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ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД  
НО ВИ НАР СКИМ  

СА ДР ЖА ЈИ МА У СРП СКИМ 
ШТАМ ПА НИМ МЕ ДИ ЈИ МА – 
УЗР ОЦИ И КОН СЕ КВЕН ЦЕ

Сажетак: У ра ду се раз ма тра ју струк ту р ни узро ци до ми на ци је 
ПР-а над ин фор ма тив ним са др жа ји ма у ме ди ји ма са ак цен том 
на срп ску ме диј ску сце ну, пре вас ход но штам па них и онлајн из-
да ња. При зна ње на ра ста ју ћег гло бал ног трен да сторителинга 
(storytelling) сво је ко ре не про на ла зи у на стан ку и веома бр зом 
раз во ју ПР ин ду стри је и па ра лел но с тим ака дем ским из у ча ва-
њем и те о риј ско-апли ка тив ним уте ме ље њем од но са с јав но шћу, 
као за себ не ди сци пли не сту ди ја јав но сти у не пре ки ну том пе ри о ду 
од ско ро јед ног ве ка. Еко ном ска кри за и ње не ре пер ку си је ко је за 
по сле ди цу има ју нај ве ћу кри зу ме диј ске ин ду стри је (штам пе пре 
свих) у исто ри ји по сто ја ња, уз ди ги тал ну олу ју ко ја је у пот пу но-
сти тран сфор ми са ла на чин ин фор ми са ња и ко му ни ка ци о не ка на-
ле, као и кри за про фе си је – до дат но су оја ча ли уло гу и отво ри ли 
но ве про сто ре на ра ста ју ћој ПР ма ши не ри ји. На ста вак сма њи ва-
ња ре сур са за при ку пља ње и об ра ду ве сти, по сле дич но не ста ја-
ње ис тра жи вач ког и ин тер пре та тив ног но ви нар ства, уз све ве ће 
мо гућ но сти по ли ти ча ра и ком па ни ја да сво је по ру ке ди рект но ис-
по ру чу ју јав но сти – гло бал ни је ме диј ски тренд ко ји се по след њих 
го ди на пре лио и на оси ро ма ше ну срп ску ме диј ску сце ну, чи не ћи је 
за ви сном од ова кве вр сте ПР садр жа ја.
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Кључнеречи: ПР, но ви нар ство, ме ди ји, штам па, кри за

Уфокусупредметаовограда1суодносисјавношћу(уда-
љем тексту ОСЈ) или још прецизније односи с медијима
и самимедијипре свегаштампани, каои односновинар-
скихинформативнихсадржајанасупротсадржајимакојисе
„ослањају“наразличитеПРизворе.Такођесеправиосврт
нанарастајућитрендглобалногstorytelling-aкoјијепослед-
њихгодинаужижиинтересовањанесамоакадемскејавно-
сти.Основнициљрадаједапокажедаактуелнадоминација
ПРсадржајанадновинарскимимасвојеисторијскеузроке
иданепрекинутиконтинуитетразвојаузсложенепромене
у медијској и ОСЈ индустрији, индукује консеквенце које
данаспреживљавасавременоновинарство,какоусветута-
ко,поготово,урегиону,Србијипресвега.Урадусепоред
бројнихметодаакценатстављанастатистичкуикомпара-
тивнуметоду,следственоциљевимаанализе–утврђивања
узрокаипоследицапредоминацијеПРсадржајанаднови-
нарскимусрпскимштампаниммедијима.Какојеоваквоса-
гледавањенемогућебезувидауразвојиструктуралнепро-
менеобепрофесијепримењенајеиисторијскаметода,као
иметоданаучнеекспликације.Друштвенизначајогледасе
превасходно у доприносу развоја професионалног односа
новинарске струке иОСЈ-а, а последично уфункцији ин-
формисањаграђанинаиразвојудемократскихпотенцијала
друштвауцелини.Научнизначајпроизилазиизформулиса-
њаодговоранапитањадаљегразвојамедијаињиховогзна-
чајазадемократизацијудруштва,узуспостављањесарадње
медијаиПРслужбинаосновамапринципањиховемеђусоб-
неодвојености,алииконструктивнепартнерскепрофесио-
налнесарадњеузобостранопоштовањенајвишихетичких
ипрофесионалнихначела,правилаикодекса.

