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СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИ  
ЗА ПОЛИ ТИЧ КО КОМУ НИ ЦИ РА ЊЕ  

–РАЗВОЈДЕЛАТНОСТИ 
У ИСТО РИЈ СКОЈ ПЕР СПЕК ТИ ВИ

Саже так: У раду су пред ста вље ни опус и исто риј ски раз вој про фе си ја 
спе ци ја ли ста за поли тич ко кому ни ци ра ње. Опи сан је наста нак и раз вој раз-
ли чи тих спе ци ја ли зо ва них делат ни ка у делу инфор ма ци о но-кому ни ка ци о ног 
систе ма који функ ци о ни шу као про фе си о нал ни поли тич ки кому ни ка то ри. 
Раз ма тра ни су, из исто риј ске, ана ли тич ке пер спек ти ве и на систе ма ти-
зо ван начин, наста нак и раз вој раз ли чи тих делат но сти у окви ру про фе си ја 
поли тич ког кому ни ци ра ња: од медиј ских после ни ка, пре ко мар ке тин шких 
и струч ња ка за одно се с јав но шћу, савет ни ка, спин-док то ра и огла ши ва ча. 
Ука за но је на дели кат не нијан се у про жи ма њу њихо вих про фе си о нал них дело-
ва ња, упо зо ра ва ју ћи на сло же ност задо во ље ња инте ре са јав не сфе ре у демо-
крат ском поли тич ком дис кур су. Има ју ћи у виду прак су али и оба ве зу ју ће 
етич ке кодек се у дело ва њу пред мет них стру ка, закљу чу је мо да се раз вој про-
па ганд них сред ста ва и про фе си ја у про це су поли тич ке кому ни ка ци је не може 
схва та ти јед но знач но добро или лоше, те да у демо крат ском циљу задо во-
ље ња јав ног инте ре са, струч на јав ност стал но тре ба да има на уму мисао: у 
бор би поли тич ких про та го ни ста не сме ју пре вла да ти пар ти ку лар ни инте-
ре си поје ди на ца или поли тич ких орга ни за ци ја. 

Кључ не речи: ПОЛИ ТИЧ КО КОМУ НИ ЦИ РА ЊЕ, ПОЛИ ТИЧ КИ МАР-
КЕ ТИНГ, ПОЛИ ТИЧ КИ ПР, ПОЛИ ТИЧ КО ОГЛА ША ВА ЊЕ
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Увод

У насто ја њу да ути чу на дру штво при ме ре но задо во ље њу соп стве них 
инте ре са, сви поли тич ки акте ри од држав ни ка до син ди кал них вођа и 
теро ри ста ува жа ва ју зна чај сред ста ва ефи ка сне поли тич ке кому ни ка ци-
је, као важног пред у сло ва успе шне интер вен ци је у јав ној деба ти и одлу-
чи ва њу. Прем да су учин ци спе ци ја ли ста за поли тич ко кому ни ци ра ње на 
ста во ве и пона ша ње у јав ној сфе ри тешко мер љи ви егзакт ним мето да-
ма, рас про стра ње ност ових про фе си ја бази ра на је на уве ре њу да посто је 
резул та ти који оправ да ва ју знат ну потро шњу вре ме на и ресур са. Иску-
ства акте ра у поли тич ким бор ба ма све до че да су често интер пре та ци је 
дога ђа ја у кам па ња ма и дру гим видо ви ма поли тич ког дело ва ња ути цај-
ни је од дога ђа ја самих.

Без ма ло пре јед ног века, Вал тер Лип ман је запа зио да се демо крат-
ска прак са нашла на пре крет ни ци, кад су у њој, кра јем Првог свет ског 
рата, поли тич ки акте ри поче ли да упо тре бља ва ју раз ли чи те стра те ги је 
уве ра ва ња. Запра во, одли ке поли тич ког про це са из теме ља су мења не 
још од раног 19. века, поступ ним про ши ри ва њем пра ва гла са на све шире 
сло је ве гра ђа на и поја вом масов ног кому ни ци ра ња. Уме сто колек тив но 
оформ ље не воље про све ће них, обра зо ва них и имућ них мушка ра ца која 
је до тада усме ра ва ла поли тич ко дело ва ње, масе су, кори сте ћи сво је пра-
во гла са, поче ле да ути чу на поли тич ки про цес. Пока за ло се тада да је 
јав но мње ње под ло жно обли ко ва њу и мани пу ла ци ји. У свр ху про из во-
ђе ња, кон стру и са ња јав ног мње ња, поја ви ле су се нове про фе си је про-
па ган ди ста или пред став ни ка за штам пу, чији је посао био да ути чу на 
изве шта ва ње нови на ра о сво јим кли јен ти ма.

