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СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА  
КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У  

ДНЕВ НОЈ ШТАМ ПИ СР БИ ЈЕ
Сажетак: За тра ди ци о нал но но ви нар ство се го во ри ло да гра ђа ни-
ма отва ра “про зо ре у свет”. На кон от кри ћа ин тер не та и број них 
кон вер гент них плат фор ми мо же се кон ста то ва ти ка ко је по глед 
кроз ме диј ске про зо ре све за му ће ни ји, јер по ве ћа ње бро ја и ве ли-
чи не ока на  ра ђа сум њу у ствар ност ко ја се при ка зу је. Ана ли зи-
ра ју ћи са др жај ти ра жне и ути цај не днев не штам пе у Ср би ји, ау-
тор ис тра жу је сфе ру са знај ног ко му ни ци ра ња, са фо ку сом на њен 
зна чај у кре и ра њу по ли тич ке кул ту ре. У са вре ме ној прак си су бјек-
ти јав ног мње ња су по ли тич ки ак те ри (од пар ти ја до ци вил ног 
дру штва), власт (од вла де до др жав не ад ми ни стра ци је), ме ди ји 
(од ма сов них до дру штве них мре жа), и гра ђа ни (од по је ди на ца 
до по ли тич ке јав но сти). Штам па у Ср би ји се не у ме ре но по си па 
злат ном пра ши ном ПР слу жби и аген ци ја, по сре ду ју ћи ствар ност 
у ко јој по ли тич ки еста бли шмент не у ме ре но ну ди обра сце успе ха, 
спи но ва не пред ста ве о соп стве ном зна ча ју и мо ћи. По сле ро бо ва-
ња у ау то ри тар ном ре жи му псе у до де мо крат ске вла сти сма тра ју 
нор мал ним да се и оне око ри сте ко му ни ка ци о ним по сред ни ци ма, 
фор си ра ју ћи са др жа је ко ји ма про мо ви шу све агре сив ни ји по ли-
тич ки кли јен та ли зам. Про мен љи ва при ро да исти не са др жа на у 
раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма ре ци пи је на та, ме ђу иде о ло шко и 
кул тур но раз ли чи тим чи та о ци ма, во ди на пу шта њу на че ла но ви-
нар ске пр о фе си о нал но сти и пре ла ску у сфе ру ин фо за ба ве, у ко јој 
ве сти не ма ју ка рак тер јав ног до бра, већ обич не ро бе ко ју по се ду ју 
нај бо га ти ји и нај моћ ни ји по је дин ци.

Кључне речи: штам па, из во ри ин фор ма ци ја, ПР и про па ган да, 
не до ста так ди ја ло га, ин фо за ба ва, по ли тич ка ко му ни ка ци ја
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Наконкласичногпарламентаризма1којиједоминираоXIX
векомистраначкепартократијекојасеусталилатокомXX
столећа,дошлисмодопериодаде мо кра ти је јав но сти,2која
је удиректној зависностиодуправљањакомуникационим
токовима и садржајима. Сфера политичких наука се тихо
мења: масовност, социјална структуираност и идеолошка
верност у политичким партијама опадају, док се грађани
опредељујупремаинтересимакојиимсеудатомтренутку
учиненајприкладнијим.Тозначидаљуди,чињенице,вред-
ностиидогађајиидаљечинесаставнеделовесвакезаједни-
це,алидатеккреирањеммедијскихзначења,конструкција,
мишљењаиинтерпретацијадобијајуполитичкувидљивост
идруштвенумоћ.Проблемнијерелевантанпосеби,већто
постајетексаотварањемдебатеујавномкомуникационом
простору,патакобитказањеговимнадзирањемзначиине-
видљивуборбузауправљањемдруштвом.Медијидобијају
кључнизначај,јерјепроизводњајавногконсензусабезњих
немогућа,чимеполитичкакомуникацијаисимболичкамо-
билизацијапостајупокретачијавногмњења.Свестиндиви-
дуесеобликује,моделираиприлагођаваинтересимаеста-
блишмента,алијечитавпроцесневидљивобичноминео-
бразованомпосматрачу,којикаоактерполитичкогпроцеса
тешкоуочаваинтеракцијуполитике,безбедности,бизниса
имедија.Сликекојекреирајуновинари,ПРслужбе,агенци-
језамаркетингилиинформисање,спинмајстори,лобисти,
професионалникомуникаторииосталикројачипропаганд-
ногплетиваодређујуистратегијуполитичкекомуникације,
сациљемдасереалностприлагодиинтересимаснагакоје
владају.

Управљатинекимдруштвомзначи господаритикомуника-
ционимтоковима,конфликтнимситуацијамаикризама;јед-
номречјуодлучиватиона чи ни ма пред ста вља ња.Артикула-
цијапроблемакојајеујезгрусвихјавномњенскихпроцесау
директнојјезависностиодмедијскихчуваракапија(ga te ke-
e per-a)којиодлучујукојећетемепостатизанимљиве,акту-
елне,релевантне,важне.Такодолазимодокомуникационог

1 Рад је настао у оквиру пројекта Ре ли ги ја и ци вил но дру штво, број
179008. којиреализујуБеоградскиуниверзитет,Факултетполитичких
наука иНишки универзитет,Филозофскифакултет, а којифинансира
МинистарствопросветеинаукеРепубликеСрбије.

2 ПојамјепрвиувеоБернардМанин,којијеподњимподразумеваомодел
представничкевластизаснованна“пер со на ли за ци ји уче сни ка у из бо ри-
ма и успон екс пе ра та за по ли тич ку ко му ни ка ци ју, све при сут ност јав ног 
мне ња и изм еш тање по ли тич ке ди ску си је из зад њих со би ча ка пар ла мен-
тар них од бо ра или стра нач ких цен тра ла у ме диј ску јав ност”;видиу:
Manin,B.(1995)Prin ci pes du go u ver ne ment re prѐsent ta tif,Paris:Flamma-
rion
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парадокса: информациона индустрија информише, обаве-
штава,забавља,алиикреирасофистицирантипдруштвене
контроле,салукавофилтриранимобрасцимаидеолошкедо-
минације.Демократијајезамишљенакаоидеалназаједница
равноправнихпојединаца, грађана који критички спознају
свет око себе, али је у међувремену пропаганда бројним
техникамаивештинамаодњихнаправилапослушнеиза-
веденемасе.Карактерновинарствасепроменио,алимало
коо томеотворено говори:нестале сукласе које су ство-
рилеинституцијунезависнештампе,такодановипоредак
одинформацијакреирауслугекојеимајувредностонолико
коликонедостају обичнимљудима.Уместо за грађанеме-
дијирадезаелите,оглашиваче,политичкелидереипартије
или власникемедија, и сами постајући део естаблишмен-
та,пристајућидабудуадекватнонаграђеникорпоративним
новцемилиблискошћусаносиоцимамоћи.3Структурајав-
ностијепромењена,јерсуноветехнологије,интернетпре
свих,алииконвергентнеплатформепроменилемоделкому-
никативногделовања.Међутим,дабисестратешкициље-
виостварилиупракси,неопходнојеупросторимајавности
конструисатиповољнесликеополитичкимпрограмима,од-
лукамаиличностимакојебитребалодаихреализују.Сто-
гасеупољејавнихинформацијауводипојамме наџ мен та 
по ли тич ке ко му ни ка ци је4 који је саставни део политичких
система,безкојегнемаформулисања,агрегацијенитиспро-
вођењаколективниходлука.Политичкипросторнепосто-
јибезкомуницирања,јерјеоноудиректнојповезаностиса
отвореношћучитавогпроцеса,пасеможерећидапредста-
вљањеполитичкихидејаукоренуподразумевадемократски
оквириподршкујавности.Увременимакласичнихмедија
про из вод ња при стан ка5билајеједноставнијаиефикаснија,