Посматраноизакадемскеперспективераниразвојпресвега
праксеодносасјавношћукојисеубрзаноразвијајуодсре-
динеXIX века истовремено прати све критичније виђење
ОСЈодстранетеоретичаракаоексплоативногмедијакојег
пресвихкористеполитичкеикомерцијалнегрупе.Иакоу
већиниземаља(саизузеткомСАД)информацијеоразвоју
индустријеодносасјавношћунисуширокодоступне,биле
суодпочеткапраћенекритичкоманализомдруштвенихко-
ментаракојисусумњалиупотенцијалдоминацијенадјав-
номкомуникацијом.Данастесумњенемаипостојиопшта

1 Рад је настао у оквиру пројекта “Политички идентитет Србије у ре-
гионалном и глобалном контексту”, којифинансираМинистарство за
просвету, наукуи технолошкиразвојРепубликеСрбије (евиденциони
број:179076).
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сагласност о успостављању глобалног тренда доминације
ПР садржаја над „чисто“ информативним – новинарским.
Заједнички именитељ наглог пораста утицаја ОСЈ је пре
свега континуитет њиховог убрзаног развоја последњих
деценија. „Веродостојност новина као извора информаци-
ја захтевапосебнупажњус текстовимакојипредстављају
односесјавношћу“2пишеБернсуказујућинасмерницекоје
је још90-тихгодинапрошлогвекадавалонемачконовин-
сковеће.Oносачимсуготовосвитеоретичарисагласније
дајединамикакојаједовеладопојавеиразвојаОСЈбила
сличнаусвимземљамаидасеодносилапресвегана„инду-
стријализацију,новеформетехнологије,развојдемократије,
порастписмености,урбанизацијуипојавумасовнихмеди-
ја“3.Онопакштосеређепримећујеједасутеистепромене,
којеједонеокрајпрошлогипочетаковогвекакрозтехнич-
ко-технолошкеалипонајпредигиталнепромене(узбројне
другефактореизазванеекономскомкризомипроменомне
самоглобалногекономскогмодела,већимедијског),додат-
но убрзале развојПРиндустрије.Последично томе све је
већибројтеоријакојеуфокуссвогистраживањасмештају
проблем-con tent firstстратегије.Aлипођиморедом,јерјед-
наодкључнихачестозаборављенихилинедовољносхва-
ћенихречије–континуитет.

Анам не за

Безжељедасенаовомместуподробнопозабавимоистори-
јатомразвојаодносасјавношћу(отомепостојивеомабогата
литература)неколикоосновнихнапоменанијенаодмет.Под-
сећањаради.Наиме,историјатОСЈсежеупрошлостдаље
одисторијатановинарства!ТерминјепрвиупотребиоТомас
Џеферсон„трећиамеричкипредседникуговорууКонгресу
1807године“.4СавременипакОСЈразвијају сепаралелно
саразвојемновинарства.Већ1923.годинепојављујесепр-
вакњигаизобластиодносасјавношћуCrystal li zing Pu blic 
Opi nion Е. Л. Бернајса (Edward Louis Bernays) да би исте
годинебиоуспостављенпрвикурсизодносасјавношћуна
Универзитету уЊујорку.Важно је напоменути да сеБер-
најсовакњигапојавилагодинудананакон„Јавногмњења“

2 Baerns,B.Publicrelationsandthedevelopmentoftheprincipleofseparation
of advertisingand journalisticmediaprograms inGermany, in:Per spec ti-
ves on Pu blic Re la ti ons Re se arch,eds.Moss,D.Verčić,D.andWarnaby,G.
(2000)London:Routledge,p.254.

3 Neesmann,K.TheoriginsanddevelopmentofpublicrelationsinGermany
andAustria, in:Per spec ti ves on Pu blic Re la ti ons Re se arch, eds.Moss,D.
Verčić,D.andWarnaby,G.(2000)London:Routledge,p.147.

4 Кљајић,В.(2012)Ин тер вју у штам пи, он лајн ма га зи ни ма и на ин тер не-
ту,Београд:Чигојаштампа,стр.137.
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ВалтераЛипмана(WalterLippman)из1922.годинекаоод-
разсвевећегинтересовањазамоћиприродујавногмњења,
насталeизперачовекакојићеостатизабележенуаналима
новинарства као један од најутицајнијих коментатора-ко-
лумнистауисторијисветскогжурнализма.Самотригодине
касније већ јеиздато28насловаиз ове области.До1956,
даклезатридесетакгодинаодносесјавношћунудилесу“92
високошколскеустанове,одтога14каоглавнистудиј“5.До
1964. године, чак32 годинепренегоштоће сеОСЈпрви
путпојавитиутадашњојСРЈпасамимтимиуСрбији,у
САДсу280високошколскихустанованудилекурсевеизод-
носа с јавношћу.Академски интерес за ову област био је
(иостао)вишенегоочигледан.Стоганињеговаемпиријска
тј.апликативнадимензијаупраксиињенглобалниутицај
нисунималослучајни.Каоштонијенималослучајнодаје
магазин Лифе правећи листу најзначајнијих Американаца
XXвека (1990-те) нањууврстиои „оца“ америчкогПР-а
Е.Л.Бернајса.

