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КОРПОРАТИВНИ ОДНОСИ С 
ЈАВНОШЋУ И (ДЕ)РЕГУЛАЦИЈА 

ЈАВНОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ*)

Са же так
Аутор де фи ни ше ко му ни ко ло шку ди мен зи ју кор по ра тив них 

од но са с јав но шћу у јав ном сек то ру уте ме љу ју ћи се на Ко тле ро-
вој ма три ци (од но си с штам пом, ме ди ји, ло би ра ње...), уз не из бе-
жну по де лу на кор по ра тив ну и мар ке тин шку ди мен зи ју. Исто та ко, 
де фи ни ше де сет ак тив но сти од но са с јав но шћу, по пут, са рад ње с 
ме ди ји ма спе ци јал них до га ђа ја, при пре ме јав них на сту па, ис тра-
жи ва ња, са ве то ва ња, обу ке и упра вља ња. По ред то га сег мен ти ра 
се дам гру па циљ них јав но сти: фи нан сиј ска, ме диј ска, др жа ве са 
сво јим ин сти ту ци ја ма, гра ђан ства, ло кал на ин тер на и ши ра јав ност 
уз пре ци зно де фи ни са ње ме ди ја, ме диј ских ма сов них ко му ни ка-
ци ја, ти по ва ме ди ја као и од но са ме ди ја и цен зу ре у са вре ме ном 
дру штву. Ана ли зи ра се ин тер ак ци ја од но са с јав но шћу и јав ног 
сек то ра уз низ пој мо ва ве за них за ана ли зу мо дер них кор по ра тив-
них од но са с јав но шћу. Јав ни сек тор као део по ли тич ког си сте ма 
знат но де тер ми ни ше ма кро-дру штве не од но се уну тар це ло куп ног 
дру штва. По себ но ка да је реч о еко но ми ји, од но сно по сло ва њу јав-
ног сек то ра ко ји се тран сфор ми ше на прин ци пи ма при ват но-јав ног 
парт нер ства. Од но си с јав но шћу у та квом со цио-по ли тич ком и по-
слов ном ам би јен ту по ста ју ва жни део де ре гу ла ци је, од но сно ши ре 
по сма тра но мо дер ни за ци је дру штва у Ср би ји. Зна чај овог ис тра-
жи ва ња је у де фи ни са њу по ло жа ја и уло ге кор по ра тив них од но са 

*) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-
ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра га Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.



СПМ број 3/2010, година XVII, свеска 29. стр. 117-134.

118

с јав но шћу у са вре ме ном дру штву уз пре ци зи ра ње кор по ра тив них 
по слов них ин тер ак ци ја са од но си ма с јав но шћу, где ва жну уло гу 
има мо дер на кор по ра ци ја као при вред ни су бјект дру штва.
Кључ не ре чи: Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу, јав ни сек тор, де ре гу ла-

ци ја, дру штво...

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ (ПОЈАМ 
И НЕКЕ ОСОБЕНОСТИ)

Већ је у ре ле вант ној ли те ра ту ри кон ста то ван зна чај од но са с 
јав но шћу, јер, „ула ском у тре ћи ми ле ни јум чо ве чан ство за по чи ње 
раз вој ни ко рак ко ји на ја вљу је и ства ра но ву ци ви ли за ци ју ин фор-
ма тив ног, обра зов ног, тех нич ког и ви со ко ур ба ни зо ва ног дру штва“, 
од но сно, да ће во ди ти ка рав но мер ни јем раз во ју и де мо кра ти за ци ји 
у свим зе мља ма и ре ги о ни ма све та, или ће пак би ти увод не прет по-
став ке за но ву, још опа сни ју и не ху ма ни ју дис ло ка ци ју тех но ло шке 
еко ном ске и дру штве не мо ћи и ства ра ња то тал них дру шта ва ко ји 
ће пре ра сти у но во ро бо вла сни штво“.1) Ипак, са вре ме но дру штво 
ко га ка рак те ри ше про цес гло ба ли за ци је не са мо по ли ти ке, већ и 
еко но ми је „је сте и успон но вих ин сти ту ци ја ко је слу же ин те ре си-
ма тран сна ци о нал не еко ном ске мо ћи. САД у све му пред ња чи“2) 
али и еко ло ги је,3) има ло је ути ца ја на раз вој ма сов ног, по тро шач-
ког дру штва, ма сов не кул ту ре, али и ма сов них ко му ни ка ци ја и ма-
сме ди ја. по себ но ових по след њих, по што про из вод ња ма сме ди ја 
на жа лост пре ма ве ли ком број кон зу ме на та јер са мо пре ко њих се 
мо же оства ри ти и ве ли ка за ра да“,4) што зах те ва и ме диј ску ди мен-
зи ју све ин те ре сант ни јих у пр вом ре ду кор по ра тив них, а не са мо 
мар ке тин шких од но са с јав но шћу, у овом слу ча ју на при ме ру јав-
ног сек то ра у дру штву. Ши ри те о риј ски оквир ме диј ске ди мен зи је 
у јав ном сек то ру укљу чу је и ви ше прет по став ки мо дер ног де мо-
крат ског дру штва: са мо стал не еко ном ске су бјек те (нео ли бе рал ни 
кон цепт сло бод ног, ни чим спу та ног де ло ва ња тр жи шних за ко на, 

1) Нав. пре ма: Дра ган Су бо тић: “По слов не ко му ни ка ци је“, По слов на еко но ми ја, Срем ска 
Ка ме ни ца, бр. 1/2007, стр. 187-188.

2) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: Дру штво по ли ти ка и раз вој на по-
чет ку 21. ве ка, Бе о град, 2008, стр. 27.

3) “На ру ша ва ње еко ло шке рав но те же у са вре ме ном све ту по при ми ло је та кве раз ме ре да 
је на ста ло на ру ша ва ње рав но те же при род них си сте ма ну жних за одр жа ва ње жи во та 
(жи вих би ћа, чо ве ка) и ин ду стриј ских, тех но ло шких и де мо граф ских по тре ба чо ве чан-
ства“. (др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: Дру штво, по ли ти ка и раз вој на по чет ку 
21. ве ка, Бе о град, 2008, стр. 29.

4) Исто, стр. 248.
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по што ва ње људ ских пра ва (прав на, со ци јал на, др жа ва) као и сло-
бод не ма сме ди је.5)

У те о риј ском сми слу ре чи кор по ра тив ни од но си с јав но шћу 
об у хва та ју си сте ма тич но ис пла ни ран и усме ра ван про цес ути ца ња 
на об ли ко ва ње на кло ње но сти јав но сти пре ко обо стра ног за до вољ-
ства и ин тер ак тив ног ко му ни ци ра ња ко је се те ме љи на отво ре ном, 
де мо крат ском и ак тив ном де ло ва њу обе стра не – де лат ни ка ПР и 
јав но сти. У том по гле ду све оне ак тив но сти ко је оце њу ју, при ла-
го ђа ва ју, ути чу или усме ра ва ју мње ња гру пе љу ди у ин те ре су не-
ког по је дин ца, гру пе или ин сти ту ци је, на при мер, у јав ном сек то ру 
Ср би је, то је ди на мич ко раз вој ни про цес урав но те же ног, стал ног 
и ду го роч ног ко му ни ци ра ња ор га ни за ци је и ње них циљ них јав но-
сти, с на ме ром да се са чу ва и по бољ ша углед по ли тич ких ор га ни-
за ци ја и ин сти ту ци ја у по ли тич ком си сте му Ср би је.

