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ПО ЛИ ТИЧ КИ ПР НА 
ДРУШТВЕ НОЈ МРЕ ЖИ 

ФЕЈСБУК ТО КОМ  
УС КР ШЊИХ ПРА ЗНИ КА

Сажетак:По ли тич ки мар ке тинг је у вре ме пред из бор не кам па ње 
у Ср би ји сва ко днев на ствар ност сва ког гра ђа ни на. Ин тер нет је 
ду го сма тран по љем сло бо де, на су прот кон тро ли са ним ме ди ји ма, 
али по ја вом дру штве них мре жа по ста је све те же да се изо лу је мо 
од по ли тич ких ути ца ја. До бро вољ но или не, ви ђа мо ре клам не по-
ру ке на Феј сбу ку као што их гле да мо на бил бор ди ма, те ле ви зи ји 
или у штам пи. Не са мо ре клам ним по ру ка ма, по ли ти ча ри се обра-
ћа ју са сво јих стра ни ца љу би те љи ма, тј. обо жа ва о ци ма – јер су 
по ли ти ча ри јав не лич но сти, зве зде. По што је из ло же ност по ру ка-
ма по ли ти ча ра ва жна у фор ми ра њу ста во ва би ра ча, а ма ни пу ла-
ци ја све при кри ве ни ја, од лу чи ли смо да се по све ти мо ис тра жи ва-
њу по ли тич ког ПР-а стра на ка у вре ме Ус кр са. При ступ би ра чи ма 
је олак шан за вре ме пра зни ка и лак ше је пред ста ви ти се као до-
бро ћу дан по ли ти чар ко ји је „исти као ви“. На ше ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да, иа ко  стил ва ри ра од стран ке до стран ке, по ли тич ки 
ПР свих стра на ка у узо р ку је исти и не од сту па од сти ла кам па ње 
у тра ди ци о нал ним ме ди ји ма.

Кључнеречи:по ли тич ки ПР, дру штве на мре жа, Феј сбук, пред из-
бор на кам па ња, ко му ни ци ра ње, стил

У овом раду истраживали смо на који начин политичке
странкекомуницирајунадруштвениммрежамаувремекада
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већинскостановништвославиУскрс.Изабралисмопериод
од13.до15.априла2012,тј.Великипетак,Великусуботуи
првиданУскрса,претпостављајућидајевећинабирачадо-
биласлободнеданеидаћевишевременанегоиначемоћи
дапосветипосећивањудруштвенихмрежа.Непосреднопре
овихизборавишесенегоранијеинсистиралонаважности
традиционалних,верскихпразника:изборисузаказаниза6.
мај2012,Ђурђевдан,аобеструје–ивластиопозиција–го-
ворилисуоважностиодлукадонетихнасветидан.Ускрсје
најважнијиправославнипразникпреизбора.Одлучилисмо
даистражимоштасуто(инакојиначин)политичкестранке
поручивалебирачимазавремеускршњихпразника.

Претпоставка је даполитичкепартије које суизабрале да
посветеважандеокампањетрадицијиирелигијскимпра-
знициманечинетоизсопственог,личногубеђењадајето
добро за грађанствоибудућевођењеполитике,него је то
покушајдасеучинебирачимасличнијимнегоштосеиначе
чине.„Стварањеимиџа,узприсуствомноштвастручњака,
одвијаће се према усавршенимправилима класичне дема-
гогије:речјепреоприлагођавањуономштодругиочекују,
негооприхватањусопственестварности.“1Друштвенемре-
же,каонајмлађеинезваничнеинституцијефорума јавног
мњења,могудабудузначајнооруђезаобликовањеимиџа
политичкихкандидата.

Традиционалнимедији сумогли да ограниче приступ ин-
формацијама и обезбедењихову једностраност, али данас
интернетомогућаваграђансконовинарствоисиметријуко-
муникацијеизмеђупубликеионихкојипокушавајудапри-
добијуњенупажњуиповерење.Вишенизапослениуод-
носимасјавношћу,ниновинаритрадиционалнихмедијане
могудаконтролишупротокинформацијаудруштву.2

ИзабралисмодруштвенумрежуФејсбук,јерје(засада)у
Србијипосећенијаоддругихдруштвенихмрежа.3Збогто-
гаонаимавишекорисникаразличитихпрофилаидопире
до већег узорка гласача. Ограничење јавних текстуалних
порука наФејсбуку је око 26.000 карактера,што је скоро
10страна текстакуцаногуформатуА4.Другедруштвене
мрежеимајузнатнонижипрагограничавањадужинеобја-
вљеногтекста(нпр.Твитернаоко160карактера).Тозначи
дајемањавероватноћадаћеоникојиобјављујусадржајена

1 Бретон,Ф.(2000)Из ма ни пу ли са на реч,Београд:Клио,стр.52
2 Grunig,J.E.(2009)Paradigmsofglobalpublicrelationsinanageofdigita-

lisation,PRism 6(2),Maryland:UniversityofMaryland,p.4
3 Извор:EuropeanCommunicationMonitor2011.
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Фејсбукуприлагођаватипорукетехничкимограничењимаи
стилкампањећебитиверноприказан.

Кадасмобиралистранкезаузорак,нисмосеводилилич-
нимутискомоњиховојпопуларности.ДоВеликогпетка13.
априла2012.поднетоје12листазарепубличкеизборе.Од
тих12листа,углавномкоалиција,изабралисмооних7које
суудосадашњемсазивуСкупштинеималесвојпосланич-
киклуб,тј.којесуучествовалеускупштинскимрасправама
игласањукојејеунадлежностипосланика.Тојеуједнои
првихседамкоалицијанаизборнојлисти:коалицијаИзбор
за бољиживот – Борис Тадић,Српска радикална странка
–ДрВојиславШешељ,коалицијаУједињенирегиониСр-
бије–МлађанДинкић,Преокрет–ЧедомирЈовановић,ко-
алицијаПокренимоСрбију–ТомиславНиколић,Демократ-
скастранкаСрбије–ВојиславКоштуница,СПС-ПУПС-ЈС.
Збогнаведеногметодолошкогпринципауузоракнисуушле
листе групе грађана Двери („Двери за живот Србије“) и
Покрет радника и сељака, као ни Реформистичка странка
– проф. дрМиланВишњић.Осимњих смо занемарили и
двелистенационалнихмањина:СавезвојвођанскихМађа-
ра–ИштванПасториСтранкудемократскеакцијеСанџака
–дрСулејманУгљанинзбогтогаштосемањиненекористе
(стандардним)српскимјезикомкаоматерњим,анашциљје
даутврдимоправилностииразликекодистојезичнихкому-
никатора.