3 АмеричкиписацКрисХеџис(Hedges),некадашњидобитникПу ли це ро-
ве на гра де,тврди:“Медији,црква,универзитет,Демократскастранка,
уметностиирадничкисиндикати–стубовилибералнекласе–купље-
ни су корпоративним новцем и обећањима да ће бити убачени близу
круговамоћи.Новинари,којивишедржедомоћниканегодоистине,
објављивалисулажиипропагандугурајућинасуратуИраку.Медији
којехранекорпоративниоглашивачииспонзори,затовремедржене-
видљивимчитаведеловестановништвачијебимизерија,сиромаштвои
тегобетребалода,принципијелно,будууфокусуновинарства”,Hedges,
C.(2010)De ath of the Li be ral Class,NewYork:AlfredA.Knoff,p.10.

4 Подменаџментомполитичкекомуникацијеподразумевамо“пла ни ра ње, 
спро во ђе ње и кон тро лу ком плек сних про це са ин тер су бјек тив ног пре но-
ше ња са др жа ја и кон стру и са ња ре ал но сти од стра не по ли тич ких ак-
те ра”,Zerfaß,A.&Oehsen,H.O.Менаџменткомуникацијауполитици:
основе, процесиидимензије, у:Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка ци је,
(2011)Београд:KonradAdeauerStiftung,стр.11.

5 Ноам Чомски (Noam Chomsky) откривајући пропагандни модел под
надзоромдржавнебирократије,региструјепетфилтеракојицензуришу
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јерјенадзирањемштампаријаиликоришћењаелектромаг-
нетнихфреквенцијадржавалакообезбеђивалаувид,утицај
иконтролусадржајакојисунуђенипасивнојпублици.Све-
присутностинтернетаихибриднихмедијавећинистанов-
ништваданаспостајеопредељујућифакторуинтерпрета-
цијистварности,пасеможерећикакосветчињеницасве
вишезависиодзначењакојаиммедијскитворцикреирају,
конструишућииреконструишућидогађаје,проблеме,кон-
фликте,пријатеље,кривце.

Четиритеоријскаконцептамедија(основниауторитарнии
либертеријанскииизведениконцептдруштвенеодговорно-
стиисовјетскиконцептпропаганде)6превишеодполаве-
ка уважавали сумоћ информација у креирањументалних
слика,алисуњиховманипулативникарактериперсуазивна
снага увек приписивани идеолошким противницима. Док
језападусовјетскоммоделувидеосамобирократскуауто-
ритарноститоталитарнупропаганду,истокјеулибертери-
јанскомконцептууочаваозаводљивостслаткоречивошћуи
прикривениммаркетиншкимтехникама.Великипрасакна
геополитичкомпростору1989,укључујућииодлазаккому-
низмасаидеолошкепозорнице,обелоданиојепропагандни
корпоративнимоделкојиизсенкеуправљасветом.Масовно
друштвонечинибројстановникакојиживенаистомпро-
стору,већсадржајинформацијакоједеле,симболичкика-
рактервезакојеихспајајуивредностикојеприхватају.Су-
гестивниутицајпорукапосредованиммедијимаиндирект-
нокреиралистудруштвенихприоритета,такода,временом
медијистварајусвестозаједничкомживотуипроблемима.
Социјализацијабезкомуницирањанијемогућа,пасеупо-
редосаразвојемновихмедијскихтехнологијаразвијаниз
стратегијакојепредвиђајупонашањаљудиусимулираним
ситуацијама.Мисли,веровања,стварностизначењаукор-
поративном добу постају полигон за промовисање имиџа,
доксеунутармедијаразвијастратегијапридобијањапажње
аудиторијума.ХансЕнценсбергерговорећионадолазећим
променамасјајнозапажакоћедржатикормилоновогпорет-
ка:“Којегосподар,акослуганерешавасесамонаоснову
тогакорасполажекапиталом,фабрикамаиоружјем–него

садржајинформација:“1)ве ли чи на, вла сни штво и про фит на ори јен та-
ци ја ма сме ди ја; 2) мар ке тин шко по сло ва ње и ути цај огла ши ва ча; 3) из-
во ри ве сти; 4) „про тив ва зду шна ар ти ље ри ја“ и на па ди на ме ди је; 5) 
ан ти ко му ни зам као над зор ни ме ха ни зам”Чомски,Н.(2004)По ли ти ка 
без мо ћи,Загреб:ДАФ,стр.153-207.

6 Уамеричкојлитературисрећемоиназив“четиритеоријештампе”,иако
јејошууводномделуједанодаутора,професорВилбурЛ.Шрам(Wil-
burLangSchramm),објасниодаподовимтумаче“свемедијемасовне
комуникације”.
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што даље, то јасније –ко рас по ла же све шћу дру гих”.7Да
поједноставимо:људисликеизмедијасвевишеприхватају
каостварност,неуочавајућитрансферзначењамеђусубјек-
тима,релациједруштвенихструктурасапропагандомили
ангажованостконсултанатазаодносесјавностима.

Управљањедогађајимаитемамапостајеприоритетуполи-
тичкомангажовању,јербезодјекаујавноммњењунемани
друштвеногпризнања.Светсимбола јеуекспанзији:про-
ток информација све је гушћи и профилиранији, извори
информацијасвесувишеусмерениизодређенихцентара,
док појачана редуданција мноштвом технолошких кана-
лакомпензирабуку.Догађаји,проблеми,процесиидеша-
вањафилтрирају се од извора информација, а садржаји и
жанровиусмеравајукаунапредодређенимправцима.8Зна-
кови,текстови,тонови,шумови,рекламе,поруке,идејеак-
туелизујусеуодређеномтренутку,изодређенеперспективе
иизодређенихинтереса,редукујућистварноступривиде
стања,ствариидогађања.Масовнимедијиданасфункци-
онишукаорезонантнотло,накојемпредставницивладеи
парламента,политичкихпартија,синдиката,верскихорга-
низација,универзитета,невладинихорганизацијаидругих
агенасапредстављајусвојепогледенакризеиначинењихо-
вогрешавања.Повећанадруштвенадиференцијација,плу-
рализацијаи глобализацијамењају традиционалнидржав-
ниоквир (парламент,влада),уводећиусферуодлучивања
идругеагенсе(НВО,синдикате,универзитете,верскеорга-
низације,лобистеитд.),чинећикомуникацијскипејзажзгу-
снутијимиколоритнијим.