Од но си с ме ди ји ма су део од но са с јав но шћу и то је ста лан 
про цес пра ће ња и ана ли зе ме диј ских са др жа ја и њи хо вог ути ца ја 
на за нас ва жне гру пе љу ди 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. 
Ва жност ме ди ја у сва ко днев ном жи во ту је не сум њи ва. 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 кор по ра тив них ор га ни за ци ја и 
ма сме ди ја, у обла сти еко ло шког ме наџ мен та као мо де ла упра вља-
ња ри зи ком, ко ји под ра зу ме ва: „про цес пла ни ра ња, до но ше ње од-
лу ка и ак тив но сти за сма ње ње ри зи ка на при хва тљив ни во“.6)

Ме ди ји су би ли, а и да нас су те ме љи уна пре ђе ња ко му ни ка-
ци ја ме ђу љу ди ма, али су у не ким раз до бљи ма свог раз во ја че сто и 
зло у по тре бља ва ни. Ипак, оста ла им је пре суд на уло га у ства ра њу 
јав ног мње ња ко ја, ка ко је тех но ло шки на пре дак у успо ну, по при ма 
до ми нант ну уло гу и на гло бал ном ни воу. Ка да се го во ри о ути ца ју 
ме ди ја, обич но се ми сли на њи хо ву при ме ну у ши ре њу од ре ђе них 
по ли тич ких ин те ре са и иде о ло ги ја, ма да њи хов зна чај и у оста лим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та и ра да уоп ште ни је за не мар љив. На-
про тив, од нос ме ди ја и са вре ме ног ин фор ма тич ког дру штва по ка-
зу је њи хо ву по ве за ност, ука зу је „на зна чај од но са с јав но шћу, не 

5) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: Со ци о ло шке прет по став ке де мо кра ти за ци је дру штва, 
књ. 1, Бе о град, 2007, стр. 95.

6) др Оља Му ни тлак-Ива но вић: „Еко ло шки ме наџ мент као мо дел упра вља ња ри зи ком“, 
По слов на еко но ми ја, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 1/2008, стр. 158.
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са мо као тех ни ке, већ и те о риј ског по гле да на раз вој дру штва у 21. 
ве ку – ина че ве ку зна ња, ин фор ма ти ке и мо дер них тех но ло ги ја.7)

Pu blic re la ti ons стал но укљу чу ју но ва ис тра жи ва ња и тра га-
ња за бо љим при сту пи ма у ре ша ва њу про бле ма ко му ни ка ци је и 
раз у ме ва ња ме ђу љу ди ма. Они се ба ве љу ди ма, а не си сте ми ма: 
љу ди ма ко ји ус по ста вља ју ве зу и ко му ни ци ра ју ка ко би оства ри ли 
ја сне ци ље ве сво је ор га ни за ци је. За пра во, оно што се на За па ду 
под во ди као cor po ra te com mu ni ca tion, озна ча ва „про фе си ју и по-
слов ну функ ци ју с при зна тим ста ту сом и све зна чај ни јом уло гом у 
са вре ме ном па ко ва њу“.8)

Су шти на ПР (pu blic re la ti on sa, од но са с јав но шћу, у да љем 
тек сту: PR) је у ути ца ју. Без об зи ра да ли ову про фе си ју по сма-
тра мо као де лат ност из град ње од но са са јав но шћу, као по слов ну 
функ ци ју (упра вљач ку или са ве то дав ну), или као по себ ну по слов-
ну фи ло зо фи ју, ње на су шти на увек оста је иста – PR је спе ци фич на 
вр ста ути ца ја на окру же ње. Пре то че но у јед ну ad hoc де фи ни ци ју, 
има ју ћи у ви ду пер спек ти ву из ко је по сма тра мо ову де лат ност, мо-
же се ре ћи да PR пред ста вља спо соб ност или ве шти ну ути ца ја на 
ста во ве и ми шље ња (а то зна чи и на по на ша ње) ре ле вант них јав-
но сти. Тај ути цај се мо же са ста ја ти у ме ња њу, кре и ра њу или учвр-
шћи ва њу ста во ва и мње ња од ре ђе не по пу ла ци је. 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 нос са штам пом, чи ји је за да так да пла си ра ве сти из жи во та и 
ра да кор по ра 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 јал 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. Од мно го број них де фи ни ци ја 
о од но си ма са јав но шћу (ПР-а) из дво ји ће мо ову ко ја је због свог 
не у трал ног ста ва нај при хва тљи ви ја: Pu blic Re la ti ons 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, по себ но у зе мља ма у тран зи ци ји, по што: На пи та ње 

7) др Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у по стин ду стриј ском дру штву“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, Бе о град, 2009,  бр. 4/2009, стр. 391.

8) др Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у по слов ној еко но ми ји“, По слов на еко но ми ја, 
Срем ска Ка ме ни ца, бр. 1/2008, стр. 223.
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ко ли ко ће ду го тра ја ти овај про цес ни је ни ма ло ла ко да ти од го вор. 
Око то га ко јом бр зи ном тре ба спро во ди ти тран зи ци ју по де ље на 
су ми шље ња. Јед ни се за ла жу за бр зе и ко ре ни те про ме не (по ка-
зи ва њу шок-те ра пи ју), док се дру ги за ла жу за по сте пе не про ме не 
(гра ду а ли зам). И је дан и дру ги при ступ има сво је пред но сти и не-
до стат ке“.9) Од ова ко схва ће не тран зи ци је при сут не и у Ср би ји не 
са мо кроз дру штве не де ви ја ци је, не го што је још опа сни је у ви ду 
по ли тич ких и еко ном ских дез ор га ни за ци ја дру штва, ви дљи вих у 
фор ми си стем ских де ви ја ци ја ко је пра ти од су ство пре ци зно де фи-
ни са них дру штве них нор ми, вред но сти, ре ак ци је и људ ских по тре-
бе) тре ба по ћи у де фи ни са њу ма сме ди ја, а по себ но кор по ра тив них 
од но са с јав но шћу у осе тљи вом јав ном сек то ру дру штва у тран-
зи ци ји, где је при су тан про блем ко руп ци је: „Ор га ни упра ве, као 
из вр шни ор га ни вла сти, има ју ве о ма од го вор не за дат ке и то ка ко у 
спро во ђе њу утвр ђе не по ли ти ке, из вр ша ва њу за ко на и дру гих ака-
та ко ји до но се над ле жне скуп шти не, та ко и у са гле да ва њу ста ња 
у од ре ђе ним обла сти ма, ини ци ра њу, пред ла га њу и пред у зи ма њу 
аде кват них ме ра и ак тив но сти за успе шно су зби ја ње по ја ва не за-
ко ни то сти и свих об ли ка ко руп ци је.“10)

У прин ци пу тре ба раз ли ко ва ти два основ на об ли ка кор по-
ра тив них од но са са јав но шћу о ко ји ма тре ба во ди ти ра чу на у кре-
и ра њу ових ак тив но сти: а) кор по ра тив ни ПР и б) мар ке тинг ПР.11) 
Кор по ра тив ни PR је усме рен на ства ра ње ими џа (по зна то сти) 
пред у зе ћа у окру же њу. Мно гим пред у зе ћи ма је ве о ма бит но ка ко 
на њих гле да спољ ни свет и у ком све тлу она пред ста вља ју пред-
мет ин те ре со ва ња нај ши ре јав но сти. То је раз лог за што са вре ме не 
ме ђу на род не кор по ра ци је из у зет ну па жњу по све ћу ју кре и ра њу до-
брих од но са са јав но шћу и то ка ко у про гра ми ра њу про мо тив них 
кам па ња, та ко и у обра зо ва њу спе ци ја ли зо ва них слу жби, ко је ће 
од го ва ра ти ин тер ним и екс тер ним по тре ба ма кре и ра ња go od will-a. 
Де ло ва њем PR ме на џе ра ства ра се пред ста ва о фир ми ње ној тр жи-
шној вред но сти, што су ва жни еле мен ти за за јед нич ка ула га ња и у 
по сло ви ма спа ја ња или ства ра ња дру гих асо ци ја ци ја. Кор по ра тив-
ни PR ба ви се та ко ђе и по ди за њем све сти о то ме да пред у зе ће во ди 
ра чу на о за шти ти чо ве ко ве око ли не и ква ли те ту про из во да, као и 
њи хо вој здрав стве ној ис прав но сти. Из у зет но је ва жно стал ним по-

9) Ми ша Сто ја ди но вић, Пе тар Ма тић: „Зе мље у вр тло гу тран зи ци је“, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, Бе о град, 2009, бр. 4/2009, стр. 322.

10) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: Со ци јал не и по ли тич ке дез ор га ни-
за ци је дру штва, Бе о град, 2008, стр. 277.

11) др Алек сан дар Гру бор: Мар ке тинг ис тра жи ва ње, Ин те грал ни део ме ђу на род ног мар-
ке тинг про гра ма, Су бо ти ца, 2007, стр. 89.
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зи тив ним ин фор ми са њем о еко ном ском и тех но ло шком на прет ку 
кор по ра ци је ути ца ти на од но се у по слов ној сфе ри, а ни су рет ки 
слу ча је ви и успе шног ло би ра ња пре ма ак ту ел ној вла сти или ра ди 
укљу чи ва ња над ле жних ми ни стар ста ва др жав не упра ве за успе-
шни је ус по ста вља ње по слов них од но са са парт не ри ма у зе мљи и 
ино стран ству.

Мар ке тинг PR се од но си на ства ра ње по вољ ног ста ва у јав-
но сти у ве зи са про из во дом, услу гом или мар ком ко ју же ли мо да 
пла си ра мо на тр жи ште. Ја сно је да се овај аспект од но са са јав но-
шћу на сла ња на кор по ра тив ни PR, јер се кор по ра тив ни еле мен ти 
ис ти чу и при уво ђе њу но вог про из во да, њи хо вог уна пре ђе ња, по-
бољ ша ња про це са мар ке тинг ко му ни ци ра ња, ис ти ца ња упот пу ња-
ва ња асор ти ма на, кре и ра ње брен да и дру гих раз вој них пла но ва у 
ве зи про из во да и про гра ма пред у зе ћа.12) 

По сто је два де ло ва ња струч ња ка за PR у ор га ни за ци ји: 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 i Bro om гру пи шу у 10 ка те го ри ја рад них за да та-
ка: Спи са тељ ска де лат ност; из да вач ка де лат ност; са рад ња са ме-
ди ји ма; спе ци јал ни до га ђа ји; при пре ма јав них на сту па; во ђе ње 
про гра ма ко му ни ци ра ња; ис тра жи ва ње; са ве то ва ње; об у ча ва ње 
и ин струк та жа за по сле них и упра вља ње. Екс пер ти за при пре ма-
ње и ре а ли за ци ју про гра ма Pu blic Re la ti ons има ју во де ћу уло гу у 
свим си ту а ци ја ма ко је на ла жу из во ђе ње кон крет них ак ци ја, про-
гра ма и у ко ји ма је ва жно да пред у зе ће бр зо ре а гу је на при ли ке у 
окру же њу. Функ ци је и за да ци Pu blic Re la ti ons-а су: а) ис тра жи ва-
ње циљ них јав но сти; б) по др шка упра вљач ком ти му; в) стра те шко 
ко му ни ци ра ње са циљ ним јав но сти ма; г) од но си са мас-ме ди ји ма; 
д) ло би ра ње; ђ) во ђе ње ко му ни ка ци је у кри зним си ту а ци ја ма; е) 
пре зен та ци је и ж) из да ва штво. Од но си са јав но шћу об у хва та ју и: 
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 за сно ва но на исти ни том и све о бу хват ном оба ве ште њу. 
Прак са од но са са јав но шћу као при ме ње ни ме наџ мент пред ста вља 
ди сци пли ну ме наџ мен та. По сло ви PR ме на џе ри де лу ју у свим сфе-
ра ма по слов ног жи во та: а) упра ва; б) би знис и при вре да; в) дру-
штве не за јед ни це и дру штве ни по сло ви; г) обра зов не уста но ве; д) 
бол ни це и здрав ство; ђ) до бро твор не ор га ни за ци је и е) ме ђу на род-
ни по сло ви. Пла ни ра ње Pu blic Re la ti ons-а се у прин ци пи не раз ли-
ку је од про це са пла ни ра ња оста лих по слов них ак тив но сти пред-

12) Исто, 
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у зе ћа. Про цес пла ни ра ња се са сто ји од: ана ли зе ко му ни ка тив ног 
ста ња на ре ла ци ји 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). Ис-
тра жи ва њем се сма њу је не из ве сност, а од лу ке до но се ве ћу из ве-
сност. Фир ма до ла зи до ин фор ма ци ја ко ја ће по мо ћи са гле да ва њу 
ре ал ног ста ња на ре ла ци ји фир ма – јав ност. Ко тлер сег мен ти ра јав-
ност на се дам ре ал них гру па: а) фи нан сиј ска јав ност; б) ме диј ска 
јав ност; в) 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; г) гра ђан ство; д) ло кал на јав ност; ђ) ши ра јав ност и е) 
ин тер на јав ност.

Под стра те ги јом Pu blic Re la ti ons-а 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 и сва кој дру гој је крат-
ко тра јан. Од но сно, као што смо већ на по ме ну ли, реч је о по себ ној 
вр сти ак тив но сти ко је 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 с 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 тра ча ко је се по вре ме но 
ја вља ју“.13)

Фа зе у про це су Pu blic Re la ti ons-а мо гу би ти: а) ана ли за при-
су ства по слов не јав но сти (са ана ли зом ути ца ја мас-ме ди ја и јав но-
сти); б) фор му ли са ње ста ва јав но сти пре ма ор га ни за ци ји; в) фор-
му ли са ње и раз вој стра те ги је и од но са пре ма јав но сти; г) раз вој 
так ти ка, ме то да и тех ни ка PR -а; д) ана ли за ре зул та та PR ак ци је.

У кор по ра циј ском ко му ни ци ра њу тре ба обра ти ти па жњу на 
јав но мње ње, од но сно, 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 ња и 4) етич ко 
убе ђи ва ње. Да кле јав но мње ње об у хва та три зна че ња: а) до ми нан-
ти став дру штва; б) ко лек тив на же ља љу ди и в) су ми ра ње јав ног 
ми шље ња у од но су на не ко од ре ђе но пи та ње.14) Очи глед но је да 
су „од но си с јав но шћу ва жна ком по нен та по слов не еко но ми је и у 
при мар ној су функ ци ји по зи ци о ни ра ња мак си мал ног про фи та. За-
то је функ ци о ни са ње мо дер не ком па ни је не рас ки ди во ве за но за ди-
на мич ки, раз вој ни кон цепт кор по ра тив них од но са с јав но шћу“.15)

13) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у др жав ној упра ви“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1/2010, стр. 209.