Оношто је посебно интересантно за наше опсервације је
чињеницадасеразвојОСЈубрзавасаразвојемтрадицио-
налнихапоготовоновихмедија.Истраживачиипрактичари
односасјавношћуучебржеодновинаракаконовимедији
делују.Уосталом још јеНегропонте писао да технологија
којапосредствомсветскихвебстраницаомогућуједасвака
информацијапостанедоступнасвакоме,мењаначиннако-
јиљудикомуницирају,какоуунутрашњим,такоиуспоља-
шњимодносима,пасамимтимиуодносимасамедијима.
ПредставнициОСЈсутоврлобрзопрепозналииприлагоди-
лисеновимначинимакомуникације.Стоганималонечуди
штосуОСЈодкраја20.векаапосебноодпочетка21.века
међунајпромптнијимпрофесијама(препетгодинасуимали
20-23%годишњеграста)6.Чакинаконпоследицаглобалне
економскекризекојајеуогромнојмерипогодиламедијску
индустрију,аштампанемедијепоготово,растПРидустрије
увеликопревазилазимногедругеатрактивнепрофесије.

Прагматични развој истовремено прати и континуирани
академскиразвојоведисциплинекојасесамоуСАДтре-
нутноизучаванавишеод100факултета.Еклатантанпри-
мер,којипоказујеколикодалекосеидеупоклањањупажње
ОСЈ (за разлику од нпр. литературе из области новинар-
ства),јестеуџбеник„Откривањеодносасјавношћу“аутора
РалфаТенча(RalphTench)иЛизЈеоманс(LizYeomans)уз

5 Cutlip,S.,Center,A. andBroom,G. (2003)Од но си с јав но шћу, Загреб:
Мате,стр.134.

6 PR We ek(јули2008)
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подршкујош25еминентнихсарадникаиначак722стра-
нице(из2006-тегодине,преведен2009.уХрватскојне,иу
Србији)којипредстављаоксфордскиодговордоминантни-
јојамеричкојуџбеничкојлитератури.Наовомместутреба
додатидаовајбританскиуџбеникзаодносесјавношћуима
близу1000библиографскихјединицанајреферентнијесвет-
скелитературеданас.Далислучајноуобластиновинарства
немасличногпримерачакнинанационалнимнивоима,па
ниуВеликојБританијиилиСАДкојесесматрајуколевком
модерногжурнализма.

ЗаразликуодновинарстваОСЈсесвевишеизучавајуиу
областима психологије, социологије, менаџмента, али и
технологије информација и комуникација, јер су постали
глобалнифеноменнесамоукомерцијалномвећиуполи-
тичкомпољу,гдесуму,каоштосмовидели,корениупро-
пагандикојаимјепретходила.ГлобализацијаОСЈнијеви-
шепривилегијасамомултинационалнихкорпорацијазакоје
сенајчешћеверује,нитисамокомерцијалнихорганизација
које делују на глобалним тржиштима.Данас организације
иинституцијесвихврстаусвајајутехникеодносас јавно-
шћу укључујући читаве нације или до јуче непопуларне
политичке режиме. Другим речима ниједна организација,
институција,компанија,паниутицајнипојединацнеможе
опстати и успешнофункционисати без ове врсте комуни-
кационепраксе.Поготовобезприсустваумедијима.Иту
секругзатвара.Алитонијесве.Јеру„причу“сеукључују
исекторикултуреиуметности,забавеислободногвреме-
на, а понајвише спортаишоубизниса.Наиме управоин-
дустрије забавеишоубизниса,начелусаХоливудомкао
ииндустријаспортадоминирајуелектронскимасвевише
иштампаниммедијима.Уновомглобалномселу,свиони,
„студији,продуценти,звезде,свиимајусвојевластитестро-
јевезастварањепублицитетакојисенатјечузаглобалнуме-
дијскупажњу“7.Засебнапричасуиндустријеселебритија,
игренасрећу,ријалитиисличниформатикојизахваљују-
ћииндустријизабаве„хране“ПРиндустрију (којаистоји
изањих).Користјенаравнообостранајерсенаовом„точку
среће“окрећевишестотинамилијардиевраилидоларана
годишњемнивоу.Помислитесамонаглобалнаспортскадо-
гађањапопутОлимпијскихигара,Лигешампиона,НБА,и
сл.каоинабројнелатиноамеричке,турске,холивудскесе-
ријеилина,урегиону(заразликуодсветагдесеовајфор-
мат увелико напушта), веома популарне ријалити програ-
ме и слика постаје комплетна.Наравно глобални обрасци

7 Tench,R.andYeomans,L.(2009)От кри ва ње од но са с јав но шћу,Загреб:
Хрватскаудругазаодносесјавношћу,стр.681.
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сусвудаисти,честокрозлиценцуилиправана...,моделии
техникетакође,алисеналокалномнивоу(узависностиод
развијеностимедијскогсистемаалиимедијскеписмености)
неретковулгаризујукроз„оригиналнемоделе“одФарме,
дополитичкихтокшоуа(talkshow),ичитавихмутантпо-
литичкихтаблоидакојаслужекаооружјезанајчешћелич-
необрачунеидискредитацију,аподдоминантнимутицајем
различитихПРиосталих–служби.