С пове ћа њем уло ге меди ја у посре до ва њу изме ђу поли ти ча ра и јав-
но сти, осна жи вао је и ути цај про па ган ди ста и пред став ни ка за штам пу 
у инду стри ји поли тич ких одно са с јав но шћу. Крај 20. века донео је убр-
за ни раз вој ових трен до ва и, у њихо вој функ ци ји, све софи сти ци ра ни јих 
сред ста ва, чине ћи – понај ви ше посред ством елек трон ских и штам па-
них меди ја – да се поли тич ка прак са одви ја пред гло бал ном публи ком. 
Кому ни ко ло зи запа жа ју да кључ на про из вод на сна га на почет ку тре ћег 
миле ни ју ма поста ју инфор ма ци је (Радој ко вић, Стој ко вић, 2004: 162) и 
да се моћ инфор ма ци о но-кому ни ка ци о них систе ма уве ћа ва брзим раз-
во јем инфор ма ци о них тех но ло ги ја. Вал тер Лип ман је наро чи то ука зао 
на пре ва зи ђе ност инду стриј ске, еко ном ске или поли тич ке рево лу ци је у 
модер ном добу, и као зна чај ну одли ку савре ме них дру шта ва навео „рево-
лу ци ју која се зби ва у уме ћу ства ра ња при стан ка код оних над који ма се 
вла да...” (Lip pman, 1954 (1922)).
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1.Специјалистизаполитичкокомуницирање

Уве ћа ње зна ча ја меди ја у поли тич ком дис кур су у 20. веку пра тио је брз 
раз вој нових про фе си ја које су усме ре не на ефи ка сну раз ме ну поли тич ких 
пору ка – про фе си о нал них про па ган ди ста. Од свог настан ка, овај „бизнис” 
је брзо напре до вао, буду ћи да се годи шње само у Аме ри ци одр жи при бли-
жно 500.000 избо ра на раз ли чи тим ниво и ма, и утро ши више од мили јар ду 
дола ра на кому ни ка ци ју у кам па ња ма. Поли тич ки кон сул тан ти дела ју у 
разно вр сним или су спе ци ја ли зо ва ни за одре ђе не обла сти; про це њу је се да 
је у опти ца ју више од 56 раз ли чи тих кате го ри ја посло ва у обла сти ма поли-
тич ког кому ни ци ра ња. У про фе си о нал ном дело ва њу ових спе ци ја ли стич-
ких гру па у окви ру инфор ма ци о но-кому ни ка ци о ног систе ма упо тре бља ва 
се скуп срод них кому ни ко ло шких зна ња и вешти на. Пред мет не про фе си је 
су нерет ко међу соб но функ ци о нал но пове за не, али их раз два ја „инстру-
мен тал на и етич ка про ва ли ја” (Радој ко вић, Стој ко вић, 2004: 160-162). 
Обич но се као нај за сту пље ни је про фе си о нал не гру пе у лита ра ту ри наво де: 
нови на ри – чија је уло га при ку пља ње, обра да и обја вљи ва ње инфор ма ци ја; 
струч ња ци који се баве огла ша ва њем – дакле, у спе ци ја ли зо ва ним аген ци-
ја ма пове зу ју еко ном ски под си стем дру штва са потро ша чи ма; про фе си о-
нал ци у обла сти одно са с јав но шћу – са задат ком успо ста вља ња ефек тив не 
кому ни ка ци је изме ђу кли је на та који при па да ју поли тич ком под си сте му 
и јав но сти; и уже спе ци ја ли зо ва ни про фе си о нал ци у обла сти поли тич ког 
мар ке тин га: спин-док то ри и савет ни ци – кон сул тан ти. 

Кон флик ти који се нерет ко јавља ју у интер ак ци ји ових делат но сти и 
про фе си ја обич но про из ла зе из раз ли чи те при ро де посло ва, али често 
су после ди ца и непо ду да р них етич ких прин ци па који ма се про фе си о-
нал не гру пе руко во де.1 На при мер, ПР аген ци је или одго ва ра ју ће слу жбе 
држав не или пар тиј ске адми ни стра ци је оба вља ју спек тар актив но сти у 
доме ну поли тич ких одно са с јав но шћу: саоп шта ва ње на кон фе рен ци ја-
ма за штам пу, бри фин зи ма, и томе слич но. Како би ове пору ке биле пре-
не те јав но сти, про фе си о нал ци за ПР теже да ани ми ра ју али чак и корум-
пи ра ју меди је и нови на ре (уко ли ко „регу лар ним” поступ ком не оства-
ре одго ва ра ју ћи резул тат). Сто га је Џозеф Пули цер, засту па ју ћи иде ју 
неза ви сно сти нови нар ске бран ше, исти цао нео п ход ност да нови нар ство 
буде не само неко мер ци јал но, већ анти ко мер ци јал но, како би било уте-
ме ље но и при хва ће но као про фе си ја. С дру ге стра не, међу струч ња ци-
ма посто је увер љи ве тезе, да се потре ба за спе ци ја ли сти ма за ПР јави ла 

1 Због тога појединац не може бити истовремено нпр. професионални новинар и 
експерт за односе с јавношћу, премда током професионалне каријере појединац 
има могућност да промени свој избор између ове две струке. Овај професионални 
трансфер се много чешће одвија у смеру новинарство – послови ПР-а. 
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ради огра ни ча ва ња ути ца ја соци јал но анга жо ва ног нови нар ства које је 
кра јем 19. века у Аме ри ци аги то ва ло про тив круп них капи та ли ста који 
су насто ја ли да уве ћа ва ју свој про фит. 