Издвојившиседамлистауочилисмодасустранкекојесу
самостално изашле на изборе Српска радикална странка
и Демократска странка Србије; листе Демократске стран-
ке иУједињених регионаСрбије су коалиционе, али није
конкретнонаведенокојестранкесуихподржалекаоштоје
учињеноналистамаСПС-ПУПС-ЈС,Преокрет–Чедомир
Јовановић(8странака)иПокренимоСрбију–ТомиславНи-
колић(чак12странака).Кадасмосхватилитунеједнакост,
одлучили смо да проучавамо само странке које су носио-
цилисте,билодасусамосталнеилиукоалицији.Коначни
списакстранакакојесмопроучавалигласи:ДС,СРС,УРС,
Преокрет,СНС,ДСС,СПС.

За што по ли тич ки ПР?

КадасмопожелелидаистражимоовајфеноменнаФејсбу-
ку,сврсталисмогауполитичкукомуникацију,тачније–по-
литичко убеђивање. Ужи појам је политичка пропаганда,
чија једефиницијашираоднашегпољаистраживања, јер
обухвата представљање политичких садржаја који убеђу-
ју ради подршке тим садржајима, без обзира на средства.
Подврста политичке пропаганде је политички маркетинг,
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алионподразумеваиплаћенеактивностиибесплатнипу-
блицитет.4

ДалијепојавакојуистражујемополитичкиПРилиполи-
тичкимаркетинг?Ако активности на друштвениммрежа-
маокарактеришемокаоплаћенуактивност(јерполитички
маркетингподразумеваиплаћенеактивностиколикоибес-
платнипублицитет),нећемобитиуправујерљубитељидо-
бровољнопристајудабудуизложениполитичкимпорукама
страницеједнестранке.НаФејсбукуипакпостојиприлика
заплаћенооглашавање–странкемогудауплатерекламуи
дасеонапојављујесвимкорисницимауСрбији.Аргумент
којибинекомогаоданаведезаштоактивностинадруштве-
ниммрежамасуплаћенејестенужностпостојањапотреб-
нихресурса–струја,компјутер,приступинтернету,радна
снагаонихкојиобјављују.Акотоуважимо,искључилисмо
могућностдаактивистистранкекојиодржавајустраницето
радеволонтерски,одкуће,добровољнодајућисвојересурсе
нарасполагањестранци.

Збогсвеганаведеног,одлучилисмодазапроучавањеизабе-
ремоодносесјавношћукаоси сте мат ску, ду го роч ну ак тив-
ност на фор ми ра њу и одр жа ва њу по зи тив ног ста ва јав-
но сти о не кој ор га ни за ци ји или лич но сти икаоде лат ност 
упра вља ња мње њем.5 Маркетинг, дакле, сматрамо ширим
појмомодПР-ајеробухватаиплаћениибесплатностечени
публицитет.

„ПР је дисциплинаменаџмента и изучава се као примена
посебнихтехникаиметода.ПРјеактивностутицајанајав-
номњењеикаотакваспецифичнапсихолошкаактивност,
активност духа, способност деловања на примаоце пору-
ка.“6Активностидухаиделовањенапримаоцепорукатако
да придобијемо њихову наклоност можемо објаснити по-
средствомспецифичностистила–оноштонампомажеда
намјавномњењекаокомуникаторуверујејестеистоветност
стиласациљномгрупом,тачније–стилаприказаногпосеб-
нимначиномизражавања,понашањем,циљевима.

„Задатакпублицитетанијеубеђивањевећпреношењепору-
ка,презентовање;интересантно,корисноиубедљивопред-
стављањеширојпублици.“7Затосматрамодакомуникација

4 Славујевић,З.(2009)По ли тич ко ко му и ни ци ра ње, по ли тич ка про па ган-
да, по ли тич ки мар ке тинг,Београд:Gra fo card,стр.9.

5 Исто,стр.13.
6 Кљајић,В.(2009)НовинарствоуслужбиПР-аимаркетинга,Го ди шњак 

Фа кул те та по ли тич ких на у ка,ГодинаIII,број3,Београд:Фaкултетпо-
литичкихнаука,стр.380.

7 Исто.
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надруштвениммрежаманеможедапроменипостојећеста-
вовебирача,осимакотинеодлучнииликолебљивибирачи
непрепознајукоднекихкомуникаторасопственистил.По-
знатоједасепобедомједнеполитичкеидејемењаперцеп-
цијаопожељномиприхватљивомдруштвеномпонашању,
панечудибирачкимеханизамдасмонајнаклоњенијионима
који сувећ сличнинама, уместодаулажемонапореда се
прилагодимодругоме,другачијемстилуињиховојидејипо-
жељног,тј.данастојимодадоживљајдругихонаманебуде
дасмомиони„други“.