Евидентна(удужемпериоду)кризамедијаимедијскеинду-
стријеизвеснојепогодоваларазвојуиндустријеОСЈ.Еко-
номска криза која је погодила издаваче, оглашиваче и по-
следичномедије,такођејеотвориладодатнопољеза„бес-
платни“ПР.„Деофрустрацијемедијамождадолазиизбог
прешутногпризнањаснагеОСЈ.Пролиферацијамедијских
каналаисмањењеновинарскихбуџетадовелисудоогра-
ничавања могућности за истраживачко новинарство, што
јепакрезултиралотимедасеновинаривишеослањајуна
извореизОСЈ.Тојепосебновидљивоунационалномипо-
трошачком новинарству, где се готово сваки дан објављу-
ју испитивања која спонзорирају односи с јавношћу“8.Да
ливамовозвучипознато?Додајтетомеулогуаналитичара,
експерата,званичника,алисвечешћенеименованихизвора
блиских...иманипулативникорпустехникаиобразацаспи-
новањасеупотпуњује.Утицај„фабрика“заодносесјавно-
шћупотврђујеивећуходанасхемаодпослановинарадопо-
зицијеПР-абилодајеречополитичкомиликомерцијалном
пољуделатности.Обрнутеслучајеве,праксасводинаниво
статистичкегрешке.

Ла бо ра то риј ски на ла зи - гло бал но

Како не бисмо остали на констатацијама (све уз аргумен-
тацију компетитивне компарације) следе резултати разли-
читихистраживањарађенихупериодуод1984.допрошле
године,који,уконтинуитетупосматрано,показујуиденти-
чан трендкоји јепредметнаше анализе.Наиме,неколико
америчкихистраживањапоказалојеистирезултат:око50%
свихвестиуновинамаукључујеучешћеособаизобласти
ПР-а9.

Требанапоменутида је реч о дванезависнаистраживања
једноиз1984.идругоиз2000.године.Новијабританскаис-
траживањапоказујудајекододређенихтематајпроценати

8 Исто,стр.341.
9 Grunig,J.E.andHunt,T.(1984)Ma na ging Pu blic Re la ti ons,NewYorkand

London:Holt,RinehartandWinstonиCutlip,S.,Center,A.andBroom,G.
(2003)Од но си с јав но шћу,Загреб:Мате
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виши.НеупитноједалиОСЈсвакодневноутиченановинску
агенду,сматрајубританскиистраживачи,одспонзорисаних
истраживањапотрошачадоконтролисаногстраначкогбри-
фингамедија,одзначајнихдатумаињиховогобележавања
додобротворнихакција.СтудијаостањуновинарствауВе-
ликојБританијииутицајуОСЈкојујеспровеоУниверзитет
уКардифу2008.годинепоказалаједа60%новинскихчла-
накаи34%вестиуелектронскиммедијимауцелостиилиу
највећојмери„потичеизунапредприпремљенихизвора“10.
ОвдесеподовомврстомизворасматрајуОСЈилиагенци-
јекаоштојеPress Аssociation.Уизвештајусенаводидаје
чак19%новинскихи17%вестиуелектронскиммедијима
употпуностипроизвод„ПРкухиња“.Констатујесетакође
дасуподнајвећимутицајемтемеизобластиздравства,по-
словно-потрошачкогиекономскогпоља,забавеиспорта.

Једнодругоистраживање спроведено2012. године алина
другомкрајусветауСАД11,угледногPewReseearchCenter,
потврдилојерастућиутицајПРиндустрије.Наименаосно-
вуподатакаизисте2008.године(каоиуслучајупретходног
истраживања)наједногновинарауАмерициједолазило3,6
„публициста“штојеуобичајениназивзазапосленеуОСЈ.
Такођејеустановљенодајепрошлегодине,попрвипутод
1978. годиненаовамо, број стално запосленихновинара у
САД–мањиод40.000.Последицедесетогодишњегсмањи-
вањаредакцијасуреалнеи, јавносттозапажа, један јеод
главнихналазауовомдокументу.„Медијскаиндустријаје
наврхунцубила2000-теиодтадасуоченесападомтира-
жаисмањивањемогласнихприходаредакцијесупринуђе-
недасмањујусвојетрошкове“12.“Једнаодпоследицајеи
податак“да31%одраслихАмериканацанекористиновине
ителевизијузасопственоинформисање,незадовољниква-
литетомсадржајакојиимсенуди“13.Одуоченихтрендова
посебносеистичеонајкојипоказуједањузмејкери(news
maker)прекоФејсбукаиТвитера,алиикрозтрадиционалне
медијске каналепласирају својепорукебезмедијскихпо-
средника,чимесебришеграницаизмеђуновинарстваиПР-
а.Последице„интернетудара“поштампанемедијесубиле
најснажније,пајетакоNew swe ekпосле80годинатрадиције

10Lewis,J.,Williams,A.,Franklin,B.,Thomas,J.andMosdell,N.(2008)The 
Qu a lity and In de pen den ce of Bri tish Jo ur na lism,Cardiff:CardiffUniversity,
CardiffSchoolofJournalism–MediaandCulturalStudies;reportfoundat:
http://www.mediastandardstrust.org/resources/mediaresearch/researchdeta-
ils.aspx?sid=12914,посећено8.6.2013.