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

15) др Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у по слов ној еко но ми ји“, По слов на еко но ми ја, 
Срем ска Ка ме ни ца,  бр. 1/2008, стр. 259.
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НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОРПОРАТИВНОГ 
PR-А У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Јав ни сек тор се ја вља као об лик вр ло ела стич не по ве за но-
сти ор га ни за циј ских мре жа, у ко јем су јав не слу жбе, у нај ши рем 
сми слу ре чи, по ве за не и уну тар и ван са ста ва др жав ног упра вља-
ња, с тим да се ре гу ла ци о ни по тен ци јал др жа ве мо же ко ри сти ти 
код свих, али са мо то ли ко ко ли ко се у сва ком тре нут ку оце њу је 
оп ти мал ним, док раз ви так сва ке мре же, ње на спе ци фич на ди фе-
рен ци ја ци ја и ин те гра ци ја, оста је нео п те ре ће на ну жном кру то шћу 
др жа ве као пра вом огра ни че не си ле. Ши ре је зна че ње про це са мо-
дер ни за ци је упра ве је у то ме, да је, по ред „функ ци о нал не ди фе рен-
ци ја ци је свет ског дру штва, по ред гло ба ли за ци је и по ред све ве ће 
до ступ но сти ин фор ма ци ја, пре стао сва ки раз лог за из два ја ње др-
жав не упра ве из ску па спе ци ја ли зо ва них струч них де лат но сти и 
ње но по себ но тре ти ра ње. Др жав на је упра ва, од но сно да нас све 
ви ше јав на упра ва или упра ва у јав ном сек то ру, јед но од та квих 
спе ци ја ли зо ва них и функ ци о нал но ди фе рен ци ра них под руч ја“.16) 
Упра вља ње др жа вом сма тра Џо зеф Шти глиц, јед но је од „нај зна-
чај ни јих јав них до ба ра: сви ми има мо ко ри сти од бо ље, ефи ка сни-
је и од го вор ни је др жа ве. У ства ри, „до бра др жа ва“ по се ду је оба 
свој ства јав них до ба ра; из ко ри сти ко је она пру ћа, те шко је и не-
по жељ но ис кљу чи ти би ло ког по је дин ца. Ако је др жа ва спо соб на 
да не сма њу ју ћи обим сво јих услу га бу де ефи ка сни ја и да сма њи 
по ре зе, сви има ју ко ри сти. По ли ти чар ко ме ово по ђе за ру ком мо-
же да до би је не што за уз врат, али то је са мо де лић ко ри сти ко је 
до би ја ју оста ли. По себ но тре ба ис та ћи да они што су гла са ли про-
тив по ли ти ча ра ко ји је ус пео ово да оства ри до би ја ју исто ко ли ко 
и они ко ји су се ан га жо ва ли у ње го вој кам па њи, али и по је дин ци 
ко ји ни су гла са ли и бес плат ни ко ри сни ци, тј. они што су на сто ја ли 
да ис ко ри сте по ли тич ке ак тив но сти дру гих.“17) Јав но до бро, ко лек-
тив но до бро, дру штве но до бро, пој мов но се као што смо већ на по-
ме ну ли, у осно ви и у еко ном ском сми слу, раз гра ни ча ва на ра зли ци 
из ме ђу јав них и при ват них до ба ра, од но сно на по де ли при вре де 
на др жав ни, јав ни и при ват ни сек тор. Пр ва ка рак те ри сти ка јав ног 
до бра је у то ме да се њи ме слу жи исто вре ме но ви ше осо ба, тј. ка да 
по је ди нац ко ри сти то до бро, дру ги ни су ис кљу че ни из мо гућ но сти, 
или из ре ал ног ко ри шће ња тог до бра (јав но осве тље ње, мо сто ви, 
пар ко ви, на ци о нал на од бра на, и др.). Дру га ка рак те ри сти ка јав ног 

16) др Дра ган Су бо тић: „Но ви јав ни ме наџ мент у по ли тич ком си сте му Ср би је“, По ли тич ка 
ре ви ја, Бе о град,  бр. 1/2010. стр. 111-112.

17) Џо зеф Шти глиц: Еко но ми ја јав ног сек то ра, Бе о град, 2008, стр. 128, 149.
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до бра пак, по чи ва на чи ње ни ци да ни ко не мо же би ти ис кљу чен из 
ко ри шће ња јав ног до бра. Уз то, јав но до бро се раз ли ку је од при ват-
ног по то ме, што се при ват ним до бром ко ри сти по пра ви лу јед на 
осо ба, а ако хо ће ње га да ко ри сти и дру га, она мо ра пла ти ти тр жи-
шну це ну услу га. Јав на до бра су „на при мер, раз не услу ге др жа-
ве на под руч ју од бра не, суд ства, обра зо ва ња, зна но сти, кул ту ре, 
здрав ства, ко му нал них де лат но сти, оп ште за ко но дав не ре гу ла ти ве 
и слич но. То су, ма ње или ви ше, ти пич на јав на до бра.“18)

Јав но при ват но парт нер ство (ЈПП или енгл. PPP) ЈЕ за јед-
нич ко, ко о пе ра тив но де ло ва ње јав ног сек то ра с при ват ним сек то-
ром у „про из вод њи јав них про из во да или пру жа њу јав них услу га. 
Циљ јав ног при ват ног парт нер ства је еко но мич ни ја, де ло твор ни-
ја и учин ко ви ти ја (успе шни ја) про из вод ња јав них про из во да или 
услу га у од но су на тра ди ци о на лан на чин пру жа ња јав них услу га. 
Јав но-при ват но парт нер ство мо же се опи са ти као ко о пе ра ци ја из-
ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра на под руч ју пла ни ра ња, про из вод-
ње, пру жа ња, фи нан си ра ња, по сло ва ња или на пла те јав них по сло-
ва. Јав ни сек тор се том при ли ком ја вља као про из во ђач и по ну ђач 
та кве са рад ње – као парт нер ко ји уго ва ра де фи ни ше вр сте и обим 
по сло ва или услу га ко је на ме ра ва пре не ти на при ват ни сек тор и 
ко ји оба вља ње јав них по сло ва ну ди при ват ном сек то ру. При ват-
ни сек тор се ја вља као парт нер ко ји по тра жу је та кву са рад њу, уко-
ли ко мо же оства ри ти по слов ни ин те рес (про фит) и ко ји је ду жан 
ква ли тет но из вр ша ва ти уго вор но до би је не и де фи ни са не по сло ве. 
Ка рак те ри сти ке про јек та ЈПП су: а) ду го роч на уго вор на са рад ња 
(20 до 25 го ди на) из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра; б) ствар на 
пре ра спо де ла по слов ног ри зи ка (по бољ ша ње ква ли те та услу га) 
и в) све о бу хват на од го вор ност на стра ни при ват ног сек то ра. Из 
прет ход ног опи са јав но-при ват ног парт нер ства про из ла зи да је 
ЈПП сво је вр сни об лик при ва ти за ци је, али по де фи ни ци ји ипак не 
спа да у под руч је при ва ти за ци је. Јав не по сло ве мо же јав на упра ва 
оба вља ти у лич ној ре жи ји, од но сно вла сти тим сред стви ма и вла-
сти тим осо бљем. Ме ђу тим, у по је ди ним слу ча је ви ма јав на упра ва 
ни је у мо гућ но сти не по сред но оба вља ти јав не по сло ве у вла сти-
тој ре жи ји, нај че шће из два раз ло га: а) због не до вољ не струч но-
сти де лат ни ка јав не упра ве, ка да су у пи та њу спе ци фич но струч ни 
по сло ви (нпр. ме ди ци на, наф та и сл.); б) због ве ли ких тро шко ва 
из вед бе јав них по сло ва у вла сти тој ре жи ји (нпр. на бав ка гра ђе вин-
ске ме ха ни за ци је).

18) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: „Јав но упра вља ње и мо дер ни за ци ја јав ног сек то ра Ср-
би је“, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 2/2010. стр. 73-74.
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Јав на упра ва та да ко ри сти тра ди ци о нал не мо де ле из вр ша-
ва ња јав них по сло ва: а) јав ни кон курс, ко јом при ли ком се скла па 
тр го вач ки уго вор из ме ђу јав не упра ве и при ват ног сек то ра, а ко ји 
се сма тра мо де лом уоби ча је не на бав ке (мо дел уоби ча је не на бав ке 
не мо же се сма тра ти јав но при ват ном са рад њом ако ни је при сут на 
ду го роч на са рад ња и ако не ма рас по де ле по слов ног ри зи ка из ме-
ђу јав ног и при ват ног сек то ра); б) фор мал на или ор га ни за циј ска 
при ва ти за ци ја, ка да се јав на упра ва ја вља као осни вач тр го вач ког 
дру штва с ци љем оба вља ња спе ци фич них струч них јав них по сло-
ва (нпр. КБЦ, по шта, ко му нал на дру штва и сл.). Јав но-при ват но 
парт нер ство по зи ци о ни ра но је из ме ђу тра ди ци о нал них об ли ка 
оба вља ња јав них по сло ва и при ва ти за ци је, и мо же се ја ви ти у сле-
де ћим об ли ци ма: 1) не фор мал на ко о пе ра ци ја, као об лик са рад ње 
из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра, ис кљу чи во на ра зи ни раз ме не 
ин фор ма ци ја и као при прем ни об ли ци бу ду ће са рад ње; 2) јав но-
прав ни ко о пе ра тив ни уго во ри, од но сно кон це си ја, ка да при ват ни 
сек тор до би ва пу тем јав ног так ми че ња кон це си ју на из град њу и 
ко ри шће ње од ре ђе ног јав ног до бра, при че му при ват ни сек тор има 
пра во вр ши ти на пла ту од ре ђе них на док на да, од но сно, оства ри ва-
ња при хо да на јав ном до бру, уз пла ћа ње кон це си је јав ном сек то ру; 
3) ци вил но-прав ни ко о пе ра тив ни уго во ри, од но сно ду го роч ни уго-
во ри о нај му, ли зинг, на бав ци и пру жа њу услу га, са ко о пе ра тив ним 
еле мен ти ма, а ко ји се од но се на пла ни ра ње, из град њу, фи нан си ра-
ње, по сло ва ње и упра вља ње јав ним по сло ви ма или јав ним до бри-
ма; 4) де ли мич на при ва ти за ци ја, ка да јав ни сек тор усту па део свог 
осни вач ког пра ва при ват ном сек то ру на на чин да за др жа ва ве ћин-
ско вла сни штво, чи ме се ства ра осно ва за ду го роч ну струк тур ну 
са рад њу из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра и за јед нич ко пру жа ње 
јав них услу га; 5) дру штве но-прав на ко о пе ра ци ја.“19) Др жа ва мо же 
да обез бе ди сле де ће вр сте јав них до ба ра: „1) чи ста јав на до бра; 2) 
не чи ста јав на до бра; 3) ме шо ви та јав на до бра и 4) за слу жна (ме ри-
тор на) јав на до бра. Чи ста јав на до бра има ју два ка рак те ри стич на 
свој ства: пр во, реч је о до бри ма у чи јој по тро шњи не ма ис кљу чи-
во сти (енг. no nex clu da bi lity), дру го, реч је о до бри ма у чи јој по тро-
шњи не ма ри ва ли те та (енг. non ri val ness).“20)

На осно ву из не тог мо же се за кљу чи ти да је „јав ни ме наџ-
мент стра те шко и так тич ко пла ни ра ње, усме ра ва ње, ко ор ди ни-
ра ње, мо ни то ринг и кон тро ла ак тив но сти ор га ни за ци ја др жав не 
упра ве и јав ног сек то ра ко је во де јав ни ме на џе ри, уз лич ну од го-

19) др Дра ган Су бо тић: „Јав но упра вља ње и мо дер ни за ци ја јав ног сек то ра Ср би је“, По ли-
тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 2/2010. стр. 85-106.

20) др Дра ган Су бо тић: Но ви јав ни ме наџ мент, књ. 9, Бе о град, 2010, стр. 35.
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вор ност за ре зул тат. Јав ни ме наџ мент ка рак те ри ше спе ци фич ност 
ка дров ске функ ци је, стро жи усло ви за при јем ка дро ва, про цес јав-
ног бу џе ти ра ња, ста бил на ор га ни за ци ја ко ја шти ти јав ни а не за-
до во ља ва при ват ни ин те рес и по се бан си стем лич не од го вор но сти. 
Прав ни ам би јент јав ног ме наџ мен та чи не Устав, За кон о др жав ној 
упра ви, За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма, За кон о оп штим и по-
себ ним управ ним по ступ ци ма. Ка ко на ша зе мља по ста је кан ди дат 
за ула зак у Европ ску Уни ју, цео си стем основ ног и управ ног за-
ко но дав ства мо ра би ти при ла го ђен кор пу су Европ ског пра ва, по-
зна тог Asqu is Com mu na ut ta i re. Но ви јав ни ме наџ мент ка рак те ри шу 
сле де ћи прин ци пи: 1. функ ци о нал на ана ли за и сма ње ње тро шко ва 
уз по ве ћа ње ефи ка сно сти кроз укла ња ње не по треб них по сло ва и 
ду пли ра ња; 2. сма њи ва ње (dow nsi zing, re trenchment) сма њи ва ње 
бро ја ор га на др жав не упра ве; 3. ме на џе ри ја ли зам. Ра сту ћа при ме-
на ме то да ра да при ват ног сек то ра у ра ду др жав не упра ве; 4. де цен-
тра ли за ци ја. Мак си мал но при бли жа ва ње про це са од лу чи ва ња ко-
ри сни ци ма; 5. при ва ти за ци ја. По ве ра ва ње вр ше ња не ких по сло ва и 
за да та ка ор га на и ор га ни за ци је јав них упра ва – при ват ном сек то ру; 
6. де би ро кра ти за ци ја. По бољ ша ње од но са са гра ђа ни ма и пре тва-
ра ње јав не упра ве у сер вис ко ри сни ка. Ре струк ту ри ра ње др жав не 
упра ве и при ме на но вих ме то да као што су упра вља ње ци ље ви ма 
и упра вља ње ре зул та ти ма, бен чмар кинг – ана ли за нај бо ље прак се 
у дру гим сре ди на ма; 7. ко ри шће ње ре зул та та до ко јих се до ла зи 
еко ном ском ана ли зом.“21)

Што у по слов ном, од но сно у рав ни јав ног упра вља ња зна-
чи ди ле ма: јав на слу жба, сер вис гра ђа на или ин стру мент удру же не 
вла сти мо но пол фи зич ке при ну де пре ма гра ђа ни ма? Ука зу је мо, на 
при ме ру јав не упра ве у да на шње вре ме „јав на упра ва мо же и да 
„про да је“ сво је услу ге. Мо де ран јав ни сер вис у ста њу је да сво је 
ан га жо ва ње по кри ва из соп стве них при хо да. 