Дело твор ност поли тич ког огла ша ва ња тако ђе је огра ни че на. Ако пође-
мо од пре ми се да огла ша ва ње пред ста вља пла ће но медиј ско пре но ше ње 
пору ка над чијим обли ко ва њем поли ти чар има пот пу ну кон тро лу – може-
мо да дође мо до закључ ка да је упра во у ово ме садр жа на огра ни че ност овог 
вида поли тич ког кому ни ци ра ња. Наи ме, чиње ни ца да је јав ност све сна 
да огла ше на поли тич ка пору ка нај не по сред ни је изра жа ва иде је и инте ре-
се спон зо ра огла ша ва ња, при ма о ца пору ке про во ци ра да се дис тан ци ра 
од ње. Прем да не оспо ра ва мо уло гу огла ша ва ња у поли тич ком дис кур су, 
пока за ло се да су дру ги видо ви кому ни ка ци је у овом про це су ефи ка сни-
ји. Поли тич ки акте ри су пре по зна ли „отво ре не меди је”2 као целис ход ни-
је сред ство за оства ре ње сво јих циље ва, буду ћи да им је у теле ви зиј ским 
еми си ја ма, на при мер, омо гу ће но да се непо сред но екс по ни ра ју.

Насту па њем поли тич ког акте ра у отво ре ним меди ји ма обич но упра-
вља ју про фе си о нал ни савет ни ци за одно се с јав но шћу, који нерет ко „про из-
во де” дога ђа је захва љу ју ћи који ма поли ти ча ри доби ја ју бес пла тан публи-
ци тет. За раз ли ку од огла ша ва ња, у отво ре ним меди ји ма се зама гљу је доми-
на ци ја поли тич ких акте ра: уред ник еми си је и нови нар су одго вор ни за ода-
бир еми то ва них саунд бај то ва и тума че ња; пору ке поли ти ча ра су аутен тич-
ни је и при вид но спон та ни је, те се пове ћа ва њихо ва веро до стој ност. Како 
би успе шни је пре ва зи ла зи ли ризи ке у „аре ни” отво ре них меди ја, поли ти-
ча ри анга жу ју про фе си о нал це спе ци ја ли зо ва не за поли тич ко кому ни ци-
ра ње. При томе, поје ди ни поли ти ча ри допу шта ју савет ни ци ма анга жо ва ње 
у нај ма њој мери, у мини мал ним аспек ти ма кам па ње који ма се уоб ли ча ва 
њихов имиџ. Међу тим, зада так савет ни ка је да кли јен тов наступ оства ри 
аде ква тан ефе кат, да се афир ми ше цело ви та поу зда на пред ста ва. Анга жо-
ва ње струч ња ка под ра зу ме ва више ди сци пли нар не посло ве: осим бавље ња 
спо ља шњим мани фе ста ци ја ма, они тре ба да буду и соци јал ни пси хо ло зи 
и стра те зи вешти у пред ви ђа њу и сани ра њу непла ни ра них и неже ље них 
моме на та кам па ње.

2 Термин отворени медији користи се како би се праксе које потпадају под политички 
маркетинг и односе с јавношћу диференцирале од оглашавања.
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2.Историјатипрофесионализацијаделатности

2.1. Поли тич ки мар ке тинг

У Првом свет ском рату пока зао се допри нос публи ци те та успе шно-
сти поли тич ких и вој них под ви га. Уви дев ши зна чај ефи ка сног пси хо ло-
шког дело ва ња на људе, њихо ви акте ри су под сти ца ли упо тре бу сред ста-
ва масов ног кому ни ци ра ња у ове свр хе. Два де се тих годи на про шлог века 
про па ган да се инсти ту ци о на ли зу је у окви ру држав ног апа ра та, међу тим, 
тек у зачет ку, при ме на мето да и тех ни ка поли тич ког мар ке тин га у том 
пери о ду још не нали ку је сло же ној и изгра ђе ној кон цеп ци ји поли тич ке 
про па ган де. Наста нак поли тич ког мар ке тин га у сми слу при ме не модер-
них инстру мен та ри ја и мето до ло ги је истра жи вач ког при сту па озна ча ва 
Рузвел то ва кам па ња 1936. годи не у Аме ри ци. 

У Аме ри ци је три де се тих годи на про шлог века осно ван Наци о нал-
ни цен тар за истра жи ва ње јав ног мње ња (Nati o nal Opi nion Rese arch Cen-
tre), у којем су упо ре до врше на истра жи ва ња могућ но сти нових меди ја. 
Штам па ни меди ји су, дои ста, врши ли пред из бор на истра жи ва ња јав ног 
мње ња још од 1924. годи не, али је прво струч но истра жи ва ње спро вео 
Галуп 1932, за потре бе кан ди да та за секре та ра држа ве Ајо ва. Усле ди ло 
је фор ми ра ње прве про фе си о нал не аген ци је за упра вља ње избор ним 
кам па ња ма која је при ме њи ва ла иску ства из одно са с јав но шћу и огла-
ша ва ња. Осно ва ли су је Клем Вита кер и Лео не Бак стер 1933. годи не у 
Лос Анђе ле су, и зва ла се „Cam pa igns”. У наред ном два де се то го ди шњем 
пери о ду струч ња ци ове аген ци је били су успе шно анга жо ва ни у мно гим 
избор ним кам па ња ма. Науч но засно ва ну прог но стич ку функ ци ју истра-
жи ва ња јав ног мње ња раз вио је Ропер, који је, захва љу ју ћи поу зда но сти 
свог мето да, у току три де се тих и четр де се тих годи на три пута педви део 
реи збор Рузвел та за пред сед ни ка САД. 