11http://www.journalism.org/research_and_analysis/Studies,посећено10.06.
2013.

12www.ejo.rs,„Медијипоследигиталнеолује“посећено10.06.2013.
13Исто,посећено17.06.2013.
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престаодаизлазиуштампанојформиипостаовебсајтса
истимименом.Timeјебиопринуђендасмањибројновина-
раза5%,доканализасадржајателевизијапоказуједасуна
„локалнимканалимаизвештајиоспорту,временуисаобра-
ћајудостигливећ40%одукупногемитованогсадржаја“14.
Сличнајеситуацијаисавеликимкабловскиммрежамакоје
сутрадиционалноокренутетзв.дубинскомизвештавањупа
сеустврђуједајенпр.CNNупоследњихпетгодинапрепо-
ловиодужинупојединачнихизвештаја.

Посебнопоглављестудијепредстављатрендкојисеодно-
си на политичко извештавање, уочено токомпрошлогоди-
шњихпредседничкихизбораутојземљи.Тајтрендогледа
сепревасходноуналазудасумедијскиизвештачибилиу
улози„мегафона“,директнопреносећиизјавеизизборних
штабова,уместодаинтерпретирају,анализирајуиобјашња-
вају изборну пропаганду. Анализа последњих америчких
председничкихизборапоказалаједајесамо25%свихно-
винарскихтекстовабилорезултатновинарскограда,ачак
75%уформиизјаваисаопштењаштабова,тј.ПРмашине-
рије,упоређењусаистраживањем,рађеним12годинапре
тоганаистимизборима,када јерезултатновинарскоград
-извештавањачинилооко50%,асамо33%јебилорезул-
татслужбизаодносесјавношћу.Већсамаовакомпарација
потврдилајеубрзанонарастајућитрендутицајаОСЈнаин-
формативне-новинарскеодносномедијскесадржаје.

Кључни проблем постојећег пословног модела медијских
кућајегубитакоглашивачатј.приходаодогласакојисесе-
леудигиталнесфереикакоистраживањепоказујенарачу-
несвега6великихдигиталнихкомпанија,пресвихГуглаи
Фејсбука.Онинаименудемногосврсисходнијетзв.циљано
рекламирање упућено прецизно дефинисаним профилима
потенцијалнихкупацаиликонзумената.

Новостјеипорастбројапретплатниканадигиталнаизда-
њапојединихновинапослевишегодишњих(итеоријских)
расправадалијетоуопштеизводљиво.Драстичнапромена
пословногмоделаштампанихмедијакаорезултатимадаје
450одукупно1380америчкихдневнихлистоваувело„на-
платнерампе“насвојадигиталнаиздања.Највишеуспеха
је имаоNew York Ti mes који после двогодишњег искуства
претплатенаонлајниздање,попрвипутимавећеприходе
одкомбинованогтиражанегоодогласа.Упредигиталном
моделу пословања  приходи од продаје новине износили
сусвега20%докјечак80%долазилоодпродајеогласног

14http://www.journalism.org/research_and_analysis/Studies,посећено19.06.
2013.
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простора.ПримерЊуЈоркТајмса(NewYorkTimes)данас
следемногиуАмерици,асматрасепоучнимизједнограз-
лога:његоваредакцијајеправиланајмањекомпромисака-
дајеречоквалитетусадржаја,читаоцисутопрепозналии
наставилидаплаћајудабигачиталинасвојиммобилним
уређајимаодтаблетаиајфонадонетбукаисмарттелефо-
на.Овајпримердаоје„ветарулеђа“заступнициматеорије
con tent first.