ИстражујућисадржајдневнештампеуСрбији анализира-
мо квалитет политичког комуницирања, степен екстерних
консултација са економијом, науком и осталим друштве-
нимсферама,моћтематизовањаи стратешкогпозициони-
рања информација (agenda-building),9 слику лидера (вођа),
каоивидљивостизвораинформација.Циљнам једаука-
жемонапроменеукомуникационојстратегији,односнода
проверимо да ли информације распростиру и идеолошке
вредности?Тозначидаћемоурадупажњуфокусиратина
текстове,дискурзивнуструктурупотенцијалнихзначењаи

7 Енценсбергер,Х.М.(1980)Не мач ка, Не мач ка из ме ђу оста лог,Београд:
БИГЗ,стр.13.

8 Еделман(EdelmanMurray)токаженадругачијиначин:“ти ши на је пу на 
зна че ња кад озна чу је из бе га ва ње про бле ма ко ји би иза звао по де ле ако 
би био спо ме нут”,Еделман,М.(2003):Кон струк ци ја по ли тич ког спек-
такла,Загреб:Политичкакултура,стр.37.

9 Оваагендапредстављанастојањеполитичкихактерадауутицајнеме-
дијепласирајузањихнајповољнијеилипоњиманајважнијетеме.
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задовољстава, каопреносиоце утицаја ипроизвођаче дру-
штвенихпотреба.

Ме то до ло ги ја

Квантитативноманализомсадржајаосамдневнихлистова
(По ли ти ка,Да нас,Ве чер ње но во сти,Блиц,Ку рир, Ин фор-
мер, АлоиНа ше но ви не),упериодуоддесетогдошеснае-
стогјуна2013.године,истраживанасутринивоамедијског
комуницирања: са др жај ни (садржај информације и поли-
тички ефекти), струк ту рал ни (жанрови, извори и токови
слањапоруке)ипро це су ал ни (политичкамотивацијаиакти-
вистичкимоменти).Кризесенајбољеразвијајуудруштви-
ма ризика; политичке елите институционализујући јавни
простор, паралишу сукобе, моћ и легитимност, не схвата-
јућидатакокочепроцеседемократизације.Уовомтексту
истражујемонивополитичкекомуникацијеуСрбијикаозе-
мљинедовршене транзиције, у тренуцимакада сеочекује
добијањесагласностиЕвропскеунијезапочетакпреговора
очланству.Грађанисуопхрванипроблемимаочувањасоп-
ственеегзистенцијеиневерујудабисењиховокритичко
резоновањеикакомоглотицатидоношењаполитичкиход-
лука.10 Разједињена опозиција принуђена је да се бори за
сопствениопстанак,економија јескороуништена,незапо-
сленостсвакодневнорасте,КосовоиМетохијасупрактично
отететериторије,пасеможерећикакобиполитичкитоле-
рантандијалогмогаонајавитипочетакновекомуникације.

Преманекимпроценама,11анализираненовинесунајтира-
жнијеудржави,сазначајнимутицајемнајавномњење,па
семожеконстатоватикакосеполитичкиоквирудобројме-
риформиракаорезултатњиховогписања.Усвакомброју
анализиранјеукупансадржај,безнедељнихдодатакаире-
кламнихматеријалакаопосебнихприлога.Јединицаанали-
зебилисутекстовикојисунабилокојиначин,укључујући
иизвореинформација,обрађивалитемерелевантнезајав-
никомуникационипростор.Истраживањесезаснивалона

10МирољубРадојковићсматрадавеликибројпротестнихакција,штрај-
коваглађу,блокадапутеваипругапредстављајуодјекнеповерењауде-
либерацију јавнесфере, јер“моћполитичкогестаблишментанеугро-
жавајумасовнимедијипоштонисунезависни”,Радојковић,М.(2011)
ПолитичкакомуникацијауСрбији,у:Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка-
ци је,КонрадАденауерСтифтунг,Београд,стр.31.

11НајвећупродајубележилисуКу ририБлиц (обалистапреко120.000),
затимВе чер ње но во сти(око100.000),По ли ти ка(око45.000),На ше но-
ви не(35.000)иАло(30.000),докјеназачељуДа нас(6.000).Одукупног
тиражадневнештампе уСрбији (око 600.000примерака), анализира-
неновинекуповалојевишеодтричетвртинечиталаца.(ПодациПрес 
паблишинг групе,крајемјануара2012).
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квантитативнојиквалитативнојанализиукупно1.314тек-
стовасаполитичкомтематиком,алиподацинисуукрштани
нанивоуштампанихиздањапојединачно!

Те ме – хап ше ња, кра ђе, ко руп ци ја,  
скан да ли, пла те и пен зи је

Евро па и по не кад Ко со во

Свака власт улаже значајненапоре за управљање комуни-
кационимтоковимаунутарсопственогпростора,алитолу-
кавоскриватрудећиседаујавномпросторустворислику
оотворенојинформационојплатформикојаодсликаваком-
плексностдруштвениходноса.Туимамодванивоакомуни-
кације:1)ин тер ну,којајеобичноузониар ка не,невидљи-
ваинејавна,и2)еск тер ну,окренутуопозицији,бирачима,
јавностиимедијима!Каопоследицудобијамопојавупер-
со на ли за ци јеилиинтензивнијуПРкомуникацију,гдепред-
седникстранкеилипортпаролипреузимајунасебебригуза
придобијањемпажњеипублицитета.

Устраначкомживотусвемање јеунутрашњихразличито-
сти,асвевишедисциплинеилојалности.Такопартијепод-
сећајунавеликапредузећакојапреузимајубригуостранач-
комзапошљавању,егзистенцији,социјалнимпримањимаи
сличнозаузвраточекујућиапсолутнупослушностиоданост.
Појаве дисиденства или унутрашњег критиковања обично
сезавршавајуискључењемилиунекимслучајевима,осни-
вањемновихпартија,такодаихуСрбијиуовомтренутку
имаблизустотину.Схватајућидапопуларностчинеичеста
појављивањауутицајниммедијимастранке,сасвојимли-
деримаорганизујупсеудодогађаје,какобиобезбедилепри-
сустворепортераиимиџујавноммњењу.12Такослужбеза
односесјавношћу,небројенеагенције,портпароли,лобији,
аналитичари,менаџеризаодносесјавностима,великеком-
панијеиполитичкицентрипреузимајуулогесубјекатако-
муникацијскихпроцесаиндиректноугрожавајућиаутоном-
ност и етичностмедијских редакција13.Постепено долази
доредефиницијеновинарскепрофесије,паизвештачакоји
одлучујеосадржајупоруке(de ci sion ma kers)мењановинар
(de ci sion ta kers)којиизвршаватуђеналоге.Мождаинеосет-
но,новинарствопостајесаучесникПР-а,неуочавајућикако

12Псе у до до га ђај је план ско де ша ва ње ко је се од и гра ва пр вен стве но због 
то га да би се о ње му из ве шта ва лоAgge,AultandEmery(1988)In tro duc-
tion to Mass Com mu ni ca ti ons,NewYork:HarperandRow,стр.385.