Пошто јеполитичкиПРподврстаполитичкогмаркетинга,
политичкепропаганде,политичкогубеђивањаиполитичке
комуникације,својстватихпојмоваимајууделауобјашње-
њуполитичкогПР-а.„Политичкакомуникација,маколико
изгледалапонекаднаивнапо садржају иформи, увекима
поруку–чакикаднамсечинидајенема.Садржајиполи-
тичкепорукесуоноштонародугоди:истина,интересина-
рода,бољиживот,слобода,правда,одбранадомовине,јед-
накост,љубав,хуманоститд.Политичарсезалажезаидеале
речимаинастојидаслушаоцеубеди,задивииподстакнена
радњуилипонашање.Онсепонашакаодајевернитумач
вољеижељенарода,атоштоимсеобраћајестесамозато
штојеличновидовитијииспособнијидабудетумачњихо-
вихмислиижеља.“8

Политичарисупостализвезде,амождасутоодувекбили.
Ипак,појавомдруштвенихмрежанамјеконкретнонаписа-
нонањиховимстраницамадаможемодаих„обожавамо“,
дакликнемоизабележимосенаспискуњиховихљубитеља.
Иакопојединацпостајењиховљубитељ,узаменунедобије
многоновог,негоуглавномоношто јеиочекиваодачује
–потврдусвојихставова.Садржајпорукенијејединиуче-
сникунашемодлучивањудалићенамсенештосвидети
илине,негоиначиннакојићенамнештобитисаопште-
но.Друштвенемреженудемултимедијалнопредстављање
иконвергиранидоживљај.„Успешностполитичкекомуни-
кацијезависиодправилногипривлачногмишљењаиауто-
ритетаруководства,алисеуверавањеипридобијањепажње
непостиже самоонимшта се каже,негои онимка ко се
каже.“9Мибисморекли–успешностполитичкекомуника-
ције(иполитичкогПР-ауоквируње)зависиоддоживљаја
саопштеног,тј.сти ла ка зи ва ња.

Многе студије показују да трговци имају више успеха у
продаји ако додирну купца док га убеђују. И политика је

8 Животић,Р.(1996)Ре то ри ка и по ли ти ка,Београд:КУМ,стр.69.
9 Исто,стр.67.
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професијакоја„продаје“,алијенеизводљиводаполитичар
свакогпотенцијалногбирачафизичкидодирне.Затополи-
тичаринадруштвениммрежамаиумедијскимпредставља-
њиманастоједаприкажусвоју„људску“страну,дапокажу
даимајудушу,дасуобичниљудисаистимманамаиврли-
намакаоштоихидругиимају.Непосреднопредстављањеје
увекпожељно.„Изражавањетоплоиблиско,искреноидо-
личнопристалицама,порукејасне,конкретнеиприступач-
нејесуопробаниначинизапридобијањепристалица.Тоје
затоштојечовекрационалноиемотивнобиће.Онполитич-
кепорукеразумева,прихватаиусвајаразумомисрцем.“10

Каоштосевидиизтабеле,политичкестранкесуразличито
приступилеобјављивањунасвојимстраницама.Токомна-
веденатрипразничнадана јенајвишеобјаваималаДемо-
кратскастранка(17),аСрпскарадикалнаниједну.Страни-
цаДемократскестранке је специфичногданаималаскоро
30.000придруженихчланова, аСрпскерадикалне странке
421члана.ТребаузетиуобзирдазваничнастраницаДС-а
постоји одавно (довољно давно да датум отварања није
доступан), а страница СРС-а је отворена 2. априла 2012.
године.

СРСиначеимаобјаве,алијесамозатриизабранаданана-
правилапрекид–последњаобјавајебила12.априла,асле-
дећа16.априла.Преосталихпетстранакајеумеренообја-
вљивало–ДСС10записа,Преокрет8,аУРС,СНСиСПС
по7.

О стра ни ца ма по ли тич ких стра на ка

ЗаглављезваничнестраницеДС-ајеукрашенофотографи-
јом као са плаката, са главним слоганом кампање:По сао.
Ин ве сти ци је. Си гур ност.Из бор забо љи жи вот.Завреме
празника,Демократскастранкаје,другачијенегопослепра-
зникакада јесвакогсатаизносилановости,објавиласамо

10Исто,стр.67.

Табела1
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17објаваутринаврата.Бројобјаваопадакакосеближио
Ускрс,папрвогданаУскрсапостојесамодвеобјаве.Утим
објавамасуобележениБорисТадић,ДраганЂиласиДраган
Шутановац,којиимајусвојестраницеипрофиленаФејсбу-
ку.Иакојеонајкопостављаобјавестранкеправилнописао
латиничнословоЂупрезименуЂиласкаоЂ,страницаовог
политичарагласиДраганДјилас,штојенеправилнојерсе
усрпскојлатиницитословопишесамокаоЂ.Ипрезимена
ТадићиШутановацсууобележавањуписани„ошишаном“
латиницом.Осимобележавањауобјавамагдесуцитиране
изјаве ова три политичара, помињу се и Божидар Ђелић,
ЈеленаТриваниВукЈеремић,којинисуобележени.Од17
објаваДС-а6јепосвећеноБорисуТадићу,председничком
кандидату.Бројобожавалацајеутренуткуузорковањаобо-
жавалацаудатомпериодубио28.000,алијетајбројнагло
скочиона36.000докрајапериодауузорку.

Српскарадикалнастранка јеусвимкатегоријамаовогис-
траживањапоказалаистирезултат(нула)јеруузетомузор-
кунијеималаобјаве.Тај„минус-поступак“,такође,открива
стилполитичкогПР-аовестранке:СРСјепосвећенапоро-
дичниминационалнимтрадицијама,тенечудиштосучла-
новистранкекојиуправљајустраницомиобјаваманањој
билинеактивни–празновалисуипустилиграђанедатако-
ђепразнују.Пустилисунасдаверујемодасунасоставили
дасеодморимоодњиховекампање,азаправосупотомеби-
лидругачијиоддругихстранака,тј.јединствениуполитич-
којкомуникацији.Заглављестраницејеукрашенофотогра-
фијомкојенијебилоумедијима,нинаплакатима,гдејена
црвено-плавојпозадинибелиораоувидугрбастранке,ис-
подчегапишеглавнислоганкампањеСр би ја че ка Шешеља.

