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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град
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прегледни рад

ОН ЛАЈН ОД НО СИ  
С ЈАВ НО ШЋУ

Сажетак:У ра ду „Он лајн од но си с јав но шћу“, те ма ис тра жи ва-
ња су од но си с јав но шћу у ди ги тал ној ери, по себ но он лајн (on li ne) 
- основ не ка рак те ри сти ке и осо бе но сти, по тен ци јал ве ба (wеb) 
за е-ПР, иза зо ви и пред но сти ди ги тал не ко му ни ка ци је. Кра так 
пре глед ода бра них те о риј ских ра до ва у ко ји ма се кри тич ки про-
ми шља ју и де фи ни шу он лајн од но си с јав но шћу, та ко ђе је ов де 
пред ста вљен. Ана ли зи ран је и по тен ци јал мре же за ди ја лог, јав ну 
рас пра ву и ин тер ак тив ност, као и по тен ци јал бло го ва и дру штве-
них мре жа за од но се с јав но шћу у ди ги тал ном 21. ве ку. У за кључ ку 
ра да дат је кра так кри тич ки при каз ме ста, уло ге и по тен ци ја ла 
он лајн ПР-а.

Кључнеречи: од но си с јав но шћу ( ПР), е-ПР, он лајн, ин тер нет, 
дру штве ни ме ди ји, ко му ни ка ци ја

Сиг на ли ко ји зна ју за се бе

За јед ни ца ко ри сни ка Ин тер не та би ће во де ћа стру ја сва ко-
днев ног жи во та. Ње го ва де мо гра фи ја ће све ви ше ли чи ти 
на де мо гра фи ју са мог све та…Истин ска вред ност мре же 
ма ње ле жи у ин фор ма ци ја ма а ви ше у за јед ни ци. Ин фор-
ма тив ни ау то пут је ви ше не го пре чи ца ка сва кој књи зи у 
Кон гре сној би бли о те ци. Он ства ра пот пу но но ву гло бал ну 
со ци јал ну фа бри ку.1

Писаоје,прескородведеценије,исасвимтачнопредвидео,
НиколасНегропонте,упоглављуСиг на ли ко ји зна ју за се-
бе,данасвећкултнекњигеБи ти ди ги та лан.Заједницако-
рисникаинтернетаданас јестеводећаструјасвакодневног
животаињиховеактивностиувеликојмериобликујураз-
личитевидоведигиталнекомуникације,чијесусуштинске

1 Негропонте,Н.(1998)Би ти ди ги та лан,Београд,стр.173.
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особености–интерактивност,транспарентност,великабр-
зина,презасићеностинформацијама(informationoverload),
нестајањевременскихигеографскихограничења,умрежа-
вањеисл.Пре за си ће ност ин фор ма ци ја ма пред ста вља јед-
ну од кључ них од ли ка ди ги тал ног до ба и екран ске кул ту ре. 
Све ре ђе се по ста вља пи та ње раз у ме ва ња ин фор ма ци је, јер 
се скра ти ло и про ме ни ло вре ме ње ног пу та, или тач ни је – 
њи хо вих путева.2

Уз то, корисник интернета добио јемогућност да не буде
вишесамопасивниучесникуједносмернојкомуникацији,
већдадиректноутиченањентокисадржај.Могућностда
будеактиванучесникукомуникацији,која једвосмернаи
интерактивна, у правом и најлепшем значењу тих речи  -
двадесетичетирисата,набилокомкрајусвета,наразличи-
тимјезицимаиуразличитимкултуролошкимконтекстима.
Могућностдаобликујесадржајдијалога,даутиченавреме
и структуру комуникационог канала.С друге стране,пре-
оп те ре ће ње ин фор ма ци ја ма (и по тре ба за упра вља њем у 
та квим усло ви ма) је основ ни иза зов ко ји уно си ди ги тал на 
ди мен зи ја у ко му ни ка ци ја ма.3

Интерактивност чини интернет радикално другачијимме-
дијемуодносунасведосадашње,условноречено,традици-
оналнепреносиоцепоруке.Иуправоовакарактеристикаје
пресудноутицаланапроменеуобластиодносасјавношћу.
Да нас Ин тер нет не са мо да по ста је нај ва жни ји вид ко му-
ни ка ци је са по тро ша чем и нај е фект ни ја тач ка ути ца ја на 
ње га, већ се, у не та ко да ле кој бу дућ но сти, пред ви ђа да он у 
се би об је ди ни све оста ле ко му ни ка ци о не ме ди је.4

Тех но ло шки на пре дак пре суд но је ути цао и на од но се с 
јав но шћу. Но ве ко му ни ка циј ске тех но ло ги је омо гу ћи ле су 
ства ра ње кон ку рент них тр жи шта на ко ји ма под јед на ко 
ег зи сти ра ју ма ла и ве ли ка под у зе ћа, ци вил не и јав не ор га-
ни за ци је, те дру ги ди о ни ци. У скла ду с цје ло ви том кон цеп-
ци јом ко му ни ка ци је но вих од но са с јав но шћу и мар ке тин га, 
те жи ште про из вод ње ви ше ни је на ма сов ној про из вод њи, 
не го на пер со на ли зи ра ној про из вод њи и ди стри бу ци ји. У ин-
тер ак тив ним од но си ма с јав но шћу глав но мје сто за у зи ма 
ко му ни ка циј ски мо дел “је дан на је дан” и “мно ги на мно ге”, 
док су основ нопо ла зи ште - за хтје ви и же ље при пад ни ка 

2 Вученовић, Т. (2011) Грађанско новинарство у дигиталном 21. веку,
Култу рабр.132,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка

3 Лалић, Д. (2010)Со ци јал не мре же у функ ци ји уна пре ђе ња ин тер них 
однoса с јав но шћу,НовиСад:УниверзитетуНовомСаду,Факултеттех-
ничкихнаука,стр.101.

4 КостићМ.,Он лајн ПР,12.03.2012.,http://www.veza.biz/mkostic/35.html
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публи ке јав но сти ко ји се на сто је при хва ти ти као парт не-
ри, или им се та кав од нос са мо же ли пре до чи ти.5

Уовакоскицираномдруштвеномконтекстудигиталнеере,
улогаПР-апостајејошзначајнијаикомплекснија.Односи
с јавношћу на интернету су, пре свега, област и пракса у
настајању,која сенепрекидномења.Зауспешнобављење
односимасајавношћунаинтернету,неопходнојестицање
адекватнихзнањаизобластиуправљањаонлајнрепутаци-
јомикомуникацијом.ПРпрактичари(PRpractitioners)тра-
гајузаодговориманаактуелнапитања:Какодатиправуин-
формацијууправомчасуинаправиначин,удигиталном
свету?Накојиначинсеизборити запублицитет?Какода
нашаинформацијаупућенациљнојјавностибудепримеће-
наи усвојена, уизузетно великомброју вестикојима смо
непрекидноизложени?

Word of Mo uth VS Word of Mo u se

Бројнедефиницијеодређују,намањеиливишесличанна-
чин,појамодносасјавношћу.Оноштојепотребнодана-
гласимојечињеницадасеод но си с јав но шћу ба ве љу ди ма.6
Проф.дрВинкаФилиповићипроф.дрМилицаКостић,из-
двајајуследећеодређењеовогпојма–ПР пред ста вља уме-
ће ра да и го во ра ко ји ће ство ри ти по вољ но ми шље ње код 
љу ди о не кој ор га ни за ци ји, ин сти ту ци ји или по је дин цу.7

Од но си с јав но шћу пред ста вља ју пла ни ран и тра јан на-
пор да се ус по ста ви и одр жи на кло ност и раз у ме ва ње 
из ме ђу ор га ни за ци је и ње них циљ них јав но сти.8 СемБлек
(SаmBlack),почаснипрофесорнаУниверзитетуСтирлинг
(UniversityofStirling)иједанодпионирауобластиодноса
сјавношћууВеликојБританији,сматрадајевеоматешко
дефинисатиодносесјавношћуидавећина,аконеисведе-
финиције,представљају,уствари,описеефеката,анеправе
дефиниције.Овајауторнајвишејенаклоњенследећојдефи-
ницији: Прак са од но са с јав но шћу је умет ност и зна ње ко-
јим се, кроз уза јам но раз у ме ва ње за сно ва но на исти ни том 
и пот пу ном оба ве шта ва њу, по сти же хар мо ни ја са око ли-
ном.9 Модерниконцептодносасјавношћусврставаовуди-
сциплинууобластменаџмента.Сатехнолошкимразвојеми

5 DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-
di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.157.

6 Филиповић, В. и Костић Станковић, М. (2008) Од но си с јав но шћу,
Београд,стр.3.