13Вишеу:Јевтовић,З.иПетровић,Р.Јавномнењеидемократскидефицит
удобумултимедија,у:Срп ска по ли тич ка ми саобр.4,приредиоЂурић,
Ж.(2010),Београд,стр.105-126.
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јелукавоскрајнутоуспореднеулицеповршинскогпосре-
довањастварности,политичкогблаћењапротивника(медиј-
скиклијентелизам)изапостављањаопштегдобра(publicis-
sues).Међуњиманемасукобајерсунаистомзадатку,само
им се циљеви и методе битно разликују: новинари служе
јавности,аПР-овиклијентимакојиихунајмљују.

Наштампаном тржишту уСрбији промена стратегије по-
литичкогкомуницирањасенедовољноуочава.14Говори се
окризитиража,смањеномбројузапосленихуредакцијама,
падуприходаодвеликихоглашивача, алискоронималоо
преображају публика, њиховом тихом сељењу ка другим
конвергентнимплатформама,паиогубиткукредибилите-
та.Комерцијализација,таблоидизација,сензационалности
спектакуларностутичунасмањењеозбиљног,истраживач-
когновинарства,атосенајбољеуочаваанализомтемаоко-
јимадневнилистовиизвештавају.Букаукомуникационим
просториманеспречавапојавудиригованогисензациона-
листичкогдискурса,поготовонанасловнимстранама:Бу-
ба ло је пао, не ка се спре ми...(Нашеновине,15.јун),прет-
поставканевиностискороиданепостоји:Бу ба ло ухап шен, 
Бе ко оп ко љен, уз наднаслов: То, на род на ми ли ци јо, но ви 
удар на др жав не ло по ве (Информер, 15. јун), најчитанији
Блицидеикоракдаље.Узвеликуфотографијупрекоцеле
странедајеипикантнедетаље:окохапшења:Бу ба ло у шо-
ку, Мр ђу ухап си ли на ка фи с Бе ком (15. јун),доктрадици-
оналнаПолитикаисправнообјављује,такођенанасловној
страни:Бу ба ло глав ни осум њи че ни за спор ну при ва ти за ци ју 
„Лу ке Бе о град“.Сензационализмунијеодолеониозбиљни
Данас,којиупрвомпланучитаоцеинформишекакоћеСрп-
ске ин сти ту ци је би ти у си сте му Ко со ва до кра ја 2013, а
ондаобјављујеимањуфотографијуитекстсанаднасловом:
Ухап шен Пре драг Бу ба ло, али и тврдњом у наслову:Траг 
во ди до Бе ка и Ми шко ви ћа,иакозатоутекстунемадоказа.
Колико су таблоиди уСрбији оруђе у рукама политичких
обрачунапоказујуичестенајавехапшења,некадатачне,а
некадаикаопразнипуцњи.15.Престварногдогађајаунеким

14Препознатљивесутристратегије:Top down(одозгонадоле),којаусре-
диштестављаполитикуицентремоћи;стратегиједе мо крат ске јав но-
сти,самедијимауцентру,истратегијаBot tom up(одоздонагоре),где
приликудобијајуобичниграђани.

15Типованеинформације(tip-offs),собзиромнанепоузданостизвора,че-
стоумејудабудулажнеилиманипулативне,ускладусаинтересимапо-
јединихлобигрупа.Увеликимредакцијамасвечешћесезапошљавају
контролориинформација(factcheckers),чијијезадатакпажљивопрове-
равањесвихизјава,исповести,докумената,писама,спискова,мејлова,
података…Гладзабрзиномникаданесмебитиснажнијаодгладиза
истином.
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таблоидимаобјављенајенајавахапшења:Да нас па да Бу ба-
ло(Ало,14.јун,насловнастрана)илиПа да ју круп не звер-
ке: Хап ше ња, по ли ци ја при во ди од го вор не због лу ке Бе о град
(Курир,14.јун),штосамопоказујеспрегуновинара,безбед-
носних служби и власти. Епилози овако “значајних” тема
скородаизостајуилисеобјављујунаунутрашњимстрани-
цама, на маргинама пажње (Бив ши гра до на чел ник Кра ље-
ва пу штен из при тво ра-објавиосамоДанас,13јуна,иако
сенаслободиузбившегфункционеранашло још15лица
осумњиченихзазлоупотребусредставазасанацијуобјеката
послеземљотресакојије2010.погодиоовајград).

Друштво у транзицији инструментализује новинарство,
сматрајућидапровоцирањеммедијскепажњекрозпсеудо-
политичке спектакле осваја подршку јавности. Власт се
представља као жестоки противник мафије, криминала и
корупције, па откривањем афера спинује16 јавно мњење.
Рефлекторипажњесефокусирајунасамчинхапшењакоја
сеодвијајупредкамерамаТВекипаилирепортераодабра-
нихновина,дабивременомпажњајавностипопуштала,без
конкретногрешењаилиадекватнеказне.Штампананаслов-
ницама саопштава како јеминистарство здрављаотказало
куповинуопремевредне300милиона–На ме штен тен дер 
за ку по ви ну ске не ра(Блиц,11.јун),дајесензационалнуин-
формацијуопоследњојпонудинајбогатијегСрбина–Ми-
шко вић ну ди 25ми ли о на евра за сло бо ду(Нашеновине,12.
Јун),штологикомкрдапреузимају чаки озбиљнимедији
(Данас,12јун,стр.5).Спектакуларностисензационалност
провоцирају критички опрез маса јер трансформишући
стварностнудедрамскиконфликткојимсепридобијаподр-
шкаобичнихљуди.Једанпроблемсете о ри јом аген деуводи
уполитичкуорбиту,какобисејавностзабављалањеговим
рефлексијамакојеувеликимколичинамапристижу,обично
из“анонимних”,али“доброобавештених”извора.Низови
информација ређају се каоватромет, а учесталошћупона-
вљањаударнихподатаканапетострасте.Причупреузима-
јудругимедији,пасетаконизовимапроизведенихсликаи
значења,креирадруштвенипроблем,којипопотреби,може
дасепредставикаобезбедноснапретњазаједницииливе-
лики успех власти.Док се јавномњење бави наметнутим
сликамаирешењима,изапаравана,политичкилидерире-
шавају виталне проблеме, растерећени бриге о притиску