УРС је у тренуткупроучавањаимала вишеод 45.000љу-
битељанаФејсбуку.Назаглављустранице јефотографија
председничкогкандидата,аупозадинисевидиносилацли-
сте;изаобојицејеокупљенограђанство.Натојфотографији
немадодатогслогана,алиједанодграђанаупозадинидржи
плакатсанатписомЈед на ке шан се за свеписанћирилицом.
УРС јеумеренораспоредилаобјаве: 3наВеликипетак, а
по две у следећа два дана.Није било обележавања имена
политичара,алиједвапутаобјавабилаувезисаЗораном
Станковићем,председничкимкандидатомиједнаувезиса
МлађаномДинкићем,носиоцемлисте.Специфичностлисте
УРС је у томешто је једина искористила релативно нову
могућностпостављањапитањанаФејсбукуувидуанкете.
Питањегласи:„Изборисусесасвимприближили.Штави
мислите,укомградућеУРСналокалнимизборимаосвоји-
тинајвећипроценатгласова?“Понуђениодговорисубили:
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Крагујевац,Ниш,Суботица,Прокупље,НовиСад,Лозница,
узмогућностдапојединцисамидодајуодговор(ивероват-
носунекиоднаведенихградовабаштакододати).Питање
јепостављеноунедељу15.априла,напрвиданУскрса.

ЗанимљивјеслучајлистеПреокрет:кадапосетитезваничне
сајтовестранкеЛДП,коалицијеПреокрет, странкеСПОи
нањима кликнетена линкка званичној страницинаФеј-
сбуку,илинепосреднонаФејсбукупотражитепојмове„Ли-
берално-демократскапартија“и„Преокрет“,пачаки„Вук
Драшковић“(друголицекампањеПреокрета)–резултатпо-
казује да се једина званична страницаналазиподименом
„Чедомир Јовановић“. Сви остали резултати нису званич-
ни, него су дело самосталних обожавалаца који нису ин-
ституционалноповезанисатомполитичкомпартијом.Они
којисубилиприкљученистранициЛДП-аилиПреокрета
преперсонализацијестранице,аутоматскисупребаченина
страницу Чедомира Јовановића, чиме је поједностављено
обраћањепублици–немарасипањаобожавалаца,којихјеу
тренуткуодређивањаузоркабилооко45.300.Главнафото-
графијаједупликатфотографијекоришћенезабилборде–
ЧедомирЈовановићупрвомпланузамикрофономислоган
Ре ше ње је пре о крет, Исти на.Наовојстраницисеговориу
првомлицууимеЧедомираЈовановића,председничкогкан-
дидатаиносиоцалисте,аоКаравануистинесеговорикаоо
ономдругом–штојесупротнопоступцимадругихстрана-
ка,начијимјестраницамастранкапрволице,акандидати
вођасуонајокомесеговори.Овдејетоуулозиперсонали-
зацијекампање–важанјевођа,оннамприповедаодешава-
њима,анијенедоступанидалеккаоониокојимасеговори
посредно;обраћанамселично.Поштојестраницаперсона-
лизована,немапомињањаимена,нитиобележавања.Чедо-
мирЈовановићјејединиактериговориупрвомлицу.

СНСјезазаглављенаправиламозаичнуфотографијусапо-
знатиминепознатимчлановимастранкеииконицамадру-
штвенихмрежанакојимаихјошможемонаћи.Главнисло-
ганједодатфотографији:По ште на и успе шна Ср би ја.СНС
јеобјавеималасамодвадана–првогданаУскрсанијеимала
објаве;касноувечеусуботујеобјавилачеститкузаУскрс,
сатекстом„ПратитесајтпредседникаТомиславаНиколића
који је пуштен башнаВаскрс.ХристосВаскрсе!“.Испод
тогаједатаадресасајтаифотографијасачеститком.Број
њиховихобожавалацајеоко43.000.Утриобјавесепомиње
АлександарВучић,аутриТомиславНиколић.Уједнојсене
помињениједноиме,ниизјава,нитијекообележен.

ДСС је за главнуфотографију изабрала дупликат билбор-
да за градоначелника Београда – упадљива фотографија
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кандидатаАлександраПоповићаицветаразличкасаглав-
нимслоганомОвог про ле ћа гла сам за Раз ли чак! Јер ни су сви 
исти.Тојејединапартијакојајепоштовалаправилазнакова
интерпункцијеуслогану,иакоједругареченицазависнаи
правилнијебибилодајенаставакпрвереченице.Ипак,гра-
фичкорешењенамоткривадаједругидеослоганамањева-
жанодпрвог.ДССјеимала6објаванаВеликипетак,само
једнунаВеликусуботу,а3напрвиданУскрса.Одтогаје
4 записапосвећеноВојиславуКоштуници,председничком
кандидату,поједанАлександруПоповићуиАндрејиМла-
деновићу, а дваНенадуПоповићу.Ова страница је имала
око3.000обожавалаца.НаУскрсјеобјављеначеститкапа-
тријархуИринејуиверницимаПравославнецркве,апосле
тогасутокомданаобјављене јошдвеновостикојенисуу
везисапразником.

СПСјеимаовишеод15.000љубитеља.Нафотографијиза-
глављанемаслогана,него јеупрвомпланупортретпред-
седничкогкандидатакојисесмешкаисподбаченихконфета
на неком од митинга.Акценат кампање је, дакле, на кан-
дидату,аненаслоганима.Потриобјавејебилоупетаки
суботу,анаУскрссамоједна–објавафотографијеувиду
честитке.ТриобјавесупосвећенеИвициДачићу,председ-
ничкомкандидату, а двеСлавициЂукић-Дејановић, пред-
седнициСкупштинеСрбијеивршиоцудужностипредсед-
никаСрбије.

Број љубитеља странака на Фејсбуку је у графикону дат
оквирно,јерсубројевиузетиупресекупериодакојиспада
уузорак,аосимуслучајуДС-анијебиловећихпроменау
бројуљубитеља,тј.варијацијесубилезанемарљиве.

Графикон1
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Свој ства за пи са и об ја ва по ли тич ких стра на ка 
на Феј сбу ку

„Говоримишљењесуукохерентномодносу.Доброговори-
тизначидобромислити.Управусусвиреторичариисти-
листикојитврдедасамооноштонамјејасноуглавиможе
битиијасноисказано.“11

Осим броја објава, занимало нас је ког типа су те објаве.
Нисмопогрешилиупретпоставцидасвакастранкаприме-
њујеполитичкистилобјављивања.Изабралисмонеколико
категоријазапоређење:акообјавучинефотографијеилиау-
торски видео-запис, то смо сврстали у прву категорију за
поређење;другучинеобјаведопуњенелинковимакадру-
гимсајтовима(углавномновостимасасајтазваничногсајта
странке,званичнихканаластранкенасајтуyou tu be.co m,сај-
товамедијаисл.);трећакатегоријасусамосталнивербални
записи,бездодатакаувидуфотографија,снимакаилинко-
ва;коначно,вербалнизаписиузнекеоднаведенихдодата-
качинечетвртукатегоријујернемајусвидодациописили
порукуузсвојуобјаву–уовојкатегоријиимапреклапања
сасветрипретходнекатегорије,алинамјебиловажнода
уочимоколикостранкепосвећујупажњудиректномобраћа-
њуљубитељимастранице.