Почет нич ки недо ста ци су се пре ва зи ла зи ли раз во јем делат но сти које 
су поста ја ле неза о би ла зан фак тор у кон ци пи ра њу и прог но за ма избор них 
кам па ња. У САД се убр зо фор ми рао зна тан број мар ке тин шких аген ци ја 
које су оку пља ле све струч ни је кадро ве. Низ годи на нај у спе шни ју аген ци-
ју за поли тич ки мар ке тинг „Public Affa irs Analysts”, води ли су демо кра та 
Напо ли тан и репу бли ка нац Вајт, који је 1980. постао виши савет ник пред-
сед ни ка Рега на. Успе шни је аген ци је у Аме ри ци данас су „Cam pa ign Mana-
ger” или „Ari sto le Indu stri es”. Оне оку пља ју вели ки број поли тич ких кон сул-
та на та и струч ња ка за разно род не услу ге – спе ци ја ли зо ва них услед усло-
жња ва ња про це са поли тич ког кому ни ци ра ња. (Сла ву је вић, 2005: 33-37)

У Вели кој Бри та ни ји је почет не поку ша је у истра жи ва њу јав ног мње-
ња успе шно пред у зи мао Т. Хари сон, који је 1937. годи не фор ми рао истра-
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жи вач ку уста но ву „Mass Obser va tion”. Тек касних педе се тих, међу тим, 
ана ли ти ча ри у Бри та ни ји почи њу да кори сте истра жи ва ње јав ног мње ња 
за потре бе поли ти ке, али су срод не делат но сти на овим про сто ри ма још 
дуго биле непо пу лар не. У вре ме избо ра 1945. у Бри та ни ји је посто ја ла је 
само јед на аген ци ја за поли тич ка истра жи ва ња – „Gal lup”. Теле ви зиј ске 
про мо ци је пар ти ја зажи ве ле су 1951, да би изме ђу 1955. и 1964. годи не 
„пар тиј ска медиј ска про дук ци ја” сна жни је дело ва ла. Прве про фе си о нал-
но реа ли зо ва не кам па ње на Остр ву про мо ви са ле су Мар га рет Тачер, кра-
јем седам де се тих и почет ком почет ком осам де се тих годи на. У послед њој 
деце ни ји про шлог века, број мар ке тин шких аген ци ја у Вели кој Бри та ни ји 
спе ци ја ли зо ва них за поли тич ки мар ке тинг уве ћао се до сто ти нак. (Сла-
ву је вић, 2005: 33-37) 

У Фран цу ској, поче ци про фе со на ли за ци је делат но сти у обла сти поли-
тич ког мар ке тин га дати ра ју из 1965–1966. годи не. На зах тев Пом пи дуа, 
пред сед ни ка вла де, у циљу пред ви ђа ња резул та та пар ла мен тар них избо-
ра, тада је осно ва на спе ци ја ли зо ва на саве то дав на инсти ту ци ја „Услу ге и 
мето ди”, на чијем челу је био Мишел Бон гран, испред 120 сарад ни ка (поли-
тич ки комен та то ри, струч ња ци за ПР, реклам ни струч ња ци и инже ње ри). 
Годи не 1968, Бон гран је ство рио саве то дав ну аген ци ју МБСА, све де ни је 
струк ту ре, гру пу оспо со бље ну да се хитро моби ли зу је и пре ма потре би 
анга жу је нај бо ље рас по ло жи ве струч ња ке. Гру па је има ла језгро од све га 
6-15 струч ња ка, стал но је запо шља ва ла нове и мла де сарад ни ке који су се 
често мења ли, а потом углав ном осни ва ли соп стве не успе шне аген ци је. 
Они су с Бон гра ном допри не ли афир ма ци ји „фран цу ске шко ле поли тич-
ког мар ке тин га”. Неки од савет ни ка су били про фе си о нал но засту пље ни 
коли ко су нала га ле потре бе јед не кам па ње, а дру ги су се инте гри са ли у 
апа рат неке од пар ти ја.

Европ ски и аме рич ки мар ке тин шки струч ња ци поче ли су да сара ђу ју 
при ли ком сусре та Аме ри кан ца Џозе фа Напо ли та на и Фран цу за Мише ла 
Бон гра на, руко во ди ла ца нај ве ћих кам па ња које су икад вође не у њихо-
вим земља ма. Раз ме нив ши иску ства, они су успо ста ви ли наче ла међу на-
род ног удру же ња које оку пља нај у спе шни је поли тич ке савет ни ке широм 
све та који има ју иску ство у руко во ђе њу наци о нал ном кам па њом у сво јој 
земљи. Тако је наста ла Међу на род на асо ци ја ци ја поли тич ких савет ни ка 
(IAPC); усле ди ло је осни ва ње аме рич ке асо ци ја ци је (AAPC) и Европ ског 
удру же ња поли тич ких савет ни ка (EAPC). У њихо вом члан ству су нај у-
глед ни ји струч ња ци за раз ли чи те обла сти чије се тех ни ке при ме њу ју у 
прак си поли тич ког кон сал тин га.
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2.1.1. Про фе си ја савет ни ка – кон сул тан та

Као пре те ча ове про фе си је, у лите ра ту ри се поми ње чак ста ро рим-
ски бесед ник Цице рон, аутор спи са „При руч ник за избор ну про па ган ду” 
којим је поку шао да помог не свом бра ту да буде иза бран за кон зу ла. Про-
фе си ја поли тич ког савет ни ка у савре ме но доба уте ме ље на је у Аме ри ци 
почет ком про шлог века. У Евро пи се чешће кори сти израз савет ни ци у 
поли тич кој, соци јал ној и инсти ту ци јал ној кому ни ка ци ји, или савет ни-
ци у кому ни ка ци ји с јав ним мње њем. Коор ди на те ове стру ке поста вио је 
пси хо лог и стра тег (касни је и мини стар) Џејмс Фер ли. Он је 1933. годи-
не помо гао у орга ни за ци ји избор не кам па ње која је Френ кли на Рузвел та 
дове ла на место пред сед ни ка Аме ри ке. Он је први поса ве то вао свог кан-
ди да та да гово ри пре ко ради ја, како би дошао до изра жа ја његов суге сти-
ван глас који ули ва пове ре ње. Сти ли зо вао је његов изглед нагла ша ва ју ћи 
ари сто крат ско држа ње, које је потен ци ран упо тре бом моно кла. 

