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Сажетак
Ауторпишеомедијскојдимензији,односнокомунико
лошкимпољимаодносасјавношћуу(пост)модерном
друштвупрецизнодефинишућипојамкорпоративних
комуникација, карактеру и суштину медија и медиј
ских система, сагледава их политичким освртом на
суштину, положај и улогу масовних медија у плура
листичкомдруштву.Истотако, аутор дефинише и
маркетиншку, профитну димензију масмедија, по
себноначинпословања,узнеизбежнеетичкедилеме
медијскихактивности,штојевеомаважнозаземље
утранзицији.Уобличавамогућемоделеорганизације,
управљањаиделовањамедијскихсистемакојиимају
важнуулогу у креирањуоптималног,функционалног
и профитабилног модела информисања у друштву.
Онтреба да буде резултат консензуса релевантних
друштвенихсубјекта,алиидемократскеконститу
циједруштва,правнедржавеиутемељеногцивилног
друштва. Заправо, корпоративни приступ мултиме
дијима треба да обезбеди функционисање медијског
системанадвострукомнивоу:достигнућимамодерне
технологијеипрофитномпринципу.Тосвевишеодре
ђујеорганизациономедијскидизајнинформационоко
муниколошкихсистема,начинуправљањаипослова
њаутржишномдруштву.

* На уч ни саветник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** 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), 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 Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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Кључнеречи:медији,друштво,односисјавношћу....

1.МЕДИЈСКАДИМЕНЗИЈА
КОРПОРАТИВНИХКОМУНИКАЦИЈА

(Пост)ин ду стриј ско дру штво, у ства ри Дру ке ро во ин фор ма-
тич ко дру штво зна ња ин фор ма ци ја и ино ва ци ја у 21. ве ку, пре фе-
ри ра ће ме диј ску ди мен зи ју од но са с јав но шћу као бит ну ком по-
нен ту (пост)мо дер ног дру штва. За на ше дру штве не при ли ке ко је 
ка рак те ри шу дру штво у тран зи ци ји, ва жан је те о риј ско ме то до ло-
шки при ступ тран зи ци о ног то ка Ср би је, на ро чи то ње го вог „по ли-
тич ког об ли ка ко ји се де лом од ви ја у пот пу но спе ци фич ним усло-
ви ма – ра та, санк ци ја и нај зад, на кон де мон ти ра ња ауто ри тар ног 
ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа – но вих усло вља ва ња и не из ве-
сно сти“.1)

Овај осо бе ни при ступ зах те ва пре ци зи ра ње кор по ра тив них ко-
му ни ка ци ја, по себ но од но са с јав но шћу у пост мо дер ном дру штву 
где по је ди нац-ин ди ви дуа има ва жну уло гу у де фи ни са њу по ло жа-
ја, уло ге и зна ча ја ме ди ја у дру штву, укљу чу ју ћи и не ке ши ре прет-
по став ке, на при мер, де мо крат ски кон цепт дру штва, вла да ви ну 
пра ва, по што ва ња људ ских пра ва сло бо да и слич но.

По јам ко му ни ка ци ја озна ча ва из ме ну по ру ка из ме ђу две или 
ви ше осо ба. Осо ба или осо бе од ко јих по ру ке по ти чу на зи ва ју се 
твор ци или да ва о ци, а они ко ји је при ма ју – при ма о ци по ру ке, с 
тим да сва ко мо же исто вре ме но би ти и да ва лац и при ма лац ра зних 
по ру ка. Сва ка по ру ка има свој са др жај и фор му, ве зе ко ји ма се ши-
ри и сред ства ко ји ма се пре но си. Она та ко ђе има и сво је да ва о це 
(твор це) и циљ ко јем је на ме њен.“2) Као глав ни ко лек тив ни из вор 
ин фор ма ци ја и сли ка, „ме ди ји има ју ви ше стру ку уло гу и за до во-
ља ва ју број не лич не по тре бе. На лич ном ни воу они обез бе ђу ју ве-
зу са ши рим дру штве ним гру па ма, а на кра ју и ин ди рект не ве зе 
са дру гим љу ди ма и у од ре ђе ној ме ри осе ћај по ве за но сти и со ли-
дар но сти. (С дру ге стра не, ме ди ји исто та ко мо гу да по ја ча ју осе-
ћај изо ло ва но сти и по је дин ца учи не још упла ше ни јим од спољ ног 
све та). Та ко ђе, мо гу да бу ду и емо тив ни вен тил – да иза зо ву љут њу, 
осе ћа ње сим па ти је, стрес или до не су олак ша ње. Ме ди ји пру жа-
ју ра зо но ду, за ба ву и опу шта ње. Али пру жа ју и ин фор ма ци је (или 
1)  Рад ми ла На ка ра да, „Тран зи ци ја од ауто ри тар ног ка де мо крат ском по рет ку – ком па ра-

тив ни осврт“, ГодишњакФПН, бр. 2, Бе о град, 2008, стр. 309.
2)  Сла ђа на Ми лен ко вић, Медијскакултура, С. Ми тро ви ца, 2007, стр. 6.
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ми то ве и дез ин фор ма ци је) о про шло сти и са да шњо сти ко је по ма-
жу у фор ми ра њу за јед нич ке кул ту ре и си сте ма вред но сти, тра ди-
ци је и огле да на свет. По не кад ме ди ји за до во ља ва ју и по тре бе ма-
њи на и кул тур них под гру па у окви ру ве ће за јед ни це снаб де ва ју ћи 
их ло кал ним ве сти ма и за бав ним са др жа ји ма и омо гу ћа ва ју ћи им 
да се бе и свет ви де кроз соп стве ну при зму. На по ли тич ком ни воу, 
ме ди ји игра ју цен трал ну уло гу у де мо кра ти за ци ји. Исто риј ски по-
сма тра но, кључ на од ли ка по кре та де мо кра ти за ци је је сте ства ра ње 
јав ног мње ња, при че му се ми сли на сва ме ста и фо ру ме на ко ји ма 
се рас пра вља ло о пи та њи ма ва жним за по ли тич ку за јед ни цу и где 
су пла си ра не ин фор ма ци је кључ не за уче шће гра ђа на у јав ном жи-
во ту.“3)

Из раз ме диј(ум) по ти че од ла тин ске ре чи „me di us“ са зна че-
њи ма: сред њи, ко ји се на ла зи у сре ди ни, усред, на сред. Са ма реч 
по ка зу је да је у пи та њу не ки по сред ник у ко му ни ка ци ји. Као си но-
ним (по не кад и као об ја шње ње) ко ри сте се из ра зи „сред ство“ или 
„ка нал“ ко му ни ци ра ња. Ка да је о ко му ни ци ра њу и уло зи ме ди ја у 
овом при мар ном од но су реч, ме ди ји се не мо гу свр ста ти, ма да им 
је то нај ва жни је обе леж је са мо на си ту а ци о ну уло гу по сред ни ка, 
не че га што се на ла зи из ме ђу су бјек та ко му ни ци ра ња и што слу-
жи за пре но ше ње и раз ме ну по ру ка. Ти ме се за о би ла зе сло же на 
пи та ња њи хо вог на сто ја ња, струк ту ре, раз ли чи то сти, ме ста и уло-
ге у по сто је ћим об ли ци ма ко му ни ка ци о не прак се и у то та ли те ту 
људ ског ко му ни ци ра ња. Они се не мо гу сво ди ти са мо на ме ди је 
ма сов ног ко му ни ци ра ња, јед но став но због то га што љу ди у раз ме-
ни по ру ка ко ри сте и мно штво дру гих ме ди ја у свим оста лим об ли-
ци ма ко му ни ка ци о не прак се. Узи ма ју ћи као кри те ри јум при су ство 
од но са (не)из бе жност у ко му ни ци ра њу ме ди ји се мо гу по де ли ти 
на „при мар не и се кун дар не тех ни ке ко му ни ци ра ња“.4)

За пра во, ши ре ту ма че ње ме ди ја ин си сти ра на то ме да из раз 
'ме диј(ум)' по ти че од ла тин ске ре чи „me di us“, „са зна че њи ма: 1) 
сред њи, ко ји се у сре ди ни на ла зи; и 2) усред, на сред, у сре ди ни. 
Већ са мо по ре кло ре чи по ка зу је да је у пи та њу од ре ђе ни по сред-
ник у ко му ни ци ра њу. У сва ко днев ном го во ру су сре ће се у раз ли-
чи тим син таг ма ма: од 'ко му ни ка ци о ни ме диј' до 'ме диј ма сов ног 
3)  Едвард С. Хер ман, Ро берт В. Мек че сни, Глобалнимедији:новимисионарикорпора

тивногкапитализма, Бе о град, 2004, стр. 7.
4)  Сла ђа на Ми лен ко вић,Медијскакултура, С. Ми тро ви ца, 2007, стр. 5.
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ко му ни ци ра ња' и 'ма сме диј'. Као си но ним (по не кад и као об ја шње-
ње) ко ри сте се из ра зи 'сред ство' и 'ка нал' ко му ни ци ра ња.5)

За мо гу ће де фи ни са ње ме ди ја у са вре ме ном (пост)ин ду стриј-
ском дру штву, по треб но је од ре ди ти зна чај јав но сти. По ми шље њу 
Јир ге на Ха бер ма са и дру гих, „јав ност је нај е фи ка сни ја за де мо кра-
ти ју ка да је ин сти ту ци о нал но не за ви сна од др жа ве и дру штве но 
до ми нант них еко ном ских сна га. Ма да је та кву ауто но ми ју те шко 
раз ви ти и одр жа ти, свр ха ства ра ња по вољ не кли ме за де мо крат ску 
ко му ни ка ци ју је сте да омо гу ћи стре мље ње ка том ци љу, иако се у 
окви ру ове ин сти ту ци о нал не ше ме мо гу прет по ста ви ти раз ли чи ти 
об ли ци јав не сфе ре. За не ке, јав ност се нај бо ље огле да у не про фит-
ном, не ко мер ци јал ном јав ном сер ви су ка кав је, на при мер, BBS ко-
ји те жи да бу де ре ла тив но не за ви сан а ти ме, до од го ва ра ју ћег сте-
пе на, и „објек ти ван“. Јав ност не спор но мо же да де лу је исто та ко 
до бро или бо ље ка да по сто ји ве ћи из бор ме ди ја, де ли мич но или у 
пот пу но сти не за ви сних од др жав не и еко ном ске кон тро ле, ко ја се у 
јав ним по сло ви ма и но ви нар ству спро во ди на „пар тиј ски“ на чин.6)

Обич но по сто ји ја сна ди хо то ми ја у рас пра ва ма еми те ра из ме-
ђу про гра ма „јав ног сер ви са“ ко ји не гу ју јав но мње ње и за бав них 
про гра ма осми шље них да ра зо но де, опу сте и при ву ку што број ни-
ју пу бли ку.7)

Сва ка ко, ме ди ји су аген си по ли тич ке и со ци јал не со ци ја ли за-
ци је по је дин ца, гру пе и дру штва, у том сми слу ме ди ји, узев ши за-
јед но, тре ба по сма тра ти као „ин ду стри ју, као јав ни сер вис и као 
по ли тич ку ин сти ту ци ју. У ства ри, не по се ду ју сви ме ди ји ова кву 
тро стру ку при ро ду: с јед не стра не, но ва тех но ло ги ја омо гу ћа ва 
по вра так на сце ну ма лих „по ро дич них“ ме ди ја. Од ре ђе ни део ме-
диј ских про из во да не ма ни ка кве ве зе са јав ним сер ви сом, као што 
5) Ми ро љуб Ра дој ко вић, Мир ко Ми ле тић, Комуникације, медији и друштво, Бе о град, 

2006, стр. 94.
6) Едвард С. Хер ман, Ро берт В. Мек че сни,Глобалнимедији:новимисионарикорпоратив

ногкапитализма, Бе о град, 2004, стр. 8
7) Адам Бригс, Пол Ко бли, Уводустудијемедија, Бе о град, 2005, стр. 120. Ова два про-

гра ма ни су са свим ин ком па ти бил на и одво је на – и за бав ни про гра ми мо гу да по кре ну 
озбиљ на дру штве на пи та ња и под стак ну на раз ми шља ње и иза зо ву по ле ми ке. Исто 
та ко, ин те гри тет и ква ли тет јав но сти мо же би ти угро жен др жав ном кон тро лом, пред-
ра су да ма и ауто цен зу ром при ват них си сте ма кон тро ле, али и спољ ним при ти сци ма на 
ме диј ске си сте ме ко ји их об ли ку ју у скла ду са ци ље ви ма моћ них њи ма стра них ин-
те ре са. Та ко ђе то мо гу би ти и ком би на ци је ових фор ми при ти са ка, са вла да ма и моћ-
ним при ват ним ин те ре си ма у тан де му, или кроз са рад њу стра них аген ци ја са ло кал ним 
упра ва ма и/или при ват ним ме диј ским гру па ци ја ма. Јед на тра ди ци о нал на област сту ди-
ја ме ди ја је сте „адвер тај зинг. Че сто је, ме ђу тим, на гла сак ста вљен на тек сто ве адвер тај-
зин га – ре кла ме – на ра чун па жње ко ја се по све ћи ва ла њи хо вој про из вод њи“. Исто,
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су, на при мер, та бло и ди из су пер мар ке та. Нај зад, мно ги ме ди ји, 
као на при мер, стру ков ни и про фе си о нал ни ча со пи си, не игра ју 
уло гу у по ли тич ком жи во ту. Ипак, ме ди ји до ко јих је про све ће ним 
гра ђа ни ма ста ло су они оп ште ин фор ма тив не при ро де: у да на шње 
вре ме, они не мо гу да од ба це ни јед ну од ове три ком би но ва не осо-
би не.“8)

У ге не рич ком лан цу вред но сти ме диј ске де лат но сти „раз ли-
чи те де лат но сти су гру пи са не у три основ не ка те го ри је: кре и ра ње 
са др жа ја, па ко ва ње са др жа ја и ди фу зи ју, са др жа ја. Кре и ра ње са др-
жа ја је пр ва ак тив ност у лан цу вред но сти ко ја об у хва та: а) но си о це 
пра ва на ко ри шће ње де ла или са др жа ја (right hol ders). Они пред-
ста вља ју при мар ни и ста би лан из вор пра ва на еми то ва ње/при ка-
зи ва ње са др жа ја, а нај че шће по слу ју са не ко ли ко ве ћих ком па ни ја 
ко је упра вља ју и оства ру ју ко мер ци јал ну екс пло а та ци ју тих пра ва; 
б) про ду цен ти са др жа ја (con tent pro du cers) су од го вор ни за про дук-
ци ју аудио-ви зу ел ног са др жа ја ком би ну ју ћи умет нич ки, фи нан сиј-
ски и ко мер ци јал ни know-how. Они мо гу би ти про из во ђа чи са др-
жа ја или од го вор ни за ње го во фор ми ра ње; в) ди стри бу те ри пра ва 
(right de a lers) су су бјек ти од го вор ни за тр го ва ње и про мет пра ва 
на ко ри шће ње аудио-ви зу ел них де ла. Њи хо ва основ на функ ци ја је 
да кон ци пи ра ју по ну ду аудио-ви зу ел них де ла (фил мо ва, се ри ја, тв 
про гра ма) кроз про грам ске ка та ло ге. Још јед на од њи хо вих уло га је 
да они омо гу ћа ва ју сма ње ње тран сак ци о них тро шко ва пре тра жи-
ва ња и се лек ци је де ла ко ја ће ући у од ре ђе ни про грам ски ка та лог.9) 

Ба вље ње ме диј ском ети ком зна чи раз ма тра ње „но ви нар ских 
ду жно сти. Те ду жно сти под ра зу ме ва ју да љу ди у ме ди ји ма по се ду-
ју пра ва, и као људ ска би ћа и као вр ши о ци од ре ђе ног по сла. За кон 
8)  Клод Жан-Бер тран, Медијскаетикаисистеммедијскеодговорности, Бе о град, 2006. 