У осно ви за ко но дав не ре фор ме зе ма ља у тран зи ци ји на ла-
зи ло се ве ро ва ње да су но ви прав ни окви ри нај бит ни ји еле мент на 
пу ту ре фор ме јав не упра ве. На цр те но вих за кон од ли ко ва ло је или 
при хва та ње за пад них мо де ла или ожи вља ва ње прет ко му ни стич-
ких тра ди ци ја. Про бле ми овог при сту па би ли су тро стру ки: мно ги 
ре форм ски пред ло зи но вих за ко на ни ка да ни су би ли при хва ће ни, 
мно ги но ви за ко ни ни су би ли им пле мен ти ра ни, а ка да се де ша ва ло 
и јед но и дру го, ре зул та ти су че сто би ли огра ни че ни због то га што 
су но ви за ко ни би ва ли на ка ле мље ни на ста ре и не а де кват не ор га-
ни за ци о не струк ту ре. Сто га се мо же кон ста то ва ти да за ко но дав ни 

21) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: „Но ви јав ни ме наџ мент у по ли тич ком си сте му Ср би је“, 
По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 1/2020, стр. 107-108.
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при ступ ре фор ми јав не упра ве ни је дао од го ва ра ју ће ре зул та те и 
на пу шта ње тог при сту па у мно гим зе мља ма тран зи ци је ло гич на је 
кон се квен ца те окол но сти.22)

У том сми слу, кор по ра тив ни од но си с јав но шћу у јав ном 
сек то ру су ва жни за функ ци о ни са ње по ли тич ког и при вред ног си-
сте ма јед не зе мље, по себ но де ре гу ла ци је по сто је ћег си сте ма, као 
и због чи ње ни це да „низ ин ди ка то ра, не е фи ка сност у ра ду, по ли-
тич ко на сле ђе, енорм ни тро шко ви, не за до во ља ва ју ћа струч ност, 
ни зак тех но ло шки ни во, итд., не дво сми сле но ука зу је на окол ност 
да су са зре ли усло ви за раз ма тра ње пи та ња у ве зи са основ ним 
ори јен та ци ја ма и прав ци ма са вре ме не управ не ре фор ме и у на шој 
зе мљи“,23) од но сно, ка ко на во де по је ди ни ауто ри, ова квом про јек ту 
тре ба, пре све га при ћи са „ста но ви шта „упра ве као сло же ног си-
сте ма за дру штве ну ре гу ла ци ју“, и у том сми слу кон струк тив ном 
ак ти ви ра њу од го ва ра ју ћих ка дров ских, тех но ло шких и ор га ни за-
ци о них фак то ра у ко ор ди на ци ји и ре а ли за ци ји ова квог иза зов ног 
по ду хва та“.24)

Ва жне де тер ми ни ра ју ће ка рак те ри сти ке кор по ра тив них од-
но са с јав но шћу, на при мер, у јав ном сек то ру су: а) од но си с јав-
но шћу су спе ци фич на функ ци ја упра вља ња, б) од но си с јав но шћу 
пред ста вља ју сво је вр сно уме ће по је дин ца или гру па љу ди, в) од-
но си с јав но шћу су усме ре ни на по сти за ње хар мо ни је у дру штве-
ном си сте му, г) од но си с јав но шћу су за сно ва ни на сми шље ном, 
пла ни ра ном и стал ном на сто ја њу да се ус по ста ви и одр жа ва ме-
ђу соб но раз у ме ва ње из ме ђу еми тен та (ор га ни за ци о ног си сте ма) и 
ре ци пи јен та (јав но сти), д) од но си с јав но шћу се за сни ва ју на дво-
смер ном ко му ни ци ра њу из ме ђу ор га ни за ци о ног си сте ма и окру же-
ња (јав но сти), ђ) од но си с јав но шћу де фи ни шу ни во од го вор но сти 
ру ко вод ства у ве зи са ува жа ва њем ин те ре са јав но сти, е) од но си 
с јав но шћу су пре по зна тљи ви по ме ђу соб ном при ла го ђа ва њу по-
слов ног си сте ма и циљ них гру па у окру же њу.

Исто риј ски раз вој дру штва, ње них ор га на као и дру гих по-
ли тич ких ин сти ту ци ја по ка зу је да су др жа ва и др жав на упра ва 
„про шле вр ло зна чај не ета пе раз во ја и пре о бра жа ја ко је мо же мо 
пра ти ти у че ти ри ди мен зи је: 1) ши ре ње др жав не де лат но сти и раст 
оп се га др жав не ор га ни за ци је, 2) сме њи ва ње кон цен тра ци је и де-
кон цен тра ци је др жав не вла сти и ути ца ја, 3) ме ња ње од но са из ме ђу 

22) У: мр Де јан Ми лен ко вић, др Во јин Ра кић, Сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма и јав на 
упра ва, Бе о град, 2005.

23) др Ду шко Ра до са вље вић, Ме наџ мент јав не упра ве, Ба ња Лу ка, 2006, стр. 236-237.

24) Исто,
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ор га ни за ци је и ин сти ту ци је као глав них струк тур них об ли ка др жа-
ве и др жав не упра ве, 4) по ми ца ње те жи шта ци ље ва и по сло ва др-
жа ве и др жав не упра ве од оси гу ра ња вла сти пре ма за да ци ма ко ји 
об у хва та ју по јам јав не слу жбе.25) На ве де ни прав ци ре фор ме јав не 
упра ве као ва жног по ља јав ног сек то ра, под ра зу ме ва и осо бен мо-
дел кор по ра тив них од но са с јав но шћу, а ја сно од ре ђе ним циљ ним 
гру па ма, ин стру мен ти ма, про мо ци о ним мик сом и од но сом пре ма 
ме ди ји ма (екс тер ни од нос с јав но шћу). Ка да је реч о управ ним 
ре фор ма ма, по себ но ме сто при па да Ве ли кој Бри та ни ји, зе мљи с 
дру гом тра ди ци јом ви со ко вред но ва не и це ње не др жав не слу жбе. 
По ред то га, бри тан ски ви со ки др жав ни слу жбе ни ци су моћ на ели-
та бри тан ско га дру штва. Иако се ов де не би оче ки ва ла си ту а ци ја у 
аме рич ком сти лу, Бе ли ка Бри та ни ја је мно го ви ше од САД-а, по-
ста ла про то тип ме на џер ске кли јен те ли стич ки ори јен ти са не, ком-
пе те тив не јав не слу жбе от кад је Мар га рет Та чер (Mar ga ret Thatch-
er) по ста ла пре ми јер, 1979. го ди не. Раз вој јав ног сек то ра и јав не 
упра ве у Не мач кој пред ста вља управ ни мо дел и пут ко ји, осим што 
но си озна ку „кла сич не“ управ не тра ди ци је у кон ти нен тал ној Евро-
пи, по се ду је не ке по себ но сти ко је су ка рак те ри стич не за не мач ко/
аустриј ску управ ну тра ди ци ју.26) Не га тив на ис ку ства с др жа вом у 
20. ве ку али и не га тив на оче ки ва ња од мо гу ћих ме ђу др жав них ору-
жа них су ко ба у бу дућ но сти тре ба ла би би ти до вољ на да обра зло жи 
по тре бу ко ре ни тих про ме на уло ге др жа ве у дру штву.27)