У усло ви ма када су поли тич ке стран ке тешко при вла чи ле бира че, а 
има ле и про блем недо стат ка сред ста ва за финан си ра ње, расла је потре-
ба за фигу ром поли тич ког савет ни ка. Већ почет ком 1950-их кан ди да ти у 
демо крат ским земља ма се рет ко усу ђу ју да кре и ра ју свој имиџ без подр-
шке струч ног савет ни ка, чија се функ ци ја уса вр ша ва ла упо ре до са раз-
во јем сред ста ва за кому ни ка ци ју и истра жи ва ње јав ног мње ња. Данас 
је поли тич ки савет ник висо ко спе ци ја ли зо ва ни струч њак који пред ла же 
нај бо љи начин да се кан ди дат пла си ра на избор ном тржи шту, избе га ва ју-
ћи при томе мани пу ла тив не мето де. У том циљу он тума чи испи ти ва ња, 
дефи ни ше кому ни ка циј ску стра те ги ју, одре ђу је одго ва ра ју ћа сред ства, 
при пре ма гово ре и ефи ка сне пору ке. Њего во анга жо ва ње се не сво ди на 
избор не при ли ке; он сва ко днев но саве ту је поли ти ча ра како да интер ве-
ни ше у поли тич ки сло же ним ситу а ци ја ма, какву стра те ги ју да при ме-
ни у слу ча ју непред ви ђе них поли тич ких окол но сти и како да се одно си 
пре ма про тив ни ци ма. За раз ли ку од ама те ра, поли тич ки савет ник је пре 
све га про фе си о на лац који делу је осло бо ђен стра нач ких огра ни че ња и 
неспу тан иде о ло шком зајед ни цом, што зна чи да исти поли тич ки савет-
ник може буде анга жо ван од стра не раз ли чи тих поли тич ких табо ра. 

Углед на ита ли јан ска аутор ка у обла сти поли тич ког мар ке тин га Мари-
ја Бру на Пусте то, као основ ну раз ли ку изме ђу реклам ног аген та, аген та за 
одно се с јав но шћу и поли тич ког савет ни ка наво ди спо соб ност савет ни ка да 
истог тре на дефи ни ше, захва љу ју ћи иску ству, реал не могућ но сти кан ди-
да та да оства ри кари је ру у све ту поли ти ке. (Пусте то, 1996: 26-30) Савет ник 
тре ба да буде лич ност све стра них сазна ња и спо соб но сти, „спе ци ја ли ста 
опште прак се” који раз у ме разно вр сне тех ни ке за које је потреб но анга жо-
ва ти струч ња ке, позна је ква ли та тив не и кван ти та тив не тех ни ке изве де не 
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из кла сич ног мар ке тин га, као и поли тич ку, еко ном ску и соци јал ну ситу-
а ци ју у реги ји. Он осми шља ва акци ју и бави се терен ским радом, пру жа 
и инте лек ту ал ну и опе ра ци о нал ну помоћ у исти мах. При ли ком пла ни ра-
ња стра те ги је кам па ње, он је спо со бан да при ку пи реле вант не подат ке и 
укр сти их са иде о ло шком плат фор мом и оче ки ва њем јед не попу ла ци је. У 
том сми слу, он је дијаг но сти чар. Потом одре ђу је дру гу фазу кам па ње, тј. 
кан ди да ти ма изно си свој пред лог стра те ги је, а затим, на осно ву њихо вог 
опре де ље ња, пажњу покла ња пре ци зи ра њу стра те шке око сни це кам па ње 
и акци о них тема. (Бон гран, 1998: 99-115) Нај зад, савет ник мора да буде и 
вешт посред ник и добар коор ди на тор, спре тан да уште ди вре ме и енер ги-
ју, добрим избо ром саго вор ни ка и орга ни зо ва њем ефи ка сних сусре та. 

Бон гран опи су је иде ал ни про фил савет ни ка: он под ра зу ме ва поли-
тич ку зре лост, уме ће да диску ту је с мером, као и да ефект но пре не се 
сво ју пору ку. Под ра зу ме ва се уни вер зи тет ско обра зо ва ње упот пу ње но 
иску ством на тере ну, карак тер на, али не и непри ла го дљи ва лич ност. 
(Бон гран, 1998: 105-108) Савет ни ци мора ју бити бли ски сарад ни ци, људи 
од пове ре ња, с пра вом да изри чу кри ти ку. 