Ла бо ра то риј ски на ла зи у Ср би ји

МедијиуСрбијидевастиранисунаразличитеначине још
деведесетихгодинапрошлогвека.Наконтогпериодаусле-
диојепериодопштекомерцијализације,таблоидизације,а
каосамонекиодпроблемаистичусенетранспарентновла-
сништво, приватизација која није донела „здрав“ капитал
(са изузетком Рингиер компаније), ниско или потпуно од-
суство профитабилности, нефер конкуренција, владавина
мутант таблоида, системски нерегулисаномедијско тржи-
ште,недовршенизакони,медијскестратегијеисл.Натосе
јошнадовезујудетектованитрендовисмањенеилиупотпу-
ности изостале интерпретације, готово нестанак истражи-
вачког новинарства, прилагођавање садржаја потребама и
интересима оглашивача, изразито присуство политизације
различитихсадржаја,естрадизацијаполитике,низакстепен
поштовања етичких стандарда и кодекса.У сваком случа-
јууовомтренуткууСрбијизваничнопослује509штампа-
нихмедијаилидесетпутавишенегонапримерусуседној
Хрватској. Према подацима АгенцијеABC Ni el sen која се
бавиодитовањемтиражаодовогбројау2012.години306
штампанихгласилапродајеогласнипростор,амеђуњима
је16дневнихлистова.Међутим,просечнигодишњиогла-
сниприходиштампе“одоко40милионаеврасвакомодњих
омогућујудамесечнозарадетекоко11.000евра,штоједо-
вољнозатрошковештампањатридоседамдана“15.

Већовајподатакпоказуједатржиштенијеодређујућифак-
торопстанкаиуспешногпословањаштампанихмедија,већ
дасетупреплићувеомаразличитиинтересииутицаји,који
сувероватноиодговоропстанкачакдветрећиненепрофи-
табилнихсрпскихновинскихиздавача.

Истраживање IREX-А (2011) кроз „Индекс одрживости
медија“показало је да сууслови економскогпословањау
Србијиистикаои2001.године.Тајиндекс јенаскалиод

15Матић,Ј.(2012)СтруктурниузроцикризеинформативнештампеуСр-
бији,Го ди шњак,Београд:УниверзитетуБеограду,Факултетполитич-
кихнаука,стр.172.
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0-4.0износио1.90.ПоређењарадииститајиндексуБиХ
је1.97,уЦрнојГори2.40,ауХрватској2.52.Кадасеово
имаувидунечудиподатакдајеСрбијана72од19616ме-
ста по степену медијских слобода.А јошмање резултати
истраживањаКонрадАденауера(KonradAdenauer)изпро-
шлегодинепокојемјенајвећистепенмедијскогнепрофе-
сионализманајвидљивијиупериодимаизборногциклусаи
извештавању из поља политике.Дакле уочавамо изразито
сличан тренд као и у истраживању које је рађено уСАД.
Ализаразликуодтамошњегимногихдругихурегиону,на
пример,српскоогласнотржиштејеједнооднајсиромашни-
јихуЕвропи„просечневредностиоко170милионаеврау
последње три године.Удеоштампанихмедија је око 23%
штотакођезаостајезаевропскимпросеком.Увремеврхун-
ца2008.годиневредностогласногтржиштајебила2.5пу-
тамањаодтржиштауСловенији,а2011.годинезаоко50
милиона еврамањанего уХрватској“17.Оноштододатно
отежаваситуацијујечињеницадаједржаванајвећипоје-
диначниоглашивачуСрбијисауделомодоко40милиона
евраштозначи„даиздржавнихинституцијамедијимадо-
лазиприближночетвртинањиховихукупнихогласнихпри-
хода“18.Коликијеондањенпотенцијалниутицајнамедије,
штампанепресвих,можесесамопретпостављати.Ноипо-
редтогаодсвихдневнихлистовапозитивнопослујусамо
четири.

Истраживања која су рађена у последње четири године,
укључујућионакојасуподменторствомовогауторарадили
студентимастерстудијановинарстванапредметуУређива-
њемедија–штампа,показујусличнерезултатеатојепре
свегаподатакдасеудеоПРтекстоваусрпскиммедијима
крећеод60%доунекимслучајевима (каокодспецијали-
зоване периодичнештампе ) готово 75%укупног садржа-
ја.Наравноовдејеурачунатитзв.„бели“тј.позитивниПР
крозразличитеврсте,најчешће,најава,базирандоминант-
нонаинтервјуу каометодуилипакжанруи, наравно, на
маркетингукоји,каоподефиницији,пратитаквесадржаје,
неретконаистимстраницама.Каоштосмовиделиизпрет-
ходнихистраживања,већинасветскихтрендовасе,саизве-
снимзакашњењем,прелилаинадомаћумедијскусцену,па

16Кљајић,В.(2012)Ин тер вју у штам пи, он лајн ма га зи ни ма и на ин тер не-
ту,Београд:Чигојаштампа,стр.160.

17Матић,Ј.(2012)СтруктурниузроцикризеинформативнештампеуСр-
бији,Го ди шњак,Београд:УниверзитетуБеограду,Факултетполитич-
кихнаука,стр.171.

18Кљајић,В.(2012)Ин тер вју у штам пи, он лајн ма га зи ни ма и на ин тер не-
ту,Београд:Чигојаштампа,стр.161.
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јеједанодрезултатаитодасвемањибројновинарарадина
свевећембројуплатформиидасе,сходнотоме,свевише
ослањајунаизворекојидолазеизпољаодносасјавношћу.
Додатнипроблемјештосусрпскиновинариекономскиоси-
ромашениудужемпериоду,штоихстављаупозицијупо-
тенцијалнезависностиикоруптивнихмоделапонашања.