Упра во на при ме ру ре фор ме јав не упра ве у Ве ли кој Бри та-
ни ји са гле да ва се ре ла ци ја: но во јав но упра вља ње – кор по ра тив-
ни од но си с јав но шћу. Енер гич ни је ре фор ми са ње Бри тан ске јав не 
упра ве у сме ру оп ште „де кон цен тра ци је и пре ла ска на не др жав не 
но си о це по че ло је у вре ме вла да ви не кон зер ва тив не стран ке под 
вођ ством Мар га рет Та чер и Џо на Меј џо ра од 1979 до 1997. го ди-
не. Ра ди кал ни зах те ви ко ји су пред у зе ти у то вре ме би ли су ин-
спи ри са ни нео ли бе рал ним док три на ма у еко но ми ји и пре не се ни 
на др жав ни си стем упра вља ња“.28) Еко но ми ја Ве ли ке Бри та ни је је 
у то вре ме про ла зи ла кроз кри зу ве за ну за рас пад ра ни јег ко ло ни-
јал ног цар ства, при вред ни за стој и по сле ди це оп ште кри зе ко је су 
за хва ти ле ин ду стриј ски свет. Већ 1979. го ди не по зва ни су успе шни 
при ват ни ме на џе ри као са вет ни ци бри тан ске вла де, а 1980. го ди не 
је по че ло си стем ско и оп ште ис тра жи ва ње успе шно сти упра вља ња 

25) Еуген Пу сић, Др жа ва и др жав на упра ва, Прав ни фа кул тет За греб, 1999, стр. 427.

26) Ин ге Пер ко Ше па ро вић, „Мо де ли упра ве и ло кал не са мо у пра ве“, По ли тич ка ми сао, 
За греб, 2002, стр. 31.

27) Исто

28) Еуген Пу сић, Др жа ва и др жав на упра ва, op. cit.. стр. 390-391.
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и функ ци о ни са ња ин фор ма ци о не мре же у цен трал ним ми ни стар-
стви ма. Го ди не 1982. вла да пред у зи ма слу жбе ну ини ци ја ти ву за 
ре фор ми са ње фи нан сиј ског упра вља ња, а 1988. го ди не об ја вљу је 
про грам „Сле де ћи ко ра ци“ ко ји ма је ре фор ма усме ре на на пре тва-
ра ње др жав ног упра вља ња у по слов ни ме наџ мент.

Ре фор ме бри тан ске јав не упра ве (Но ви јав ни ме наџ мент) 
об у хва та ју две гру пе ме ра: 1) пре но ше ње управ них за да та ка са 
др жав них на не др жав не но си о це, и 2) по бољ ша ње ра да у упра ви 
уво ђе њем ме то да ко је су се по ка за ле успе шним у при ват ном сек то-
ру, од но сно у при вред ним ор га ни за ци ја ма. Овим је ујед но и по чео 
про цес из јед на ча ва ња до та да тра ди ци о нал но уз диг ну тог ста ту са 
др жав них слу жбе ни ка, са оп штим ста ту сом за по сле них.

При ва ти за ци ја у Ве ли кој Бри та ни ји ни је са мо пи та ње управ-
не ре фор ме. Као глав на спор на тач ка у рас пра ви ла бу ри ста и кон-
зер ва ти ва ца, она је би ла и део по ли тич ког ста ва кон зер ва ти ва ца, 
а еко ном ска не у спе шност на ци о на ли зо ва них ин ду стри ја са мо 
до дат ни ар гу мент. За вре ме вла да ви не Та чер и Меј џо ра при ва ти-
зо ва не су ра ни је на ци о на ли зо ва не гра не као што су: снаб де ва ње 
енер ги јом (гас. стру ја),  про из вод ње че ли ка, же ле зни ца, по шта, ло-
кал ни са о бра ћај у мно гим ме сти ма. По ред то га, при ва ти зо ва но је 
ра ни је јав но во до снаб де ва ње, по штан ска бан ка, ра дио, те ле ви зи ја, 
шу мар ска пред у зе ћа, до ко ви, не ки аеро дро ми, осла бље на кон тро-
ла над упо тре бом атом ске енер ги је у ци вил не свр хе. Из ме ђу 1979. 
и 1995. го ди не др жа ва је про да ла при ват ни ци ма 51 ве ли ко јав но 
пред у зе ће за 55 ми ли јар ди фун ти, што је пред ста вља ло око 4% 
укуп ног др жав ног рас хо да у том вре ме ну. Ме ре при ва ти за ци је су 
зна чи ле знат но сма ње ње јав ног сек то ра и гу би та ка, али број ча но 
се  са мо др жав на упра ва ни је то ли ко сма њи ла јер се у при ва ти зо-
ва ним пред у зе ћи ма ко ја вр ше де лат ност од јав ног ин те ре са мо ра ју 
уве сти ме ре по у зда не ре гу ла ци је и над зо ра.

Сма њи ва ње оби ма др жав не упра ве, као и јав не упра ве уоп-
ште, је глав ни циљ ре фор ме јав не упра ве. Он се не по сти же са мо 
при ва ти за ци јом не го и свим дру гим ме ра ма ко је би тре ба ло при-
ме ни ти на др жав ну упра ву ка ко би се по сти гао ефе кат тзв. „вит ког 
ме наџ мен та“ ко ји је раз ви јен у при вред ним пред у зе ћи ма.29) С об-
зи ром на број и обим пред у зе тих ре форм ских ини ци ја ти ва Бри тан-
ски је мо дел по стао узо ром за зе мље ОЕЦД-а, али и за моћ не фи-
нан сиј ске ин сти ту ци је (ММФ и Свет ску бан ку) као до на то ре ко ји 
тај мо дел „пре по ру чу ју“ (на ме ћу) зе мља ма – ови сни ца ма о тим до-
на ци ја ма, би ло да оне при па да ју све ту тран зи циј ских зе ма ља или 
зе мља ма у раз во ју. 

29) Еуген Пу сић, исто, стр. 427.
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Раз лог је у то ме што бри тан ски мо дел у се би у нај ве ћој мо-
гу ћој ме ри уте ло вљу је нео ли бе рал ну ми сао, ко ја пре о вла да ва у 
раз ви је ним зе мља ма у по след ње две де це ни је као и про во ђе ње 
нео ли бе рал них прин ци па у прак су чи та вог спек тра ре фор ми ко је 
ди рект но зах те ва ју јав ни сек тор.

Кад је Мар га рет Та чер на пу сти ла вла ду 1990. го ди не, би ло 
је фор ми ра но 25 аген ци ја, с тим да су број не ак тив но сти иден ти-
фи ко ва не за ста тус аген ци је. За  вре ме Ма јо ро ве вла де, по ли ти-
ка сле де ћег ко ра ка је ак це ле ри ра ла: 1997. го ди не по сто ја ло је 130 
аген ци ја с 387.000 др жав них слу жбе ни ка, што пред ста вља око 74% 
свих др жав них слу жбе ни ка. Раз ло ге за та кав бр зи раз вој Lee и дру-
ги ви де у то ме што је „сле де ћи ко рак обе ћа вао ми ни стри ма сло бо-
ду од ба вље ња де та љи ма из вр ше ња; нај ви шим слу жбе ни ци ма сло-
бо ду да де лу ју као са вет ни ци ми ни ста ра, а слу жбе ни ци ма сред њег 
ни воа сло бо ду да упра вља ју“ (Lee/Jo nes/Bur nham, 1998.). Уз то, ова 
је по ли ти ка има ла и пре ми је ро ву по др шку. За вре ме Ма јо ро ве вла-
де уве де на је оба ве за пе то го ди шњег пре гле да Pri or Op ti ons, ко ја је 
зах те ва ла ис пи ти ва ње је ли за од ре ђе ну ак тив ност ста ту са аген ци је 
и да ље од го ва ра ју ћи или би тре ба ло пре фе ри ра ти не ки дру ги аран-
жман (при ва ти за ци ју, уго ва ра ње).30)