стр. 3.
9)  Хри сти на Ми кић, Уводуекономијумедија, Но ви Сад, 2006, стр. 11.  Па ко ва ње са др-

жа ја је дру га ак тив ност у лан цу вред но сти и она об у хва та: а) су бјек те од го вор не за 
ства ра ње про грам ских па ке та (pro gram me pac ka gers). Ови су бјек ти од го вор ни су за из-
бор ин ди ви ду ал них про гра ма, кре и ра ње про грам ске ше ме и про да ју ре клам ног вре ме-
на. Ти пич ни но си о ци ових ак тив но сти су јав ни ра ди о ди фу зни сер ви си, ко мер ци јал ни 
еми те ри и прет плат нич ки ТВ опе ра те ри. Иако се мо гу по ја ви ти и као ак тив ни но си о ци 
оста лих ак тив но сти у ге не рич ком лан цу вред но сти (у за ви сно сти од сте пе на и об ли ка 
ин те гра ци је уну тар лан ца вред но сти), њи хо ва основ на де лат ност је кре и ра ње про грам-
ских па ке та; б) су бјек ти од го вор ни за агре га ци ју ин ди ви ду ал них про грам ских па ке та 
(ag gre ga tors) ко ји ће би ти по ну ђе ни крај ним ко ри сни ци ма (нај че шће пу тем си сте ма 
прет плат нич ке ди стри бу ци је). Тре ћа ак тив ност у лан цу вред но сти је ди фу зи ја са др жа-
ја и она об у хва та: а) су бјек те ко ји су од го вор ни за рад, раз вој и одр жа ва ње пре дај нич ке 
мре же (net works). Овој ка те го ри ји нај че шће при па да ју те ле ко му ни ка ци о не ком па ни је, 
ка блов ски ди стри бу те ри и слич но; б) CPE (Co stu mer Pre mi ses Equ ip ment) про дав ци су 
су бјек ти од го вор ни за про из вод њу, про да ју и мар ке тинг опре ме ко ја је нео п ход на крај-
ним ко ри сни ци ма за при јем и де ко ди ра ње тв сиг на ла“.
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че сто шти ти не ка од тих пра ва – и она се по ми њу у не ким ко дек-
си ма: пра во на при стој ну пла ту; пра во да бу ду упо зна ти са уре ђи-
вач ком по ли ти ком и кон сул то ва ни пре би ло ка кве ве ли ке про ме не 
у ру ко во ђе њу; пра во да од би ју за да так ко ји ни је са гла сан са ети ком 
или њи хо вим лич ним уве ре њи ма; пра во на при ступ ин фор ма ци-
ја ма итд. Де лу ју ћи као аген си јав но сти, но ви на ри од ла зе та мо где 
мно ги гра ђа ни не мо гу, оба вља ју оно што јав ност не мо же; ужи ва ју 
при ви ле ги је, али мо ра ју би ти и од го вор ни.“10) Оба ве за но ви на ра 
са сто ји се, пре све га, од свих ду жно сти ко је „има би ло ко је људ-
ско би ће, али са да при ме ње них на ме ди је. Он мо ра да од го во ри 
ин стинк тив ним по тре ба ма ко је, из гле да, осе ћа ју сви љу ди. Чак и 
као де ца, ми же ли мо да се из ра зи мо на сло бо дан на чин и же ли мо 
да од ра сли бу ду ис кре ни и од го вор ни... Но ви нар ство је ро ђе но и 
раз ви ја ло се у пе ри о ду из ме ђу ре не сан се и Фран цу ске ре во лу ци је 
у За пад ној Евро пи, на дах ну то вред но сти ма ре фор ма ци је, по себ но 
ин ди ви ду а ли зма, ин ди ви ду ал не од го вор но сти, ра дом у не ком по-
зи ву, мо рал ном стро го шћу. Али, исто та ко, би ло је на дах ну то ра ци-
о нал ним и ли бе рал ним вред но сти ма Про све ти тељ ства, а ка сни је 
и кон цеп ти ма la is sez-fa i re, ути ли та ри зма и „со ци јал ног Дар ви ни-
зма“. По што су се ма сов ни ме ди ји по ја ви ли тек по чет ком 20. ве ка, 
ве ли ки ми сли о ци прет ход них ве ко ва ни ка да се њи ма ни су ба ви ли, 
али они ко ји су по зна ва ли штам пу у 18. ве ку ни су пре ма њој га ји-
ли ве ли ко по што ва ње. У ско ри је вре ме, ауто ри етич ких ко дек са, 
за ин те ре со ва ни за прак су и не по зна ју ћи фи ло зо фи ју, рет ко су се 
упу шта ли у то да де ко ди ра ју ра до ве те шко ра зу мљи вих ми сли ла ца. 
По чев од 18. ве ка, са на прет ком на у ке и тех но ло ги је, по че ла је да 
се раз ви ја и иде ја про фе си о на ли зма. Оче ки ва ло се да углед и моћ 
не про из ла зе ви ше из по ре кла или вла сни штва над зе мљом, већ из 
спо соб но сти и дру штве не ко ри сно сти по је дин ца. За тим, од кра ја 
19. ве ка, ме диј ски рад ни ци ства ра ју удру же ња ка ко би уста но ви ли 
соп стве на пра ви ла за учла ње не у њих и оба вља ње те про фе си је, с 
ци љем да њи хо ву не за ви сност при зна др жа ва, а вред ност спо зна 
јав ност. Оства ре не су спе ци ја ли зо ва не шко ле и пи са ни ко дек си“.

Ме диј ске вред но сти су уве ли ко иден тич не у свим под руч ји ма 
све та, уко ли ко је ре жим де мо крат ски. Ме диј ска ети ка се за сни ва на 
уни вер зал ним вред но сти ма, као што су не при хва та ње мр жње, на-
си ља, пре зи ра ња људ ског би ћа (фа ши зам) или са мо не ких људ ских 
би ћа (ра си зам). Ме диј ска ети ка је у скла ду са ве ћи ном иде о ло ги је, 
10) Клод Жан Бер тран, Медијскаетикаисистемимедијскеодговорности, Бе о град, 2006, 

стр. 40-41.
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ју да и змом, бу ди змом, кон фу ци ја ни змом, хри шћан ством (ка то лич-
ким и про те стант ским), уме ре ним исла мом, ху ма ни змом, со ци јал-
ном де мо кра ти јом, али ни је у са гла сно сти са екс тре ми змом, то та-
ли та ри змом или фун да мен та ли змом. На рав но, хи је рар хи ја вред но-
сти ва ри ра у за ви сно сти од кул ту ре. Та ко, уни вер зи тет ска сту ди ја 
о аме рич ким и ки не ским но ви на ри ма по ка за ла је да обе гру па ци је 
ве ру ју да об ја вље на ин фор ма ци ја мо ра да бу де пре ци зна и пот пу-
на, али ови пр ви убра ја ју агре сив ност и ра до зна лост у нај ва жни је 
но вин ске вр ли не, док ови дру ги на пр во ме сто ста вља ју по ни зност 
и ло јал ност.“11)

2.САВРЕМЕНОДРУШТВОИКОРПОРАТИВНИОДНОСИ
СЈАВНОШЋУ

Кор по ра тив ни од но си с јав но шћу јед на су од пре по зна тљи-
вих ка рак те ри сти ка са вре ме ног пост-ин ду стриј ског и ин фор ма-
тич ког дру штва. Иако се ве зу је за по јам кор по ра ци је, прет по ста-
вља ши ру дру штве ну ди мен зи ју, ко ја се че сто по и сто ве ћу је и са 
гло ба ли змом, тран зи ци јом, нео ли бе ра ли змом и ин фор ма тич ким 
дру штвом. По је ди ни ауто ри са вре ме но дру штво ви де и као гло бал-
но (ци вил но) дру штво у на ста ја њу у смислу да: „По сто је че ти ри 
се та ну жних прет по став ки ко је ка рак те ри шу гло бал но ци вил но 
дру штво: (1) ак тив но сти ко је има ју пла не тар ни зна чај (еко ло шки 
про бле ми, ху ма ни тар но пра во, еко ном ске ре ла ци је, итд.); (2) ко-
му ни ка тив но тех но ло шки усло ви, мо гућ ност да се за хва љу ју ћи са-
вре ме ним на уч ним до стиг ну ћи ма рас по ла же ин фор ма ци ја ма... (3) 
по сто ја ње гло бал не ор га ни за ци је... (4) пре ми са над те ри то ри јал не 
со ли дар но сти (на ли ни ји кла сне при пад но сти, по ла, про фе си је, ра-
се, ре ли ги је, ста ро сти, сек су ал не ори јен та ци је итд.).“12) При ме ра 
ра ди, др Зо ран Ви до је вић је ја сан у ста ву да је „нео ли бе рал ни мо-
дел ка пи та ли зма, а ти ме и ње му свој стве не де мо кра ти је, очи глед но 
до жи вља ва стра те гиј ски не у спех“,13) уз кон ста та ци ју да у сво јим 
раз ли чи тим об ли ци ма, по себ но у да нас до ми нант ном ли бе рал ном 
ви ду, мо дер на де мо кра ти ја је сте вред ност пр вен стве но за на ро де 
и др жа ве са вре ме но-аме рич ког и европ ског по ли тич ко-кул тур ног 
кру га ко ји чи ни је згро за пад не ци ви ли за ци је. Дру ге ци ви ли за ци-
11) Исто, стр. 42-43.
12) Ђор ђе Сто ја но вић, „Раз ли чи ти те о рет ски при сту пи кон цеп ту гло бал ног ци вил ног дру-

штва“, Српскаполитичкамисао, бр. 2, Бе о град, 2010, стр. 72.
13) Зо ран Ви до је вић, „Исто риј ски би ланс и бу дућ ност де мо кра ти је“, Српскаполитичка

мисао, бр. 3, Бе о град, 2009, стр. 12.
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је пре у зи ма ју по не што од тог об ли ка де мо кра ти је и при ла го ђа ва ју 
га се би. Ме ђу тим, то не зна чи да сви на ро ди све та сма тра ју да је 
ли бе рал на де мо кра ти ја (или не ка дру га) вр хов но по ли тич ко до-
бро.14)  О од но су со ци јал них тех но ло ги ја и иде о ло ги ја на пра гу 21. 
ве ка у „дру гој по ло ви ни 20 и по чет ком 21. ве ка у про це су пре ла ска 
дру штва у пост-ин ду стриј ско (ин фор ма ци о но) дру штво со ци јал не 
тех но ло ги је се све ма сов ни је ко ри сте у свим сфе ра ма дру штве ног 
жи во та: еко ном ској, по ли тич кој, ду хов ној. Оне се уве ли ко при ме-
њу ју у ор га ни за ци ји и упра вља њу со ци јал ним про це си ма, про из-
вод њи, ис тра жи ва њи ма, обра зо ва њу со цио-кул тур ној сфе ри и дру-
гим де лат но сти ма“.15)

Уоч љи ве су две ди хо том не ти по ло ги је тран зи ци је: а) са ста но-
ви шта са др жин ског об у хва та мо же мо раз ли ко ва ти: 1) то тал ну или 
пот пу ну тран зи ци ју, ко ја об у хва та све еле мен те дру штве не струк-
ту ре и све дру штве не про це се, од про из вод ње до др жав не упра ве и 
сва ко днев ног на чи на жи во та и 2) пар ци јал ну или де ли мич ну тран-
зи ци ју, ко ја об у хва та са мо не ке ода бра не сег мен те дру штве ног жи-
во та, нај че шће са мо еко ном ског (при ва ти за ци ја, пред у зет ни штво, 
итд.), док оста ли оста ју по стра ни, што је, раз у ме се, прак тич ки 
го то во не из во дљи во; б) са ста но ви шта про стор ног об у хва та мо же 
се раз ли ко ва ти: 1) „ло кал на“ тран зи ци ја, ко ја об у хва та  ис кљу чи-
во бив ше со ци ја ли стич ке зе мље, али не и цео свет и 2) гло бал на 
тран зи ци ја, ко ја би раз ли чи тим са др жа ји ма и ин тен зи те ти ма тек 
тре ба ло да об у хва ти чи та ву људ ску за јед ни цу.16)

Осим на ве де не ти по ло ги је, у ли те ра ту ри се по ми њу и ти по ло-
ги је тран зи ци је ко је по ла зе од стра те ги ја раз во ја, што, у крај њем, 
и је сте основ ни сми сао тран зи ци је. По зна ва ње та квих мо де ла, као 
ка рак те ри стич них ис ку ста ва је ко ри сно јер они мо гу по слу жи ти 
као при ме ри (по зи тив ни или не га тив ни) и по моћ при ли ком из бо-
ра соп стве ног пу та тран зи ци је они ма ко ји то још ни су учи ни ли, 
или су то ура ди ли на не за до во ља ва ју ћи на чин. У том сми слу из-
два ја ју се сле де ћи ти по ви тран зи ци је: 1. ин вер зив на ре гре сив на 
тран зи ци ја, као мо дел ре тра ди ци о на ли за ци је и по врат ка на пред-
гра ђан ско, пле мен ско (три ба ли стич ко) дру штво, што је фак тич ки 
ан ти ци ви ли за циј ски ко рак уна зад; 2. ре вер зи бил на нео ли бе рал на 
14)  Исто, стр. 12.
15)  Зо ран Ми ло ше вић, „Со ци јал не тех но ло ги је и ре а ли за ци ја прин ци па иде о ло ги је“, По

литичкаревија, бр. 3, Бе о град, 2009, стр. 136.
16)  Сло бо дан По кра јац, Технологијатранзицијаиглобализација, Бе о град, 2002, стр. 16-

17.
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тран зи ци ја, као мо дел ими та ци је мо дер них дру шта ва ко ја во ди 
у ка пи та ли стич ко пе ри фер но и за ви сно дру штво; 3. ре вер зи бил-
на нео кон зер ва тив на тран зи ци ја, као стра те ги ја но вог ета ти зма и 
де фор ми са не мо дер ни за ци је. Та ква стра те ги ја ло гич но во ди или у 
об но ву ре ал-со ци ја ли зма или др жав ног ка пи та ли зма, тј. ка пи та ли-
зма но мен кла ту ре, од но сно по ли тич ких ели та, а што обо је до но си 
не за хвал ну ци ви ли за циј ску по зи ци ју – по лу пе ри фе ри ју, што је јед-
на ко не при хва тљи во, баш као и прет ход на да мо де ла; 4. про гре сив-
на со ци јал де мо крат ска тран зи ци ја, као мо дел раз во ја и мо дер ни-
за ци је, ре фор ми и де мо кра ти за ци је, ко ји има објек тив но нај ви ше 
еко ном ског и со ци јал ног по тен ци ја ла за по ве ћа ње бла го ста ња свих 
гра ђа на, а не са мо ода бра них дру штве них гру па (вла сни ка ка пи та-
ла, по ли ти ке ели те, ин те ли ген ци је итд.), јер се осла ња на со ци јал-
но парт нер ство свих аге на са про ме на (по сло да ва ца, за по сле них, 
др жа ве, син ди ка та) и на ре ал не по лу ге про ме на (при род ни ре сур-
си, тех но ло ги ја, зна ње).