7 Исто,стр.4.
8 Блек,С.(2003)Од но си с јав но шћу,Београд:Клио,стр.44.
9 Исто,стр.11.
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напретком,настајаласуиноваподручјаизанимањауокви-
руПР-а – онлајнПР консултант, дигитални стратег, e-ПР
итд.Терминонлајнкомуникацијејесвевишеуупотреби–
каотерминкојиобухватаимаркетингиодносесјавношћу
наинтернету,апитањекојејеидаљекључно,иуреалноми
увиртуелномсветује–какоћемонајбољедапласирамоин-
формацију?Јер,Ви сте оно што об ја вљу је те. Љу ди тра же 
ау тен тич ност а не до бро сло же ну при чу. Же ле са рад њу а 
не про па ган ду.10

ДефиницијаМајклаЛевина (MichaelLevine),писцакњиге
“Guerrilla P.R.Wired“, коју наводиМиодрагКостић у се-
ријитекстоваподназивомШта је ПР -  on li ne pu blic re la-
ti ons- гласи-ПР је умет ност да се љу ди ма по ну де раз ло зи 
да уве ре са ми се бе. Он лајн ПР, на ста вља овај ау тор, пред-
ста вља скуп свих ак ци ја ко је би сте пред у зе ли на Ин тер не-
ту, са ци љем да се ва ша по ру ка пре не се љу ди ма ко ји би за 
њу би ли за ин те ре со ва ни…Украт ко, он лајн ПР ни је о то ме 
ка ко до ве сти по се ти о це да ви де ваш сајт, већ ка ко да се, 
ко ри сте ћи ваш веб сајт, о ва ма при ча на нај гле да ни јој те-
ле ви зиј ској еми си ји у зе мљи.11

Ко му ни ка ци ја пу тем ве ба, те упо ра ба но вих тех но ло ги ја 
(дру штве них мре жа) ра ди учин ко ви ти јег ко му ни ци ра ња с 
ди о ни ча ри ма-једефиницијакојаједатауРеч ни ку пој мо ва, 
на сајтуХрватског друштва за односе с јавношћу (ХУОЈ,
Хрватскаудругазаодносесјавношћу).12

Од но си с јав но шћу на ин тер не ту пред ста вља ју сег мент 
ПР-а са нај ве ћом пер спек ти вом,сматраЂорђеТаловић,ПР
консултант,алиупр кос то ме, у Ср би ји је овај на чин ко му-
ни ци ра ња с циљ ним јав но сти ма и да ље за по ста вљен.13По-
дизањесвестиозначајуиулозиинтернетакаомедија,који
релативизујезначајсвихдругихмедија,јепосаокојијејош
увекпреднама.КаодобарпримерПРпраксе,којасепоја-
вила и код нас, поменути аутор наводи – пренос догађаја
уживо,путеминтернета.Ова вр ста ПР ак тив но сти у све-
ту се при ме њу је одав но, а нај ве ће свет ске ком па ни је има ју 
сво је он лајн те ле ви зи је, ко је уко ли ко не еми ту ју про грам 24 
ча са днев но, при ка зу ју и чу ва ју број не при ло ге о ком па ни ји 
и ње ним ак тив но сти ма, ко је по се ти лац мо же да по гле да 

10Исто,стр.44.
11Костић,М.нав.дело,13.03.2012.
1217.05.2012.http://www.huoj.hr/baza-znanja/rjecnik-pr-pojmova-hr101
13Талевић,Ђ.Односисјавношћу:ОнлајнПР,у:Упо тре ба информационо-

ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у Ре пу бли ци Ср би ји, (2008),Београд:Ре-
публичкизаводзастатистикуСрбије,24.07.2009.,03.04.2012.,http://bif.
rs/2009/07/odnosi-s-javnoscu-onlajn-pr
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ка да год по же ли.14 Једнаодвеомаважнихфаза,закључује
Таловић,уоквируодносасјавношћује–евалуацијаиме-
рење ефеката овиходноса, на различитеначине.Јед на од 
мо гућ но сти за ме ре ње кван ти те та је сте бро ја ње по се та 
од го ва ра ју ћем сај ту, ко ју обез бе ђу је Гугл ана ли тикс, као и 
сву пра те ћу ста ти сти ку.15

У Википедији (Wikipedia) под одредницом Ин тер ак тив-
ни ПР пише-под ра зу ме ва се упо тре ба број них ин тер нет 
алат ки и тех но ло ги ја –  пре тра жи ва ча, дру штве них ме ди-
ја, бло го ва, веб 2.0 и сл., ко је омо гу ћа ва ју ди рект ну ко му-
ни ка ци ју са циљ ним јав но сти ма и пу бли ком, без ис кљу чи вог 
осла ња ња на мејнстрим ме ди је и из да ња.16

Терминин тер ак тив ни ПР имплицира двосмерну комуни-
кацију,измеђуорганизацијеи јавности.УЕвропи,Дејвид
Филипс(DavidPhillips)јенаписаоУпра вља ње ре пу та ци јом 
у сај бер про сто ру(ManagingReputationinCyberspace)1999.,
Он лајн од но се с јав но шћу (Online Public Relations), 2001.,
и,саФилипомЈангом(PhilipYoung),Од но се с јав но шћу– 
друго из да ње(OnlinePublicRelationsSecondEdition),2009.,
укојојјеописанаформаиприродаинтернетомпосредова-
ниходносасјавношћу.Другедвепубликацијеукључилесу
друштвенемедије,каоимногедругеплатформезакомуни-
кацију–каоштојенпр.мобилнителефон,онлајнмашинеза
игрицеисл.ИнтерактивниПРобухватасвеформекомуни-
кације,нијеограниченсамонаонлајнсаопштењезајавност,
користи све елементе за изградњу односа аличу ва зна чај 
из го во ре не ре чи.17

Интернетметодесусепојавилекаобрзиприкладанначин–
путобраћањајавности,алисубољеокарактерисанетерми-
номди ги тал ни ПР.Иакоједијалогподстакнутонлајн,по-
вратнаспрегаможеседешаватиофлајн,и,такође,можеда
будемањаоджељене.Потенцијалновеликибројкорисника
којимажелитедасеобратите(безпридржавањанекихва-
жнихправилакојесуустановилиистраживачиипрактича-
ри)–неподразумеваиуспешнеонлајнодносесјавношћу.

Да нас, сто га, има мо си ту а ци ју у ко јој тра ди ци о нал не тех-
ни ке ко ји ма су се мар ке тинг и од но си с јав но шћу ко ри сти ли 
ше зде се так го ди на, ви ше не ври је де, па су вре ме ни од но си 
с јав но шћу ви ше не за ви се то ли ко од бу џе та ор га ни за ци-
је, скре та ња по зор но сти ме ди ја, не го од спо соб но сти 

14Исто,03.04.2012.
15Исто,05.04.2013
1612.02.2012.,http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_public_relations
17Исто,13.02.2012.
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властитих слу жби да на ве ду љу де да их са ми на ђу, али и да 
про из во де и ди стри бу и ра ју ин фор ма ци је. У тра ди ци о нал-
ним од но си ма с јав но шћу и у мар ке тин гу, ова се тех ни ка 
зо ве “Word of Mo uth” (“од уста до уста”), и прет по ста вља 
акви зи ци ју но вих кли је на та пре по ру ка ма по сто је ћих. У мо-
дер ном ин тер нет ском сми слу на зи ва се “Word of Mo u se”… 
Ин тер нет је од но се с јав но шћу по нов но учи нио јав ни ма, 
на кон што су го ди на ма би ли усре до то че ни ис кљу чи во на 
меди је.18

Утицајновихтехнологијанафункцијуодносас јавношћу,
истраживала је и др Мајда Тафра Влаховић, предавач на
УниверзитетууДубровнику.ПосаоПРпрактичараувирту-
елномсветупостаојејошосетљивијиисложенији,сматра
дрВлаховић,могућностикомуникацијесусеповећалекао
иризицикојењенатранспарентностисвеприсутност,носе
сасобом.Е-ПР ме наџ мент се од но си на упра вља ње ре пу-
та ци јом као ин те грал ном ком по нен том од но са упра вља ња 
и стра те шког смје ра, ко ји су из рав но под утје ца јем ин тер-
не та.19 У ери информационо – комуникационих техноло-
гија,истраживањеианализазапотребеПР-асуолакшане,
алијеко му ни ка циј ска тех но ло ги ја по кре ну ла сна ге ко је су у 
ста њу дје ло ва ти про тив ор га ни за ци ја до сад не за ми сли вом 
бр зи ном и до се гом.20Ипак,докпратедостигнућановихтех-
нологија,ПРпрофесионалцићесе,такође,наћиипредброј-
ним изазовима – пред питањима приватности, ауторских
права,протокасумњивихинформација,контролеинадзора
наглобалнојрачунарскојмрежи,информацијскесаботажеи
многимдругим.

Упрегледнојкњизи,посвећенојодносимасјавношћунаин-
тернетуМетХајг(MattHaig),21ууводномпоглављупишео
односимасјавношћукаокључупословногуспехауонлајн
свету.На рав но, додаје,до бра ко му ни ка ци ја је од у век би ла 
ва жна за по слов ни свет али са по ја вом ин тер не та она је 
по ста ла  - су шти на. Овај но ви ме ди јум за то до но си и но ву 
фор му мар ке тин га, у ко јој је он лајн тач ка су сре та из ме ђу 
пред у зе ћа и јав но сти – све.22Указујућиназначајисуштину

18DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-
di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.159.

19Влаховић,Т.М.(2007)Утјецајновихтехнологијанафункцијуодноса
сјавностима,Ме ди а на ли,Дубровник:СвеучилиштеуДубровнику,стр.
170;http://hrcak.srce.hr,07.05.2012.

20Исто,стр.170.
21Haig,M. (2001)The Es sen tial Gu i de to Pu blic Re la ti ons on the in ter net,

UnitedStates,Milford:KoganPageltd.;11.01.2012.,http://books.google.rs/
books.