Најразноврснијеобјавеинајбројнијеобјаведодатакајеима-
лаДС.Тојеускладусапретходнимподаткомдајетастран-
каукупноималанајвишеобјава.СамојејошПреокретимао
објавеусвимкатегоријама.

ФотографијесупоједномобјавилиПреокрет,СНСиСПС.
Преокрет је објавио 41 фотографију из ромског насеља у
Рипњу,уједномзапису,каодопунуалбума„Караванисти-
не“.СНСјевечериВеликесуботе,тј.одмахпопоноћина

11Исто,стр.30.

Табела2
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Ускрс, објавилафотографију сличну својимплакатима, са
честиткомижељамазаУскрс.ИСПСјеобјавилафотогра-
фијуувидучеститке.ДСјеобјавилапосетуБорисаТадића
једнојпородицинаселукојајеувремепосетефарбалајаја,
анештокаснијефотографијуускршњихјајаофарбанихса-
моуплавуижутубоју,карактеристичнезатустранку.Тре-
ћидодатакјеобјављенусуботу,атојевидео-снимакпосете
ДраганаЂиласа, ДраганаШутановца и БожидараЂелића
Миријевскомбулеварусачијомсеизградњомпожурилоне-
посреднопредизборе.

УРСниједодавалафотографије,нити јеимала записебез
додатака–свих7записајебиловербално,салинковима.

СРСнијеималаникаквеобјавеуузорку,панидодаткеоб-
јавама.

Када је реч о линковима,УРСиСНС су у свимобјавама
далинекакавлинк(7од7уобаслучаја),ДСјеобјавила13
линковаодукупно17записа,Преокрет4од8,ДСС9од10,
аСПС5од7.Унашетумачењенисуушлисадржајитексто-
ва,снимакаилидругихматеријаланалинковима,алинасло-
ви линка јесу.Тако смоодлучили јерпросечанпосетилац
Фејсбуканеотварасвакилинккојимусепонуди,негопро-
цењујенаосновувидљивогназивадали је то занимљиво
илине.

Политичкапропагандаједеополитичкекомуникације.Пре-
ма средствима која се користе у пропаганди, разликујемо
вер бал ну про па ган ду(којакористисредствакојимасепре-
носе вербални искази или се врши интерперсоналном ко-
муникацијом),про па ган ду сли ком(укојојсепоукепреносе
визуелнимприказима–фотографијама,цртежима,филмо-
вима)ипро па ган ду ак ци јом(чијасудејстварезултатмани-
фестација,парада,личногпримера).12Унашемузоркусусе
десила сва тринаведена средства: објаве (самосталнеили
садодатимлинковима)спадајуувербалнупропагандуисве
странке су је примениле.Пропаганду сликом су спровеле
ДС,Преокрет,СНСиСПС,ито:ДСиПреокретприкази-
вањем фотографија председничких кандидата при сусре-
тимаса„обичним“грађанима,аСНСиСПСплакатимаса
честиткомзаУскрс.ПропагандуакцијомјеприменилаДС
(обавештењеопосетамафункционераизграђенимобјекти-
ма,фотографијепосетепредседничкогкандидатапородици
којафарбајајаитд.),СРСјеминус-поступкомпонудилане-
достатак акције као метод политичке пропаганде, УРС је

12Славујевић,З.(2009)По ли тич ко ко му ни ци ра ње, по ли тич ка про па ган да, 
по ли тич ки мар ке тинг,Београд:Gra fo card,стр.71.
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поставилаанкетнопитањеиобјавилалинксапредставља-
њемкандидатазаградоначелникаЗрењанинаДушанаЈува-
нина,Преокрет је поставио и допуњавао албуме сафото-
графијамаКараванаИстинеизразличитихградовакојесу
посећивали(штојеспецифичносткампањеЧедомираЈова-
новићавећнеколикогодина)иобјављивањеТВприлогао
Каравануизнационалнихелектронскихмедија,СНСје(као
иДС)обавештавалаопосетамасвојихчелникаиделегација
грађанима,ДССјеобјавилаопромоцијикњигепредседника
странкеВојиславаКоштуницеуБањаЛуци,СПСјепозвао
грађаненапредизборнискупуЗајечару,конвенцијууСрем-
скојМитровици,асазналисмоидаСлавицаЂукић-Дејано-
вић„стижесве,пачакидаофарбајаја“.

Не га тив на кам па ња

Тумачећитиповеобјава,приметилисмодастранкеразли-
читоприступајупромоцијисвојихполитичкихидеја.Осим
појманегативнекампање,постојиипојамсивепропаганде,
гдесеистина„прилагођава,астварностизвесноискривљу-
је“.13Прематабелиукојој смоиздвојилидвакритеријума
–негативнукампањупремапротивникуисамопромоцију–
видимодајечетириодседамстранакабилосклонода„оцр-
нинепријатеља“.ДССиСПСсутоурадилипоједном,али
ДСиСНСвишепута.

„Насиљеујезикуподразумева,свакако,инасиљенадјези-
ком. Удаљавање од језичких, собом носи и удаљавање од
етичкихнорми.“14Кадасеопротивникуговоринегативно,
очекујеседатакавутисакостанеупамћенмеђубирачима,
макар подсвесно. „Понављањем се вештачки, ни из чега,
самомупотребомовогмеханизма, ствара утисакнепобит-
ности.Оноштонамупочеткуизгледанеобичноинеосно-
вано–јернијеаргументовано–накрају,уследпонављања,
постајеприхватљиво,азатимисасвимприродно.Употре-
бомоветехникеостављасеутисакдајеоноштосекажеи

13Исто.,стр.66.
14Станојевић,Д.(2007)Језичкаагресивностимасовнимедији,Ча со пис за 

упра вља ње ко му ни ци ра њем ЦМ,бр.2,Београд:ФПН,стр.91.