Каопотврдапретходнихзакључака,долазеидваистражи-
вањакојесузаједничкиспровелиДруштвоСрбијезаодносе
сјавношћуисватриновинарскаудружењаУНС,НУНСи
НДНВ19,Асоцијацијамедија иЛокал прес крајем прошле
ипочеткомовегодиненаузоркуод248представникаме-
дијаикојејепоказалодачак38,4%испитаникасматрада
ПР углавномпомажемедијима, 28.2% је индиферентно, а
само26%сматрадапредставнициПРиндустријеуглавном
одмажу.ШтосепакобразовањаПРструкетичерезултати
сууодносусветскупраксуготовопоразни.Наимечитавих
21,4% је самоуко и нема формално образовање, док њих
55,4%имазавршеннекикурс(најчешћенеудужемтрајању
однеколиконедеља).Поређењаради,светскиподациизса-
дадалеке2000.годинеговореда92%свихзапосленихуПР
индустријиимафакултет, 25% јемагистрирало, а 2%има
титулудокторанаука.Нималослучајночак40%језаврши-
ложурналистику.Управозбоговаквихбројкивећспомену-
тимагазинFor tu neидаљерангираовуделатностмеђупр-
вих20најбржерастућихусвету.

УСрбији је према званичним подацимаАгенције за при-
вреднерегистререгистровано146маркетиншкихиПРаген-
ција.Претпостављасемеђутимдасебардвапутавишењих
бавиовомделатношћу,акакосвакаорганизација,институ-
ција и компанија имају својуПР службу (ненеминовнои
увекподтимназивом),њиховбројвећувеликопревазилази
укупанбројновинарауСрбији.

Глобалнитренд„трансфера“новинарауПРменаџересена-
стављаичакдветрећинестуденатановинарстваначетвртој
годиниФакултетаполитичкихнаукаизјављуједасеопреде-
лилозаодносесјавношћу,пренегоштосуозбиљноизако-
рачилиужурналистичкеводе.

Ди јаг но за и те ра пи ја

Нимало случајно у претходним разматрањима послужили
смо се медицинском терминологијом означавајући погла-
вља као анамнезу тј. историјат болести и лабораторијске
резултате тј. истраживања која треба да егзактно покажу

19http://pr.org.rs/dokumenti/publikacije,посећено09.06.2013.
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глобалноалиилокалностањемедијскогињемуиманентног
ПРорганизма.Неупитанједакленарастајућитренддоми-
нацијеПРсадржајанадинформативнимновинарским,као
последицаглобалногтренда,алипоготовоспецифичности
медијскеиндустријеуСрбији,којајеидаљезаробљенаува-
куумутранзиције.Каопратећаиндикацијаовогпроцесаја-
сносеуочаваопасностоднестајањајединогмогућег,правог
–професионалногновинарства,онаквогкаквојеутемељено
јошнањеговимпочецимаичијисенајбољипредставниции
наглобалномнивоупрепознајуиданас.

Такођејевидљивоичујнозаглушујућепрећутнозадовољ-
ство(неидекларативно)формалнихапоготовонеформал-
нихцентараполитичкеиекономскемоћи (читајувеквла-
сти), јер како другачије објаснити незаинтересованост у
једномдугомпериодуодвишедесетинагодиназарешава-
њеовакоочигледнихпроблема.ИтонесамоуСрбијивећ
у читавомрегионупаишире.У том смислу једина успе-
шнатерапијабилабиповратакбазичнимтрадиционалним
иопштеприхваћенимвредностимановинарскепрофесије,
враћањењеногдигнитета,какоуекономском,такопогото-
во кроз поштовање највиших професионалних, моралних
иетичкихначела.Наравнодатонијемогућебезуспоста-
вљањајаснихпрофесионалних„правилаигре“иврхунског
образовањапрофесионалацаизобеобластикаопредуслова
међусобногпоштовања.Управоизсвиховихразлога,акао
потребаразвијањанесамотеоријскихвећиапликативних
решењазапостојећипроблем,ујунуовегодинеодржанаје
Првамеђународнанаучнаконференцијасатемом„Медијии
ПР–УтицајПРнауређивачкуполитикумедијаурегиону“у
БијеломПољууЦрнојГори.Учествовалисупредставници
изчакседамземаљаЕвропеирегиона,теоретичариипрак-
тичаримедијаалииПР-а.Накрајуконференциједонетису
закључцикојеиовајауторнудикаомогућарешењазаакту-
елнуситуацију,акојисуприменљивиинасрпскумедијску
сцену.Тизакључцисуследећи:

1.Улогамедија у  савременомдруштвумења се у складу
саубрзанимекономскимиполитичкимпроменама,такода
јачањепозицијемедијазависиодмноштвадруштвенихчи-
нилаца,алиипојавеновихобликамедијаиначинаинфор-
мисањајавности.