22Исто,стр.1;12.01.2012.
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е-ПР-а,ауторзакључује,справомилине,дабисвештора-
димоонлајн требалодасе сматраПРактивношћу.На ин-
те р не ту сте пер ма нент но из ло же ни спо ља шњем све ту. У 
ствар ном све ту мо же те сво ју кан це ла ри ју да са кри је те од 
љу бо пи тљи вих очи ју али ка да сте на ин тер не ту – ви сте 
у-на ме ди ју. И све што по ста ви те он лајн ути че на ва шу 
ре пу та ци ју...23

Хoћемо оно што хо ће мо – ка да ми то хо ће мо

МрБернардМиочић(Задар,ОТПбанка)истраживаојеме-
дијеимоделеодносасјавношћунаинтернету,2008.године,
урадуМо де ли од но са с јав но шћу у он лајн окру же њу.24 

Тежиште истраживања било је на двосмерно – интерак-
тивној комуникацијииостваривањудијалога, аиспитива-
ноједокојемереисакаквимуспехомсепостојећиофлајн
(offline)моделиодносасјавношћу,користеукомуникацији
интернетом?Резултатиспроведеногистраживања,показују
дазапослениуПРслужбамајошувекнајвишекористеин-
тернеткаомоделјавногинформисањаиданису,удовољ-
нојмери,препозналинајважнијукарактеристикукојунуди
новомедијскоокружење–интерактивност.Успостављањеи
вођењеоваквогвидакомуникацијејезадатакзапослениху
сектору односа с јавношћу.Ин тер нет, закључује овај ау-
тор,сам по се би не во ди у но ве об ли ке ко му ни ка ци је.25

Донедавнојекомуникацијскиодностекаопреманачелу:До-
бит ће те оно што има мо кад вам ми бу де мо то да ли.Да нас 
ври је ди но ва па ра диг ма: Хо ће мо оно што хо ће мо ка да ми 
то хо ће мо.26 Овдеје,дакле,речокомуникацијикојајеусме-
ренапремакориснику(re ce i ver-dri ven com mu ni ca tion),што
значидајавностби расамопорукекојејезанимају,докоста-
лезанемарује.БернардМиочић,каоивећинаистраживача
којисуписалиоонлајнодносимас јавношћу,каоњихову
јединствену карактеристику издваја – постепени нестанак
потребезапосредницимаупреношењупоруке–најчешће
–новинарима.Сдругестране,новинарскавештинаииску-
ство–даизаберуипроценевредностинформације,каои
да јепренесудаље-изузетно једрагоценауериекранске
културе и информацијске презасићености. Оно што од-
но си с јав но шћу сад тре ба ју јест нов на чин про ми шља ња 
истих – ин тер ак тив но и умре же но. Раз вој он-лајн јав но сти 

23Исто,стр.3;12.01.2012.
24Миочић,Б.Мо де ли од нса с јав но шћу у он лајн окру же њу, 06.05.2012.,

http://hrcak.srce.hr/
25Исто,16.05.2013.
26Исто,06.05.2012.
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и све ве ћи он лајн про ток ин фор ма ци ја из ме ђу ор га низа ци ја 
и јавно сти зна чај ни су иза зо ви с ко ји ма се су о ча ва ју су вре-
ме ни од но си с јав но шћу... Тај но ви об лик ко му ни ци ра ња на-
ди ла зи огра ни че ња као што су про стор и ври је ме, омо гу ћу-
је не ли не а ран при ступ мно гим из во ри ма ин фор ма ци ја као 
и из рав ну ко му ни ка ци ју свих ко ри сни ка мре же, закључује
БернардМиочић.27

Новемедијеиодносесјавношћу,истраживалајеиРената
Деметерфи Ланчић (Renata Demeterffy Lančić), сарадница
наФакултетуполитичкихнаукауЗагребу.Анализирала је
и тумачила значењеновихкомуникацијскихтехнологија с
аспектаразвојаплуралнејавнесфере,теодносасјавношћу,
као једног типа комуникацијског деловања.У оп ћем дру-
штве ном кон тек сту, гдје су ме ди ји из гу би ли сво је при мар но 
зна че ње, ја вља се по тре ба по сто ја ња не за ви сних, сло бод-
них су ста ва ко му ни ци ра ња. Упра во у та квој си ту а ци ји но ве 
ко му ни ка циј ске тех но ло ги је, пр вен стве но ши ре ње ин тер не-
та, отва ра ју мо гућ но сти но вом раз во ју ко му ни ци ра ња јав-
но сти. Бло го ви, веб фо ру ми, веб-стра ни це, он лајн(on li ne) 
ма га зи ни,  имејл (е-mail) ли сте, чет (chat) со бе, дру штве не 
мре же итд., пред ста вља ју но ве об ли ке јав ног ко му ни ци ра-
ња, гдје гра ђа ни има ју мо гућ ност рав но прав ног су дје ло ва ња 
у јав ној сфе ри, у ко јој ко му ни ка ци ја по нов но по ста је раз мје-
на ми шље ња, а мре жа има по тен ци јал јав не рас пра ве као 
те ме ља де мо кра ци је.28РенатаДеметерфиЛанчићсматрада
суновимедији,измеђуосталог,значајниинаподручјуод-
носа с јавношћу, јер унапређују комуникацију и утичу на
друштвенепромене,алиуказујеинамогућностиманипула-
цијекојеизњихпроизлазе-За раз ли ку од тра ди ци о нал них 
ме то да, но ве ме то де да ле ко су суп тил ни је те је је ди на мо-
гућ ност за шти те ко ри сни ка ра чу на ла у њи хо вој пра вил ној 
еду ка ци ји.29

Иакомногиауторисматрајудасуодносисјавношћуусмере-
нинапроменепарадигмепроизводње,којасеуновом,диги-
талномокружењутемељинапроизводу,ауторказакључује
дасемоделделовањаодносасјавношћунијебитнопроме-
нио.Чи ње ни ца је да но ве окол но сти зах ти је ва ју ду го ро чан, 
пер со на ли зи ра ни од нос с по тро ша чем, уте ме љен на стал-
ној ин тер ак ци ји, ко ји се на ла зи ис пред тра ди ци о нал ног при-
сту па ко ји је у пр ви план ста вљао про из во де, услу ге, ци је ну 

27Исто,06.05.2012.
28DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-

di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.167.
29Исто,стр.157.
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и про фит.30Ауторкауочаваидватемељнапроблемакоји
настајууспрезиодносасјавношћуиновихмедија,инако-
јетребапосебнообратитипажњу.Првисепроблемодноси
напитањеетичкогоквира(истинеиверодостојностинапи-
саног)адругипроблемкојиодликујесвакуино ва ци ју јест 
по тре ба ко мер ци јал ног сек то ра да из ње из ву че профит.31

РобинМ.Мејхал(RobinM.Mayhall),књижевницаинови-
нарка, сматрада запрактичареизобластиПР-а,интернет
представљанајвећуиновацијусвихвремена,којаомогућава
скоросвакиобликкомуникацијекојиможемодазамислимо,
континуирано повећава популарност, нуди могућности за
професионалниразвојПРпрактичара,могућностизаспро-
вођењеонлајнистраживањаинајважније-мо гућ но сти да 
ши ри мо (се је мо) сво је по ру ке.32Оваауторкапрепоручујеи
бројне корисне линкове у вези саПР-ом, од којих, издва-
јамо: сајт пр веб (pr web.co m),33 веома посећена интернет
адреса,сабазомсаопштењаивести,потом,пр плејс(pr pla-
ce.co m),34сајтсабројнимкорисниминформацијама,он лајн 
пр(onlinepr.com),35посвећенонлајнПР-у,каоиизванредан
портал,чијајеауторкаблогерка,ПРимаркетингикона,Б.
Л.Охман(B.L.Ochman),којијепосвећенонлајнмаркетинг
иПРстратегији,трендовимауобластидруштвенихмедија,
каоиинтернетзаједници.36

Овде можемо да наведемо и занимљив пример дигиталне
медијске кампање Универзитета Салфорд, организоване
поводом уписа,  2008. године, када је, уз израду засебног
сајтаипромоцијуовогУниверзитетанабројнимдруштве-
ним медијима, лансирана и вирална игрица симболичног
насловаРа до зна ли?иподнаслова -нео гра ни че не мо гућ но-
сти...37Игрица јебилавизуелноусклађена,насвимниво-
имаивеомапажљиво,сабрендомСалфордУниверзитета.
Такође, била је структуирана такодаподстичедруштвену
интеракцију и коришћење алата за умрежавање, а све у
знаку бренда Салфорд и са линком ка сајту овог универ-
зитета.Уданукадајепосећенсајтсаподацима,запотребе
писањарада,вишеод1,5милионакорисникаодигралоје

30Исто,стр.158.
31Исто,стр.166.
32Mayhall,R.M.Pu blic Re la ti ons on the In ter net,28.04.2012http://www.doc-

stoc.com/docs/4024889/Public-Relations-on-the-Internet
3329.04.2012.,http://www.prweb.com
3429.04.2012.,http://www.prplace.com
3530.04.2012.,http://www.online-pr.com
3630.04.2012.,http://www.whatsnextonline.com
3713.05.2012.,http://www.newgrounds.com/portal/view/403988
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игрицу,аодтогброја - тачнополовина јеследилалинки
отишлана сајтуниверзитета.38Саобраћај сена тој адреси
драстичноповећао.Посебнојебиовидљивуспехуширењу
свестиопрограмимаипостојањуСалфордаиизванграни-
цаВеликеБританије.Једанодбројнихпосетилацаоставио
јекоментар–Да сам бли же – си гур но бих об и шао Сал форд. 
А мо жда јед ног да на и хо ћу.39ПредузећеКатапулт које је
осмислилоовуигрицу,исајтдигиталнекампањеСалфорда,
добилојенаградуДАДИ(задигиталнуизузетност),у2008.
години-занајбољудигиталнумедијскустратегију,позна-
тогбританскогчасописаДРУМ(TheDrum).