Табела3
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понављавећнегдемногоранијеунапреддоказано.“15Поли-
тичкестранкесереткоодричумеханизманегативнекампа-
њејерочекујудаћедобитодњебитивећанегогубици.

Запис СПС-а који је негативан према противницима, је у
видулинканаВеликусуботу,безпропратногкоментараи
гласи„Клечалисудауђемоувласт,асадсуљубоморни“.То
јеизјаваСлавицеЂукић-Дејановићинијеулинкупрецизи-
ранонакогатачномисли.

ДССјенаВеликипетакобјавилалинк„Горкисуплодови
политикебезалтернативе“,аупропратномтекстукритику-
јувладајућукоалицијудаконтролишемедије,трошимного
новцасумњивогпореклаипримењујесилудабиосталана
власти.

ДСјенегативнојкампањипосветила30%објава–5од17.
БезизузеткајеметанегативнекампањебиоТомиславНи-
колићкаопредседничкикандидат–нестранка,ненидруге
личностиизтестранке.ОНиколићусунегативноговорили
ВукЈеремић,ЈеленаТриваниБожидарЂелић,алинеиБо-
рисТадић.ГоворилисуотомедајеНиколић„угрозиоправ-
нипоредакимеђународнупозицијуСрбије“,дасуњегове
идеје„опасне“,„даизазиваопштуправнунестабилност“,да
је„европејацсамонаречима“итд.ДСстављаНиколићау
контекстмеђународногугледадржавезачијегсепредсед-
никакандидовао.

СНСјетакођенегативнукампањуусмериланаДС,алине
самонапредседничкогкандидатаБорисаТадића.Иакојеу
медијимабилопозиваизтестранкедасенегласанизама-
лепартије,анесамозаДС,наФејсбукунијебилотаквих
позива.КандидатзаградоначелникаАлександарВучићјеу
негативнојкампањикритиковао„подивљалубирократијуза
четири године суноврата“, „осиромашену земљу санајцр-
њомстатистиком“,„неиспуњенаобећања“властиитд.Не-
гативнојкампањиједаточак43%простора–3од7записа.
Утисакје,акосеДСнегативномкампањомборилазаместо
председникадржаве,дасеондаСНСборилазаместоградо-
начелникаБеограда.

„Већ помињањем ових одредница (негативно говорећи
о противнику, прим. аут.) говорник као да усваја стил гу-
битникаукомуникацији.Деловиисказадоводесеуфокус
као најважније одреднице обавештења. Тако се одваја од
суштине.Удаљавајућисеодтеме,онсе,уствари,прибли-
жава ишчезнућу уверљивости. Конкретним именовањем
говорник,заправо,улазиухиперболичнуреторикуизкоје

15Бретон,Ф.(2000)Из ма ни пу ли са на реч,Београд:Клио,стр.86
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немаповраткаустварно.Таконападнизнацисвемоћи,заи-
ста,говореодраматичнојнемоћидасествори,обновиили
макарсачувакомуникација.Послеоваквогговоранаступају
пределигдеједаљакомуникацијаготовонемогућа.Фокус
почињедасеразликујеодтемеитујекрајпожељнојкому-
никацији.“16Двестранкекоје суусмерилесвојенегативне
кампањеједнанадругутимесупокушаледаувересвојеби-
рачедајетојединастранкасакојимајекоалицијанемогућа,
јернеприпадајуистомполитичкомстилу.

Негативномкампањом сенису бавилиСРС,УРСиПрео-
крет. СРС се тих дана уопште није бавила објављивањем
наФејсбуку, а УРС иПреокрет су покушавали да оставе
утисакнепосредности(ПреокретмаловишенегоУРС).„У
својојетичкојнеравнотежитакавучесник јавнекомуника-
ције(прим.аут.еристичар-политичар)одсуствониподашта-
вањапротивникавидикаоогромноодрицањеодпосебног
задовољства.“17

Овиналазисуконгруентнисапонашањемпартијаизузорка
умедијима–ДСиСНСсусеумедијима„препуцавали“ви-
део-спотовимасанегативнимконтекстомједниходругима,
вишенегодругестранке;странкепопутУРС-а,Преокрета
иСПС-асупокушавалидаодвојесвојебирачкотелосавр-
ломалоосвртанавладајућуструктуру–позициониралису
друштвенепроблемеукатегорије,анисутражиликривце;
СРСиДССсукритиковаливластинастојалидасепред-
ставебољимизборомодпостојећег.Поштонашузоракне
обухвата медијско приказивање странака, нисмо се више
посветилиоваквојанализи.

Политичкикомуникаторирачунајунакраткопамћењебира-
чауСрбији.Негативнакампањадоносикраткорочнеуспе-
хе,алипоследицезадруштвоукомсетакодолазинавласт
немогубитидобре.„Ужасноседогађапреднашимочима,а
језикилуструјеамбиваленцијутежњедасеизгледапристој-
нодоксеговоринепристојно.Онајкосвадљивобеседиима
потребу да се открије пред својимистомишљеницима као
довитљивисвадљивац,адапредочимасветаизиграванеко-
гакојеупућенкакосеваљапонашатииговорити.Његова
јавнареторичкастратегијаусмеренајенатодасеиздигне
вишенегоштоможе.“18

16Станојевић,Д.нав.дело,стр.91.
17Станојевић, Д. (2009) Ме диј ска ери сти ка и јав ни дис курс, Београд:

Сербика,стр.65.
18Исто,стр.87.
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Ко нач на раз ма тра ња

Укупна излазност на републичким изборима 2012. године
била је58,7%.Одтихгласова јенајвишемандатаотишло
СНС-у–73,ДС-у67,коалицијиСПС-ПУПС-ЈС44,ДСС-у
21,Преокрету19,УРС-у16,аСРСнијепрешлацензусза
Скупштинујерјеосвојиланештомањеодпотребних5про-
цената.Претпоставићемо,методологијеради,дајепосећи-
вање друштвенихмрежа и страница политичких странака
нањимаималоважнуулогуупревирањуизборнихрезулта-
та,иакотоникадасасигурношћунећемомоћидаутврдимо
–појединцисунадруштвениммрежамаубележенисаиме-
ном,презименомиИПадресом,анаизборимасуанонимни,
тј. загарантована је тајност гласања; ниистраживањима о
гласачкимсклоностиманеможемосазнатидалииспитани-
цидајудруштвенопожељнеодговореилизаистасвојеста-
вовеимишљења,тј.далијеодговориспитаникауистражи-
вањуистикаоњеговгласналистићу.