Мо дер ним плу ра ли стич ким дру штвом мо же се озна чи ти дру-
штво са раз ли чи тим сво јин ским об ли ци ма уко ли ко кон сти ту и ше 
та кве дру штве не од но се ко ји до при но се ре а ли за ци ји основ них 
вред но сти тог дру штва, а то су: уна пре ђе ње ква ли те та жи во та ста-
нов ни штва; по ве ћа ње дру штве ног бо гат ства; ди на ми чан на уч но-
тех но ло шки раз вој; све стра ни раз вој људ ске лич но сти; аде кват ни 
ре ги о нал ни раз вој; кул тур ни и умет нич ки про грес; сма њи ва ње со-
ци јал них не јед на ко сти ко је ни су уте ме ље не на рад ном до при но су; 
обез бе ђи ва ње еко ном ске и со ци јал не си гур но сти чо ве ка; еко ном-
ска и по ли тич ка де мо кра ти за ци ја дру штва; по ве ћа ње еко ном ске 
ефи ка сно сти; уна пре ђи ва ње ху ма ни за ци је ра да; афир ма ци ја људ-
ског ра да; обез бе ђи ва ње јед на ко сти пра ва, ду жно сти и од го вор но-
сти љу ди; ели ми на ци ја де ви јант них об ли ка дру штве ног по на ша ња 
итд.17)

Со ци о лог Љу би ша Ми тро вић кон ци пи ра син те тич ку квар тар-
ну ти по ло ги ју пост со ци ја ли стич ких зе ма ља у тран зи ци ји, и то: 

1. Тип ин вер зив не ре гре сив не тран зи ци је, ко ја је осло ње на 
на стра те ги ју ре тра ди ци о на ли за ци је и ко ја во ди у про то мо дер но, 
пред гра ђан ско, ет нич ки и ци ви ли за циј ски за тво ре но, бло ки ра но, и 
стаг нант но дру штво;  2. Тип ре вер зи бил не и нео ли бе рал не тран зи-
ци је осло ње не на стра те ги ју за ви сне и ими та тив не мо дер ни за ци је 
17)  Проф. др Пе тар Хаф нер, проф. др Ра до слав Ко та но вић,Глобалнедруштвенепромене

ипроблемитранзиције, Ниш, 1997, стр. 28-29.



- 330 -

МЕДИЈСКАПОЉАОДНОСАСЈАВНОШЋУ...ДраганСуботић

и ко ја во ди у ка пи та ли стич ко пе ри фер но за ви сно дру штво; 3. Тип 
ре вер зи бил не нео кон зер ва тив не тран зи ци је, осло ње не на стра те ги-
ју нео е та ти зма и де фор ми са не мо дер ни за ци је, ко ја во ди у об но ву 
ре ал со ци ја ли зма или др жав ног ка пи та ли зма, тј. по ли тич ког ка пи-
та ли зма („ка пи та ли зма но мен кла ту ре“ М. Ве бер) и по лу пе ри фер-
но дру штво; 4. Тип про гре сив не со ци јал де мо крат ске тран зи ци је 
(„тран зи ци ја са со ци јал ном од го вор но шћу“ Д. Ле ко вић), осло ње не 
на це ло ви ту стра те ги ју раз во ја и мо дер ни за ци је, ре фор ме и де мо-
кра ти за ци ју, ко ја во ди у мо дер но и раз ви је но со ци јал де мо крат ско 
дру штво и де мо крат ски со ци ја ли зам.18)

У овом кон тек сту, од но си с јав но шћу, по себ но кор по ра тив ни 
од но си с јав но шћу укљу чу ју и ди мен зи ју: по зи тив но-не га тив них 
ути ца ја из ши рег, со цио-по ли тич ког окру же ња уз не из бе жну иде-
о ло шку ди мен зи ју, на при мер, о од но су ли бе ра ли зма и де мо кра-
ти је. На и ме, иако се ли бе ра ли зам ти че по ли ти ке, „он се као уче ње 
не ис цр пљу је са мо на по ли тич ком пла ну. Шта ви ше, ли бе ра ли зам 
као иде ја на ста је из по тре ба огра ни ча ва ња сег мен та по ли ти ке као 
та кве, док де мо кра ти ја као иде ја на ста је при мар но у сек то ру по-
ли ти ке и за по ли тич ки сег мент, на и ме као иде ал оп штег уче шћа 
у по ли ти ци. Ка да би се ова Ван бер го ва та бе ла до не кле про ме ни ла 
та ко што би смо уме сто нор ма тив не пре ми се „су ве ре ни те та ин ди-
ви дуе“ у по љу де мо кра ти је, ста ви ли „су ве ре ни тет гра ђа ни на“ он да 
би ства ри из гле да ле мно го ја сни је и кон зи стент ни је. Ево ка ко би 
мо гла из гле да ти из ме ње на Ван бер го ва та бе ла:

Методоло
шкопола
зиште

Нормативна
премиса Основнифокус

Институцио
нална
разрада

Демокра
тија По је ди нац Су ве ре ни тет

грађанина Оп ште уче шће

Вла да ви на ве ћи не
и друге 

институције 
демократије

Либера
лизам По је ди нац Су ве ре ни тет

индивидуе

При ват на
Ауто но ми ја

(Су ве ре ни тет
Конзумента)

По се бан
Си стем при ват-

ног пра ва
(тр жи шних
институција

Из ове та бе ле се ја сно ви ди да се де мо кра ти ја ти че пре све га 
„пар ти ци па ци је у вла сти“, би ло по сред не би ло не по сред не (у сва-
ком слу ча ју што ве ће), и да је њен при мар ни фо кус иде ја „оп штег 
уче шћа“. Иде ал де мо кра ти је би по ова квом мо де лу био да сва ки 
18) Љу би ша Ми тро вић, Савременодруштво(стратегијеразвојаиактери), Ин сти тут за 

по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1996, стр. 167.
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гра ђа нин, сва ки по је ди нац у јед ном дру штву бу де и гра ђа нин ко-
ји од лу чу је. У том сми слу је иде ја де мо кра ти је бли ска иде ји „то-
тал ног гра ђа ни на“ (Да рен дорф), али и ру со ов ској пред ста ви не по-
сред не де мо кра ти је), би ћа ко је је у пот пу но сти и у све му укљу че но 
у по ли ти ку, ко је је сте zoon po li ti kon.19)

Пре ци зни је ре че но, те о риј ско-ме то до ло шки оквир кор по ра-
тив них од но са с јав но шћу чи ни мо дер но пред у зет нич ко дру штво 
где је пред у зет ник „чо век иде је, пун ства ра лач ког ду ха, лу цид-
но сти, ин вен тив но сти, са мо и ни ци ја тив но сти, ауто ри та ти ван је и 
хра бар за пред у зи ма ње ри зи ка“,20) а пред у зет ни штво „ши рок спек-
тар ак тив но сти као што су кре а ци ја, осни ва ње фир ми и кре и ра-
ње про ме на, као и упра вља ње би зни сом“21) сва ка ко уз ис ти ца ње 
ме ђу за ви сно сти еко ном ског и по ли тич ког фак то ра тр жи шног мо-
де ла са вре ме не плу ра ли стич ке де мо кра ти је: „Схва та ње чо ве ка као 
Ho mo Oeco no mi cus-a у по ли тич ком сми слу има епо ха лан зна чај, 
што ће би ти до дат но раз ја шње но раз ма тра њем тр жи шног мо де ла 
де мо кра ти је. Еко ном ски фак тор упи ре пут са зре ва њу по ли тич ких 
„пар ти ја и по ја ви“ пар ти је из бор них ап си сте на та као бит ном чи ни-
о цу по ли тич ке јав но сти“.22) Али, на по ми ње овај аутор, „по ли тич-
ки фак тор на сту па као ко рек тив еко ном ских не јед на ко сти гра ђа на. 
Као што је еко ном ски фак тор омо гу ћио уче шће по ли тич ком жи во-
ту свим пу но лет ним при пад ни ци ма у дру штву, по ли тич ки жи вот 
до би ја но ву сна гу, јер омо гу ћа ва уз ла зну вер ти кал ну дру штве ну 
по кре пљи вост свим ка те го ри ја ма ста нов ни шта“.23) Сва ка ко да у то-
ме ва жну уло гу има ју кор по ра ци је, по го то ву у но вој ин ду стриј ској 
др жа ви, где „пред у зе ће мо ра би ти до вољ но ве ли ко „да би мо гло 
под не ти ве ли ка ка пи тал на ула га ња ко је пра те мо дер ну тех но ло ги-
ју“, од но сно, „кор по ра ци је се из вр сно при ла го ђа ва ју и по тре ба ма 
тех но-струк ту ре...“24)

У пре ци зи ра њу од но са с јав но шћу у (пост)мо дер ном дру штву, 
у ана ли зу тре ба укљу чи ти и по јам праг ма ти зма. Под се ти ће мо, 
праг ма ти зам је фи ло зоф ско ми шље ње на ста ло у САД кра јем 19. 
19)  Алек сан дар Но ва ко вић, „Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја“, Српскаполитичкамисао, бр. 4, 

Бе о град, 2009, стр. 131-132.
20)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић, Камодерномпредузетничкомдруштву,књ.2, Бе о-

град, 2007, стр. 155.
21)  Исто, стр. 155.
22)  Вељ ко Ду бље вић, „Ле ги тим ност и тр жи шни мо де ли са вре ме не плу ра ли стич ке де мо-

кра ти је“, Пословнаекономија, Срем ски Кар лов ци, бр. 2/2009, стр. 283.
23)  Исто, стр. 283.
24)  John Ken neth Gal bri eth, Novaindustrijskadržava, Za greb, 1970, стр. 85-86.
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ве ка ко је сма тра да прак тич на ко рист и де ло ва ње пред ста вља осно-
ву за про це њи ва ње да ли су са знај ни ис ка зи сми сле ни и исти ни ти. 
Праг ма ти зам по ла зи од то га што се из раз ма тра них ста во ва из во де 
прак тич не по сле ди це и при хва та ста во ве чи је су по сле ди це ко ри-
сни је или при хва тљи ви је. За Чар лса Сан дер са Пер са (1839-1914) 
праг ма ти зам је јед на вр ста по зи ти ви зма. За да так фи ло зо фа је да 
кри тич ки ис пи та и об ја сни сва ве ро ва ња са др жа на у здра вом ра зу-
му, уз ко ри шће ње праг ма тич ког кри тич ког по ступ ка.25) Слич на су 
и ра ди кал но-ем пи ри стич ка схва та ња Ви ли је ма Џем са да зна че ње 
не ке иде је пред ста вља „укуп ност мо гу ћих прак тич них по сле ди ца 
ко је се из ње мо гу из ве сти и про ве ри ти у ис ку ству, при че му при-
хва та мо оне ко је су бо ље или ко ри сни је, док дру ге од ба цу је мо... Он 
твр ди да ми не по сред но опа жа мо и до жи вља ва мо не са мо пред ме-
те, и од но се из ме ђу пред ме та.“26) Ин стру мен та ли зам Џо на Дју и ја 
(1859-1952) је сте по се бан об лик праг ма ти зма, ко је ту ма чи це ло-
куп но са зна ње као сред ство (ин стру мент) прак тич ног овла да ва ња 
при ро дом. Сам Дјуи „да вао је пред ност на зи ву на ту ра ли стич ки 
ху ма ни зам, јер ре ша ва ње људ ских про бле ма мо ра би ти ускла ђе но 
са про у ча ва њем при ро де. Циљ фи ло зо фи је је те о риј ске при ро де, у 
раз ја шње њу иде ја, утвр ђи ва ње усло ва под ко ји ма је мо гу ће мо рал-
но де ло ва ње.“27) О праг ма ти зму као аме рич кој фи ло зо фи ји по зи ти-
ви стич ког сме ра ми шље ња фи ло зоф Мир ко Аћи мо вић, пи ше да у 
фи ло зо фи ји праг ма ти зма де лат ни су праг ма ти зам Ч. С. Пир са, пер-
со на ли стич ки праг ма ти зам В. Џем са, фи ло зо фи ја ак та Џ. Х. Ми-
да, ин стру мен та ли зам Џ. Дју и ја, опе ра ци о на ли зам П. В. Бриџ ме на 
и кон цеп ту ал ни праг ма ти зам К. И. Лу и са. Оно што је за јед нич ко 
за ове тен ден ци је је сте от клон од ме та фи зи ке и спе ку ла тив не ло-
ги ке, и на го вор на прак тич ну ра ци о нал ност, на на уч но-тех нич ки 
про грес, на да кле по сто је ћи свет ски по ре дак ства ри.“28) Ка да је реч 
о ути ли та ри зму, мр Вељ ко Ду бље вић на во ди да је ути ли тар на те-
о ло ги ја „до ми нан тан мо дус еко ном ског про ми шља ња, ка ко на ма-
кро ни воу, у еко ном ској по ли ти ци др жа ве”, та ко и на „ми кро ни воу 
уну тар кон крет не ор га ни за ци је. Еко ном ски су бјек ти те же оства ри-
ва њу ин те ре са – про ра чу ни ма и пред ра чу ни ма од ме ра ва ју тро шко-
ве и ко ри сти од ре ђе ног де ла ња, на сто је ћи да стек ну про фит. Та кав 
је по сту пак ра ци о на лан (или ко ри сте ћи ти по ло ги ју Мак са Ве бе ра 
25)  Ми ле Са вић, Вла ди мир Цвет ко вић, Не над Це кић, Филозофија, Бе о град, 2007, стр. 264.
26)  Исто, стр. 266.
27)  Исто, стр. 267.
28)  др Мир ко Аћи мо вић, Уводулогику, Но ви Сад, 1999, стр. 130. 
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циљ но-ра ци о на лан) и при хва тљив, јер га ве ћи на по је ди на ца већ 
при ме њу је у соп стве ном жи во ту“.29) По ред ових те о риј ско-фи ло-
зоф ских, на раз вој кор по ра тив них од но са с јав но шћу ути чу и но ви 
трен до ви у раз во ју тех но ло ги ја: 1. Бр зи раз вој на у ке и тех но ло-
ги је, ко ји је свет увео у но ву фа зу раз во ја – у еру ин фор ма ти ке. 
То је до при не ло раз во ју и уса вр ша ва њу ин фо р ма ци о них си сте ма и 
си сте ма ко му ни ци ра ња ме ђу су бјек ти ма – уче сни ци ма од ре ђе них 
то ко ва и ак тив но сти у свим сфе ра ма људ ског жи во та. На тај на чин 
ин фор ма ци ја је по ста ла је дан од основ них осло на ца по у зда ног од-
лу чи ва ња ор га ни за ци о них си сте ма. Ин фор ма ци је има ју та кав зна-
чај за од лу чи ва ње, али са мо ако их ор га ни за ци је има ју у до вољ ном 
оби му, ако су ква ли тет не, пот пу не и бла го вре ме но при ба вље не. Да 
би ор га ни за ци ја мо гла да из гра ди и очу ва свој иден ти тет у јав но-
сти (окру же њу) она мо ра рас по ла га ти та квим ин фор ма ци ја ма. Да 
ли је и ка ко је мо гу ће то по сти ћи? Је дан од по у зда них на чи на да 
ор га ни за ци ја у то ме успе, је сте да ус по ста ви и стал но уна пре ђу је 
сво је од но се с јав но шћу. Без та квог при сту па ор га ни за ци ја не мо же 
бр зо да ре а гу је на про ме не и зах те ве окру же ња. 2. Нео п ход ност и 
на ме ра ор га ни за ци је да ис ко ри сти све пред но сти, уз исто вре ме но 
на сто ја ње да из бег не или све де на нај ма њу ме ру мо гу ћа огра ни че-
ња и опа сно сти у окру же њу. Да би та кву сво ју на ме ру ре а ли зо ва ла, 
ор га ни за ци ја мо ра има ти пот пу ну пред ста ву о окру же њу, што ни-
је мо гу ће без дво смер не ко му ни ка ци је. Ако не ма та квих ко му ни-
ка ци ја, ор га ни за ци о ни си сте ми ће до жи ве ти „шок бу дућ но сти“, и 
би ће им ма ле шан се да се сна ђу у „до бу дис кон ти ну и те та“. 3. Тен-
ден ци ја рас ту ће ме ђу за ви сно сти свих су бје ка та. Са вре ме ни раз вој 
дру штва омо гу ћио је бр зу и мул ти ди мен зи о нал ну ко му ни ка ци ју 
из ме ђу при пад ни ка свих сег ме на та дру штве ног при вред ног, по ли-
тич ког и сва ког дру гог об ли ка жи вље ња љу ди уну тар на ци о нал них 
и ин тер на ци о нал них окви ра. У та квим усло ви ма сви су бјек ти су 
упу ће ни на ме ђу соб ну са рад њу на раз ли чи тим осно ва ма. 4. Све из-
ра же ни ји кон флик ти и су ко би ин те ре са су бје ка та у свим обла сти ма 
људ ског дру штва. Мо же ли се ег зи сти ра ти у су ко бу ин те ре са? Шта 
би за сва ки су бјект у та квом су ко бу зна чи ло да оста не на „сво јим 
по зи ци ја ма“? Да ли би би ла мо гу ћа са рад ња ме ђу њи ма? Ко нач но, 
да ли би би ло мо гу ће оства ри ва ње ци ље ва су бје ка та у су ко бу? На 
сва ова пи та ња од го вор би гла сио – не.  За то се мо ра ју на ла зи ти 
пу те ви и на чи ни за са рад њу и ускла ђи ва ње ин те ре са за ин те ре со-
29)  Вељ ко Ду бље вић, „Прак тич на при ме на ути ли та ри стич ке ана ли зе“, Пословнаекономи