Очигледно је,кадасеанализирајуоваквеисличнекампа-
ње,дасествараипотребазасвевећимбројемзанимањаи
пословаизобластионлајнПР-а,итоову,иначемладуте-
оријскуипрактичнуобласт, чинидодатно занимљивом за
истраживања.СЕОспецијалиста(посаоунапређењавидљи-
востисајтанапретраживачима),менаџеронлајнПРкампа-
ња,менаџерзадужензадруштвенемедије(маркетингиПР),
онлајнстратег-самосунекаодњих.

Зар ово ни је ваш по сао?

УугледномчасописуПабликРилејшнсРивју(Pu blic Re la-
ti ons Re vi ew),ЛаураН.Хил (LauraN.Hill) иКендисВајт
(CandaceWhite)припремилисусеријуинтервјуасаПРпро-
фесионалцима,отомекаковидевредностивебакаокомуни-
кацијске алатке.Истраживање је показало да запослени у
ПРсекторуверујудасајтсимболизујекомпетитивностком-
паније,побољшавањенусли куиојачаваличниосећајпро-
фесионализма.Такође,сматрајудајевебпрвиконтролисан
масовнимедијодносасјавношћуукомесадржајстижедо
масовнепублике,алиниједовољнофилтриран.Ауторипи-
шуиотомедабројнимагазинскичланциизтогпериода,са
насловимапопут-Не до зво ли те да ПР кон тро ли ше ваш веб 
сајт - ука зу ју на не ку вр сту над ме та ња уну тар са ме ор га-
ни за ци је за кон тро лу над веб сај том,40 инаводемишљење
истраживачакојисуписалиотомеданетребадатиодеље-
њузаПРконтролунадвебсајтом јер ће га пре тво ри ти у 
до сад ну кор по ра тив ну бро шу ру.41Очигледно,2000.године
запослениуобластиодносасјавношћу,нисубилипревише
заинтересовани за веб као комуникацијску алатку, био им

3813.05.2012.,http://www.katapult-studios.com/our-work/university-salford
39Исто,13.05.2012.
40Hill,N.L.andWhite,C.(2000)Pu blic Re la ti ons re vi ewNo.26,UnitedSta-

tes:Elsevier,p.5.
41Исто,стр.5.
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јенатзв.б -ли сти за да та ка,алисуипакувиђализначаји
предностикоришћењавеба.Мом ци из оде ље ња за ин фор ма-
ци о не си сте ме су на пра ви ли сајт и по ста ви ли га, не тру де-
ћи се да то ка жу би ло ко ме. Он да је веб по стао сла ван. По-
чет на стра на по ста ла је ви дљи ви ја, и екс тер ној и ин тер ној 
јав но сти. Не ко је тре ба ло да на хра ни звер. Он да су мом ци 
из по ме ну те слу жбе оти шли у оде ље ње за ПР и ре кли – Зар 
ово ни је ваш по сао?42

Об ја ви или стра дај – Pu blish or Pe rish

Блогови се покрећу, од стране појединца или организаци-
је,избројнихивеомаразличитихразлога.Посматраноиз
углатемеовограда,онисуодличносредствозапромоци-
јупроизвода,услугаидругихсадржаја,успостављањеди-
ректне комуникације са корисницима, простор за размену
идеја – драгоцена алатка за потребе ПР-а. Важне одлике
блогасунеутралност (претпостављена)имогућностоста-
вљањакоментара,којаподстичедруштвенуинтеракцијуи
стварањеонлајнзаједница,тзв.блогосфере.Узто,блогови
представљају користан алат за проналажење релевантних
информација.Че сто бло го ве ко ри сте и раз ли чи те вр сте 
ор га ни за ци ја као до да так тра ди ци о нал ним мар ке тин шким 
и ПР  кам па ња ма, упра во због сво је не у трал но сти, а он да и 
кре ди би ли те та ко ји та кав вид не у трал но сти под ра зу ми је-
ва.43Каосликовитпример,РенатаДеметерфиЛанчићнаво-
дипокретањеновогтематскогпаркапосвећеногХаријуПо-
теру,(HarryPotter)одстранекомпанијеУниверзалОрландо
Ризортс (Universal Orlando Resorts). Наиме, 2007. године,
овакомпанија јеангажоваласедамнајутицајнијихблогера
оХаријуПотерудапишуопаркуапутемтајногвебкаста
(webcast) договорени су елементи забавног парка. Овакав
видПРкампањепоказаосекаовеомауспешан–ускороје
350милионаљудичулозановипарк,текстовеангажованих
блогерапреузималисудругиблогериимедији,вестсебрзо
ширилаатрошковикампањебилисуминимални.44

Занимљивје,сааспектаодносасјавношћу,иданасвећчу-
венипример-кампањапредседникаСАД-а,БаракаОбаме
(BarackObama),којасевеликимделом,веомауспешно,во-
дилауонлајнокружењу.Начинвођењапоменутеполитичке
онлајнкампање,БаракаОбаме,ускоројеушаоулитературу,
идобионазивОба мар ке тинг.

42Исто,стр.5.
43DemeterffyLančićR.,нав.дело,стр.159.
4417.05.2010.,http://www.universalorlando.com/harrypotter
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ДраганВарагићјеонлајнстратегиПРконсултант,предавач
иблогер.45Иузбројнесавете,занимљивеиувекактуелне
текстове који представљају веома корисно штиво за тео-
ријско и практично  бављењеПР-ом, наВарагићевом сај-
ту  налазимои бесплатнуПДФпубликацију са најважни-
јимупутствима за писање блога –Блог осно ве.46 Један од
веома читаних постова, у вези са онлајн репутацијом, на
пример, јетекстподназивомУпра вља ње е-ре пу та ци јом у 
прак си: Успон и пад “ути цај них” тви те ра ша и бло ге ра,47
-Че сто се за бо ра вља да је на дру штве ним мре жа ма нај-
ва жни ја мо не та – ус по ста вља ње по ве ре ња, или дру га чи је 
ре че но, ко ли ко вам ве ру ју у оно што при ча те, ра ди те, кре-
и ра те, пи ше те он лајн… Про блем код те кри ла ти це “ус-
по ста вља ње по ве ре ња” је што се до дат но за бо ра вља да 
је то по ве ре ње по треб но и одр жа ва ти, јер се оно гу би у 
се кун да ма.48ДруштвоСрбијезаодносесјавношћу(ДСОЈ)
објавилојенедавноПре по ру ке о од но си ма с бло ге ри ма.Ва-
жанаспектовихпрепорука,сматраВарагић,јестепричао
прикривенојпромоцији,од но сно си ту а ци је у ко ји ма се не 
зна да ли је кре и ран са др жај пла ћен да би се по ста вио на 
блог или пред ста вља ау тен тич но ми шље ње кре а то ра блог 
са др жа ја.49Овајаутор,каоимногидругиистраживачи,као
великупредностинтернетауПРпослу,видичињеницуда
су ефекти и интересовања корисника – прецизно мерљи-
ви.Мо гу ће је зна ти шта (и ко ли ко) ин те ре су је по се ти о це 
пре зен та ци је, ко ли ко је осо ба по се ти ло сајт у од ре ђе ном 
вре ме ну, ка кве су тех нич ке ка рак те ри сти ке ра чу нар ских 
си сте ма са аспек та ви дљи во сти пре зен та ци је у окру же њу  
ко ри сни ка, итд.50

Блогови,каоактивностодносас јавношћу,помажу,дакле,
дасеизградиповерење,дасеуспоставеиодржеквалитет-
ни пословни контакти, да се прикупе важне повратне ин-
формације–штоуданашњемсветупредстављанајтежиали
и најважнији задатак ПР-а.До бро во ђе ње бло го ва до но си  
пред но сти, да ва њем ко ри сних ин фор ма ци ја и ин фор ма ци ја 
ко је “тра же” ан га жман (ко мен та ри са ње)51… а кре и ра ње 

4504.06.2013.,http://www.draganvaragic.com/blog
46Варагић,Д.Блогоснове,12.12.2012.,http://www.draganvaragic.com/blog-

osnove
4715.06.2013., Варагић, Д. http://www.draganvaragic.com/blog/upravljanje-

online-reputacijom-u-praksi-uspon-i-pad-uticajnih-tviterasa-blogera
48Исто,01.07.2013.
49Исто,15.06.2012.
50Варагић, Д. Блог осно ве, 04.02.2013., http:// www.draganvaragic.com/

blog-osnove
51Исто,05.02.2013.
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аде кват них са др жа ја пу тем ко мен та ра на фо ру ми ма, бло-
го ви ма, со ци јал ним мре жа ма, као и кре и ра ње соп стве них 
кор по ра тив них бло го ва, ди рект но ути че на по ве ћа ње он-
лајн кре ди би ли те та и по се ће но сти веб сај то ва.52

Милоје Секулић, интернет и пословни консултант, издва-
ја,каопосебнозанимљив,блогерскипројекатМо је дој ке су 
ОК:вебсајт,Фејсбук(Facebook)фанстраницу,присуствона
Твитеру(Twitter)икомбинацијуонлајнсаофлајнактивно-
стима.Узбројнеблоговеионлајнмагазинеоовојакцији,
наводиСекулић, писале суи дневненовине (Прес, 24 са-
та),аучесницепројектасугостоваленаПрвојТВиХепи
(Happy)телевизији.Ова,приличноуспешна,онлајнкампа-
ња  остварена је  без кла сич нихПР алата, каошто су са-
општењезамедије,конференцијазановинареитд.Милоје
Секулићјеписаообројнимпримеримадобрепраксеодноса
сјавношћунаинтернету,аонекимаодњихбићевишеречи
унареднимпоглављимарада.