16ПодовимпојмомподразумевамодефиницијуЏонаМалтеса(JohnMal-
tese):спиновањеје “про ми шље но ства ра ње но вих пер цеп ци ја и по ку-
шај кон тро ле по ли тич ких ре ак ци ја”Maltese,J.(1994)Spin Con trol. The 
Whi te Ho u se Of fi ce of Com mu ni ca ti ons and the Me na ge ment of Pre si den tal 
News,ChapelHill:TheUniversityofNorthCarolinaPress,p.215.
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ширезаједнице.Пажњајавностијачаилислаби,асиметрич-
носамедијскимконструисањемпроблема,сенчењемдога-
ђаја и стављањем тежишта на различите аспекте. Велики
проблемможебитирелативизованкаомали,алииобрнуто.
Пумпањеафера,дозирањестварноститехникамашокирања
испиновања,малисудеобогатогинструментаријакојимсе
управљаемоцијамамаса.Наконодређеногвремена,кадасе
публиказаситинаметнутомтемомпроизводисенова, још
спектакуларнија,заводљивија,необичнија,итакоукруг.Је-
данпроблемзамењуједруги,старусликупотискујенова,а
дневнепотребезавестимасезадовољавајуинформацијском
олујом.Кризеипроблеместварајуиразрешавајуљуди,па
такополитичкисистемможемопосматратикаомизансцен,
креиранповољиневидљивихвладара.Свакапорукапрене-
тамасмедијимадеојесимболичкепрезентацијестварности,
асложенисветзнакова,иконаисликаостварујефункцију
комуникабилности,безкојеспектаклнебиимаополитичку
снагу.

Партије све више развијају интегративнуфункцију са др-
жавом,причемуборбасаполитичкимпротивнициманема
граница.Штампананасловним странамаинформише јав-
носткако јеПуч у ДС про пао, Та дић ни је сру шио Ђи ла са,
алиистотакоиоПо бу ни у СПС, тра же се сме не Ба ја то-
ви ћа и Мр ко њи ћа (Нашеновине,10. јун);изњесазнајемо
даВу чић са Че дом ру ши Ђи ла са(Ало,13јун)илидасусе
По сва ђа ли Ву чић и Дин кић(Блиц,12.јун),докКурирусери-
јитекстоварушиауторитетпредседниканајвећеопозицио-
нестранкеиградоначелникаБеограда:До каз о Ђи ла со вим
ми ли о ни ма (11. јун),Ђи ла се, да вао си ми то да би згр нуо 
ми ли о не(12.јун),Хва ли се учин ком, а за ду жио град за 900 
ми ли о на евра (13. јун), Жељ ко Ми тро вић: От кри ћу ка ко 
је Ђи лас пљач као(14.јун),Ђи лас хо ће да за ме ни Дин ки ћа
(15.јун),Су ко би ли се Жељ ко Ми тро вић и НУНС: Смем ли 
да об ја вим да је Ђи лас хап сио ле ка ре(16.јун).

Играодносаујавномпросторусвејеочигледнија,поготову
ако се знаначинна којимедијифункционишу.Посматра-
јући информацију као робу, а не услугу, власницифорси-
рају садржаје који седопадајууправљачкимцентрима,па
тако страначке промене у политици не значе драматичан
начинпроменејавнекомуникације.Сматрајућимедијекао
технолошкасредствакојасадаслужењиховиминтересима,
победниципреузимајуметодеитехникепораженихснага.
Тако се тензијенепрестаноодржавајуиподстичу,појавна
сликаодругимаприказујесенајмрачнијимбојама,аисто-
временохиперболизујеиапострофирасопственидопринос.
ПартијеуСрбији,временом,постајупредузећазапружање
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услуга,док јеосновнимотивзаучлањењекористољубље,
односнолични, анеидеолошкиинтерес.Отудасоцијалне
темеусекундарномпољу:75гу би та ша на рас про да ји(Ве-
черњеновости,11.јун);Кре ди ти гра ђа не гу ра ју у роп ство
(Вечерње новости, 13. јун), За па њу ју ћа ла ко ћа пљач ка ња 
др жа ве(Вечерњеновости,14.јун),Од бо га тих не ма ни вај-
де, ни ти по ре за (16. јун),Пре те не ста бил ност и еко ном-
ски су но врат (Данас,11. јун),За ра де и пен зи је не ће би ти 
за мр зну те (12. јун),По ло ви на ро ди те ља не пла ћа али мен-
та ци ју (Политика, 10. јун), Хит не ан ти кри зне ме ре због 
не ре ал ног бу џе та (13 јун). Некако стидљиво провлаче се
инајавепроменестатусаујужнојсрпскојпокрајини:Га се 
се кан це ла ри је МУП-а на се ве ру Ко со ва(Политика,14.јун)
илиВласт је ко нач но по че ла си стем ски да ми сли о Ко со ву
(Данас,15.јун).

Избортемакојећесепратити,страницанакојојћесетекст
налазити,начиниприказивањаполитичкихлидераистрана-
ка,њиховизгледнафотографијама,контекститонкојимсе
догађајанализира,каоимногадругасредствапрезентаци-
јемогубитноусмераватиставовечиталаца.Готовосвезна-
чајнијеполитичкепартијеуСрбијиангажујуспинмајсторе
илипрофесионалнекомуникаторекојиимстратешкисрачу-
натосаветујукакодауправљајуинформацијама,фокусира-
јућисенаперсоналниуспехиличнупопуларност.Настан-
компартијских,специјализованихагенцијаилиодељењаза
политичко комуницирање мења се и садржајштампе која
податкеитемесвечешћедобијаизстратешкихцентара,са
планомдасеселекцијомтемаисаговорникадефинишуиде-
олошкиобрасцииполитичкиактери.Јавномпрезентацијом
њиховихставова,идеја,мисли,исказаиверовањачитаоци
сеусмеравајукаидеолошкомциљу.Тојете о ри ја фре мин га
(TheoryofFraming),којаподразумеваселекцијуиистицање

Рубрика Политикa Данас Вечерње 
новости Блиц Наше 

новине Курир Информер Ало Укупно

Политика, 
друштво 
догађаји 
дана... 165 158 84 138 46 76 47 52 766 

Криминал, 
хапшења   9   4 17 25 36 42 18 14 165 

Социјалне 
теме 22 27 67 21 13 77 13   9  189 

Европска 
унија 14 16 11 12   5 11   8   5 82 

Косово и 
Метохија 17 12 31 15   4 12   9 12 112 

 

Табела1.Укупанбројтекстоваполитичкеприроде
повезанихсаСрбијом:
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самоодређенихделоваопаженестварности,ускладусаин-
тересимаснагакојеуправљајудруштвом.

Злат на пра ши на ПР-а

Усавременомдруштву уочљива је појавапре зи ден ци ја ли-
за ци јепартија,односномедијскалегитимизацијалидераи
осталихчлановатима.Класичанобликпартијскогкомуни-
цирања се губи, нови комуникациони токовимодернизују
масе, тако да брзо, усмерено и таргетирано информисање
остављаутисакнааудиторијум.Значајнообликујућиднев-
ну агенду, владајуће партије у комбинацији са државним
институцијама и носиоцима власти сужавају простор за
другачије идеје и програме, критичке гласове и плурали-
стичкукомуникацију.Политичкакултуранастајекаорезул-
татдоминантнихуверења,ставова,идеолошкихвредности
и образаца, алињенамоћ је у креирању комуникационих
стратегија и тактика којима ће јавност дати пристанак17.
УтицајцивилногдруштвауСрбији је готово занемарљив,
док је присуство опозиционих партија и јавних расправа
маргинализовано.Ко го во ри,ако ћу тиуштампи, једанје
однајбољихиндикаторадруштвенеравноправности.