ја, бр. 1, Срем ска Ка ме ни ца 2010, стр. 294.
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ва них су бје ка та. На рав но, то је мо гу ће са мо ако је ус по ста вље на 
ме ђу соб на ко му ни ка ци ја уз по зна ва ње и ре спек то ва ње ци ље ва и 
ин те ре са свих уче сни ка у оства ри ва њу од ре ђе не ми си је и свр хе. 
5. Ја ча ње уло ге јав ног мње ња. Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја 
до при нео је бр жем и не по сред ни јем ин фор ми са њу, та ко да се јав-
но мње ње фор ми ра и ме ња све ве ћом бр зи ном. На тај на чин ши ри 
круг љу ди је ин фор ми сан о све ве ћем бро ју чи ње ни ца и по ја ва, 
чи ме се сти чу усло ви да и са ми уче ству ју у све му то ме. 6.  Не-
ста бил на и не из ве сна еко ном ска и по ли тич ка си ту а ци ја, на ро чи то 
у ме ђу на род ном не по сред ном и по сред ном окру же њу. На при мер, 
ви со ка ин фла ци ја, тр жи шне ба ри је ре, про ме не на по ли тич кој сце-
ни и кар ти, стал на су прет ња и огра ни че ње за ре а ли за ци ју ци ље ва 
ор га ни за ци ја. 30)  

По ред на ве де них раз ло га ве за них за јав но мње ње, за из град њу 
од но са с јав но шћу мо гу ћи су и дру ги при сту пи, ко ји ма се об ја-
шња ва по тре ба за кор по ра тив ним од но си ма с јав но шћу. Џеф кинс 
(1991) по тре бу за од но си ма с јав но шћу ви ди у мо гућ но сти да се 
ор га ни за ци ја на ђе у тзв. че ти ри не га тив не си ту а ци је: од бој ност 
(не при ја тељ ски став пре ма окру же њу), пред ра су де, апа ти ја и не-
зна ње.

На у ка и тех ни ка по ста ле су у по след њих не ко ли ко сто ле ћа 
усме ре ни про цес: на ше зна ње и моћ про ши ру ју се у тим под руч-
ји ма ку му ла тив но, сма тра Јир ген Ха бер мас, до да ју ћи да ов де сва ка 
ге не ра ци ја сто ји на пле ћи ма прет ход не. „На и ме, у ме тод ски утвр-
ђе ним ко ор ди на та ма на уч но-тех нич ког на прет ка упра во су пре-
вла да не те о ри је и суп сти ту и ра ни по ступ ни сте пе ни успе ха: ми се 
узда мо у аку му ла ци ју на ше за ли хе на уч них ин фор ма ци ја и тех нич-
ких сред ста ва. Фи ло зо фи ја исто ри је је на то не ка да на до ве зи ва ла 
сво је на де. Чи ни ло се да на уч но-тех нич ки на пре дак са со бом но си 
исто вре ме но и мо рал ни и по ли тич ки на пре дак ци ви ли за ци је.“31)

Ха бер ма сов осо бен те о риј ско-ме то до ло шки при ступ од но са 
на у ке –тех ни ке и про гре са зах те ва раз ли ко ва ње из ме ђу „тех нич-
ких сред ста ва и тех нич ких пра ви ла. Реч тех ни ка при ме њу је мо, на-
и ме, пре све га на скуп сред ста ва ко ја до пу шта ју олак ша ва ње рад 
и ефек тив но оства ре ње ци ље ва – да кле на ин стру мен те, ма ши не и 
ауто ма те. Но, под тех ни ком под ра зу ме ва мо та ко ђе и си стем пра-
30)  Исто,
31)  Јир ген Ха бер мас, Теоријаипракса:социјалнофилозофскестудије, Бе о град, 1980, стр. 

341.
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ви ла ко ја утвр ђу ју свр сис ход но де ло ва ње – да кле, стра те ги је и 
тех но ло ги је. Пра ви ла ра ци о нал ног из бо ра на зи вам стра те ги ја ма, 
а пра ви ла ин стру мен тал ног де ло ва ња тех но ло ги ја ма. Тех но ло ги-
је су, да кле, на че ла ко ја утвр ђу ју на чи не по сту па ња, а са ме ни су 
тех нич ка сред ства. Би ло ко је ства ри мо гу као тех нич ка сред ства 
ући у склоп ин стру мен тал ног де ло ва ња. Тек кад су при пре мље ни у 
од ре ђе ној функ ци ји за по но вље ну упо тре бу, а не кад се мо би ли шу 
са мо за по је ди нач ни слу чај, ка же мо да су са став ни де ло ви тех ни ке 
– упра во ин стру мен ти, ма ши не или ауто ма ти“.32)

Кон зер ва тив но ту ма че ње тех нич ког на прет ка има ту пред ност 
сма тра Јир ген Ха бер мас, што про би ја огра ни че ну пер спек ти ву 
раз во ја тех нич ких сред ста ва и ши ре ња си сте ма свр сис ход ног де-
ло ва ња, и што по глед усме ра ва на „ком плек сну по ве за ност на у ке, 
тех ни ке, ин ду стри је, вој ске и упра ве: тех нич ки на пре дак се увек 
од и гра ва у ин сти ту ци о нал ном окви ру. Ме ђу тим, оба ова еле мен та, 
тех нич ки на пре дак и ин сти ту ци о нал ни оквир, осо би то су сто пље-
ни у Ге ле но вој пред ста ви ме та би о ло шког про це са. До во љан је са-
мо је дан ко рак да се це ло куп ни про цес опет све де на јед ну од две 
ди мен зи је. Та ко је Хел мут Шел ски (Schelsky), на до ве зу ју ћи се на 
Жа ка Ели ла, за сту пао ста но ви ште да се тај ме та би о ло шки про цес 
по ви ну је ло ги ци та ко зва не објек тив не ну жно сти, да кле има нент-
ним за ко ни ма на уч но-тех нич ког на прет ка. Тех ни зи ра ном дру штву 
од го ва ра тех нич ка др жа ва, ко ја уки да тра ди ци о нал не об ли ке по-
ли ти ке вла да ви не у ко рист то тал не упра ве: вла да ви на над љу ди ма 
не рас та че се, до ду ше, у скла ду са овим кон цеп том у упра вља ње 
ства ри ма, већ у на уч но усме ре но ад ми ни стри ра ње пост ва ре ним 
од но си ма. „Су ве ре ни тет те др жа ве не по ка зу је се ви ше са мо у то-
ме што она мо но по ли зу је при ме ну си ле (Макс Ве бер), ни ти што 
од лу чу је о ван ред ном ста њу (Карл Шмид), већ ре све га у то ме што 
др жа ва од лу чу је о сте пе ну де ло твор но сти свих у њој по сто је ћих 
тех нич ких сред ста ва, за др жа ва за се бе њи хо ве нај ви ше ефек те и 
прак тич но се бе мо же из у зе ти из при ме не тех нич ких сред ста ва ко ју 
на ла же дру ги ма. Али, она са ма је ти ме у сво јим ци ље ви ма под врг-
ну та за ко ну ко ји сам ја већ спо ме нуо, као ствар ни за кон на уч не ци-
ви ли за ци је: да та ко ре ћи сред ства од ре ђу ју ци ље ве или, још бо ље, 
да тех нич ке мо гућ но сти из ну ђу ју сво ју при ме ну. Ти ме што др жа ва 
за се бе ре вин ди ци ра тех нич ка сред ства, уто ли ко јој се по ве ћа ва ју 
за да ци (и то спо ља, од објек тив них за ко ни то сти).“33)

32)  Исто, стр. 342-343.
33)  Исто, стр. 350.
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3.ПОЈЕДИНАЦ(HOMOOЕCONOMICUS)
КОРПОРАЦИЈАИМЕДИЈИ

Кор по ра ци је на ста ју још у до ба ста рог Ри ма, а сво ју пу ну 
афир ма ци ју до жи вља ва ју у да на шње вре ме. У но ви је до ба кор по-
ра ци је пред ста вља ју је дан од об ли ка ор га ни за ци је др жав не при-
вред не ак тив но сти и упра вља ња јав ном имо ви ном. Кор по ра тив ни 
си стем је еко ном ско и дру штве но уре ђе ње по је ди них др жа ва ко је 
је ор га ни зо ван као „за јед ни ца мно го број них кор по ра ци ја у ко ји-
ма се по ве зу ју и ускла ђу ју ин те ре си раз ли чи тих кла са, ста ле жа и 
ра зних дру гих сло је ва. До за чет ка кор по ра ти ви зма до шло је већ 
три де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да се кор по ра ци је убр за но раз-
ви ја ју, а др жа ва као апа рат по чи ње ак тив но да ути че на њих, са 
на ме ром да из вр ши ути цај на њих у прав цу то га да по ста ну дру-
штве но од го вор ни. Су штин ски еле мент кор по ра ти ви зма је и иде ја 
да тр жи ште ефи ка сно вр ши ало ка ци ју ре сур са и обез бе ђу је на чи не 
за ор га ни зо ва ње еко ном ског (а ве ро ват но и це ло куп ног људ ског) 
жи во та. У кор по ра тив ној иде о ло ги ји по сто ји сна жна тен ден ци ја да 
се „сло бо да“ иден ти фи ку је са пу ким од су ством огра ни че ња у по-
сло ва њу (на при мер, еко ном ска или тр жи шна сло бо да), по ти ску ју-
ћи та ко по ли тич ку сло бо ду у дру ги план.

Циљ је мо дер не кор по ра ци је  ка ко обра зла же Џ.К. Гал брајт да 
се ба ви „по сло ви ма она ко као што би се ба вио ка кав по је ди нац, 
али с том раз ли ком, што је она спо соб на да при ку пља и упо тре-
бља ва ка пи тал не ко ли ко по је ди на ца, или чак мно го по је ди на ца. 
Због то га се она мо же упу шта ти и у та кве пот хва те ко ји су из ван 
до ме та би ло ко јег по је дин ца. Кор по ра ци ја за шти ћу је оне ко ји је 
оп скр бљу ју ка пи та лом на тај на чин да огра ни ча ва њи хо во јам ство 
до ви си не њи хо ве пр во бит не ин ве сти ци је, та ко да им пру жа мо гућ-
ност да гла са њем од лу чу ју о свим ње зи ним зна чај ни јим пот хва ти-
ма, та ко да тач но од ре ђу је овла шће ња и од го вор но сти ди рек то ра и 
функ ци о не ра, и на тај на чин да им пру жа мо гућ ност да се обра ћа ју 
су до ви ма ако же ле да ис пра ве ка кву не прав ду ко ју им је кор по ра-
ци ја на ни је ла. Осим што се кор по ра ци ји при пи су је спо соб ност да 
мо би ли зи ра ка пи тал и ме ња по ве за ност с ак тив ним жи во том би ло 
ко јег по је дин ца, сма тра се да се она у функ ци о нал ном по гле ду не 
раз ли ку је мно го од оних фир ми ко је има ју са мо јед ног вла сни ка 
или су у ор тач ком вла сни штву. Кор по ра ци ја има исту свр ху и на-
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ме ну као та кве фир ме: да по слу је рав но прав но с дру гим фир ма ма 
и да сво јим вла сни ци ма за ра ђу је но вац.34)

Кор по ра ци ја се из вр сно при ла го ђу је и по тре ба ма тех но струк-
ту ре за кљу чу је Џ.К. Гал брајт, по што је тех но срук ту ра апа рат за 
груп но од лу чи ва ње – за пу ли ра ње и про вје ра ва ње ин фор ма ци ја 
што их да ју број ни по је дин ци, а све то за то да би се мо гле до но си-
ти од лу ке ко је су из ван до ме та зна ња би ло ко јег по је дин ца. Ви дје-
ли смо и то да тех но струк ту ра из и ску је ви со ки сту пањ ауто но ми је. 
Ње зи ну ра ду мо же на шко ди ти сва ка ин тер вен ци ја ко ја би до шла од 
би ло ка квог ауто ри те та из ван ње. Јер, ако узме мо у об зир ка ква је 
при ро да груп ног од лу чи ва ња и ка кав има ју ка рак тер про бле ми ко-
ји се рје ша ва ју та квим од лу чи ва њем, по ста је нам пот пу но ја сно да 
ће сва ки та кав ауто ри тет би ти уви јек, у сва ком по је ди ном слу ча ју, 
не до вољ но ин фор ми ран, па ће за то ње го ве од лу ке би ти са мо вољ-
не. Кад би се ра ди ло о та квим про бле ми ма ко је би по је дин ци мо гли 
са ми рје ша ва ти, гру пе јед но став но не би по сто ја ле.