Поредећи коначне резултате избора и нашег истражива-
ња,негативнакампањакојајебиладоминантнанастрани-
циСНС-апресуднојеутицаланавољубирача.Осимтога,
тастранка јеузсвакуобјавуималалинккоји јепонудила
каодопунуобавештења.АкопретпоставимодајеСНСкао
носилац листе (још 11мањих илимање познатих страна-
ка) највишеутицаланаизборну вољу, негативна кампања
иразноврсностпонуђенихлинковадопринелисуњиховом
резултату.

ДСјекаодруганајбољепласиранастранка,такође,имала
значајан удео негативне кампање у својој промоцији (али
је од свихдругих странакаималанајвишеобјава – па та-
кои самопромоције); такође, 13 од17 записа је понудило
линккаодопуну.РазликаизмеђуовеикоалицијеСНС-ау
парламентујесамо6мандата,аполитичкакомуникацијана
друштвенојмрежисесводинаистепоступке.Вероватноје
битанфакторитоштоистаагенцијаорганизујекампањуи
ДС-уиСНС-у.

ТрећакоалицијапобројностиуСкупштиниса44мандата
јеСПС-ПУПС-ЈС,чијијеносилацбиоСПС.Иакосумеди-
јипреносилиизненађењејавностиовимрезултатом,напо-
мињемо да јеСПС у коалицији са ЈединственомСрбијом
иПартијомуједињенихпензионеракојадопрошлегодине
нијеималанисвојсајт,аувремеузорковањајеСПСнаФеј-
сбуку имала више од 15.000љубитеља. То је добар пока-
затељда сењиховобирачко телопроменило, тј. повећало
појединцимасамањимпросекомгодина.Премабројуљу-
битељаСПСјеназлатнојсредини–имамањеоднеких,али
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знатновишеоддругих.У5од7записајепонуђендодатни
линк, ау једномзапису једатанегативнакарактеризација
другог.

Оветристранке(ДС,СНСиСПС)суобјављивалеумерено,
сазнатнимопадањембројаобјаванапрвиданУскрса.Ипак,
иакојебројобјаваопадао,порукесусеодносиленапразник
итрадицију,честитањеилепежеље.Топоткрепљујенашу
почетнупретпоставкудаивластииопозицијиодговарашто
суизборибилизаказаниза6.мај,Ђурђевдан,дабимоглида
прилагоде својуполитичкукомуникацију традиционалном
празничномрасположењу.

ДССједобила21мандат,штоједупломањенегоСПС.ДСС
јеимала једаннегативан записовластииобјављивалису
линкове,итобезпропратногтекста.Бројукупнихобјаваје
10,штојевишеодсвихстранакаосимДС-акојајеобјавила
17;специфичностуобјављивањуовестранкејетоштона
данУскрсаимајутриобјаве,даклевишенегодруге,апосле
честиткејевећуследиланајавадогађајазапонедељак.

СамодвамандатамањеодДСС-аједобиоПреокрет–19.
Онисуималинајвишељубитељауузетомпериоду,штоне
требадачудијерјеПреокретобухватиољубитељеЛДП-а,
СПОидругихкојисумусеприкључили.Осимтога,поли-
тичкипрограмПреокретајенамењенмладојциљнојпубли-
ци,закојусепретпостављадајевишесклонаактивностима
намрежи,паи„лајковању“.Овастранканије спроводила
негативнукампањунаФејсбукуиобјављивалајеразновр-
сноифотографије,иснимке,илинкове,исамосталнеоб-
јаве.Каошто јевећречено, специфичностовестранкена
друштвенојмрежијеобраћањевођеуимепартије,анеобр-
нуто.

УРС је добила само 16мандата.Њихова кампања је била
уједначеногстилаиинтензитетатокомсватриданапразни-
ка,свих7објавасуподразумеваледопунулинковима,ане-
гативнекампањенијебило–свеобјавесубилезасноване
насамопромоцији.СтраницаУРС-ајеималаскоронајвише
љубитеља–око45.000.Судећипочињеницамаизовогис-
траживања,УРСјенајвишеизненадилауодносунаочеки-
ванерезултате.Међутим,нетребапревидетидвествари:не
само да постоји опасност од пре за си ће ња пу бли ке истим 
са др жа јем19,негоутеоријиполитичкогмаркетингапосто-
јипојампре у ра ње ни вр ху нац20 –појавада се кампања,ма
коликодоброорганизована,одужииодбијебирачекојима

19Славујевић,З.,нав.дело,стр.108.
20Исто,стр.218.
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једосадилапретеранимпонављањемиликојисуималивре-
мена да рационализују зашто та партија није билањихов
првобитни, инстинктивниизбор.УРС је досегла тај врху-
нац,моментумкампање, преданаизбора.УРС јепрва од
странака почела кампању и у традиционалним медијима,
инадруштвениммрежама,штојебилодоброзањенупо-
четнупредност,алинеоспорноједајеуодносунауложена
средстваукампањуиуодносунадругестранке,учинакло-
шијиодпланираног.

Иакосеиздосаданаведеногчинидајепожељноспроводи-
тинегативнукампању(јерсусвестранкекојесуобјављи-
вале,осимПреокретаиУРС-а,барједномобјавиленешто
негативноопротивницима,аПреокретиУРСсуоствариле
најлошијиизборнирезултатодњих),овезакључкенетреба
једностранотумачити.Странкејесуималенегативнукампа-
њу,алиумањојразмерипремасамопромоцији.