У САД се пре фе ри ра ју они поли тич ки савет ни ци који дела ју у сво јим 
хипер спе ци ја ли зо ва ним струк ту ра ма и раде само стал но, орга ни зу ју ћи 
тимо ве струч них сарад ни ка за сва ку поје ди нач ну избор ну кам па њу. То им 
омо гу ћа ва да раде с неко ли ко кан ди да та, чак и у раз ли чи тим држа ва ма, 
одно сно да не дођу у опа сност да сво је саве те про да ју искљу чи во кан ди да-
ти ма из јед не стран ке. У мно гим земља ма, међу тим, функ ци ја поли тич-
ког савет ни ка није дости гла одго ва ра ју ћи про фе си о нал ни углед нити је 
засту пље на у потреб ној мери. Наи ме, поли ти ча ри се нерет ко при бо ја ва ју 
ризи ка да зади ра ње у њихо ву при ват ност може поста ти опа сно. Кан ди да ти 
који су непо вер љи ви пре ма струч ња ци ма изван сво је стран ке, дају пред-
ност волон те ри ма у поро ди ци или међу при ја те љи ма из сво је поли тич ке 
гру па ци је. Тако ђе, и мно ге аген ци је избе га ва ју да се спе ци ја ли зу ју у овој 
делат но сти, стра ху ју ћи да не буду поли тич ки „ети ке ти ра не”, што би ство-
ри ло непо ве ре ње код оста лих кли је на та и оте жа ло буду ће посло ва ње. 

У про фе си ји поли тич ког савет ни ка посто је спе ци ја ли сти уни вер зал-
них спо соб но сти који су у ста њу осми сле гло бал ну мар ке тин шку стра-
те ги ју и воде кам па њу у цели ни, али за сва ку од обла сти потреб но је 
више спе ци ја ли ста који рас по ла жу позна ва њем уско струч них тех ни ка 
и вешти на. Зато су обра зо ва не аген ци је које оку пља ју раз ли чи те зана те, 
мада се често у спе ци фич ним ситу а ци ја ма анга жу ју и сарад ни ци са стра-
не. Фор ми ра не су и асо ци ја ци је с мешо ви тим руко вод ством (join ven tu re), 
у наме ри да европ ски и аме рич ки савет ни ци пру жа ју услу ге у земља ма 
„тре ћег све та”, сход но њихо вим при ли ка ма. Тако је ство ре на иде ја о међу-
на род ном поли тич ком савет ни ку, која под ра зу ме ва да се нај ква ли фи ко-
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ва ни ји струч ња ци оспо со бе да интер ве ни шу у раз ли чи тим земља ма уз 
терен ску помоћ наци о нал них сарад ни ка. 

Нај ве ћи број поли тич ких савет ни ка у Аме ри ци ради за Демо крат ску 
пар ти ју, мада у овој земљи посто ји одлич на коха би та ци ја изме ђу демо-
крат ских и репу бли кан ских поли тич ких савет ни ка. Тако су дво ји ца нај-
у спе шни јих, из супрот ста вље них табо ра, осно ва чи нај по зна ти је аген ци-
је на аме рич ком тржи шту – „Public Affa irs Analysts”. У Евро пи, међу тим, 
чини се да није у изгле ду таква врста зајед ни штва, буду ћи да се нај ве ћи 
број савет ни ка опре де љу је изме ђу вла да ју ће већи не и опо зи ци је, испо-
ља ва ју ћи међу соб ну нето ле рант ност. (Бон гран, 1998: 119-124)

2.1.2. Спин-док тор

Спин-док тор је зани ма ње усме ре но на моде ли ра ње одно са поли тич-
ких акте ра и шире јав но сти. Извор но, реч спин је акро ним од син таг ме 
Sig ni fi cant Pro gress in the News, који су кори сти ли спе ци ја ли сти за одно се 
с јав но шћу у Stra te gic Defen se Ini ti a ti ve (SDI) сре ди ном 1980-их у Аме-
ри ци. Појам спи на поти че од поте за иско ше ног уда ра ња лоп те да би она 
рота ци јом про ме ни ла пра вац, а про тив нич ки играч био зава ран. Реч 
док тор бла го иро нич но ука зу је на софи сти ци ра ност ове опе ра ци је. Овај 
тер мин се упо тре бља ва и с пежо ра тив ном коно та ци јом кад се мисли на 
тен ден ци о зно при ка зи ва ње дога ђа ја које укљу чу је вар љи ве и висо ко ма-
ни пу ла тив не так ти ке. У поли ти ци спин-док тор оси гу ра ва пово љан угао 
гле да ња на неку потен ци ја но непо вољ ну вест или поли тич ку одлу ку, а у 
корист неког поли ти ча ра или пар ти је. 

Спин-док то ри делу ју као дело ви медиј ског тима чији је зада так нај-
че шће да про ме не пред ста ву у јав но сти о неком дога ђа ју, мини ма ли зу ју-
ћи нега ти ван публи ци тет поли ти ча ра или пар ти је, тако што инфор ма ци је 
пред ста вља ју на нај а фир ма тив ни ји начин за оно га ко их анга жу је. Неке од 
тех ни ка спи на укљу чу ју: селек тив но цити ра ње, селек ти ван избор пре до-
че них чиње ни ца, пори ца ње непо ри ца њем (non-denial denial), фор му ли са-
ње на начин који потвр ђу је непро ве ре не, недо ка за не „исти не”, упо тре бу 
еуфе ми за ма у при кри ва њу... Спин-тех ни ке под ра зу ме ва ју и одла га ње или 
пре ћут ки ва ње непо жељ них вести, чиме се скри ва ју зна чај ни дога ђа ји.3 