Исто та ко, за кљу чу је Гал брајт, ме ђу соб ни од но си у кор по ра-
ци ји (од но си ин тер них и екс тер них стај кхол де ри од зна ча ја за по-
сло ва ње) ипак, не ис кљу чу ју опа сност од ин тер вен ци ја вла сни ка 
кор по ра ци је – „то јест ак ци о на ра. Њи хо во ис кљу че ње из су дје ло-
ва ња у по сло ва њу кор по ра ци ја ни је за јам че но за ко ном или по све-
ће но оби ча ји ма. На про тив, њи хо ва је моћ за јам че на, и то би ло не-
по сред но или по сред но, пре ко ви је ћа ди рек то ра. Али, са мим ти ме 
што је не што за ко ни то не зна чи да је то и ко ри сно. Вр ше ње те мо ћи 
у до но ше њу бит них од лу ка, а то су од лу ке ко је из и ску ју груп но 
од лу чи ва ње, би ло би штет но баш као сва ка дру га вањ ска ин тер-
вен ци ја. А бу ду ћи да је си ту а ци ја та ква, ак ци о на ри мо ра ју та ко ђер 
би ти ис кљу че ни из вла сти.35)

Кор по ра тив ни ка пи та ли зам и пра во на при ват ну сво ји ну под-
ра зу ме ва сле де ће ар гу мен те:  1. Сви има ју пра во на еко ном ску сло-
бо ду; 2. Пра во на еко ном ску сло бо ду оправ да ва пра во на при ват ну 
сво ји ну; 3. Пра во на при ват ну сво ји ну оправ да ва пра во на при ват-
но по се до ва ње еко ном ских пред у зе ћа; 4. Пра во на при ват но по-
се до ва ње еко ном ских пред у зе ћа оправ да ва пра во на при ват но по-
се до ва ње ве ли ких кор по ра ци ја; 5. Пра во на при ват но по се до ва ње 
ве ли ких кор по ра ци ја не мо же се на од го ва ра ју ћи на чин оспо ри ти 
у де мо крат ском про це су.“36) Кор по ра ци ја омо гу ћу је да се ње на ор-
34)  John Ken neth Gal bri eth, Novaindustrijskadržava, Za greb, 1970, str. 81.
35)  Исто, стр. 86.
36)   Ро берт А. Дал,Уводуекономскудемократију, Бе о град, 1993, стр. 53.
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га ни за ци ја при ла го ђу је по тре ба ма, а бу ду ћи да су за за до во ља ва-
ње раз ли чи тих ци ље ва раз ли чи те и по тре бе – „раз ли чи то је и при-
ла го ђи ва ње ко је из то га про из ла зи. Мо дер на круп на кор по ра ци ја 
при ла го ђе на је по тре ба ма на пред не тех но ло ги је, по тре ба ма да се 
ула жу го ле ме ко ли чи не ка пи та ла, и по тре ба ма пла ни ра ња што га 
то за со бом по вла чи. Она одр жа ва по тре бу сво је тех но струк ту ре 
да бу де осло бо ђе на од сва ко га вањ ског ми је ша ња. Ту сло бо ду тех-
но струк ту ра стје че на раз не на чи не, па та ко, на при мјер и на тај 
на чин да са мој се би ства ра по ну ду ка пи та ла. Ако је, пак, тех но ло-
ги ја јед но став на, он да по ну да ка пи та ла не тре ба да бу де ве ли ка. Бу-
ду ћи да у та квим окол но сти ма тр жи ште функ ци о ни ра по у зда ни је, 
има ма ње по во да и по тре ба за пла ни ра њем, а због то га су и ма ње 
по тре бе за спе ци ја ли зи ра ним зна њем и за ор га ни за ци јом ко ја га 
пра ти. У та квим окол но сти ма тврт ка мо же би ти ма ле на. Про из вод-
ња мла зних мо то ра или град ња ну кле ар них ре ак то ра, до ступ не су 
са мо ве ли ким круп ним фир ма ма, али се за то ма ло про да јом ауто мо-
бил ског бен зи на или га је њем ја бу ка мо гу ба ви ти и раз мјер но ма ле 
фир ме.“37)

У од но су ин сти ту ци о на ли за ци ја-ор га ни за ци ја чо век (по је ди-
нац, лич ност) со ци о лог др За гор ка Го лу бо вић, ана ли зи ра ју ћи Вај-
то вог „чо ве ка ор га ни за ци је“ ис ти че и зна чај со ци јал не иде о ло ги је, 
од но сно со ци јал не ети ке, ка ко пи ше: „под со ци јал ном ети ком раз-
у мем онај ко декс са вре ме ног ми шље ња – пи ше Вајт – ко ји мо рал но 
оза ко њу је при ти сак дру штва на ин ди ви дуе. Ње го ве су три основ-
не прет по став ке: ве ра у ску пи ну као из вор кре а тив но сти; ве ра у 
„при па да ње“ као у фун да мен тал ну по тре бу чо ве ка; и ве ра да се 
при ме ном на у ке мо же оства ри ти при па да ње“.38) Им пре сив на су и 
ста но ви шта о од но су ин ди ви ду ал ног и ор га ни за циј ског: „чо ве ка 
ор га ни за ци је“, као иде ал ни мо дел мо дер ног чо ве ка (као со ци јал-
ни ка рак тер ко ји је нај функ ци о нал ни ји у са вре ме ном дру штву) све 
ви ше функ ци о ни ше и сам као ор га ни за ци ја: ефи ка сност, тач ност, 
укла па ње у ме ха ни зам, спо соб ност са рад ње – то су иде ал не ка-
рак те ри сти ке ко је се нај ви ше тра же на „тр жи шту лич но сти“ (ка ко 
је тај фе но мен на звао В. Милс). Сво је вр сна људ ска ра до зна лост, 
ко јој је свој стве но да от кри ва „за што“ свих ства ри, усту па ме сто 
огра ни че ној тех нич кој ра до зна ло сти (Бајт кон ста ту је да са вре ме-
ног Аме ри кан ца за ни ма пре све га ка ко се не што до га ђа, тј. на чин 
и тех ни ка са мог до га ђа ја). Са вре ме ни Аме ри ка нац же ли да бу де 
37)  Исто, стр. 95.
38)  Исто, стр. 16.
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тех ни чар дру штва, а не но ва тор; он не же ли да ме ња свет око се бе, 
он на сто ји са мо да га уса вр ша ва (тех нич ки по пра вља).39)

Од нос по је дин ца и дру штва, мо же да се по сма тра у дво стру кој 
ди ле ми, на и ме, по себ но на то ка кве по сле ди це оста вља са вре ме но 
дру штво на раз ви так лич но сти (оту ђе ње, не у ро зе, све на гла ше ни-
ји кон фор ми зам, гу ше ње ин ди ви ду а ли те та, де пер со на ли за ци ја, и 
слич но), он по ста вља и је дан мно го сло же ни ји и фун да мен тал ни ји 
фи ло зоф ски про блем – ка ко се од но се лич ност и дру штво као ин-
сти ту ци о на ли зо ва на ор га ни за ци ја и да ли је ме ђу њи ма кон фликт 
не из бе жан.40)

И по след њи зна ча јан еле мент кор по ра тив не гло бал не иде о ло-
ги је, ба рем ка да је реч о ме ди ји ма као но вим ми си о на ри ма кор-
по ра тив ног ка пи та ли зма, је сте ње но уве ре ње о по жељ но сти при-
ва ти за ци је. Ово де лом до ла зи из осно ва ног уве ре ња да тр жи ште 
мо же све, али и за кљу чак да се вла да са мо уве ћа ва и да је не е фи ка-
сна. На ве сти вла ду да рас про да ак ти ву при ват ним пред у зет ни ци ма 
ће, пре ма ова квом ви ђе њу, по ве ћа ти ефи ка сност. По сто је и дру ги 
мо ти ви ко ји у пр ви план ста вља ју ско ра шњу оду ше вље ну по др-
шку при ва ти за ци ји: је дан од њих је и же ља да се осла би вла да. 
Вла да ко ја по се ду је и упра вља ак ти вом ве ро ват но је моћ ни ја и бо-
ље ин фор ми са на од оне из ван тр жи шта и пре ма то ме пред ста вља 
прет њу, јер би као по тен ци јал ни су бје кат де мо крат ске по ли тич ке 
кон тро ле мо гла ефи ка сно да слу жи не кор по ра тив ним ин те ре си-
ма. Учи ни ти вла ду ма лом и за ви сном зна чи сма њи ти ову прет њу. 
Сле де ћи мо тив је пра вље ње па ра – за ра дом од про да је др жав ног 
вла сни штва или про фи ти ра ње ку по ви ном вла ди ног вла сни штва по 
по вољ ним це на ма (ис под ре ал не тр жи шне), што је фе но мен ка рак-
те ри сти чан за ве ћи део при ва ти зо ва не ак ти ве (тен ден ци ја је да их 
про да ју ле гал но иза бра не вла де уз по др шку ве ћи не за ин те ре со ва-
них за ку по ви ну та квих до ба ра, та ко да су не кон ку рент на про да ја и 
при ви ле го ва на ку по ви на уоби ча је на прак са). Ши ро ко при хва ће на 
и усво је на гло бал на кор по ра тив на иде о ло ги ја за сни ва се на енорм-
ној еко ном ској и по ли тич кој мо ћи сво јих спон зо ра. Ме ђу тим, ње на 
иде о ло шка до ми на ци ја ни је ком плет на и у сва кој зе мљи по сто ји 
кла сни от пор, от пор гру па, кул тур них ин сти ту ци ја и по је ди на ца 
ко ји се за ла жу за ал тер на тив не ана ли зе, ви ђе ња и про гра ме. Али, 
они су углав ном ло ше фи нан си ра ни, ме ђу соб но не е фи ка сно по ве-

39)  Исто, стр. 17.
40)  Vi li jam H. Vajt mla đi, Čovekorganizacije, No lit, Be o grad, str. 8.
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за ни, че сто су прот ста вље них ин те ре са и има ју ве о ма ма ли ути цај 
у глав ним ин сти ту ци ја ма и ма сов ним ме ди ји ма. С дру ге стра не, 
обил но фи нан си ра ни про кор по ра тив ни цен три мо ћи, ака дем ске 
ин сти ту ци је и аген ци је за од но се са јав но шћу, зна чај ни су про па-
га то ри кор по ра тив не иде о ло ги је. Њи хов ути цај у ме ди ји ма је огро-
ман и у стал ном успо ну. Кор по ра тив ни ин те ре си та ко ђе до ми ни ра-
ју у из бор ним кам па ња ма са сво јим мо гућ но сти ма да фи нан си ра ју 
кан ди да те, ми ни ма ли зу ју ћи та ко мо гућ ност да у по ли тич ку де ба ту 
уђу су прот ни ста во ви.41) 

Сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја у не пре кид ном раз во ју (што 
је у 19. ве ку зна чи ло но ви не) би ла су од кључ ног зна ча ја у обез-
бе ђи ва њу усло ва за по ја ву овог дру гог „ин тер феј са“, про из во ђач 
– по тро шач. Про стор у ме ди ји ма по стао је ко мер ци јал ни ре сурс – 
ро ба ко јом се тр гу је. Пр ви за да так пр во бит них „ре клам них“ аген-
ци ја био је ку по ви на и про да ја овог про сто ра. По не кад ве за ни за 
но ви не, а по не кад не за ви сни, тр гов ци огла сним про сто ром, „spa ce 
bro kers“ или „spa ce far mers“ (Ne vett 1983), мо гли су да по ну де сле-
де ће услу ге вла сни ци ма ме ди ја и по тен ци јал ним огла ши ва чи ма: 
обез бе ђи ва ње и про да ју огла сног про сто ра и олак ша ва ње пла ћа ња 
и при ку пља ње по да та ка о ду го ва њи ма огла ши ва ча (ова по след ња 
функ ци ја раз ви ла се у ac co unt ma na ga ment). Аген ти су до би ја ли 
про ви зи ју од вла сни ка ме ди ја, што је био про це нат це не ме ди ја 
ко ју су огла ши ва чи пла ћа ли вла сни ку ме ди ја. Вред но сти ко је огла-
ша ва ње обе ћа ва по слов ном сек то ру ле же у ко мер ци јал ним пред-
но сти ма ко је се сти чу по ве ћа ва њем по тра жње за од ре ђе ном ро бом 
и одр жа ва њем кон тро ле це на. Ну жни ис ход ово га би ла је по ја ва 
брен дин га. Брен динг, као што је то и да нас, био је нај по год ни ји на-
чин да се ро ба ко ју про да је је дан про из во ђач раз ли ку је од ро бе кон-
ку рен та. У овом пе ри о ду ство ре не су до бро по зна те на ци о нал не 
и ин тер на ци о нал не роб не мар ке (брен до ви): нпр. ko dak, gu in ness, 
he inz i co ca-co la.42) Бр зо се ис по ста ви ло да брен динг има по тен ци-
јал не са мо да функ ци о нал но раз ли ку је про из во де већ и да ис ка зу-
је ква ли та тив не ди стинк ци је кроз ви зу ел не пред ста ве вред но сти 
не ке роб не мар ке. Адвер тај зинг је по стао ин те грал ни део раз во ја 
брен дин га, јер је пре у зео фор му по год ну не са мо као сред ство за 

41) Едвард С. Хер ман, Ро берт В. Мек че сни, Глобалнимедији:новимисионарикорпоратив
ногкапитализма, Бе о град, 2004, стр. 56-57.

42) Уред ба Tra de marks Re gi stra tion Act iz 1875. у Ве ли кој Бри та ни ји пру жи ла је ле гал ну 
за шти ту од ими та ци је про из во ђа чи ма ко ји же ле да ко ри сте знак за иден ти фи ка ци ју 
сво јих про из во да. Слич не за ко не у САД из гла сао је Кон грес 1870. и 1905. Адам Бригс, 
Пол Ко бли, Уводустудијемедија, Бе о град, 2005. стр. 71.
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пре но ше ње ин фор ма ци ја о про из во ду већ и као но си лац сим бо-
ли ке роб не мар ке – тран сфор ми шу ћи ро бу у спе ци фич но „до бро“ 
са зна че њем. По тен ци јал но не по ве ре ње пре ма без лич ној ро би без 
утвр ђе ног ме ста на тр жи шту са да се мо гло пре ва зи ћи убе дљи вом 
сим бо ли ком до бро по зна тог име на не ке роб не мар ке. Огла ша ва-
ње је има ло за да так да се но си с два про бле ма с ко ји ма се су о чи ла 
ин ду стриј ска про из вод ња: ло ги стич ки ко ји је ство ри ла дис тан ца и 
дру штве ним ко ји је ство ри ла ано ним ност про из во да за по тро ша-
че. Оп сег про из вод них сек то ра ко ји се огла ша ва ју да нас у Ве ли кој 
Бри та ни ји мно го је ши ри не го у ра ни јим де це ни ја ма 20. ве ка. У 
из ве сном бро ју сек то ра ор га ни за ци је по ку ша ва ју да пре ва зи ђу те-
шко ће с ко ји ма се су о ча ва ју, јер су се од но си из ме ђу про из вод ње 
и по тро шње на не ки на чин про ме ни ли. Огла ша ва ње је че сто би ло 
пред ста вље но као део ре ше ња за про бле ме у ко му ни ка ци ји ко ји 
пре те пре струк ту ри са ње. 43)

Ком по нен те у на стан ку мо дер не  
адвер тај зинг ин ду стри је

Про из вод ња Ме ди ји По тро шња
По ну да По тра жња
* До во љан ни во 
про из вод ње по-
стиг нут за хва љу-
ју ћи ин ду стриј ској 
про из вод њи.

* Проширене 
мреже 
дистрибуције 
– укључујући 
национални 
транспортни 
систем и 
малопродајне 
ланце – који 
претварају локалне 
„муштерије“ 
у удаљене 
„потрошаче“

* Основ ни пред у-
слов је по сто ја ње 
на ци о нал них ме ди ја 
и мре же ло кал них 
ме диј ских ка на ла, 
жур на ла, пе ри о ди ке 
и ло кал них но ви на.

* До во љан ни во при-
сту пач них по тен ци јал-
них по тро ша ча за хва-
љу ју ћи уве ћа ном ни воу 
(ур ба не) по пу ла ци је и 
уна пре ђе ње пи сме но-
сти.

* Културом заснована 
легитимност и 
мотивација за 
потрошњу роба – 
склоност ка потрошњи.

* Ме ди ји ће ра сти, про ши ру ју ћи сред ства ма сов не ко му ни ка ци је док 
тех но ло ги ја раз ви ја но ве ме ди је.
* Оглашавање се јавља упоредо са оваквим развојем ствари и 
доприноси његовом убрзавању. Међутим, тешко је тачно одредити 
просте односе узрока и последица између производње и потрошње.