РезултатистудијеБрајанаСмита (BrianG.Smith), саУни-
верзитета у Хјустону (University of Houston), која је по-
свећена еволуцији блогосфере, показали су да сарадња са
блогеримадоносипредностиПРсекторуиорганизацији.У
овомистраживањуинтевјуисаноједесетблогера,апоста-
вљенасудваосновнапитања–заштоводитииндивидуални
блогикакоблогеривидеПРинтересе?Блогеривидеблог
каомедијзасопственоизражавање,повезивањесазаједни-
цомимогућностзадељењеиразмену.Такође,неретко,осе-
ћајуипритисакдапишуиобјављују-об ја ви или стра дај 
-(pu blish or pe rish).53Интервјуисаниблогерисуговорилио
томедајеприличанбројљудиугасиосвојеблоговекадаје
тајпритисакпостаопревишеинтензиван.Једнаиспитаница
јеодговориладајесвеснанапораПРпрактичарададобију
бесплатанпублицитетидајетатанкаграницакојуонанеби
прешла–кадабијојнекопослаопорукусареченицом–Зар 
не би би ло див но ка да би ти на пи са ла ова ко не што?54Бло-
герикојисарађујусаПРпрофесионалцимакажудагледају
даизбегавајупритисак–дасењиховеорганизацијестално
приказујуулепомсветлу.Осе тљи во је то пи та ње – јер не 
мо же те да им се су прот ста вља те а не може те ни да ра ди-
те све она ко ка ко би они хте ли.По треб но је наћи баланс.55 

52Исто,05.02.2013.
53Smit,B.(2010)Theevolutionoftheblogger:Bloggerconsiderationsofpu-

blicrelations-sponsoredcontentintheblogosphere,Pu blic re la ti ons re vi ew
No.36,UnitedStates:Elsevier,p.175.

54Исто,стр.176.
55Исто,стр.177.
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Мотивација испитаника се мењала, како су стицали више
искустваублогосфери.Такојеисаодносимасјавношћу–
на по чет ку сте уз бу ђе ни због њи хо ве па жње и пред ло га а 
он да, вре ме ном, по ста не те се лек тив ни ји у ве зи са њи хо вим 
са др жа јем.56

Најзад, резултати овог истраживања су показали да, иако
изгледа нелогично, напори да одушевимо блогере са нпр.
привлачнимнасловима–неморајударезултирајудобрим
пр-блогеродносом,јерсеоваквеПРактивностичестовиде
каосасвимбезличнеинезанимљиве.

Он лајн ПР у Ср би ји

УСрбијисепраксомонлајнодносасјавношћубавемарке-
тингиПР агенције (као основномилидодатномделатно-
шћу),организације,појединциикомпаније.Међуинтернет
ПРпрактичарима,издвајајусе,прематекстовима,популар-
ности (месту и угледу које заузимају у српској интернет
заједници), објавама и студијама случаја из ове области
- Драган Варагић,Милоје Секулић, ДраганаЂермановић,
МиодрагКостић,ИванЋосић...ДруштвоСрбијезаодносес
јавношћуимасвојуонлајнПРсекцију,акрајемаприламе-
сеца2012.годинеусвојенјеипоменутидокументопрепо-
рукамаоодносимасаблогерима,са ци љем ус по ста вља на 
што ква ли тет ни јег од но са са бло ге ри ма, као за ни мљи вом и 
осе тљи вом јав но шћу.57

ДраганаЂермановићпише,итеоријскиипрактичнозасно-
ване,интересантнеикориснетекстовеоодносимасјавно-
шћу на интернету. На блогу о ПР-у, конверзацији, новим
медијима,иПРимеримакомуникацијскепраксе-на ћи ће те 
ви ше не го што сте оче ки ва ли, али и да ље ма ње не го што је 
по треб но да се раз у ме ви брант но кон вер за циј ско окру же-
ње.58Поверењеиквалитетансадржајпредстављајуоснову
за стварање онлајн кредибилитета и репутације, а преци-
зност,поштовањеипрофесионализамуслове si ne qua non
е-ПР-а,пише,измеђуосталог,наовој, заистраживачеове
теме,веомадрагоценојадреси.Анаједноодкључнихпи-
тањадигиталногПР-а-Ко је су осо бе но сти он лајн ди ја ло-
га и ви ше смер не, тран спа рент не, ре ал тајм нет (real ti me 
net) кон вер за ци је?59ДраганаЂермановићодговара,насле-
дећиначин:Овај об лик ко му ни ка ци је на ди ла зи огра ни че ња 

56Исто,стр.177.
57Препоруке о односима с блогерима, 12.06.2013., http://www.slideshare.

net/PRSrbija/preporuke-oodnosimasblogerima
5801.05.2013.,http://www.draganadjermanovic.com
59Исто.,02.05.2012.



176

ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ

као што су про стор и вре ме, омо гу ћа ва не ли не а ран при ступ 
мно гим из во ри ма ин фор ма ци ја, као и ди рект ну ко му ни ка ци-
ју свих ко ри сни ка мре же.60

Од различитих и веома бројних активности Драгана Ва-
рагића(некесупоменутеупретходномпоглављурада),за
ПРпрактичаре(инесамозањих),мождајепосебнозани-
мљивсервисзаонлајндистрибуцијусаопштењаПРо бја ве.
ком (PRo bja ve.com ).61 Отварањембесплатногналоганаовом
сервису,умогућностистедачитатеиприматекомплетнаса-
општења,каоидасамосталнопостављатевашасаопштења
зајавност.Предностикоришћењаоваквихисличнихсерви-
сасубројне–повећањевидљивостисаопштења,повећање
бројаобјављенихсаопштењаипосећеностивашегвебсајта
итд.Са оп ште ња ко ја су при ла го ђе на Веб окру же њу има ју 
мо гућ ност да бу ду про чи та на од стра не за ин те ре со ва них 
крај њих ко ри сни ка, по ред то га што су ви дљи ва и пред став-
ни ци ма (он лајн) ме ди ја. Да ли ће ва ше са оп ште ње ода бра-
ти не ки уред ник или но ви нар, ипак на кра ју за ви си од то га 
ко ли ко је то са оп ште ње вред но као вест (new sworthy).62 За
праћење интернет медија за потребе ПР професионалаца,
сматраВарагић,неопходноје–креиратилистуонлајнмеди-
ја,пратитимедијеинајчитанијетеме,пратитидруштвене
медијеисадржајекојестварајусамикорисници,користити
онлајнмониторингипресклипингнаинтернетуирадити
ручну евалуацију броја онлајн објава. Сајт dra gan va ra gic.
com 63изванреданјеизворсавета,идеја,предлогаикритич-
когпромишљањаонлајнПРпраксеитеорије.Например,у
презентацијиСтра те ги ја кре и ра ња он лајн са др жа ја,64из-
међуосталог,пишедакорисницинавебунечитају,већсамо
скенирајусадржај(задржавајусеупросекутридесетсекун-
династрани),ида јевеомаважнокадапишемоПРсаоп-
штењаилиобјавезавеб,даводиморачунаонаслову,кључ-
нимречимаилинковању.Наравно,системписањазависиод
захтеваспецифичногонлајнмедија(друштвенимедиј,сајт,
блогислично).Садржајинаинтернетусе,закључујеВара-
гић,креирајуводећирачуна,пресвега,окорисницима.