Одукупно1.373анализиранаприлогавлада,министарства,
државнеинституције(20,32%),политичкилидери(24,32%),
председник државе (3,35%) и политичке партије (11,28%)
доминирајукаоизвориинформацијауготовосвимутицај-
нимдневнимновинамаСрбије,штојеблискорезултатима
сличне анализе.18 Додамо ли овима податак о директним
информацијама пристиглим од ПР служби и агенција за
испитивање јавности (7,5%), схватићемо колико је велики
утицај партија на власти које чврсто контролишу укупан
медијскипростор(66,77%).Мењасекарактерпартија:уме-
стомасовностиикласнебазепотенцирасенапропаганди
и маркетиншком праћењу активности, чак и на њиховом
креирању.Свевећибројинформацијарезултатјепретходно
обрађенихсаопштењазајавностилиспинованихинформа-
цијапроизведенихувладинимбироимазаодносес јавно-
шћу,достављениходпортпаролаисличнихслужби,докје
упорастуибројинтервјуареализованихтелефонскимпо-
зивима. Тржишна оријентација новинарства намеће нови
императив:стваратиштовишевести,интервјуаисличних
жанровасаштомањетрошкова,папривидно“бесплатни”

17Вишеу:Јевтовић,З.(2007)Масмедијскипреображајтероризмаирели-
гијеуглобалномпоретку,По ли ти ко ло ги ја ре ли ги јебр.1,Београд,стр.
97-124.

18Види:Јевтовић,З.иАрацки,З.(2012)НовинарствоилиПР–стварност
илипривид,Кул ту рабр.136,Београд,стр.262-279.
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пакетиподатакаифотографијакојисвакогтренуткастижу
уредакцијепостајумоћнаоруђауобрадијавногмишљења.
Програмипартијагубеназначају,разликесусветананије,
доксеруководствапрофесионализујунанивоуорганизаци-
онихцелинакојеполитичкеидеједисеминирајумедијским
токовима. Службени извори тако неосетно врше надзиру-
ћуфункцију,безбојазнидаћеихнекопрозватизакршење
људскихправа.Академскистручњациилиобичниграђани
постајудеоикебанеоотвореностикомуникационезаједни-
це (10,26%),докоутицајуцивилногдруштвауСрбији за
саданеманиговора(11,58%).

Интересивластисуврлојасни:стављајућиновинаримана
располагање низове информативних садржаја оне софи-
стициранонамећуагендудневногреда,лукавоутичућина
креирањејавностиињеномишљењеоодређеномпроблему.
Институционалналегитимностсејављакаопоследицасим-
боличкемоћикојупоседују високивладинифункционери
(министри, владини службеници, портпароли, директори
институцијаисл.),којиреалноимајуснагујавногутицаја.
Суштина је у наметању тема и рутинском стварањупсеу-
додогађаја (производња афера, политичких изјава, конфе-
ренција за штампу, парламентарних подела итд.), тако да
публикалаковерно гутаудицу,непримећујућида слобод-
новремежртвујепричамакојесустворилидруги.Државне
елитесеупраксисматрајупоузданимизворимаинформа-
ција,пачестодобијајупредностуизвештавању.Истовреме-
но,редакцијеумедијимасусвемалобројније,јертржишна

Извори Политика Данас Вечерње новости Блиц Наше 
новине Курир Информер Ало Укупно

Влада, 
министарства, 
државне 
институције 56 42 51 45 12 25 27 21 279 

Председник 
државе 8 6 11 6 4 5 4 2 46 

Политички 
лидери 46 28 32 55 24 43 63 43 334 

Политичке 
странке 16 21 23 25 12 18 19 21 155 

Инострани 
извори 32 29 19 17 14 18 16 11 156 

ПР службе, 
Агенције за 
испитивање ј. 
Мњења 11 14 12 19 11 9 14 13 103 

Представници 
јавних 
организација, 
удружења, 
цркве... 23 19 16 35 11 26 17 12 159 

Академски 
стручњаци, 
обични 
грађани 25 26 21 17 11 12 18 11 141 

 

Табела2.Извориинформација:



84

ЗОРАН ЈЕВТОВИЋ

оријентација,смањењетрошкова,ризиципословањаитрка
савременомпридоносезатварањууканцеларије,претвара-
јућиновинареуинтерпретаторепристиглихсаопштења,из-
јаваидостављенихинформација.Уважавајућичињеницуда
највећидеоПРслужбеникачинебившиновинари,којису
савршенонаучиливештинеитехникеновинарскогписања
јасно јештосередакцијеослањајунапонуђенеинформа-
ције.АнализаприлогауЊу јорк Тај мсуоткрила јеснажно
ослањањенаслужбенеизворе:од57,2%до72,5%,19штоје
потврђеноиовимистраживањем.ЗлатнапрашинаПР-асве
вишедобијаназначају:онајетиха,готовоневидљива,али
увекприсутнада, нијансиранимсимболичким значењима,
дапројектованубоју,интензитет,снагуисмер.Онанедо-
звољавасумњу,јерувекнудискривеникључзаразумевање
појмоваилипроцеса,наравно,увекуинтересуклијенатако-
јисуплатилизањенорасипањепоновинскимступцимаи
сликама.Она,поправилу,неговориаудиторијумуШтада
мисли(тојепривиднаслободаобјекта),већјојнудиОчему
дамисли(прикривенамоћсубјекта),развијајућиповерење,
пажњуиприхватљивост.Златнапрашинасепосипасамопо
истинитиминформацијама,алитакоштополирањиховсјај,
истичућисамооноштоодговараелитама.Политичкаефи-
касностсенемериколичиноминформацијакојесупонуђе-
нејавности(буком),већубедљивошћупренетихидеја,ато
јевећпосаозапрофесионалнеслужбеитимове.

Ли дер кам па ња

ЈиргенХабермас поред политичке и друштвенемоћи, по-
тенциразначајмедијскемоћикаоспецифичноновогкапи-
тала у јавној арени, стратешки битног за функционисање
плуралистичкезаједнице.Унормативнутеоријупрвиуводи
појамделиберације,20објашњавајућидаинтеракцијуизмеђу
државеињенихдруштвенихокружењаомогућавајукомуни-
кациониканаликојифилтрирајуполитичкезахтевеиидеје.
Халабукунегдашњихизборнихкампањавођенихпотргови-
маистадионима,акцијаодвратадовратабирача,сменила
јечудеснаопсенамедијскихсликакојеомогућавајудемо-
кратскулегитимацијунекогдруштва.Отудапредседнички

19Zhang,J.andCameron,G.T.(2003):Study Finds So ur cing Pat terns in Wen 
Ho Lee Co ve ra ge,NewspaperResearchJournal24(4),p.96.