43)  Адам Бригс, Пол Ко бли, Уводустудијемедија, Бе о град, 2005, стр. 68-69.
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Етич ка ди мен зи ја кор по ра тив не дру штве не од го вор но сти као 
ва жан сег мент кор по ра тив них од но са с јав но шћу, се од но си на по-
на ша ње и де ло ва ње ко је сви за ин те ре со ва ни, већ на ве де ни су бјек-
ти оче ку ју од по слов не ор га ни за ци је, чак и ако то ни је на ве де но у 
за ко ну. Фир ме тре ба да од го во ре ула га чи ма и оста лим за ин те ре-
со ва ним ли ци ма на етич ки на чин. Ва жно је по на ша ти се у скла-
ду са дру штве ним стан дар ди ма и етич ким нор ма ма. Да би ети ка 
би ла им пле мен ти ра на у дру штве ну од го вор ност, по слов на стра те-
ги ја мо ра да од сли ка ва „раз у ме ва ње вред но сти ко је има ју чла но-
ви ор га ни за ци је и ула га чи, као и раз у ме ва ње етич ке при ро де из-
бо ра стра те ги је. Свр ха кор по ра тив не дру штве не од го вор но сти је 
да ума њи та кав не га ти ван ути цај по сло ва ња, пру жа ју ћи убе дљи ве 
ар гу мен те и про на ла зе ћи од го ва ра ју ћу опре му за по сло ва ње ка ко 
би ком па ни је све ле на нај ма њу ме ру ри зи ке ко ји про ис ти чу из њи-
хо вих дру штве них и еко ло шких учи на ка. Кор по ра тив на дру штве на 
од го вор ност све ви ше по ста је зна ча јан део по слов ног окру же ња, 
што зна чи да се ви ше не мо же за не ма ри ти. У по след њих два де сет 
го ди на до шло је до зна чај них про ме на у од но су при ват ног сек то ра, 
др жа ве и ци вил ног дру штва на ма кро ни воу, као што су: гло ба ли-
за ци ја тр го ви не, по ра ста ве ли чи не и ути ца ја пред у зе ћа, сма ње ње 
уло ге др жа ве као но си о ца, бит ка за та лен те јер се пред у зе ћа да нас 
так ми че за екс пер те, по раст гло бал ног ак ти ви зма ци вил ног дру-
штва, по раст зна ча ја ре но меа, итд. Ове ди на мич ке про ме не до при-
не ле су по ја ви но вог при ла за кор по ра тив ној дру штве ној од го вор-
но сти ко ји ка же да пред у зе ћа тре ба да ре ша ва ју еко ло шке про бле-
ме ко ји ће им на ду же ста зе да ти зна ча јан успех.44) 

За на ве де ну ре ла ци ју: кор по ра тив ни ме ди ји-дру штво ин те ре-
сант но је и по ли ти ко ло шко ту ма че ње др Ђор ђе Сто ја но вић, кон-
цеп та асо ци ја тив ног де мо крат ског по рет ка, од но сно, асо ци ја тив не 
де мо кра ти је По ла Хир ста с јед не и кон цеп та Џо шуе Ко е на и Џо е ла 
Ро џер са ко ји се за сни ва на „ра ди кал ном тран сфор ми са њу кор по ра-
ти ви стич ког при сту па где ин те ре сне гру пе за у зи ма ју нај зна чај ни ју 
по зи ци ју, од но сно, нео кор по ра ти ви стич ким кон цеп ти ма асо ци ја-
тив не де мо кра ти је Фи ли па Шми те ра, те о рет ским по ку ша јем да се 
раз ре ши про блем со ци јал не не јед на ко сти и про мо ви са њем се кун-
дар ног гра ђан ства „по лу-јав них асо ци ја ци ја и др жав ног си сте ма 
ва у че ра“.45) Овај ин те ре сан тан рад отва ра и дру ге ди ле ме на ову 
44)  Ви де ти: др Дра ган Су бо тић, Корпоративнадруштвенаодговорност,књ.2, Бе о град, 

2009, стр. 53-58.
45)  Ђор ђе Сто ја но вић, „Нео кор по ра тив ни кон цепт ’ва у чер ске-де мо кра ти је’“, Српскапо

литичкамисао, бр. 3, Бе о град, 2010. стр. 11.
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те му. На при мер, о дру штве ном  ка рак те ру и прак тич ним по ли тич-
ко-еко ном ским ди мен зи ја ма нео кор по ра ти ви зма у до ба еко ном ске 
кри зе, ка да нео ли бе рал ни кон цепт дру штва и др жа ве, би ва су о чен, 
на при мер, са ди ле мом: тр жи ште-(де)ре гу ла ци ја, а у по ли тич кој 
рав ни са озбиљ ним пре и спи ти ва њем нео ли бе рал не док три не (нај-
ве ро ват ни је у 21 ве ку – усме ре ну ка мо де лу тр жи шне де мо кра ти-
је). Осла ња ју ћи се на иде ју Шми тро ва асо ци ја тив ног про јек та, др 
Сто ја но вић ве ли, да она за пра во ма ни фе сту је три ме ђу соб но ја ко 
бли ске ре фор ме: (1) уста но вље ње по лу-јав ног ста ту са за ин те ре-
сне асо ци ја ци је; (2) фи нан си ра ње тих асо ци ја ци ја пре ко оба ве зних 
до при но са; и (3) ди стри бу ци ју тих фон до ва пре ко си сте ма гра ђан-
ских ва у че ра. Ка ко ин те ре сне асо ци ја ци је и дру штве ни по кре ти 
ко ји се ор га ни зу ју по прин ци пи ма по лу-јав но сти та ко и ин те ре сне 
ор га ни за ци је и дру штве ни по кре ти чи је се функ ци о ни са ње ба зи ра 
на при ло зи ма њи хо вих чла но ва мо гу да иза ђу и уђу у по ли тич ки 
си стем кад год то по же ле. Ме ђу тим, пра во на ва у чер ски ди стри бу-
и ра ну по моћ сти чу тек са при хва та њем од ре ђе них јав них оба ве за 
по пи та њу њи хо вих ин тер них про це ду ра и јав ног по на ша ња.“46)

Чак и ако се раз ли ку ју у не ким ва жним ме сти ма, пи ше Сто ја но-
вић, „Шми тер на гла ша ва да у мно гим европ ским зе мља ма си стем 
при вред них ко мо ра за ре пре зен та ци ју ин ду стриј ских, тр го вач ких, 
за нат ских или зе мљо рад нич ких ин те ре са пред ста вља ле гал ни пре-
су дан за ову вр сту асо ци ја тив но сти. По чев од На по ле о но вог пе ри о-
да, па све до про ши ре ња и осна же ња на кра ју 19. ве ка, ови оба ве зу-
ју ћи аран жма ни за сек тор ску ре пре зен та ци ју пред ста вља ју до бар 
при мер ме ре ко ја је про ми шље но и свр хо ви то под сти ца на да слу жи 
ра ди пре ва зи ла же ња ин тер ин сич них мањ ка во сти у асо ци ја тив ним 
спо соб но сти ма спе ци фич них со цио-еко ном ских гру па, те за до во-
ље ња од ре ђе них ци ље ва јав не по ли ти ке. Не ко мо же при го во ри ти 
да уста но вље ње ових си сте ма на та ко фор му ли са ном се лек тив ном 
прин ци пу ни је де мо крат ско или да њи хо во функ ци о ни са ње не из-
ра жа ва јав на оче ки ва ња, али, без об зи ра на све то, они и да ље оп-
ста ју и ни су кон фон ти ра ни са дру гим де мо крат ским ин сти ту ци ја-
ма. У да на шње вре ме, нај ви дљи ви ја ана ло ги ја се мо же по ву ћи пре-
ма јав ним фон до ви ма за рад по ли тич ких пар ти ја и га ран то ва њу да 
сва ки оп ту же ни мо ра има ти прав ног са вет ни ка.47) У окви ру од но-
са с јав но шћу да на шњи це у ве ли кој ме ри се ко ри сте ин стру мен ти 
по пут „спон зор ства раз ли чи тих до га ђа ја, пу бли ци те та, до бро твор-
46)  Исто, стр. 30.
47)  Исто, стр. 31.
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них ак тив но сти и по ја вљи ва ња на раз ли чи тим ма ни фе ста ци ја ма. 
По ред прет ход но на ве де ног, кор по ра тив ни и ви зу ел ни ин ден ти тет 
пред ста вља ју ве о ма ва жне аспек те од но са с јав но шћу“.48)

Кор по ра тив не ко му ни ка циј ске зах те ва ју и од го ва ра ју ће со цио-
по ли тич ко окру же ње, јер су у при мар ној функ ци ји уво ђе ња про фи-
та. На ве де ни, мо гу ћи мо дел тр жи шних де мо кра ти ја као те мељ гло-
бал ног дру штве ног уре ђе ња у овом ве ку, зах те ва по ја шње ње  два 
нај ва жни ја мо мен та ко ји из ра жа ва ју „слич ност асо ци ја тив не де-
мо кра ти је и кор по ра ти ви зма : (1) ин клу зи ја асо ци ја ци ја ци вил ног 
дру штва у про цес кре и ра ња и им пле мен та ци је јав не по ли ти ке; и 
(2) апо стро фи ра ње ак тив ног др жав ног ин тер вен ци о ни зма у об ли-
ко ва њу асо ци ја тив ног окру же ња. Ме ђу тим, док кор по ра ти ви стич-
ка док три на про мо ви ше пар ти ци па ци ју ре стри ко ва ну на цен тра ли-
зо ва не асо ци ја ци је, по себ но на оне ко је ре пре зен ту ју под руч је ра да 
и ка пи та ла, те пре го ва ра ју ка ко ме ђу соб но, та ко и са др жа вом на 
на ци о нал ном ни воу, асо ци ја тив на де мо кра ти ја ува жа ва ра зно ли-
кост не функ ци о нал но за сно ва них асо ци ја ци ја и по тен ци ра де цен-
тра ли зо ва не фор ме со ци јал ног ди ја ло га. На да ље, кор по ра ти ви зам 
и асо ци ја тив на де мо кра ти ја су фо ку си ра ни на са свим раз ли чи те 
атри бу те асо ци ја ци ја. За кор по ра ти ви зам је ва жан ка па ци тет асо-
ци ја ци ја за со ци јал ну кон тро лу сво јих чла но ва, спо соб ност да се 
про ду ку је ма њи или ве ћи сте пен во лун та ри стич ког при ста ја ња на 
цен тра ли зо ва но спо ра зу ме ва ње. Из кор по ра ти ви стич ког ра кур са, 
ова ква ин клу зив ност је ва жна за то што ли ми ти ра ди стри бу тив не 
кон флик те и омо гу ћа ва упра вљач кој струк ту ри да лак ше за о би-
ђе кон тро верз ну по ли ти ку. У слу ча ју да се не сла жу са зах те ви ма 
асо ци ја ци је, сло бо да чла но ва да је на пу сте ли ми ти ра на је ком пул-
зор ним или ква зи-ком пул зор ним про по зи циј ским аран жма ном ко-
ји де фи ни ше усло ве члан ства. За асо ци ја тив ни де мо крат ски мо де 
груп ни ка па ци те ти за ре ша ва ње про бле ма и кон фли ка та су од пре-
суд не ва жно сти. Они су за сно ва ни ка ко на ду бин ском по зна ва њу 
члан ства, аку му ли ра ном кроз фре квент ну ин тер ак тив ност са упра-
вљач ком струк ту ром асо ци ја ци ја, та ко и на вер ти кал ном по зна ва-
њу са ме при ро де про бле ма. Ни је спор но да се асо ци ја тив на де мо-
крат ска па ра диг ма, за раз ли ку од кор по ра ти ви стич ког пред ло шка, 
ба зи ра на де цен тра ли зо ва ним и пар ти ци па тив ним асо ци ја ци ја ма.  
Нео кор по ра ти ви стич ка те о ри ја про пи ту је ко ли ко је по сто је ћи ин-
клу зив ни или екс клу зив ни си стем кор по ра ти ви стич ке ин тер ме-
48)  Ива на Гу ја ни ца, „Од но си с јав но шћу“, у: Не над Пе рић, Не ве на Кра су ља, Ива на Гу ја-

ни ца, МедијскеPRибрендтенденција, Бе о град, 2001, стр. 49.
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ди ја ци је ефи ка сан и да ли ће не ка вр ста де мо крат ске на до пу не 
(ин тер вен ци је) отво ри ти ин те ре сну груп ну ре пре зен та ци ју ис-
кљу че ним гру па ма и учи ни ти кор по ра ти ви стич ко спо ра зу ме ва ње 
зна чај но ви ше од го вор ни јим и ре пре зен та тив ни јим у од но су пре ма 
ши рој дру штве ној за јед ни ци.“49)

4.МЕДИЈИ,САВРЕМЕНОДРУШТВО
ИОДНОСИСЈАВНОШЋУ

Под се ти ће мо да по сто је мно ге де фи ни ци је ко му ни ка ци ја, по-
пут „ко му ни ка ци ја је раз ме на зна че ња“, „ко му ни ка ци ја пред ста-
вља раз ме ну ис ку ства“, „ко му ни ка ци ја је тран сми си ја дру штве них 
вред но сти“, „пре но ше ње или пре но ше ње и при ма ње ин фор ма ци је, 
сиг на ла или по ру ка по сред ством ге сто ва, ре чи или дру гих сим бо-
ла“. Нај ра ни ја де фи ни ци ја људ ске ко му ни ка ци је по ти че из 1909. 
го ди не од стра не аме рич ког со ци јал ног пси хо ло га Ку ли ја (Ch. Ko o-
ley) ко ји „под ко му ни ка ци јом под ра зу ме ва ме ха ни зам по мо ћу ко је-
га људ ски од но си ег зи сти ра ју и раз ви ја ју се, а чи не га сви сим бо ли 
ду ха са сред стви ма њи хо вог пре но ше ња кроз про стор и њи хо вог 
очу ва ња у вре ме ну. Ту се укљу чу је из раз ли ца, став, ге сто ви, тон 
гла са, ре чи, пи смо, штам па, же ле зни ца, те ле граф, те ле фон и све 
оно што во ди до по след њег до стиг ну ћа у осва ја њу про сто ра и вре-
ме на“. Ко му ни ка ци ја је, да ка ко, и „про цес по мо ћу ко јег људ ски од-
нос по ста је акт ма ни пу ли са ња сим бо ли ма, ко ји ма се са оп шта ва ју 
иде је, са зна ња“.50)

Нео ли бе рал на по ли ти ка агре сив но је при ме ње на на гло бал не 
ме ди је и те ле ко му ни ка ци је и сти му ли са ла је њи хов ко мер ци јал ни 
раз вој. Дру га два срод на обе леж ја нео ли бе ра ли зма би ла су (и је су) 
де ре гу ла ци ја и при ва ти за ци ја. У ко му ни ка ци ја ма, ово је пред ста-
вља ло јед но став но не ги ра ње не ка да зна чај них пи та ња: да ли ме ди-
ји, осим тр ке за про фи том, има ју и дру штве не, мо рал не и по ли тич-
ке оба ве зе. Осам де се тих го ди на ова ква по ли ти ка се све ви ше од-
но си ла на на ци о нал не еми те ре и те ле ко му ни ка циј ске си сте ме ко ји 
су би ли тра ди ци о нал но ре гу ли са ни и че сто у вла сни штву др жа ве 
и под ње ном упра вом. Али, ка ко су ови др жав ни сер ви си углав ном 
би ли гло ма зни и по ли тич ки ути цај ни, бр зи на де ре гу ла ци је, пра-
ће не ко мер ци ја ли за ци јом и при ва ти за ци јом, има ла је про мен љив 
ка рак тер и раз ли ко ва ла се од др жа ве до др жа ве. И у Сје ди ње ним 

49)  Исто, стр. 25-26.
50)  Све тла на Без да нов-Го сти мир, За(у)вођењемедија, Бе о град, 1994, стр. 13.
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Др жа ва ма, где је моћ кор по ра ци ја у ме диј ској сфе ри би ла да ле-
ко из над про се ка, по ку шај да се це ло куп на до ма ћа ра дио-ди фу зи ја 
де ре гу ли ше де ли мич но је оне мо гу ћен ре а го ва њем јав но сти и опо-
зи ци је у Кон гре су. Осим то га, ло би ра ње у ко рист ко мер ци јал них 
ме ди ја ни је баш на и ла зи ло на от пор, сто га је њи хов по ли тич ки 
ути цај за јед но са оп штим про це сом де ре гу ла ци је и при ва ти за ци је, 
био очи гле дан ши ром пла не те. 