МилојеСекулићјенамрежиактиваниприсутаннаразличи-
тим адресама, али као полазна -може да послужи адреса

60Исто,02.05.2013.
6127.03.2012.,http://www.probjave.com
62Варагић,Д. Кре и ра ње он лајн сад жа ја,13.06.2012.,http://www.slidesha-

re.net/konferencije/dragan-varagi-kreiranje-online-sadraja-presentation
6306.2013.,http://www.draganvaragic.com
64Исто,14.06.2012.
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сајтаИн тер нет аген ци је.65 У једном од бројних, и веома
занимљивих,текстовапосвећенихПР–у,МилојеСекулић,
измеђуосталог,пишедајепосаоПР-а-подршкапословању,
аонлајнПР-а-такође.Уовојједноставнојреченицисуми-
ранајеосноваисуштинадобриходносасјавношћу–билоу
онлајнилиофлајнсвету.Каоједанодпрвихпримерадомаће
е-ПРкампање–овдеможемоданаведемопромоцијуновог
паковањаКо ло кек са,узонлајнвидеоигруКекс на кекс,коју
јереализоваоМилојеСекулић,утовремезапосленуМекен
Ериксон-у (MCannErickson).Анализакојусуприпремили
показала је да конзументи кекса - приличномного време-
напроводенаинтернету аиграњеонлајнигара јена тре-
ћемместуинтернетактивностиовециљнегрупе.Удомаћој
ПРпраксидотадајевеомареткокоришћеновакавприступ
циљнојгрупи -млађимособама (15до35год.)коједоста
користеинтернет,најчешћеупотразиза забавом.Циљеви
онлајнкомуникацијебилису–информисањециљнегрупе,
стварање емоционалне везе, креирање word of mo uth ефе-
ката.Посебнапажњапосвећенајеособамако је ра до ши ре 
ин фор ма ци је о но вим за ни мљи вим веб про јек ти ма,66насер-
висимаФејсбукиТвитер,пасууПРалатуграђенефункци-
оналностикојетолакоомогућавају.Посетиоцивишеод250
најпосећенијихдомаћихсајтоваобавештенису,токомовог
периода,оигриинаградамазанајбољеиграче,коришћењем
системазаконтекстуалнооглашавање-етаргет.рс (etar get.
rs).67Оваврстатекстуалнихогласазаснивасенаправилном
одабирукључнихречиипласирањуквалитетнихпорука,па
семожепосматратикаоспецифичанПРалат.Резултатису
билиследећи-токомпрвихмесецданаиграКекс на кексје
одигранапреко35.000пута,асвојрезултатсузабележила
1.253играча.Овакампањаодносасјавношћунаинтернету
билајевеомауспешна,затадашњеприлике,сматраМилоје
Секулић,пресвегазахваљујућикреативнојупотребиинте-
рнета,истраживањунавикакорисникаидобромпознавању
домаћихвеблокација.Дакле,каоиреалномсвету–инова-
тивност,знањеикреативностсукључнеречизауспех–иу
виртуелномсвету.

Примерикојипоказујудајемогућескренутипажњујавно-
стии,штојемождамноговажније,сачуватије,једностав-
нимијефтинимсредствима,удужемвременскомпериоду
су:поплавауселуЈашаТомић(2005године)иземљотрес
у Краљеву (2010). Истог да на ка да је по че ла по пла ва у 

6510.06.2013.,http://internetagencija.rs
66Секулић, М. 17.04.2012., http://www.pr.org.rs/upload/documents/12PRi-

jem10videoigraKeksnakeks
6712.06.2013.,http://www.etarget.rs
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локалној ка фа ни на пра вљен је кри зни штаб а мо мак из ме-
ста ко ји је знао по не што о из ра ди сај то ва на пра вио је пр ву, 
ру ди мен тар ну вер зи ју веб сај та по све ће ног по пла ви и лан-
си рао га мо дем ском ве зом пре ко је ди ног те ле фо на ко ји је 
ра дио. На сај ту су из са та у сат об ја вљи ва не фо то гра фи је 
са те ре на.68Шта је2005.годинеодалата билонараспо-
лагању?Веб сајтови, банери ифоруми.ФБ (Фејсбук)и Ју
тјуб(Yоutube),коднас,нисуималипопуларносткојуимају
данас, пре свега, због слабих интернет веза. Године 2010.
снажанземљотресјепогодиоКраљево.Штајетадабилона
располагању?Портализадељењефотографија,ФБ,Јутјуб,
вебсајтови,Твитер,блогови…моћниактивистичкиалати,
са огромнимвиралнимпотенцијаломи великиммултиме-
дијалниммогућностима.Свенаведенеалаткепомоглесуда
се о овомдогађају, великомбрзином, припреме адекватне
информације и доставе огромномбројуљуди, каои да се
пажњаиинтересовањејавностиодржеудужемвременском
периоду.

Дру штве ни ме ди ји у функ ци ји  
од но са с јав но шћу

Друштвенимедији су веб сервиси који нуде корисницима
бројне канале комуникације, у виду самопрезентације и
стварањавластитепубликеилиинтерактивнекомуникаци-
је.Друштвенемедијечине:форуми,блогови,микроблого-
ви,друштвенемреже,онлајнудружењаитд.асвакодневним
стварањемновихдруштвенихсервисаоваселистанепре-
киднодопуњује.Међутим,оноштоустваричинидруштве-
немедије јесу појединци – чланови, блогери,тви те ра ши
итд.Као скуп раз ли чи тих веб-сер ви са дру штве ни су ме ди ји 
по ста ли утје ца јан скуп ала та на дру штве но ми шље ње, па 
и ства ра ње трен до ва.69Познатеплатформе,сервисиидру-
штвенимедији,попутРСС(RSS),Вики,Јутјуба,ФБ,блого-
ваисл.,развилесусеизпотребатржиштатедовеледогло-
балногдруштвеногумрежавањаиомогућилепредстављање
јавности - готово бесплатно. Овако хетерогено дигитално
окружењеутиче,навеомаразличитеначинеинаразличи-
тимнивоима,инаобластодносасјавношћу.Дје ло ва њем на 
стра ни ца ма дру штве них мре жа од но си с јав но шћу до сег-
ну ли су но ву ра зи ну те су при мо ра ни усво ји ти но ве ме то де 
и тех ни ке. Три на че ла дру штве них мре жа – ин фор ми ра ње, 
увје ра ва ње и по ве зи ва ње – по чи њу ври је ди ти и као на че ла 

68Секулић, М. 09.03.2012., http://www.slideshare.net/Internetagencija/dru-
stvene-mreze-i-mediji-zasto-su-toliko-bitni

69DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-
di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.159.
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но вог об ли ка од но са с јав но шћу. Струч ња ци на овом под руч-
ју схва ћа ју да ква ли тет на мар ке тин шка кам па ња не мо же 
за о би ћи огла ша ва ње на Фejcб уку и ин тер не ту оп ће ни то.70

Светска искуства указују на чињеницу да се оглашавање,
алииодносисјавношћупостепеноселеудоменинтернета.
Ква ли тет ни и озбиљ ни од но си с јав но шћу, те мар ке тин шка 
кам па ња, не мо гу иг но ри ра ти дру штве не ме ди је. При мјер 
су аген ци је од но са с јав но шћу ко је при лич но ин тен зив но у 
зад ње ври је ме ко ри сте Феј сбук и Тви тер. Трај но огла ша-
ва ње на ин те р не ту об у хва ћа Тви тер, Феј сбук, ажу ри ра ње 
вла сти тог бло га или веб-стра ни це, те кам па њу на јед ној 
или ви ше тра жи ли ца. Ти ме се, мо же мо за кљу чи ти, пре те-
жи то дје лат ност од но са с јав но шћу, мар ке тин га и огла-
ша ва ња се ли у вир ту ал ну до ме ну и са ма по ста је кон сти ту-
тив ни еле мент дру штве них мре жа.71

УрадуДру штве ни ме ди ји као мар ке тин шки алат,72Бојан
Пајић,пишеоФБ,Твитеруићаскаоницама(chatrooms),као
добримимоћнимПРимаркетиншкималатимааФејсбук
посебноиздвајакаодобаралатзакреирањеспецијалнихдо-
гађајаивеомакористанукризнимситуацијама.Сајтовиза
дељењесадржаја–попутДиг.ком (Digg.com),СтамблАпон.
ком(Stum ble U pon.com),Де ли шес.ко м(De li ci o us.co m),Фликр.
ком  (Flic kr.com),Ју тјуб.ко митд.,сматрапоменутиаутор,та-
кође су драгоцени за односе с јавношћу, као и промоција
путемфорума.Подстицањеиодржавањеонлајнкомуника-
цијејенеопходнодабисеоствариоконтинуираниквали-
тетанодноссакорисницима.Азатојепотребновремеи
стрпљење.

МрВеснаОпавски,директоркасајтамедијацентра,одржа-
ла је серијупредавањаИн тер нет ПР за НВО, која суби-
лапосвећена онлајнПР-у у невладином сектору.Данас је
неопходноприсуствоорганизацијенадруштвениммрежа-
мааразлогајемного–сматраОпавски-великавидљивост
рада организације,формирање јавних ставова о организа-
цијиилибренду,двосмерност,повратнаспрега,могућност
неформалнекомуникацијеитд.Кадајеречокомуникацији
путемФејсбукаважноједапокушамодастворимоонлајн
заједницеидаподстичемодијалог.Предностиимогућно-
стисубројне-догађајиседоброкотирају(обезбеђеноин-
тересовањесвихукључених),имамомогућностдатражимо

70Исто.,стр.161.
71Исто.,стр.162.
72Пајић,Б.Дру штве ни ме ди ји као мар ке тин шки алат,11.05.2013.,http://

www.scribd.com/doc/34598145/Dru%C5%A1tveni-mediji-kao-marke-
tin%C5%A1ki-alat
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мишљење заједнице о различитим темама, да спроведемо
онлајнанкету,организујемофото-конкурс,направимофеј-
сбукапликацију,исл.