У послед њих два де се так годи на спин-док тор ство је поста ло јед на од нај-
це ње ни јих поли тич ких вешти на. Бри тан ски пре ми јер Блер наро чи то је држао 
до ове делат но сти, па је запо слио инте ли гент не и веште спин-док то ре Пите ра 
Мен дел со на и Ала сте ра Кем бе ла да осми шља ва ју њего ве јав не насту пе. 
3 Познат је случај једне владине службенице за ПР која је угрозила свој посао послав-

ши, 11. септембра 2001, имејлом фразу: „добар дан за скривање лоших вести”.
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2.2. Поли тич ки одно си с јав но шћу

Едвард Л. Бер нејс је у књи зи „Одно си с јав но шћу” опи сао раз вој тех-
ни ка које су у ево лу ци ји одно са с јав но шћу кори шће ни кроз веко ве. У 
фран цу ској Декла ра ци ји о пра ви ма чове ка, про кла мо ва но је – као јед но 
од нај ва жни јих наче ла – пра во на сло бод но изра жа ва ње мисли, а јед но 
од нај е фи ка сни јих ору ђа Фран цу ске рево лу ци је била је упра во при ме на 
спе ци фич них оно вре ме них видо ва одно са с јав но шћу. Број на сред ства 
тада су кори шће на за обли ко ва ње јав ног мње ња: књи ге, пам фле ти, нови-
не, позор ни ца... Аме рич ка Декла ра ци ја о неза ви сно сти тако ђе пока зу је 
уло гу поли тич ких одно са с јав но шћу у одре ђе ном исто риј ском пери о ду. 
(Блек, 2003: 217)

Одно си с јав но шћу су вели ки полет дожи ве ли у САД и Вели кој Бри та-
ни ји после свет ских рато ва. Домо ви на ПР-а је Аме ри ка, где је овај појам 
први пут упо тре бљен. Пре ма Енци кло пе ди ји „Бри та ни ка”, тер мин ПР је 
пре ми јер но упо тре био аме рич ки пред сед ник Томас Џефер сон, обра ћа-
ју ћи се Кон гре су 1807. годи не, а 1882. про фе сор Дор ман Итон је одр жао 
прво пре да ва ње на ову тему на Уни ве зи те ту Јејл. Прво оде ље ње за ПР у 
Аме ри ци фор ми рао је Џорџ Вестинг ха ус 1889. годи не, у сво јој кор по ра-
ци ји „Вестинг ха ус елек трик”, са задат ком да се ста ра о одно си ма пред у зе-
ћа с вла дом и меди ји ма. Наве де ни дога ђа ји пред ста вља ју почет не кора ке 
у про фе си о на ли за ци ји делат но сти ПР-а. Први при зна ти струч њак за ПР 
био је (бив ши нови нар) Ајви Ли. Изу зе тан рено ме сте као је вештим анга-
жо ва њем у јед ном рудар ском гра ду после штрај ка и крво про ли ћа руда-
ра, саве ту ју ћи вла сни ке руд ни ка како да насту пе пре ма штам пи и уми ре 
згро же ну јав ност. 

Поли тич ки одно си с јав но шћу раз ви ли су се у Аме ри ци из кор по ра тив-
них одно са с јав но шћу. У усло ви ма про ши ре ног пра ва гла са и јав не кон-
тро ле кор по ра тив не актив но сти, моћ ни аме рич ки капи та ли сти поку ша-
ва ли су да упра вља ју јав ним мње њем, запо шља ва ју ћи кадро ве као што је 
био Ајви Ли, који је 1904. годи не отво рио прву саве то дав ну аген ци ју, раде-
ћи углав ном за инду стри ју угља и желе зни це. Поли ти ча ри су при хва ти ли 
наче ла и мето де кор по ра тив них одно са с јав но шћу. Годи не 1917, аме рич ки 
пред сед ник Вил сон је осно вао Саве зну коми си ју за јав но инфор ми са ње да 
упра вља јав ним мње њем током Првог свет ског рата. Зна ња и нове вешти-
не сте че не током рата, мно ги бив ши слу жбе ни ци аме рич ког Крил коми ти 
(Creel Com mit tee), при ме њи ва ли су у после рат ној инду стри ји и трго ви ни. 
Међу њима је био и Едвард Бер нејс, који је 1923. годи не у Њујор ку обја вио 
књи гу „Кри ста ли зо ва ње јав ног мње ња” – први уџбе ник који се бавио прак-
сом одно са с јав но шћу. Исте годи не аутор је одр жао курс о прин ци пи ма, 
прак си и ети ци одно са с јав но шћу на Уни вер зи те ту у Њујор ку. 
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У Аме ри ци је 1928. годи не Демо крат ска стран ка осно ва ла стал но оде-
ље ње за ПР, а репу бли кан ци су то сле ди ли 1932. годи не. Поло жај пре ми-
је ро вог секре та ра за одно се с меди ји ма увео је Рем зи Мек до налд 1929. 
годи не. Ови дога ђа ји зва нич но обе ле жа ва ју поче так раз во ја про фе си о-
нал них одно са с јав но шћу, мада су се, пак, прак ти ча ри ПР-а још дуги низ 
годи на бори ли за ста тус про фе си је пот пу но одво је не од новин ских аген-
ци ја. Први про фе си о нал ци углав ном су заку пљи ва ли про стор и вре ме у 
меди ји ма за рачун сво јих кли је на та. Усле ди ла је вели ка еко ном ска кри-
за 1932/33. годи не и потом Дру ги свет ски рат, који су уна пре ди ли зна чај 
кому ни ка ци ја с јав но шћу. „Cam pa igns”, аген ци ја коју су тада у Лос Анђе-
ле су осно ва ли Вита кер и Бак стер, била је запра во прва про фе си о нал на 
аген ци ја за одно се с јав но шћу. Дан Нимо то обја шња ва чиње ни цом да су 
се у Кали фор ни ји више него у оста лим аме рич ким држа ва ма рефе рен ду-
ми при ме њи ва ли за реша ва ње поли тич ких пита ња, те су у том окру же њу 
наро чи то осе тљи вог јав ног мње ња поли тич ки савет ни ци гото во пре у зе ли 
уло гу поли тич ких стра нач ких орга ни за ци ја.4 Из „Cam pa igns Inc.” раз ви ла 
се, како је Нимо нази ва – наци о нал на „услу жна инду стри ја”, која је олак-
ша ла поли тич ку кому ни ка ци ју изме ђу стра на ка, кан ди да та и јав но сти, 
истра жи ва ла јав но мње ње, осми шља ва ла и про из во ди ла публи ци тет и 
про па ганд не мате ри ја ле, при ку пља ла сред ства и саве то ва ла поли тич ке 
акте ре. (McNa ir, 2003: 128-129) 