Дру ги кри тич ки раз вој осам де се тих го ди на огле дао се у уна-
пре ђе њу ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја, сти му ли сан зах те ви ма 
свет ског би зни са за ус по ста вља њем што бр же и по у зда ни је гло-
бал не мре же ко му ни ка ци ја. По ја вом ви део-ри кор де ра осам де се тих 
го ди на и екс пан зи јом са те лит ске и ка блов ске ко му ни ка ци је, гло-
бал на ди стри бу ци ја ме ди ја је по ста ла још успе шни ја. Са те лит ски 
сер ви си, као што су Ca ble News Net work (SNN), Mu sic Te le vi sion 
(MTV) i En ter ta in ment and Sports Net work (ESPN) по кре ну те у Сје-
ди ње ним Др жа ва ма, на кра ју су из ра сли у гло бал не ком па ни је. У 
ком би на ци ји са при ва ти за ци јом и де ре гу ла ци јом, ове но ве тех но-
ло ги је та ко ђе су обез бе ди ле ба зу за мно го стру ко по ве ћа ње бро ја 
те ле ви зиј ских ка на ла ко ји су тра жи ли ко мер ци јал не про гра ме и 
мар ке тинг. 

Сто га осам де се те го ди не пред ста вља ју пе ри од не ве ро ват не 
екс пан зи је гло бал них ме ди ја и, у од но су на прет ход них три де сет 
пет го ди на, ме та фо рич ки ре че но, из гле да ју као би стар по ток на-
спрам мо чва ре. Хо ли вуд ски из воз у Евро пу (укљу чу ју ћи фил мо ве, 
те ле ви зиј ске про гра ме и ви део-ка се те) био је по ве ћан за око 225 
од сто са мо у пе ри о ду из ме ђу 1987. и 1988. и из но сио је око пет-
сто ше зде сет је дан ми ли он до ла ра го ди шње. Из воз хо ли вуд ске про-
дук ци је ши ром све та био је удво стру чен у пе ри о ду из ме ђу 1987. и 
1991. са 1,1 ми ли јар де на 2,2 ми ли јар де до ла ра. (У исто вре ме, увоз 
фил мо ва и те ле ви зиј ских про гра ма у Сје ди ње не Др жа ве у 1991. 
из но сио је укуп но осам де сет је дан ми ли он до ла ра). У пе ри о ду из-
ме ђу 1987. и 1991. био је удво стру чен из воз му зич ке про дук ци је: 
укуп но 419 ми ли о на до ла ра са мо 1991. го ди не. По ред то га, зна чај 
гло бал ног тр жи шта у од но су на до ма ћу ин ду стри ју би вао је све ве-
ћи. У дру гој по ло ви ни осам де се тих про да ја у ино стран ству по ве-
ћа ла је при хо де аме рич кој филм ској и те ле ви зиј ској ин ду стри ји са 
30 на 40 од сто. Ко ри сте ћи ши ру де фи ни ци ју ме диј ских про из во да, 
Ен то ни Смит је из ра чу нао да је хо ли вуд ски из воз у Евро пу осам-
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де се тих го ди на го то во удво стру чен да би 1989. пре ма шио су му од 
пет ми ли јар ди до ла ра.“51)

Де ре гу ла ци ја и но ве тех но ло ги је не са мо да су сти му ли са ле 
екс пан зи ју гло бал них ме ди ја, не го су „ство ри ле и ба зу за не ве ро ва-
тан но ви та лас кор по ра циј ске кон со ли да ци је у ме диј ској ин ду стри-
ји. У Сје ди ње ним Др жа ва ма, на при мер, где је ве ћи део нај зна чај-
ни јих ме диј ских ку ћа имао глав но се ди ште, по чет ком осам де се тих, 
не што ма ње од пе де сет фир ми до ми ни ра ло је над огром ном ве ћи-
ном филм ске и те ле ви зиј ске про дук ци је; ча со пи си ма, но ви на ма и 
бил бор ди ма; ра диј ском и ка блов ском про дук ци јом и из да вач ком 
ин ду стри јом. Го то во све ове фир ме по сло ва ле су у ви ше ме диј-
ских сек то ра. Кра јем де це ни је, за хва љу ју ћи спа ја њи ма и при па ја-
њи ма (ме на џе ри ма и акви зи ци ја ма), уку пан број ових фир ми био 
је пре по ло вљен. Сли чан про цес до го дио се  и у За пад ној Евро пи, 
а ве ро ват но нај ин тен зив ни ја кон цен тра ци ја од и гра ла се у гло бал-
ној ре клам ној ин ду стри ји. По сле та ла са ин те гра ци ја и пре у зи ма ња 
ком па ни ја, 1990. го ди не по ја ви ло се се дам во де ћих мар ке тин шких 
аген ци ја ко је су фак ту ри са ле око се дам де сет три ми ли јар де до ла-
ра при хо да. Пет од ових аген ци ја би ле су аме рич ке или аме рич ко-
бри тан ске, јед на ја пан ска и јед на фран цу ска.“52)

Ма сов ни ме ди ји су ка ко сма тра др Све тла на Бо га вац, раз лу чив 
скуп ак тив но сти по то ме што има ју „при мар ну, не из ве де ну функ-
ци ју да ре ал ност озна ча ва ју или кон стру и шу. Док се за кон стру и-
са ње ре ал но сти мо же ре ћи да је не де ри ват но, то та ли тет еле ме на та 
за твор бу зна че ња из во ди се из дру штве ног ми љеа, иде ја и сли ка 
ко је се ко ри сте у од ре ђе ном дру штву. Ре ал ност је она ква ка кво јој 
зна че ње да је мо. Ма сов ни ме ди ји су круп ни при ло жни ци на ших 
пер цеп ци ја и на осно ву ин фор ма ци ја ко је но се, као и ин тер пре-
та ци јом тих ин фор ма ци ја. Или, по Мc Qa i lu, ме ди ји су раз ли чит 
скуп ак тив но сти (ства ра ње ме диј ског са др жа ја), ко ји укљу чу је по-
себ не тех но ло шке кон фи гу ра ци је (ра дио, те ле ви зи ја, но ви не) ве-
за ни су за фор мал но кон сти ту и са не ин сти ту ци је или ме диј ске ка-
на ле (си сте ми, ста ни це, пу бли ка ци је), де лу ју у скла ду са из ве сним 
за кон ским про пи си ма, пра ви ли ма и схва та њи ма (про фе си о нал ни 
ко дек си, прак са, дру штве на оче ки ва ња, на ви ке), про дукт су ли ца 
ко ја за у зи ма ју из ве сне уло ге (вла сни ци, про ду цен ти, ди стри бу те-

51)  Едвард С. Хер ман, Ро берт В. Мек че сни, Глобалнимедији:новимисионарикорпора
тивногкапитализма, Бе о град, 2004, стр. 58-59.

52)  Исто, стр. 60.
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ри, огла ши ва чи, ме на џе ри, пу бли ка) и свим тим за јед но пре но се се 
ин фор ма ци је, за ба ва сли ка, сим бо ли до ма сов не пу бли ке.“53)

Ха ролд Инис (Ha rold In nis) и Мар шал Ме кла ун (Mar shal Mc 
Lu han) су, „пр ви мо дер ни на уч ни ци ко ји су про у ча ва ли ве зу из ме-
ђу сред ства 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.54)

У мар ке тин шкој ди мен зи ји од но са с јав но шћу, ме ди ји су „зна-
ча јан еле мент си сте ма мар ке тин шког ко му ни ци ра ња од ко јег за-
ви си да ли ће по ру ка би ти пре не та циљ ним пу бли ка ма, на пра вом 
ме сту и на пра ви на чин. Ин тен зи ван раз вој ме ди ја обе ле жио је цео 
два де се ти век, а бр зе тех но ло шке про ме не и раз вој те ле ко му ни ка-
ци ја, у два де сет пр вом ве ку ства ра ју но ве ме диј ске мо гућ но сти“.55)

Упра вља ње јав но шћу за сни ва се на „ме ре њу по тен ци јал не 
за па же но сти (енг. OTS – op por tu nity to see), та ко да озбиљ не ин-
фор ма тив не слу жбе ме диј ски пла ни ра ју по ве ћа ње пу бли ке ко је ће 
ор га ни зо ва њем псе у до до га ђа ја усле ди ти. Суп стан ци јал но (озбиљ-
но) но ви нар ство као да се по вла чи пред агре сив ним сен за ци о на-
ли стич ким при сту пом, али то не зна чи при ста ја ње но ви на ра на 
роп ску по слу шност. Њи хов за да так ди је ме трал но је дру га чи ји: они 
пре но се ин фор ма ци је ко је су дру штве но ре ле вант не, но ве, за ни-
мљи ве, ва жне, про во ка тив не, нео бич не, тач не... Као и код дру гих 
об ли ка ко му ни ка ци је, од нео бич не ва жно сти је до бра при пре ма но-
ви на ра ко ји у скла ду са про це на ма ре дак ци је уна пред зна ју ко ли ки 
је про стор за њих одво јен ко ји су ро ко ви за пре да ју ру ко пи са и 
у ко јој фор ми тре ба пре не ти ин фор ма ци ју.“56) Али, на по ми ње др 
Зо ран Јев то вић, пре пли та ње про па ган де, од но са с јав но шћу, иде о-
ло ги је и пу бли ци те та, све че шће и отво ре ни је на ру ша ва ју те ме ље 
но ви нар ства као иде а ла слу же њу јав но сти. Но ви жур на ли зам тре-
ба ло би да ре про ду ку је и ре пре зен ту је ствар ност у што објек тив-
ни јем аспек ту, али ува жа ва ју ћи тен ден ци ју да и она мо же по ста ти 
пред мет ма ни пу ла ци је но си ла ца мо ћи. Ве ков ну па ра диг му о но-
ви нар ству као за нат ском, ру тин ском по слу при ку пља ња ин фор ма-

53) Све тла на Бо га вац, Менаџментмедија, Бе о град, стр,
54) Нав. пре ма: др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић, Медији,јавномњењеиполитика, 

Бе о град, 2009, стр. 90.
55) др Га љи на Ог ња нов, Интегрисанемаркетиншкекомуникације, Бе о град, 2009,  стр. 12.
56) Зо ран Јеф то вић,“ Кон фе рен ци ја за штам пу“,СМчасописзауправљањеикомуникаци

јама, бр 4/2007, стр. 140.
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ци ја ко нач но тре ба ар хи ви ра ти и за ме ни ти схва та њем да је реч о 
сим би о зи зна ња и ве шти на као на чи на ми шље ња ко јим об ли ку је мо 
јав но мње ње.“57)

На при мер, Де нис Мек Кве ја на пи та ње ка кав је за и ста од нос и 
ме ди ја и дру штва раз ли ку је три мо гу ћа од го во ра. Пр ви је да ме ди-
ји „сна жно ути чу на дру штво (по зи тив но или не га тив но); дру ги је 
да ме ди ји јед но став но од ра жа ва ју оно што се де ша ва у дру штву те 
су та ко ви ше по сле ди ца не го узрок тих зби ва ња; док је тре ћа мо-
гућ ност да се њи хов од нос по сма тра као ин тер ак ти ван и ци кли чан, 
без ја сног из во ра ути ца ја. По сто ји и че твр та мо гућ ност, ко ју не 
би тре ба ло од ба ци ти: она прет по ста вља од су ство ути ца ја са би ло 
ко је стра не – ме ди ји су кул тур ни и со ци је тал ни фе но мен али без 
ја сних узро ка и без ја сног сме ра по сле ди ца ко је иза зи ва ју, од но сно 
дру штво и ме ди ји су два не за ви сна ком плек са дру штве не и кул тур-
не прак се“.58) Од но си ме ди ја и окру же ња не мо ра ју увек да „има ју 
об лик нор ми, али ре зул тат мо же би ти исти. Основ не ви до ве по ме-
ну тих од но са, или „рав ни од го вор но сти“ из ме ђу ме ди ја у дру штва, 
чи не ве зе из ме ђу ме ди ја (а са мим тим и осо ба на но ви нар ском за-
дат ку) с јед не, и сле де ћих еле ме на та с дру ге стра не: јав но сти као 
пу бли ке (са ин те ре си ма и по тре ба ма уко ре ње ним у дру штве ном 
окру же њу); јав но сти као гра ђа на ко ји пред ста вља ју ши ре дру штво 
о ко ме је реч (на при мер, ис по ља ва ње јав ног мње ња); дру штве них 
ин сти ту ци ја ко ји ма су ме ди ји по треб ни за нор мал но де ло ва ње у 
јав ном жи во ту, као што су вла да, суд ство, обра зо ва ње, ре ли ги ја; 
из во ра и гла со ва дру ге вр сте ко ји тра же ка на ле за јав но ко му ни ци-
ра ње и же ле да бу ду јав но пред ста вље ни; обје ка та, од но сно осо ба, 
гру па или ор га ни за ци ја ко је по ста ју пред мет но ви нар ске па жње, 
би ло да су то же ле ле или не; кли је на та и огла ши ва ча ра зних вр ста; 
но си ла ца ко ји су бит ни из не ких дру гих раз ло га или уве ре ња; но-
си ла ца за ко но дав ства и ре гу ла ти ве ко ји се на ме ћу ме ди ји ма и по-
ста вља ју им од ре ђе на огра ни че ња или има ју пра во да их по зи ва ју 
на од го вор ност.“59)

Са др жи на и ја чи на нор ма тив них ве за ус по ста вље них из ме ђу 
ме ди ја и дру штва на по ми ње Де нис Мек Ква ја, до не кле за ви си од 
„ка рак те ри сти ка од ре ђе ног си сте ма. По сто је мно го број ни по ку-
ша ји да се раз вр ста ју и од ре де ка рак те ри сти ке раз ли чи тих вр ста 
57) Исто, стр. 149.
58) Де нис Мек Кве ја, „Уло га ме ди ја у дру штву“, СМчасописзауправљањеикомуникаци