Дру штве ни ме ди ји су по ста ли оба ве зан алат сва ког ПР ме-
на џе ра. Ови ала ти олак ша ва ју њи хов по сао и чи не га мно го 
ефи ка сни јим.73

Анализирајући653твитовакојисадржеречиод но си с јав но-
шћуилиакронимПР,циљрада74,којисуобјавилиистражи-
вачиодељењазакомуникацијеФабрауниверзитетауБарсе-
лони(PompeuFabraUniversity,Barcelona),биојепосвећен
дискурсуодносасјавношћунаТвитеру.Тачније,какопоме-
нутидруштвенимедијдоприносиразвојутеоријеипраксе
односа с јавношћу?Студија (2009) јепоказалада се глав-
не активности компанија у области односа с јавношћу на
платформама за нано-блоговање, воде са циљем изградње
истварањапозитивнеслике,узпостојећеканалекомуника-
ције.РезултатисутакођепоказалидајеТвитерпостаоефи-
касанканалзадинамизацијутржиштарадазаПРпослове
каоидапостојитенденцијаубрзанограстабројаогласаи
пријавазаПРпословенаовојплатформи.Такође,изненађу-
јућејемалибројтвитовастуденатаодносасјавношћу,који
траже информације у вези са студијама или коментаришу
курсевекојеслушајунафакултету.Подацидобијениуовом
истраживањупоказалисудајеTвитер,уПР-у,вишемедиј
запрофесионалнуупотребунегоплатформакојаподржава
ифаворизујетеоријскиразвојобласти,макариндиректно.

Нај но ви је ВС нај ва жни је ве сти

На под руч ју ин тер не та  мо же мо уо чи ти по све но ви мо дел 
ко му ни ци ра ња у ко јем су ак те ри ства ра ња ви је сти мно го-
бр ој ни, а уло га но ви на ра по ста је зна чај ни ја у сми слу објек-
тив ног и тран спа рент ног фил три ра ња по ру ка. У кре и ра-
њу ви је сти на стра ни сфе ре јав но сти су дје лу ју он лајн дру-
штве не за јед ни це рав но прав но с ин ди ви ду ал ним вла сни ци ма 
бло го ва, док од је ли од но са с јав но шћу у сво јој ко му ни ка ци ји 
дје лу ју – ка ко на из во ре ин фор ма ци ја, на но ви на ре, та ко и 
на он лајн дру штве не за јед ни це и вла сни ке бло го ва.75Усвом
критичкомпромишљањуновихмедија, РенатаДеметерфи
Ланчић закључује да самоуколико суприче веродостојно

73Исто,17.04.2013.
74XifraJ.andGraub,F.(2010)NanobloggingPR:Thediscourseonpublicre-

lationsinTwitter,Pu blic Re la ti ons Re vi ewNo.36,171–174,UnitedStates:
ElsevierInc.,p.3.

75DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-
di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.165.
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представљене–деловаћеистинитоипреносићеседаље.Та-
дајеједанзадатакПР-аобављен.

Као посебно занимљив феномен,Милоје Секулић истиче
трендкојинаспецифичанначинповезујеуправоофлајни
онлајнмедије – новинари користе и прате друштвенеме-
дије,свевише,каоизворинформацијаилиидејазапричу. 
До ла зи мо до за кључ ка да је у ре дак ци ја ма днев них но ви на 
уста но вље но рад но ме сто “до пи сник са дру штве них мре-
жа”…  шта је не ко “ре као на дру штве ној мре жи” - по ста-
је вест.76 Дакле,овајтренд,иаконијепредметистраживања
овогпрегледа,требаиматиувидукадасеанализирајуПР
праксаитеоријанаинтернету.Јер,подсетимосе,радијује
требало38годинададођедо50милионакорисника,теле-
визији13аинтернету–свега4 (од1990).Фејсбук је за4
годинести гаодо100милионакорисника.77

Удигиталној ери,новинари траженовеидејеиинформа-
цијенаинтернетстраницама,закључујеРенатаДеметерфи
Ланчић. С једне стране, новинари као су бјек ти из ве шта-
ва њаполаконестају,али,сдругестране,њиховаулогапо-
стаје посебно значајна, јер управо они преузимају терет
оценеверодостојностивести.Ти ме је на дје лу сво је вр стан 
па ра докс – због ин тер не та и дру штве них мре жа има мо ве-
ћу сло бо ду из ра жа ва ња и ви ше плу ра ли зма, али исто доб но 
има мо ма њу сло бо ду ме ди ја, од но сно ква ли тет них, вје ро-
до стој них ин фор ма ци ја. Дру ги па ра докс ка рак те ри сти чан 
је за ди ги тал ни са др жај јер ви је сти ко је на ста ју раз мје ном 
ин фор ма ци ја умно же ним ка на ли ма ви ше ни су ну жно и нај-
ва жни је ви је сти, не го нај но ви је ви је сти, па те мељ на мјер-
на је ди ни ца по ста је тре ну так по ја ве ви је сти, а не ње зин 
са др жај.78

Ипак,одговорностзапроценуиевалуацијуинформацијане
битребалодабудесамообавезановинаравећ,ускладуса
могућностима,идругихкорисникамреже.Утомсмислу,ве-
омајеважнаконтинуиранаедукација,не са мо о тех нич ким 
пред но сти ма и мо гућ но сти ма, не го и о на чи ни ма и кри те-
ри ји ма про цје не ква ли те те, вје ро до стој но сти и ре ле вант-
но сти ин фор ма ци ја с ко ји ма се сва ко днев но су о ча ва ју, те 
ко је са ми ства ра ју и ди стри бу и ра ју.79

76Секулић,М.Излагањенасеминару:е-ПРзаНВО,Београд,Медијацен-
тар,13.02.2012.

77Исто,13.02.2012.
78DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-

di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.166
79Исто,стр.168.
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У радуКо му ни ка ци ја са ко ри сни ци ма у вре ме ну про ме на,
Томас Бломстер иХанаНајберг, (Thomas Blomster, Hanna
Nyberg),закључују,измеђуосталог,дајеудигиталном21.
векунеопходнодаорганизације,безобзиранавеличинуи
оријентацију,користеинтернетзаодносесјавношћу.Али–
ни ка ко не тре ба ис кљу чи ва ти тра ди ци о нал не ме ди је.80

Временаукојимасуактивностиодносасмедијима,уључу-
јућии га ђа ње (pitching) новинара, причамаи информаци-
јама,билеуосновиодносасмедијима,данассуочигледно
давноизанас.Традиционалниодносисамедијимагубесво-
јудоминацијууПРпланирању.Групааутораурадупосве-
ћеноманализиутицајасоцијалнихмедијанапраксуодноса
смедијима, анализиранови тренд–хва та ње медија (me-
diacatching).Наводе,измеђуосталих,ипримерекспертског
сервисаХАРО (HARO), који служиновинарима који тра-
жеинформацијеиизворе,алиизапосленимауобластиПР-
а.ХАРОгрупа јекреирананаФејсбуку,уновембру2007.
годинеаосновао ју јеПитерШанкман(PeterShankman).81
Уместоданачинерепликутрадиционалногмедија,гдеПР
посленицишаљусвојеидејезапричуновинарима,онисусе
одлучилидаподстичуновинаредаимшаљузахтевезаспе-
цифичниминформацијама.Група је једноставноформати-
рана–каолистамогућностикојасешаљемедијимакојису
сепријавилидадобијајутеинформације.Алистамедијаса
којимасарађујујеприличнодугачкаиреспектабилна.ХА-
РОтакођедопуштаобич ним људима,којисенебавепрофе-
сионалнокомуникацијом,дасеприкључеипостануиз вор.
Безнаплаћивања,овај сервисповезујемедиједиректноса
изворима,безпосредника.КадасупрераслиФБ,прешлису
намејлинглисте.Користећиих,новинарисутражилиса-
свимспецифичнесадржаје,радећинаодређенимпричама,
истовремено. Према подацима из 2009. године, сервис је
имао80000извора,30000новинараи3000упитамесечно.

Очигледно,борбазапажњуновинараимедија–остаје.Са-
мо,ПРсадатражипричекојетраженовинарикојисуреле-
вантнизањиховуорганизацију.

80Blomster,T.andNyberg,H.(2005)Co mu ni ca ting with cu sto mers in the ti-
mes of chan ge,Sweden,Lulea:UniversityofTechnology,p.32.

8128.04.2012.,http://www.helpareporter.com
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Шта је нај ва жни је што мо же те да ура ди те? 
Слу шај те82

Новетехнологије,дигитализацијаиглобалноумрежавање,
очигледносуизвршиле(иврше),снажанутицајнаодносес
јавношћу.Бројнемогућностифлексибилноги, запоједине
циљнегрупе,специфичногобликовањадигиталнекомуни-
кације,донелојеПР-у,дигиталнодоба.Но ви ме ди ји осо би-
то су ва жни на под руч ју од но са с јав но шћу, с об зи ром на то 
да уна пре ђу ју ко му ни ци ра ње, утје чу на со ци јал не про мје не, 
а у дру штву до во де и до раз во ја но вих ди мен зи ја ко му ни-
ци ра ња. Ни је слу чај ност да упра во у ври је ме раз во ја но вих 
ме ди ја ин ду стри ја од но са с јав но шћу би ље жи свој нај ве ћи 
раст.83 Односно,по сао ПР се про ме нио84, какоје,једностав-
ноисасвимисправно,закључиоДејвидМирманСкот(Da-
vidMeermanScott),наконразматрањановихправиламарке-
тингаиодносасјавношћу,уекранскојери.