Потребна језаједничкаактивност,синергијаакадемскеза-
једницеурегиону,променасистемаобразовањаисамихно-
винараимедијакакобисецелокупнимедијскисистемпри-
лагодиодруштвенојстварностиијавноминтересу.
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2.ДоминацијаПР-анадмедијимакаоглобалнитрендима
негативне последице за вредност новинарске професије и
урушавање значајамедија за структуралнупроменуполи-
тичкогсистемаидруштвеногпонашања.Стогајенеопходна
научна,стручнаимедијскасарадњакакобисеодговорило
наовесложенеизазове.

3.Састановиштанаукеинормативнетеоријеформулисати
одговоренапитањадаљегразвојамедијаињиховогзначаја
задемократизацијудржаваурегиону.

4. Радна институционализацијамедијске сцене кроз успо-
стављањењиховепуненезависностиипоштовањепринци-
пањиховеаутономијеускладусаопштимдобромграђана.

5.УспостављањесарадњемедијаиПРслужбиузпоштова-
њепринципањиховемеђусобнеодвојености,аликонструк-
тивнеипартнерскесарадње.

6.Деполитизацијамедијаузпрепорукуњиховепуненезави-
сностиуодносунаполитичкецентремоћи.

7.Поштовањеуниверзалнихвредности,професионализмаи
етичкогкодексаиуновинарскојиуобластиПР-а.

8.Стварањемедијакојислужеинтересимаграђанаинови-
нарстваутемељеногнавредностимаивредносниморијен-
тацијамаучијемсутемељуфероднос,непристрасност,ве-
родостојностиистина.

9.Радитинаунапређењупрофесијеиактивностиманапо-
враткудигнитетановинарскепрофесијеодобразовнихин-
ституцијадомедијскеполитикеисвихосталихрелевантних
институција.

10.Адекватнауниверзитетскаобразованостновинараиза-
посленихуПРслужбаманавредностимановемедијскекул-
туредабисеобезбедилобољефункционисањеизначајно
местокојемедијитребадазаузмуудруштву.

11.Заједничкинапоринастварањуовеновемедијскекул-
туреиновемедијскепарадигмеодговорјенасложенедру-
штвенепроменеипредусловзадемократскуконсолидацију
модернихполитичкихзаједница.

12.Регионалноповезивањеакадемскихинституцијаикате-
дризановинарствоикомуникологијукаорегулаторамедиј-
скесценеиутомциљубољегорганизовањаузајамнесарад-
њеизмеђуакадемскезаједницеимедијскихкућа.

13. Смисао новинарства у савременом друштву могуће је
обнављати на вредностима на којима ће се успостављати
културамедијскогдијалога,слободеитолеранције.
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14.РазвојновинарстваиПР-акаоважнихкреатора јавног
мњења и друштвене сцене имедијатора друштвених про-
менакојидоприносеснажномконституисањудруштвених
односанаосновамадемократскеполитичкекултуре.

Упротивномпостојиопасностокојојпишесвеактуелнији
КристијанСалмон да се нађемо у „новојфази друштвене
контролекојабидисциплинамаимеханизмима,којесуана-
лизиралиФукоиДелез,додалаивластнарације,којасевр-
шидиректнонадмаштомпојединаца“20.

ИлисмомождавећукућинекогновогВеликогбрата,ада
тоганисмонисвесни.
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DOMINATIONOFPROVERJOURNALISTIC
CONTENTINSERBIANPRINTMEDIA–CAUSESAND

CONSEQUENCES

Abstract

Thepaperconsiders structural causes for thedominationofPRover
informationcontentinthemedia,withspecialemphasisontheSerbian
media scene – mainly the print and online editions. Recognition of
the growing global trend of storytelling finds its roots in formation
andhyperfastdevelopmentofthePRindustryandparallelacademic
research and foundation of public relations as a special discipline
withinpublicstudies,inaperiodspanningalmostacentury.Theworld
economic crisis and its repercussionswhichhave caused thebiggest
crisisofthemediaindustry(primarilyintheprintmedia)ever,along
withthe digitalstormwhichhastotallytransformedtheinformation
andcommunicationchannels, aswell as theprofessioncrisis–gave
additional power to thePRandopenednew spaces for the boomof
the PR machinery. Continual shrinking of resources for gathering
and processing of information and consequential disappearance of
investigative and interpretative journalism coupled with increased
possibilities for politicians and companies to deliver their messages
directlytothepublichavecreatedaglobalmediatrendwhichspilled
overimpoverishedSerbianmediasceneoverthelastfewyears,making

itdependantonthiskindofPRcontent.
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