са пред став ни ци ма штам пе и дру гим осо ба ма из ор га-
ни за ци је. 

1) Ор га ни за ци ја спе ци јал них до га ђа ја
Спе ци јал ни до га ђа ји се пла ни ра ју ра ди по бољ ша ња ими-

џа ор га ни за ци је. За је дан спе ци ја лан до га ђај тре ба обез бе ди ти и 
при су ство ме ди ја. За успе шно ор га ни зо ва ње спе ци јал них до га ђа-
ја тре ба узе ти у об зир чи тав низ раз ли чи тих по је ди но сти, као на 
при мер: а) спи сак зва ни ца - ме ђу њи ма су ис так ну те лич но сти из 
кул ту ре, спор та, умет но сти, по ли ти ке, на у ке; б) ди зај ни ра ње по-
зив ни ца – раз ли чи то се ди зај ни ра ју по зив ни це за за ба ве, спорт ске 
ма ни фе ста ци је, кон цер те и дру ге, пре све га - по ли тич ке до га ђа је. 
Јед на по зив ни ца би тре ба ло да са др жи: свр ху до га ђа ја; ме сто одр-
жа ва ња; вре ме одр жа ва ња; по вод; вр ста по слу же ња; кон такт те ле-
фо не и кон такт осо бе; в) ло ка ци ју – ме сто одр жа ва ња спе ци јал ног 
до га ђа ја. При ли ком из бо ра ме ста одр жа ва ња тре ба узе ти у об зир 
по год ност за ко му ни ка ци ју, при сту пач ност за ме ди је и слич не ак-
тив но сти; г) озна че ност – ме сто до га ђа ја тре ба да је озна че но, на-
зив до га ђа ја ис так нут на вид но ме сто; д) бе џе ви са име ни ма – свим 
при сут ним чла но ви ма тре ба обез бе ди ти бе џе ве са име ни ма и на зи-
вом ор га ни за ци је чи ји су пред став ни ци.

2) Кон фе рен ци ја за штам пу
Кон фе рен ци ја за штам пу ор га ни зу је се са на ме ром да се у 

од ре ђе но вре ме и на од ре ђе ном ме сту оку пе ме ди ји, чи ме се омо-
гу ћу је но ви на ри ма да чу ју из ја ве зна чај них и ком пе тент них лич-
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но сти, као и да им по ста вља ју пи та ња. Кон фе рен ци ја за штам пу 
је јед на од нај о тво ре ни јих ме то да за ства ра ње пу бли ци те та, као и 
кре и ра ње јав ног мње ња о др жав ној упра ви, од но сно ад ми ни стра-
ци ји. Нај бит ни ји део кон фе рен ци је за штам пу је из ја ва ко ја се да је. 
За кон фе рен ци ју за штам пу бит но је при пре ми ти „под сет ник“ кон-
фе рен ци је за штам пу ко ји би тре ба ло да са др жи сле де ће: а) спи сак 
зва ни ца; б) вре ме и да тум одр жа ва ња; в) по зив ни це; г) тех нич ка 
упут ства еки па ма из раз ли чи тих ме ди ја; д) ме диј ске бро шу ре; ђ) 
мо гу ћа пи та ња и од го во ре и е) кок тел. Тре ба на пра ви ти ли сту но-
ви на ра ко ји ће би ти по зва ни, као и утвр ди ти вре ме кон фе рен ци је 
за штам пу. У за ви сно сти од то га да ли се при ча са кон фе рен ци је 
же ли об ја ви ти у не ким ин фор ма тив ним еми си ја ма ко је су обич но 
у по по днев ним са ти ма, кон фе рен ци ју би тре ба ло одр жа ти ују тру, а 
ако се же ли об ја ви ти у не дељ ним или ме сеч ним ма га зи ни ма, та да 
је при клад но кон фе рен ци ју за штам пу одр жа ти у по по днев ним или 
ве чер њим са ти ма.