Мо дел кор по ра тив них од но са с јав но шћу, на при ме ру на ве-
де не при ва ти за ци је  вој во да Ен гле ске и Вел са, зна чио је и дру га чи-
је кор по ра тив но-мар ке тин шке осно ве ин тер них од но са с јав но шћу, 
усме ре ног пре ма за по сле ни ма, од но сно, ин тер ним сте ик хол дер си-
ма у овим кор по ра ци ја ма. Оне се из во де из не ких ка рак те ри сти ка 
овог ре форм ско-по слов ног про це са. У пр вих пет го ди на је до шло 
до ве ли ких про ме на у увре же ним ста во ви ма и на чи ну раз ми шља-
ња ру ко во ди о ца и по сло ва њу во до вод них пред у зе ћа, као што су: 1) 
По слов ни пла но ви су се фо ку си ра ли на за до во ља ва ње утвр ђе них 
стан дар да у пру жа њу услу га; 2) Стра те ги ји људ ских ре сур са је по-
чео да се при да је све ве ћи зна ча ја пр вен стве но из раз ло га што су 
во до вод на пред у зе ћа мо ра ла знат но да сма ње број за по сле них да 
би се по сти гли за цр та ни ци ље ви ве за ни за тро шко ве по сло ва ња; 
3) По ве ћа ње пла та је мо ра ло да пра ти или да бу де не знат но из над 
сто пе ин фла ци је због сма ње ња бро ја за по сле них; 4) Уве де ни су си-
сте ми сти му ла тив ног на гра ђи ва ња да би се за по сле ни мо ти ви са ли 
да ис пу ња ва ју све зах тев ни је ци ље ве, као и си сте ми оце њи ва ња да 
би за по сле ни би ли упо зна ти са ре зул та ти ма ко је су по сти гли и да 
би се аде кват но утвр ди ле по тре бе за да љим уса вр ша ва њем, обу ком 
и слич но.31)

30) Ин ге Пер ко Ше па ро вић, „Мо де ли упра ве и ло кал не са мо у пра ве“, op. cit., стр. 38.

31) На ве де но пре ма: др Дра ган Су бо тић: Ре сур си јав не по ли ти ке, упра ве и ад ми ни стра ци је 
Ср би је у тран зи ци ји (1990-2008), Бе о град, 2009, стр. 123-124.
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Ин тер ак ци ја но вог јав ног ме наџ мен та и кор по ра тив них од-
но са с јав но шћу у јав ном сек то ру, на при ме ру при ва ти за ци је јав не 
упра ве у Ве ли кој Бри та ни ји, по ка зу је се као ефи ка сан, ра ци о на лан 
и ди на ми чан мо дел мо дер ни за ци је јав ног сек то ра, а ти ме и де мо-
кра ти за ци је и (де)ре гу ла ци је по ли тич ког си сте ма Ср би је,укљу чу-
ју ћи у усло ви ма при ва ти за ци је и нео п ход ну ди мен зи ју со ци јал не 
прав де у сми слу да се “Ролс по све тио фор му ли са њу ли бе рал не те-
о ри је прав де, као при хва тљи ве ал тер на ти ве ути ли та ри зму”, од но-
сно “за ути ли та ри зам и са ма прав да пред ста вља са мо вид ко ри сног 
на чи на унапређења оп штег до бра”32) Ова ши ра те о риј ска ди мен-
зи ја кор по ра тив них од но са с јав но шћу у јав ном сек то ру, мо гућ је 
пра вац раз ли ко ва ња нео ли бе рал ног и кла сич ног кон цеп та др жа ве 
у ре фор ми јав ног сек то ра.33)

Dra gan Su bo tic

CORPORATIVE RELATIONS WITH THE PUBLIC AND 
(DE)REGULATION OF PUBLIC SECTOR IN SERBIA

Sum mary
Aut hor de fi ned com mu ni co lo gi cal di men sion of the cor po ra ti-

ve re la ti ons with the pu blic in pu blic sec tor on the ba sis of Ko et tler’s 
fo un da tion (re la ti ons with the me dia, the me dia, lobbying, etc.), with 
una vo i da ble di vi sion on cor po ra ti ve and mar ke ting di men sion. Al so, 
the aut hor de fi ned ten ac ti vi ti es wit hin the pu blic re la ti ons, such as co-
o pe ra tion with the me dia on spe cial events, pre pa ra tion of pu blic per-
for man ces, re se arch, co un se ling, tra i ning or ma na ge ment. In li ne with 
it, the aut hor pre sen ted se ven gro ups of tar ge ted pu blic in qu e sti on: 
fi nan cing, the me dia, the sta te with its own in sti tu ti ons, the ci ti zens, lo-
cal small and lar ge pu blic with pre ci sely de fi ned the me dia, the me dia 
mass com mu ni ca ti ons, types of the me dia as well as the re la ti ons of the 
me dia and cen sor ship in con tem po rary so ci ety. The aut hor al so ana-
lyzed in ter ac tion bet we en pu blic re la ti ons and pu blic sec tor, along with 
so me ot her no ti ons re la ted to the analysis of mo dern cor po ra ti ve re la ti-
ons with the pu blic. Pu blic sec tor, as a part of po li ti cal system, gre atly 

32)  Вељ ко Ду бље вић: При ме на Рол со вих прин ци па прав де кроз по ја ве: ра ци о нал но и ра-
зло жно, у: Прав ни жи вот бр. 14/2007. стр. 400.

33)  У том по гле ду ва ља ви де ти на ста вак ових ту ма че ња Рол со ве ми сли у сми слу Ха бер ма-
со ве кри ти ке Рол со ве кон цеп ци је прав де: «Ролс на гла ша ва по ли тич ки ка рак тер прав де 
као не при стра сно сти, а по Ха бер ма су то зна чи да је нео п ход но до ка за ти не у трал ност, 
а по што је по диг нут вео не зна ња и кон тро верз ност ове кон цеп ци је». (Ка ко ту ма чи ти 
Ха бер ма со ву кри ти ку Рол со ве кон цеп ци је прав де, у: «Прав ни жи вот», бр. 14. 2008. стр. 
343).
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de ter mi na tes mac ro-so cial re la ti ons wit hin who le so ci ety, in par ti cu lar 
in the fi eld of eco nomy, or in the fi eld of ac ti vity of pu blic sec tor tran-
sfor ming it self on the prin ci ples of pri va te-pu blic part ner ship. In such 
so cio-po li ti cal and bu si ness en vi ron ment pu blic re la ti ons be co me an 
im por tant part of de re gu la tion, or, lo o king at it from a broad per spec ti-
ve, or so cial mo der ni za tion in Ser bia. Sig ni fi can ce of this re se arch is in 
de fi ning the sta tus and ro le of cor po ra ti ve re la ti ons with the pu blic in 
con tem po rary so ci ety, along with pre ci se de ter mi na tion of cor po ra ti ve 
bu si ness in ter ac ti ons with pu blic re la ti ons, in which a mo dern cor po ra-
tion, as a eco no mic su bject in so ci ety, has im por tant ro le.
Key Words: cor po ra ti ve re la ti ons with the pu blic, pu blic sec tor, de re gu la tion, 

so ci ety
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