20Делиберативнадемократијајемоделукојемсеполитичкеодлукедоно-
сепроцесомпреговарања,договарањаиубеђивања.Онајерезултатко-
муникационогделовањаизмеђуформалноорганизованихинеформал-
нихделиберацијалицемулице,уаренамаинаврхуинаднуполитич-
когсистема,Хабермас,Ј.(2007)Политичкакомуникацијаумедијском
друштву,ЦМ,НовиСад:Протокол,Београд:Универзитет уБеограду,
Факултетполитичкихнаука,стр.11.
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кандидати као телешоп производи, изборне кампање као
углађенихоливудскифилмови,аполитичкикапиталкаоре-
зултатприменеметодакорпоративногкомуницирања.

Уполитичкојпропагандипосебно значајноместо заузима
тзв.ли дер кам па ња.Њенциљједа,јавнимистицањем,фа-
воризовањем,хваљењем,подршком,величањемисличним,
подржи одређену личност, мада у негативном контексту
(сатанизацијом,вређањем,ружењем,мимикријом,пежора-
тивношћу и сличним представама) може имати и контра-
слику о некој важној личности (шефу државе, вођи поли-
тичкестранке,јавнојличностикојанеделижељенеидеје).
Међуактуелнимсрпскимполитичаримавизуелнодомини-
рајуИвицаДачић 16,25%,МлађанДинкић 14,65%,Томи-
славНиколић14,25%(овајпроценат јеувећанчињеницом
да јесамоу једномбројуновинаАло,16. јуна,објављено
15фотографија уформи албума)иДраганЂилас 15,75%,
аизненађујемањавидљивостАлександраВучића(8,45%).
Међутим,кадасеанализираконтекстлакосеуочавадасу
фотографијепремијераиминистраполиције(Дачића)ими-
нистрафинансијаипривреде (Динкића)честосанегатив-
нимпублицитетом,уилустрацијикоруптивнихафераиса
лукавимуказивањемнањиховублискостсаактерима(Да-
чићевафотографија је на насловној страни листаАло, од
14.јуна:Из гу би ла мен стру а ци ју због Да чи ће вог са рад ни ка,
иакосеутекступишеозлостављањусекретарицеодстране
високогфункционераМУП-а,илитекст:Ли де ри ко а ли ци је 
да нас о пла та ма и пен зи ја ма: Ди ле ма – да ли по ве ћа ти пен-
зи је за 125 ди на ра,илустрованјефотографијомдубокоза-
мишљеногДачића,чимесесугеришењеговаодговорност.У
међувремену, фотографије вицепремијера Александра Ву-
чића одишу смиреношћу, озбиљношћуи активизмом.Ако
имадруштвоондасутовисокифункционериЕвропскеуни-
је,аунекимпримеримасликеухапшенихособасевезујуса
мањомфотографијомпредседникавладајућестранке,чиме
сеуподсвестаудиторијумаусађујуњеговезаслугеуобра-
чунусакриминалом.Уполитичкојпропагандипостојиниз
техника заснованих на визуелизацији садржаја, при чему
јепотребноудужемиконтинуираномпериодуумедијима
понављатисличнеинформацијеисликекакобисесадржај
подсвесно задржао код реципијената.Пажњу медија иза-
звало јеихапшењенекадашњегминистраПредрагаБуба-
ла,такода јерелативновисоказаступљеностфотографија
(6,23%)резултатхапшењакојеседогодило.

Штампа у Србији не зна за морал нити професионалну
етику,астратешкересурсечиниструктурачестосензаци-
оналистичких порука које се распростиру мрежом. Њен
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задатакнијесамодаобавештава,већидакреирасликуоне-
кимличностима,паипоценунапуштањапрофесионалних
стандарда. Насловна страна једног таблоида, уз додатак:
Екс клу зив но наднаслов:Дра ма у Баг да ду, и наслов преко
целестране:–Ве ља пре жи вео бом ба шки на пад,ислустро-
ванајешокантномфотографијомразрушенихзградаиљуди
упаници.Новинардаљедетаљнијеобјашњавакакојебом-
баексплодирала“тикуззградуукојојсеодржаваосаста-
накирачко-српскеделегације”,иакосеустварностидогађај
збионаудаљеностиоднеколикостотинаметара,безикакве
опасностипоучеснике.Министарграђевинесепредставља
као храбар, одговоран и скроман човек (“није биломеста
застрах,мисморадилинашпосао...”),којиузтооствару-
јеизврснерезултате,штосеистиче антрфилеом: (“плани-
ранивеликиинфраструктурниобјекти:42пројектазаста-
ноградњу,изградња27мостова,изградња800километара
аутопута.......”).Тексткоинцидираса  контекстомнајавље-
нереконструкцијевладе,пагатребапосматратикаолоше
обављениПР.

Уместокомерцијалнимоглашавањем,политичкестранкеи
неформалницентримоћикрозинформативнесадржајеко-
јеаудиторијумпратисмањеопрезности,водесвојекампа-
ње, остварујући комуникациони утицај.Медији им служе
каоогласнетабле,пасесвакиредуновинама,секундана
радију или телевизији да измерити финансијским еквива-
лентом.“Као и код огла сне про тив вред но сти, и ов де оглас 
за ме њу је мо од го ва ра ју ћим ме диј ским при ло гом и до ла зи мо 
до број ке ко ју он да мо же мо ус по ре ђи ва ти с од го ва ра ју ћим 
број ка ма из не ког ко мер ци јал ног це нов ни ка”.21Управљање
јавношћузаснивасенамерењупотенцијалнезапажености
(енгл.opor tu nity to see)такодаозбиљнеинформативнеслу-
жбемедијскипланирајуповећањепубликекојећеорганизо-
вањемпсеудодогађајауследити.Дабисеповећаосопствени
маневарскипросторприступасеблаћењупротивникатако
штосепроизводиланацдогађајасанегативнимпублиците-
том.НовинаИнформер,токоманализиранеседмицеуцен-
тру интересовања, има високо позиционирану личност из
владајуће коалиције:Екс клу зив но: Исти на о пљач ки ве ка,
наслов:Ево до ка за;иподнаслов:Сто пи ра на ис тра га о Дин-
ки ћу, Ки пру и ми ли јар да ма(10.јун);сутрадансеобјављује
деманти министра финансија, али уз коментар редакције:
Мла ђан је мно го нер во зан(11.јун),већнаредногданамини-
старјевраћеннанасловнустрану:Ми ни стар у не ви ђе ном 
стра ху:По слао же ну у по ли ци ју да се рас пи та о ис тра зи 