Иако није једноставно да издвојимо, у закључку овог ра-
да, најважније принципе добре онлајн ПР комуникације,
јеронизависеодбројнихоколности,некаосновнаправила
суипаксасвим  јасна.Темељнаиконтинуиранаприпрема
ипланирање,квалитетаниаутентичансадржај,којићеби-
тинамењенпажљиво одабраној циљној групи, пласирање
иширењеприпремљенихинформација,доследностиверо-
достојностпоруканасвимплатформама(онлајниофлајн),
добропознавањеикреативнаупотребанових,дигиталних
технологијаисервиса,перманентнаедукација,континуира-
ноонлајнприсуствоиспремностдаусвакомтренуткуод-
говоримонапитањаизахтевекојенамкорисницишаљу...
Или, како јепрепорученоупрезентацијио значајуонлајн
односасјавношћу:Ан га жуј те се – не ре кла ми рај те се, до-
пу сти те ко ри сни ку да би ра – не дик ти рај те му.85

МетХајгуочиојејошједну,изузетноважну,димензијуон-
лајнПР-а-релевантност.Мо ра те да бу де те си гур ни да је 
све што по ста ви те он лајн ре ле вант но за ва шу пу бли ку...86
Овај аутор наводи пример - сајтАп со лут вот ке (Absolute

82The im por tan ce of on li ne PR,publishedbySharma,K.,Headstream(2008),
06.07.2013.,http://www.scribd.com

83DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-
di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.167.

84Scott,M.D.Но ва пра ви ла мар ке тин га и ПР-а,26.05.2013,http://issuu.
com/dvaidva/docs/pravila_marketinga

85The im por tan ce of on li ne PR,publishedbySharma,K.,Headstream(2008),
29.04.2013.,http://www.scribd.com

86Haig,M. (2001)The Es sen tial Gu i de to Pu blic Re la ti ons on the in ter net,
United States, Milford: Kogan Page ltd.; 05.07.2013.http://books.google.
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vodka), који је у великој мери заправо посвећен клабингу
(clubbing).И чи ни се ире ле вант ним на пр ви по глед, јер се 
вот ка ско ро и не по ми ње. Али - ни је та ко. Ова веб адре са је 
ве о ма  по се ће на јер је упра во кла бинг - те ма ко ја за ни ма њи-
хо ву циљ ну гру пу. Ако сво је он лајн ПР ак тив но сти усклади-
те са овим прин ци пи ма - има ће те пер спек ти ван е-ПР.87

Вебје,подсетимосе,великирав на тељ,и са свим ма ле, као 
и ве ли ке ком па ни је – има ју свој про стор и ме сто на ин тер-
не ту.88Инијепретераноакокажемодајеважнодаводимо
рачунаосвакојситници,кадајеречонашемонлајнпред-
стављању-одречиифотографијадоаудиозаписаимејлова
којешаљемо.Свејеважно.

Интернеттехнологијесу,дакле,смањилераздаљинеизме-
ђупубликеиорганизација.АвгустинС.Ихатор(Augustine
S. Ihator)сматрада јестратешкимпа ко ва њем информаци-
ја,њиховомзаштитомидобримпланирањемвремена,као
и контролисањем повратне комуникације и реакције – те-
жеуправљатиданас,уинформатичкојери.Ихаторпишеда
су упркос изузетно бројним каналима комуникације - још
увек потребни креативни односи с јавношћу. Јав но сти и 
да ље тре ба да их ор га ни за ци ја оба ве сти, да об ја сни, ин-
тер пре ти ра ин фор ма ци је.89Идодаједајеважнода,пошто
комуницирамо са глобалномпубликом, разумемоипозна-
јемо различите културе комуникације, да би избегли неке
грешкекојемогускуподанаскоштају.На кра ју - и ста ри 
и но ви ко му ни ка циј ски при сту пи, мо ра ју стал но да се ме-
ња ју и кон вер ги ра ју, на кре а ти ван на чин, са сво јим јав но-
сти ма, ускла ђе но и ефикаснo.90 Најзад,закључујепоменути
истраживач,кључнаобластукојојПРпрофесионалцимо-
рајудабудулидерије-пре у зи ма ње од го во р но сти за пра ће-
ње (мо ни то ринг) он лајн сер ви са, укљу чу ју ћи и огла сне та-
бле, хи ља де њуз (news) гру па ко је по сто је и сл. Иг но ри са ње 
ове пу бли ке је рав но про пу шта њу глав не пор ци је ва шег ПР  
потен ци ја ла.91

rs/books?id=18fY9OS_dIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

87Исто,17.05.2013.
88Grimborg,M.(2006)Pu blic Re la ti ons and the In ter net,UnitedStates,Illino-

is:NorthernIllinoisUniversity,p.6.;24.06.2013.,http://marygrimborg.com/
pdfs/scholarly.pdf

89Ihator,S.A. Communicationstyleintheinformationage,in:Cor po ra te Com-
mu ni ca ti ons: An In ter na ti o nal Jo ur nal,(2001),UnitedStates:EmeraldArtic-
le,p.199-204.;25.05.2012.http://dx.doi.org/10.1108/13563280110409836

90Исто,14.06.2012.
91Grimborg,M.,нав.дело,стр.7.
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ОвдеможемодаиздвојимоједнуобластПР-а,укојојсу,мо-
жда,променекојесудонеледигиталнетехнологије,најви-
дљивије-тзв.кри зни ПР.Кри зе и ва жна пи та ња мо ра ју да 
бу ду ко му ни ци ра ни стеј кхол де ри ма и у том сми слу ин тер-
нет је дра ма тич но про ме нио ПР прак су.92 Постојемакардва
забрињавајућааспектакојасеодносенакризнокомуници-
рање– гласине селакше (ибрже) стварајуипонављају, а
вестокризисеширибрженегоикад.Информационикана-
линаинтернетусуседрастичноповећалииинформација
којањимапутујенијеуједначеногквалитета.Ка да је кри зна 
си ту а ци ја, ве ћи на љу ди ће да по хр ли на ин тер нет, да на ђе 
та мо не ку вест. И ако не ви ди ни шта о то ме -  сма тра-
ће да ком па ни ја не чи ни ни шта да про блем ре ши.93 Онда
ћепотражитивестинадругомместу,намрежи–којемогу
алинеморајубититачне.Поступајућипремаправилимадо-
брогонлајнПР-а,пожељноједамикросајт,посвећенкри-
зи,будеунапреддоброосмишљениприпремљен,пренего
штокризанаступи.Али,осимштоједоброоруђезаборбу
противкризе,интернетјеиизворновихформикриза,стога
запослениуодносимасјавношћуморајуконтинуиранода
пратештасеговориипишеоњиховојкомпанијинавебу,
на о ру жа нисолиднимобразовањемизразличитихобластии
дисциплина.Такође,веомасуважниодговарајућитренинзи
ирадионицезаПРпрофесионалце-дабикористилиинтер-
неткаосвојупредностиупотпуностиискористилипотен-
цијалемреже.

Али,вратимосепублици.Но ви ме ди ји охра бру ју ко ри сни ке 
да про мо ви шу и ну де сво је про из во де и услу ге онлајн – кон зу-
мен ти су да нас тр гов ци на ма ло на Ибе ју (e-Bay), ме диј ски 
про ду цен ти и  ди рек то ри на Ју тју бу, ау то ри на Ви ки пе ди-
ји, кри ти ча ри на Ама зон-у и Три па двај зер-у (Ama zon, Tri pa-
dvi ser)… И  ра де све ово и мно го ви ше на Мај спејс -у (My 
spa ce) и Феј сбу ку.94Чакимвишенијенеопходанкомпјутер
зато–мобилнителефониитехнологијеновијихгенерација
имтоомогућавају.95Дакле,јавностипубликасуданасвеома
захтевни,тражеаутентичностанепатетикуипропаганду.И
свелакшеибржеуспевајударазликујупрвооддругог.Е-ПР
да је са свим но ву пер спек ти ву и ин тер нет мар ке тингу. Они 

92Исто,стр.10.
93Исто,стр.11.
94Вученовић,Т.(2011)Грађансконовинарствоудигиталном21.веку,Кул-

ту рабр.132,Београд
95HennigThurau,T.,Malthouse,C.M.,Friege,C.,Gensler,S.,Lobschat,L.,

Rangaswamy,A.andSkiera,B.The Im pact of New Me dia on Cu sto mer Re-
la ti on ships,in:Jo ur nal of Ser vi ce Re se arch, (2010),UnitedStates,Arizona:
ArizonaStateUniversity
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ко ји бу ду по ку ша ва ли да им пле мен ти ра ју тра ди ци о нал на 
мар ке тин шка ре ше ња у сај бер про сто ру – бо ри ће се да пре-
жи ве. Пра ви при ступ да нас мо ра да бу де за сно ван на раз у-
ме ва њу пу бли ке и по мо ћи - да и она раз у ме вас.96

...Какосемеђусобноповезујемо,многевредностидржаве-
нацијеуступићесвојеместовеликимималимелектронским
заједницама.Мићемосесоцијализоватиудигиталномком-
шилукуукојемфизичкипросторгубиважност,авремедо-
бијадругачијуулогу...97
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ONLINEPUBLICRELATIONS

Abstract

Inthispaperaresearchwasconductedonthetopicofpublicrelations
in the digital era, especially the online one. Characteristics and
peculiaritiesofpublicrelations,thepotentialoftheworldwidewebfor
E-PRandchallengesandadvantagesofthedigitalcommunicationare
themaintopicsofthethesis.Ashortreviewofwellchosentheoretical
worksthatdefineanddeliberateonlinepublicrelationsfromacritical
pointofviewisalsopresentedhere.Thepaperanalyzesthepotential
ofthewebindialogues,publicdebatesandinteractions,aswellasthe
potentialofblogsandsocialnetworksconcerningpublicrelationsinthe
digitalXXIcentury.Theconclusioncontainsacriticalreflectionofthe

position,roleandthepotentialoftheonlinePR.
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