3) Сим по зи ју ми
Сип мо зи ју ми су се ри је са ста на ка ко ји тра ју два или ви ше да-

на. Свр ха сим по зи ју ма је су срет љу ди са истим ин те ре си ма, раз ме-
њи ва ње ин фор ма ци ја, ди ску си је о слич ним про бле ми ма, дру же ња. 
Сим по зи ју ме обич но ор га ни зу ју раз не ин сти ту ци је, удру же ња, на-
уч не уста но ве. Сва ки сим по зи јум мо ра има ти свр ху. Нео п ход но је 
има ти го вор ни ке ко ји ће ин фор ми са ти и ак ти ви ра ти слу ша о це, као 
и осо бље ко је ће пред ста вља ти го вор ни ке и усме ра ва ти ди ску си ју.

4) Спон зор ства
Спон зор ство је реч ла тин ског по ре кла ко ја има сле де ћа зна-

че ња: за штит ник, фи нан си јер, по кро ви тељ. Спон зор ство се у по-
след ње вре ме по ја вљу је као че ста ак тив ност од но са с јав но шћу. 
Код спон зор ства по сто је спон зор и про да вац услу га ко ји за сни ва ју 
ку по про дај ни уго вор о спон зор ству и у ње му се пре ци зно де фи ни-
шу пра ва спон зо ра (пла си ра ње сво јих по ру ка у јав ност) као и це на, 
а са дру ге стра не је ко ри сник спон зор ства – про да вац услу га ко ји 
до би ја од ре ђе ну су му нов ца или не ка дру га пра ва. Нај че шћи об ли-
ци спон зор ства су раз не спорт ске ак тив но сти, кул тур на зби ва ња, 
из да вач ке де лат но сти и слич но.

5) Ло би ра ње
Ло би ра ње пред ста вља ан га жо ва ње спе ци ја ли зо ва них љу ди 

ко ји су за ду же ни за из град њу по зи тив них по слов них од но са из-
ме ђу ор га ни за ци ја. Ло би ра њем се на сто ји ути ца ти на до но ше ње 
за ко на, на по ли тич ко од лу чи ва ње, пре го ва ра ња на под руч ју суб-
вен ци ја. Глав ни за да так ло би ра ња је иза зва ти про ме ну, а ло би сте 
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да при до би је до но си о це од лу ка у ко рист сво је ор га ни за ци је. Да би 
ус пео у то ме ло би ста мо ра ис по што ва ти пет на че ла: 

1. нео п ход но је го во ри ти исти ну; 
2. ни ка да не тре ба обе ћа ва ти ви ше не го што је мо гу ће учи-

ни ти; 
3. по треб но је зна ти „слу ша ти“ да би се тач но раз у ме ло 

оно што се „чу је“; 
4. осо бље ко је ра ди са за ко но дав цем је ту да са њи ма са ра-

ђу је; 
5. не при ре ђи ва ти из не на ђе ња.

6) Пла ни ра ње ор га ни зо ва ње од но са с јав но шћу
Пла ни ра ње од но са с јав но шћу об у хва та при ку пља ње и ко ри-

шће ње нео п ход них ин фор ма ци ја за фор ми ра ње ци ље ва и стра те-
ги ја од но са с јав но шћу. План од но са с јав но шћу, као што смо већ 
на гла си ли ка да је реч о ак тив но сти ма др жав не упра ве, тре ба да се 
ба зи ра на ре зул та ти ма ис тра жи ва ња. По сто је стра те гиј ски – ду го-
роч ни пла но ви ко ји са др же ду го роч не ци ље ве за из град њу ими џа 
и так тич ки – крат ко роч ни пла но ви ко ји се од но се на крат ко роч-
не ци ље ве и на пре ва зи ла же ње про бле ма у си ту а ци ја ма ка да је то 
хит но. У усло ви ма про мен љи вог и не ста бил ног окру же ња ве о ма је 
бит но има ти кон цепт кон ти гент ног пла ни ра ња (ви ше ва ри јант ног, 
услов ног). Кон цепт овог пла ни ра ња се ба зи ра на прет по став ци да 
оно што ме на џе ри од но са с јав но шћу ра де у ве ли кој ме ри за ви си 
од ни за окол но сти и си ту а ци ја у окру же њу, па је за то нео п ход но 
има ти не ку ре зер вну мо гућ ност.