„Таквоимитативносимулирањерадикализма,уствари,води
усимулирањеинвентивностиикреативности.Имитирајућа
реториканастајеизположајакојинијемислећи,азавршава
каонедостатакикаквеутемељенемисли.“21Интонацијапо-
литичкихпорукасекрећеодпривидномирнедозапаљиве,
тедаје осећај сигурности само збогосећајамножине која
чини,збогкојепојединацнеможедабудеусамљенакосеса
њомидентификује.

Негативнакампањајечестмеханизамудруштвимакојасуу
кризи–несамоекономској,негоукризидруштвенихвред-
ности, морала, културе. „Пошто неможе да се ослони на
себе,(несигурниполитичар,прим.аут.)онсеподупиренај-
гласнијимжаргономкаосвојеврсномреторичкомдопуном.
Таконастајупосебнејезичкепоследице.Њимасеутичена
укупанполитичкиживотдоводећидоетичкограслојавања
језика.“22Оникојинеговореоистомкаомиинеговорето
наистиначин,нису„наши“,аконијеснама,противнасје.

ПР као професија лепог понашања не би требало да се
сводинапрљавекампање.Разликовањестилаполитичких
странака је неминовно и пожељно, али ПР не дозвољава
механизме„подметањаногу“,претњебудућимосветамаи
жаргонскенеаргументованекарактеризације.Политикаима
вишевековнутрадицијујерјеважназаопстанакдруштвене
заједнице,аданаскаодајециљдасекохезијазаједницераз-
биједабисенањенимкрхотинамаостварилаличнадобит.

21Станојевић,Д.(2007)Језичкаагресивностимасовнимедији,Ча со пис за 
упра вља ње ко му ни ци ра њем ЦМ,бр.2,Београд:ФПН,стр.88.

22Исто,стр.88.
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Странкемањинасудобилеукупно10мандата:Странкавој-
вођанскихМађара5,СтранкадемократскеакцијеСанџака
2,Ниједанодпонуђениходговора1,Свезаједно1иКоали-
цијаАлбанацаПрешевскедолине1мандат.

Српскарадикалнастранканијепрешлацензус.Акозадржи-
мопретпоставкудапосећивањедруштвенихмрежаистра-
ницаполитичкихстранаканањимаимаутицајнаизборне
резултате,подсетићемодазваничнастраницаСРС-апостоји
одаприла2012.године,тј.отворенајеједвамесецданапре
избора.Ако јеУРСпогрешила збогпреурањенекампање,
СРСјепогрешилаштојепочелакампањупревишекаснои
неинвазивнодабидосеглаврхунац,тј.поменутимоментум.
СРСнијеобјављивалаништаутрикритичнаданапразника
–минус-поступакниједаодобререзултате.

КоначнизакључакједаполитичкиПРнадруштвениммре-
жаманеодступаодправилаполитичкогПР-а„управомжи-
воту“.Алибашнијансезбогкојихсестранкеразликујумеђу
собомсунамбилезанимљиве.Сличностисунужнејероб-
јавеприпадајуистојкатегорији–политичкомПР-у–изато
штосуонеделимичноограниченеприродоммедијанаком
суприказане.Једанодциљеваовеанализејебиодапокаже-
моидоживљајкојибирачимогудастекнуоприсутности,
важности,пажњи,понашањуимаштовитостиполитичких
странакаињиховихговорника.Акодруштвенемрежесхва-
тимокаооруђе,анекаопосебанмедиј,разумећемозаштоје
стилполитичкогПР-анаФејсбукуразличитмеђустранкама
(затоштостранкенесумњивовећимајуразличитестилове,
самоихнаразличитимплатформамаприказују).Друштве-
ниммрежамасеунаучнимкруговимавећдајевишезнача-
јанегоштореалноимају,алинеможемопорећидасуоне
посталеважанинструментмеђуалаткамаполитичкогПР-а.

Дигиталнодобајепроменилојавнукомуникацију–већаје
транспарентностодносасајавношћуикорпоративнекому-
никације.Фејсбукћенаставитидапривлачисвевећиброј
корисника,развијаћеначиненакојићеониразмењиватиин-
формације, укључујући и алатке којима ће то радити, као
што видимо да се већ радимобилним телефонима. Такви
трендовисутекпочели.23

Друштвене мреже могу, али не морају, да утичу на бира-
че. Дискурс корисника Фејсбука још увек није устано-
вљен, флуктуира и зато је тешко предвидети њихово по-
нашање. Када разумевање садржаја на Фејсбуку постане

23Отомеу:The top 20 trends for 2012,22.август2012,www.theprreport.
com,стр.2.
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подразумевано(каоштоједанасслучајсасадржајимади-
стрибуиранимнадруге,аналогненачине),нећебитиважно
штајеносилацсадржаја–еманатћебитистил,оноштосе
разликује,оноштопублика(уовомслучају:бирачкотело)
процењујеидоживљава.
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POLITICALPRONTHESOCIALNETWORKFACEBOOK
DURINGEASTERHOLIDAYS

Abstract

Politicalmarketingduringelectioncampaignsseemstobeaneveryday
reality for an average citizen in Serbia. The Internet used to be
consideredasabastionoffreedom,differentfromtraditional,controlled
media.However,socialnetworkshavechangedthis–it’sgettingharder
to isolate frompolitics.Voluntarilyornot,weseepoliticalmessages
onlinejustasweseethemonTV,billboardsorinthepress.Notonly
in commercials, politicians also speak from their Facebook pages to
their fans – because politicians have become celebrities, the stars.
Exposuretopoliticalmessagesisrelevantinformingpublicopinion,
but themanipulation getsmore hidden, especially during traditional
andreligiousholidaysliketheEaster.It’seasiertoaccesspeopleduring
leisuretimesandpoliticianstendtopresentthemselvesas“oneofus”.
WeresearchedthetypeofactivitiesofpoliticalpartiesonFacebookand
weprovedthat,eventhoughthestyleofcampaignsmayvaryamong
parties, theirpoliticalPRfollows thesamerulesas in the traditional

media.

Key words: political PR, social network, Facebook, election  
campaign, communication, style