јама, бр. 3/2007, стр. 5.
59)  Исто, стр. 11.
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ме ди ја. Украт ко ће мо на ве сти са мо не ко ли ко при ме ра. При лич но 
ти пи чан при ступ по ну дио је Schud son (2003) на сле де ћи на чин: 
ме ди ји се упра вља ју пре ма три основ на мо де ла ко је је на звао тр-
жи шни, по ве ре нич ки и за ступ нич ки. Тр жи шни мо дел (енг. mar ket 
mo del) не по ста вља ме ди ји ма ни ка кве нор ма тив не зах те ве ко ји би 
би ли ва жни ји од за ко на тр жи шта. Ме ђу тим, еви дент но је да ме-
ди ји не мо гу де ло ва ти у дру штву са мо на осно ву про ра чу на ва ња 
за ра де и гу бит ка. И ло јал ност и при вр же ност пу бли ке има ју ко-
мер ци јал ну вред ност, као што је мо гу има ти и услу ге за јед ни ци. 
По ве ре нич ки мо дел (енг. tru stee mo del) под ра зу ме ва да ме ди ји во-
де ра чу на о ин те ре си ма сво је пу бли ке и ши ре јав но сти и да су до 
из ве сне ме ре за шти ће ни од тр жи шних си ла. Ка ко би се оси гу рао 
овај прин цип и у си сте му ко мер ци јал не ра ди о ди фу зи је мо гу се из-
да ва ти до зво ле за рад. У европ ској ра ди о ди фу зи ји по сто је за кон-
ске од ред бе ко је зах те ва ју и да се ис пу не од ре ђе ни аспек ти јав ног 
ин те ре са. За ступ нич ки мо дел (енг. advo cacy mo del) при ме њу је се 
на ме ди је ко ји за сту па ју од ре ђе не гру пе, уве ре ња и ци ље ве. Они 
има ју ја сну и спе ци фич ну нор ма тив ну аген ду ко јој су под ре ђе не 
ве зе са дру штвом. Дру ги при мер од ре ђи ва ња мо де ла по ну ди ли су 
Hal lin и Man ci ni (2004) ко ји на кра ју ну де ве о ма сли чан обра зац. 
Они иден ти фи ку ју три вр сте од но са из ме ђу ме ди ја и де мо крат ског 
по ли тич ког си сте ма: ли бе рал ни (у осно ви за сно ван на тр жи шту), 
де мо крат ско-кор по ра тив ни, у ко ме се ин тер вен ци јом вла де обез бе-
ђу ју ин те ре си гра ђа на као и ме диј ска не за ви сност (вид по ве ре нич-
ког мо де ла) и так ми чар ски плу ра ли зам (ме диј ска по др шка сле ди 
па ра лел но струк ту ру по ли тич ке иде о ло ги је у дру штву).“60)

Па дом Бер лин ског зи да и уру ша ва њем со ци ја ли зма у не ка-
да шњем Со вјет ском са ве зу и оста лим зе мља ма цен трал не и ју-
го и сточ не Евро пе, ко нач но су, бар на европ ском тлу, пре ста ли да 
по сто је ме диј ски си сте ми ка рак те ри стич ни за прет ход не пе ри о де 
исто риј ског раз во ја. По те о ре ти ча ру Клод Жан Бер тра ну (Cla u de-
Jan Ber trand) по сто је че ти ри об ли ка ме диј ских си сте ма ко је он на-
зи ва ре жи ми ма: ауто ри тар ни, ко му ни стич ки, ли бе рал ни и ре жим 
дру штве не од го вор но сти.61)

Про ме не у до ба ра ђа ња про све ти тељ ства (ста ро е вроп ског по-
гле да на свет, ка ко га на зи ва Лу ман), а ко је Ха бер мас опи су је ра-
ђа њем јав не сфе ре, Лу ман ви ди дру га чи је. Он сма тра да свет ског 

60)  Исто, стр. 12.
61)  др Ра де Ве ља нов ски, „Ме ди ји и др жа ва у тран зи ци ји“, ГодишњакФПН, 2009, стр. 365.
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дру штва има три аспек та: со ци јал ни – ко му ни ка ци ју, тем по рал ни 
– ево лу ци ју и функ ци о нал ни – ди фе рен ци ја ци ју. Дру штво је у сво-
јој ра ној фа зи би ло сег мен тар но по де ље но (по ро ди це, пле ме на), 
за тим је ево лу и ра ло у ди фе рен ци ја ци ју цен тар /пе ри фе ри ја (при-
мер ста рог Ри ма), по том до спе ло у фа зу вер ти кал но стра ти фи ко ва-
ног дру штва (фе у да ли зам) и нај зад, са раз во јем про све ти тељ ства, 
по че ло да се функ ци о нал но ди фе рен ци ра на си сте ме. Сва ки функ-
ци о нал но ди фе рен ци ра ни си стем на стао је због по тре бе да се ре-
ду ку је ком плек сност дру штва: сва ки си стем има сво ју функ ци ју, 
сво је ефек те, свој ко му ни ка ци о ни код, про гра ме и сим бо лич ки ге-
не ра ли зо ва ни ме диј (као код Пар сон са и Ха бер ма са):

СИ СТЕМ ФУНК ЦИ ЈА ЕФЕ КАТ КОД ПРО ГРАМ МЕ ДИЈ
Пра во-
су ђе

Ели ми ни са ње
кон ти ген ци је,
усо ста вља ње
норми.

Ре гу ли са ње
конфликта

Ле гал но/
илегално

Устав, за-
ко ни,
одредбе

Ју рис-
дик ци ја

По ли ти ка Омо гу ћа ва ње
ко лек тив них
одлука

Прак тич на
апли ка ци ја
од лу ка,
стра те ги ја
развоја

Власт/
опозиција

Иде о ло ги је,
пар тиј ски
про гра ми,
про гра ми
комуни-
цирања 

Моћ

На у ка Про из вод ња
знања

Снаб де ва ње
знањем

Исти ни то/
лажно

Те о ри је,
методи

Исти на

Ре ли ги ја Ели ми на ци ја
контигенције

Спи ри ту ал-
ни и 
социјални 
мир

Ве ру је /
не верује

Све то пи-
смо,
догма, 
учења

Ве ра

Еко но-
ми ја

Ре дук ци ја
несташица

За до во ља-
ва ње
потреба

Пла ће но/
није 
плаћено

Бу џет,
пла но ви
стретегија

Но вац

Со ци јал ни си сте ми по Ни кла су Лу ма ну (адап ти ра но пре ма Мoeller, 2006)

Ме диј ски си стем спа да ме ђу оне со ци јал не си сте ме ко ји ма је 
Лу ман осве тио па жњу у до ба ка да је већ пот пу но за о кру жио сво ју 
оп шту те о ри ју. Пр во из да ње ње го ве књи ге Die Realität der Mas sen-
me dien  иза шло је у Не мач кој 1995. го ди не (дру го и до пу ње но из да-
ње об ја вље но је на не мач ком је зи ку на ред не го ди не).

Аутор Бо рис Ла бу до вић сјај но за кљу чу је о уло зи ме ди ја ре чи-
ма: „не ка за илу стра ци ју Лу ма но вог су пра ху ма ни зма (бо ље не го 
ан ти ху ма ни зма) и гло бал не, по ли кон тек сту ал не и кон струк ци о ни-
стич ке па ра диг ме по слу жи ње го ва тврд ња да ме ди ји за пра во нај-
бо ље по ка зу ју ре ла тив ну бе сми сле ност са вре ме ног про из во ђе ња 
сми сла. Лу ман под ма сме ди ји ма под ра зу ме ва све ин сти ту ци је дру-
штва ко је ко ри сте тех ни ке умно жа ва ња (и еми си је, оп.а.) у свр ху 
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ди се ме на ци је ко му ни ка ци је (Luh mann, 2000).  Кључ на ди стинк ци-
ја из ме ђу ма сме диј ског и дру гог (ре ци мо груп ног) ко му ни ци ра ња 
је у то ме што код ма сме ди ја не ма ин тер ак ци је из ме ђу су при сут них 
(еми те ра и пу бли ке). По сто је, сва ка ко, из у зе ци, али и они су – део 
сце на ри ја:  обич ни љу ди се ја вља ју у про грам, али ти ме по ста ју 
ин сце ни ра ни про та го ни сти“.62)

Шта се под ра зу ме вам под пој мом ме диј ска по ли ти ка, или пре-
ци зни је, „под пој мом гло бал на ме диј ска по ли ти ка? Ме диј ска по-
ли ти ка, ка ко је ов де де фи ни шем, од но си се на сва на сто ја ња да 
се ути че на ме ди је, укљу чу ју ћи ту не са мо она ко ја по ти чу од др-
жа ве не го и ини ци ја ти ве не вла ди ног сек то ра. Под руч је ме диј ске 
по ли ти ке же сто ко је до во ђе но у пи та ње; оно је по при ште, по ље 
тен зи ја и бор би; уко ре ње но је у дру штве ну исто ри ју и при род ни 
за кон (на ко ји је ука зи вао Реј монд Ви ли јамс (Raymond Wil li ams), 
по ко ме тех но ло ги ја ни је не у трал на не го на ста је под од ре ђе ним 
по ли тич ким окол но сти ма. Све стан сам да је ово исто вре ме но и ак-
ти ви стич ко ста но ви ште, и ака дем ска по зи ци ја. Она је за сно ва на 
на прет по став ци да је јав на ин тер вен ци ја у на чин ра да ме ди ја, као 
зна чај них дру штве них ин сти ту ци ја, и ле ги тим на и по треб на“.63) 
На ве де ни те о риј ски при сту пи по ка зу ју да је ме диј ска ди мен зи ја 
од но са с јав но шћу у сми слу Ха бер ма со вог од ре ђе ња при ват ног 
под руч ја ци вил ног дру штва, тр жи шна еко но ми ја, од но сно „ко је 
је раз ли чи то и одво је но, али и по ве за но са јав ним под руч јем др-
жав не вла сти... схва та ње јав не сфе ре као про сто ра сло бод не ди-
ску си је ме ђу при пад ни ци ма ци вил ног дру штва“,64) по ка зу је се као 
струк тур ни пред у слов за ње но сме шта ње у не др жав ни до мен. То 
чи ни мо гу ћем ње ну по ли тич ку ауто но ми ју у од но су на др жа ву“, 
као осно ву по зи ци о ни ра ња ме ди ја (хо ри зон тал ног, вер ти кал ног, 
ла те рал ног) у (пост)мо дер ном дру штву. Уза јам ни, че сто и ре вер зи-
бил ни од нос ме диј ске ди мен зи је од но са с јав но шћу и (пост)мо дер-
ни стич ког дру штва ука зу је и на јед ну још до дат ну ко му ни ко ло шку 
ди мен зи ју. На и ме, пост мо дер ни стич ко ин си сти ра ње на су бјек ти-
ви зму, ин де тер ми ни зму и но вој, вир ту ел ној ствар но сти по го ду је 
уте ме ље њу но вих мул ти ме диј ских тех но ло ги ја, ко је пре фе ри ра ју 
62) Бо рис Ла бу до вић, Ни клас Лу ман као ко му ни ко лог, у: СМЧасописзауправљањеико

муницирање, бр. 4, 2007 стр. 92-93.. 
63) Марк Ра бој, “Гло бал на ме диј ска по ли ти ка – пој мов но од ре ђе ње“, СМЧасописзаупра

вљањеикомуницирање, бр. 10, стр. 26.
64) Исто
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зна чај ме ди ја, али и ин те лек ту ал ног ка пи та ла као оруж ја да на шњи-
це: „За То млеа Стју ар та, ин те лек ту ал ни ка пи тал је тер мо ну кле-
ар но ком пе те тив но оруж је да на шњи це. (Stwe art, 1997,10).65) Као 
и медији у савременом друптву који су већ сада термонуклеарно 
компететивно оружје данашњице, јер научно-техничка револуција 
мења карактер друштвене производње, услове, карактер и садржај 
рада”.66)

DraganSubotic
THEMEDIAFIELDOFPUBLICRELATIONS

IN(POST)MODERNSOCIETY
Summary

In the paper author wrote on the media dimension, or
communicologicaldimensionofpublicrelationsin(post)
modernsociety.Theauthorpreciselydefinedanotionof
corporativecommunications,characterandessenceofthe
mediaandmediasystemsandanalyzeditthroughapoliti
calreviewoftheessence,statusandroleofthemassmedia
inpluralisticsociety.Inlinewithit,theauthoralsodefined
amarketing, profitrelateddimensionof themassmedia
andinparticularthewayofbusiness,aswellasinevitable
ethicaldilemmasrelatedtothemediaactivities,whichis
ofparticularimportanceintransitionalstates.Theauthor
determinedpossiblemodelsoforganization,management
andactivitiesofthemediasystemsthathaveanimportant
role in creation of an optimal, functional and profitable
modelof information in society.Thismodel shouldbea
resultofaconsensusofrelevantsocialsubjects,butalso
itshouldbetheresultofademocraticconstitutionofsoci
ety,ruleoflawandthoroughlyestablishedcivilsociety.In
otherwords,thecorporativeapproachtothemultimedia
impliesaprovisionoffunctioningofthemediasystemon
twolevels–theachievementsofmoderntechnologyand
theprincipleofprofit.Itisincreasinglygettingdetermined
through an organizationalmedia design of information
communicological systems, theway ofmanagement and
businessinthemarketsociety.
KeyWords:media,society,publicrelations

65) Сла ђа на Ча бри ло, „Ин те лек ту ал ни ка пи тал: не ис црп ни из вор ства ра ња вред но сти, по-
ја, так со но ми ја уло га и зна ња“, у: Пословнаекономија, бр. 2, Срем ска Ка ме ни ца, 2010, 
стр. 525.

66) Др Драган Суботић: Корпоративне медијске комуникације и (пост)модерно друштво”, 
у: Годишњак Универѕитета Едуконс, бр. 1, Сремска Каменица, 2010, стр. 151.
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Resume
(Post) industrial society, or Drucker information soci
ety of knowledge of information and innovations in 21st
century,willpreferthemediadimensionofpublicrelati
onsasanimportantcomponentof(post)modernsociety.
Certainly, themedia are the agents of political and so
cialsocializationofindividuals,groupsandsocietiesand
inthissenseingeneralthemediashouldbeobservedas
“theindustry,publicserviceandpoliticalinstitution”.In
fact, notall themediahave this threefold character:on
oneside,newtechnologyprovidesforthereturnofsmall
“family”mediabacktothescene.Certainpartoftheme
diaproductsisnotatallrelatedwiththepublicservice,
suchis thecase, forexample,with the tabloids fromthe
supermarkets.Inthecontext,manymedia,suchasvoca
tionalandprofessionalmagazines,donothaveanyrole
inpoliticallife.Considerationofthemediaethicsimplies
considerationof“journalisticduties”.Thesedutiesimply
that themedia people possess their own rights, both as
humanbeingsandtheperformersofcertainworkingac
tivities.Lawoftenprotectssomeoftheserights–andthey
arementionedinsomecodex:therighttodecentwages,
therighttobeintroducedtoeditorialpolicyandconsulted
beforeanychangeinthemanagement,therighttorefuse
ataskthatisnotinlinewiththeethicsortheirpersonal
attitudes,freedomofinformation,etc.Corporativepublic
relationsareoneofdistinctive featuresofcontemporary
postindustrialandinformationsociety.Althoughitisre
latedtothenotionofcorporation,itimpliesabroadsocial
dimensionthatisoftenequatedwithglobalism,transition,
neoliberalismandinformationsociety.Moreprecisely,a
theoreticalmethodological frame of corporative public
relations encompasses amodern entrepreneurial society
inwhichanentrepreneuris“anideaman,fullofcreative
spirit,lucidity,inventivenessandselfinitiativeandisaut
horitativeandbraveintakingrisk”,andentrepreneurship
is“abroadspecterofactivitiessuchascreation,establis
hmentofbusinessesandcreationofthechanges,aswell
asmanagementofthebusiness”,certainlyunderliningin
terdependenceofeconomicalandpolitical factor in the
marketmodelofcontemporarypluralisticdemocracy.In
marketingdimensionofpublicrelationsthemediaare“a
significantelementof thesystemofmarketingcommuni
cationofwhichdependsthatthemessageistransferredto
targetedaudiencesintherightplaceandintherightway.
Whole twentieth centurywasmarked by intensive deve
lopmentofthemedia,andfasttechnologicalchangesand
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developmentoftelecommunicationshavecreatednewop
portunitiesforthemediainthetwentyfirstcentury.

 Овај рад је примљен 15. октобра 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
22. новембра 2010. године.
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