7) Утвр ђи ва ње ци ље ва и стра те ги ја
При пла ни ра њу ци ље ва и стра те ги ја од но са с јав но шћу тре-

ба по ћи од ви зи је и ми си је ор га ни за ци је. Основ ни циљ сва ке слу-
жбе од но са с јав но шћу је кре и ра ње од но са ме ђу соб ног раз у ме ва ња 
и по ве ре ња са циљ ним гру па ма, по себ но у по ли тич ком жи во ту, у 
вре ме из бо ра и по ли тич ких кри за.

Нај че шће де фи ни са ни ци ље ви од но са с јав но шћу су: за до би-
ти по ве ре ње, као и по ве ре ње ме ди ја; обез бе ди ти ква ли тет и обим 
ме диј ског из ве шта ва ња као и по ве ћа ти про це нат упо зна то сти циљ-
них гру па са ак тив но сти ма ор га ни за ци је“.38)

Очи глед но је да су од но си с јав но шћу ва жан сег мент ра да 
др жав не упра ве. По ка за ло се да су нео п ход ни у ре фор ми јав них 
упра ва, упра во у  кре и ра њу по зи тив не сли ке о ци ље ви ма и до ме ти-
ма за по че те ре фор ме јав ног сек то ра Ср би је.

38)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: По ли ти ка и ин тер нет ети ка, Бе-
о град, 2009, стр. 177.
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Summary
Pu blic re la ti ons of the sta te (pu blic) ad mi ni stra tion are main to-

pic of re se arch in this text. Aut hor of the text de fi ned the o re ti cal no tion 
of pu blic re la ti ons, su bjects, re la ti ons, tar get gro ups, in sti tu tion and ot-
her me dia su bjects that ma ke a com ple te system wit hin the fol lo wing 
re la tion:  sta te ad mi ni stra tion – pu blic opi nion – so ci ety in tran si tion. In 
this text spe cial at ten tion is de di ca ted to analysis of the mass-me dia as 
a part of the con su mer so ci ety, gi ven the fact that they sha pe the ir own 
spe ci fic ru les re gar ding tran si ti o nal so ci ety and its in sti tu ti ons. Thro ugh 
a pre sen ta tion of va ri o us ac ti vi ti es of the pu blic re la ti ons, such as or ga-
ni za tion of spe cial events, plan ning, or ga ni za tion of the plan ning and 
con trol, and, in par ti cu lar, lobbying, the aut hor pre sen ted a mo del of PR 
ac ti vi ti es in both pro fit and non-pro fit in sti tu ti ons. In li ne with this, the 
aut hor al so de fi ned an en tre pre ne ur ship con cept re la ted to im ple men-
ta tion of a re form of the non-fun cti o nal, non-ef fi ci ent and pon de ro us 
(big) pu blic sec tor and re duc tion of the pu blic spen ding, as well as bu il-
ding of a de moc ra tic and ef fi ci ent system of so cial ma na ge ment in Ser-
bia; the re form of the cur rent mo del and con cept of a new pu blic ma na-
ge ment that im pli es good go ver ning and ma na ge ment of pu blic go ods. 
Key Words: po li tics, pu blic re la ti ons, pu blic ad mi ni stra tion… 
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Abstract
In this text aut hor ma de and suc cessfully ela bo ra ted a ba sic 

hypot he sis that pu blic re la ti ons are very im por tant in at tempt to em ploy 
a who le ca pa city of a sta te ad mi ni stra tion to hig hest le vel and to ma ke a 
re form aimed at ma king mo re ef fi ci ent ad mi ni stra tion in Ser bia and its 
sur ro un ding. The aut hor’s star ting po int is that ac ti vi ti es of the pu blic 
re la ti ons in the sta te ad mi ni stra tion are con ti nu o us, two-way di rec ted, 
stra te gi cally lead thro ugh com mu ni ca tion bet we en so cial pu blic (sta-
te) ad mi ni stra tion and tar ge ted audi en ce with ob jec ti ve of suc cessful 
im ple men ta tion of de sig ned tasks and go als. The aut hor un der li ned an 
en tre pre ne ur ship mo del, or a pro fit mo del of the sta te ad mi ni stra tion as 
the one aimed at the re form of cur rent system.
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