21Верчић,Д.,Заврл,Ф.,Ријавец,П.,Верчић,А.Т.иЛацо,К.(2004)Од но-
си с ме ди ји ма,Загреб:Масмедиа,стр.155.
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(12јун),темајеидаљеужижиинтересовањаовихновина:
Дин кић не мо же да уце њу је,алисеупричуувлачиипреми-
јерИвицаДачић(13.јун),обрачундобијадрамскеелементе:
Мла ђан Дин кић – Уни шти ћу Ин фор мер (14. јун),дабисе
серијанаписаучитавојнедељизавршилакоментаромуред-
ника:Или Дин кић или Ср би ја(15.јун).Јавностдиректнопо-
гађајупричеокорумпираности,везамасаподземљем,кри-
миналнимрадњама,националнојиздајиисличномјерона
сликуополитицикреирапосредствоминформацијакојејој
саопштавајумедији.Кадамедијиполитичкеактереприка-
жукаосумњиве,негативцеилиполитичкеаутсајдере,опада
поверењеуњиховукомпетентност.Покушајидасекреди-
билитет поврати изласком у јавност (енгл. going public),22
организовањемконференцијазаштампу,давањеминтервјуа
илидемантија,претњаматужбамаисличнимактимаимају
бумерангефекат,односносамовраћајунегативнипублици-
тет.Контрастратегијасекрилаупласирањуверодостојних
информацијаконкурентскиммедијима,чимебисеповрати-
лоповерењепублике.

Тематизација одређеног проблема само је једна одфаза у
стратегији мобилисања јавног мњења. Подршка јавности
обезбеђује се увек континуираном пропагандом, која се у
времеизборнихкампањасамопојачава.Размислитезашто
једнаоднајмоћнијихкомпанијанасветуКокаколатолико
улажеумаркетинг,иакојебројједанусветубезалкохолних
пића.Дабииосталана тојпозицији, онамора сталнода
улаже у представе о сопственојмоћи и квалитету, јер ако
тонебирадиланањеноместобибрзодошлидруги.Стра-
тегијакојау средиштедруштвастављамедијеподразуме-
вапритисакнајавност,јероријентиреисмеровепонашања
креирајугласовивидљивиусредствимајавнекомуникаци-
је.Политичкиживотсвевишеартикулишупрофесионалне
службезаинформисањеипублицитет,докличностлидера
ињеговогтимапостајуцентаринформационогделовања.23
Персонализацијом друштвених активности они државне
активностиусмеравајукапартијскимакцијама,нудећиау-
диторијумудатрансферомзначењаизградесвојеставовеи
опредељења.

22Kernell,S.(1988)Go ing pu blic: New Stra te gi es of Pre si den tial Le a der ship,
Washington:CQPress

23Видиу:Sarcinelli,U.(2007)PartelenkomminikationinDeutschland:
zwischenReformagenturundReformblockade,in:Reformenkommunizie-
ren,HerausforderungenandiePolitik,We i den feld,Gütersloh:Bertelsmann
Stiftung,p.109-145;Uwe,J.(2004)Der Wan del der Par te ien in der Me di-
en de mo kra tie. SPD und La bo ur Party im Ver gle ich,Frankfurt
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Уанализиранојштампиевидентно јенепоштовањепрове-
ретачностиинформација.Чаку56,25%свихтекстовако-
ришћен је само једанизвор, у8,75%изворанеманити се
могупрепознати,такотекнештовишеодтрећинетекстова
задовољавапрофесионалнестандарде.Акотокомбинујемо
са високим приливом информација из званичних извора
(државе односно владе, председника, министарстава, по-
литичкихпартија,лидераипрофесионалнихслужбизаПР
иинформисање),закључићемодајезначајандеосадржаја
дискретнокреиранодцентаравласти.Акосепоштујестаро
новинарскоправилодасвакаинформацијамораиматинај-
мањедванезависнаизвора,ондаиземпиријскихподатака
произилазиконстатацијадајесадржајсрпскедневнештам-
певрлонепоузданипревишеидеологизован.

За кључ на раз ма тра ња

Друштваутранзицијинемајустабилнеполитичкебазе,што
сеуСрбијисвакодневноможепратитипребезимачитавих
одбораилиугледнијихпојединацакоји,радиличнихинте-
реса,мењају партијскуприпадност.Пошто странке тешко
контролишусопственочланство,упрвипланизбијајустра-
тегијекојимасеосвајаподршкајавности,доклидеримоби-
лишугласачеперманентнимутицајемнакреирањеинфор-
мативнеагенде.Такоштампагубистатусзаштитникаграђа-
на,промовишућиидејевладајућегестаблишмента,пасеи
таблоидисвевишебавеполитичкимспиновањем,напушта-
јући традиционални теоријски оквир деловања (естрада,
забава,трачеви...).Ерозијапрофесионализмајеевидентна,
свејевишевестибезпроверенихизвора,докмонополтема
наметнутодвластиугрожаваиидејупостојањаполитичког
дијалога.Умедијимасеодвијатихабитказапублицитетом,
док носиоцињеговог преусмеравања и расподеле, уместо
новинара,свечешћепостајуПРслужбе,менаџеризаупра-
вљањејавностима,спинмајстори,лобистиисличнаодеље-
њазакреирањесвести.
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STRATEGICPOLITICALCOMMUNICATION
INSERBIANDAILYPRESS

Abstract

Itwassaidfortraditionaljournalismthatitopened„windowsintothe
world“ to the citizens.After introduction of the Internet and a vast
numberofconvergentplatformsonecouldarguethatthegazethrough
thesemediawindows is becomingmore andmore blurred, due to a
continuallyincreasingnumberandsizeofsuchwindows,whichgives
raisetosuspicionastothedepictedreality.Analyzingcontentsofthe
mostinvestigateddailynewspapersinSerbia,theauthorhasinvastigated
the realmof epistemic communicationwith special attention paid to
its role in the process of forming political culture. In contemporary
practice, thecreatorsofpublicoppinionarepoliticalfigures(ranging
from political parties to civil society organizations), those in power
(membersofGovernment and state administration), themedia (from
massmedia to thesocialnetworks)andcitizens (from individuals to
thepoliticalpublic).Serbianpressallowthemselvestobegolddusted
byPRagencies,presentingrealityaspatternsofsuccespromotedby
politicalestablishmentandspinnedbymanifestationsofsignificance
andpower. In theaftermathsof  theauthoritarianpseudo-democratic
regime,itisconsiderednormalforpoliticalestablishmentmembersto
usecommunicationintermediariestoservetheirinterests,thusforcing
thecontentssuitableforaggressivepromotionofpoliticalclientelism.
Unstable nature of the truth provided in various interpretations of
recipients,amongideologicalyandculturallydifferentreaders,leadsto
abandoningofprofessionalprinciplesinjournalismandtheirsubstitution
withinformative&entertainingcontents.Withinthiscontext,newsare
losingtheircharacterasapublicvalueandarebecomingmerchandise

instead,possesedbytherichestandmostpowerfullindividuals.

Keywords: daily press, information sources, PR and propaganda, lack 
of dialogue, infoentertainment, political communication