Захва љу ју ћи више пута бира ном аме рич ком пред сед ни ку Фран кли-
ну Рузвел ту (који је схва тао зна чај доброг инфор ми са ња јав но сти за успех 
сво јих рефор ми), забе ле жен је нај бр жи раз вој делат но сти ПР-а. Годи не 
1947. фор ми ра но је аме рич ко, потом 1955. и међу на род но удру же ње за 
ПР. До седам де се тих је у Аме ри ци било на сто ти не поли тич ких савет ни ка 
и кон сул тант ских аген ци ја, а њихов број је растао у Вели кој Бри та ни ји и 
дру гим држа ва ма.

У Бри та ни ји је још 1908. годи не Мини стар ство финан си ја има ло порт-
па ро ла за спољ ну поли ти ку. Први апа рат за упра вља ње меди ји ма ство ри-
ла је Бри тан ска вла да током Првог свет ског рата – Offi cial Press Bure au. 
После Дру гог свет ског рата, мно ги слу жбе ни ци који су ради ли у оде ље њу 
за одно се с јав но шћу при Ору жа ним сна га ма и Мини стар ству за инфор ма-
ци је, уса вр ша ва ли су стру ку у мир но доп ским усло ви ма. Наци о нал но удру-
же ње локал них и држав них слу жбе ни ка под сти ца ло је локал не вла сти да 
фор ми ра ју слу жбе за одно се с јав но шћу. Пред у зи ма ни су први кора ци ка 
фор ми ра њу про фе си о нал ног инсти ту та за ПР. Инсти тут је фор ми ран на 
ина у гу рал ном састан ку у Инсти ту ту „Сент Брајдс” у Лон до ну, 1948. годи не. 
Први пред сед ник био је сер Сти вен Талентс. Убр зо Инсти тут за сво је чла но-
4 Становништво Калифорније било је етнички и социјално разноликије него у дру-

гим деловима САД, а страначке организације слабе. (Nimmo, 1970: 39) 
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ве обја вљу је књи гу саве та о про фе си о нал ном опхо ђе њу, која касни је пре-
ра ста у кодекс. У Бри та ни ји су име на ПР струч ња ка Пите ра Мен дел со на, 
Тима Бела и бра ће Томас поста ла нео дво ји ва од поли тич ког про це са. 

Нада ље су удру же ња за ПР фор ми ра на и у Мађар ској, Руси ји, Кини, 
Ниге ри ји, Шпа ни ји, Бра зи лу... и дру гим земља ма широм све та, као 
наци о нал не и међу на род не асо ци ја ци је. У неким држа ва ма се мора ју 
задо во љи ти усло ви које про пи су је вла да, мада су у мно гим наци о нал на 
удру же ња без интер вен ци је вла де уста но ви ла пра ви ла ква ли фи ка ци је за 
бавље ње одно си ма с јав но шћу. 

У поре ђе њу с дру гим дело ви ма инфор ма ци о но-кому ни ка ци о ног 
систе ма, сек тор актив но сти спе ци ја ли зо ван за ПР беле жи у послед њих 
два де се так годи на нај ве ћи раст. Наи ме, аме рич ко удру же ње за ПР – PRSA 
твр ди ло је, у мају 2000, да једи но огра ни че ње у овој обла сти пред ста вља 
недо во љан број про фе си о на ла ца. Вели ка потре ба за струч ња ци ма овог 
про фи ла иза зва ла је све изра же ни ји тренд пре ла ска нови на ра из меди ја 
у ове аген ци је и у одго ва ра ју ће вла ди не слу жбе.

Аген ци је за одно се с јав но шћу се суштин ски раз ли ку ју од реклам-
них по томе што „њихо ва уло га није у под сти ца њу про да је робе и услу га 
огла ша ва њем, већ у успо ста вља њу кому ни ка ци је усме ре не на ства ра ње 
повољ не пред ста ве о они ма за које раде”. (Радој ко вић, Стој ко вић, 2004: 
185) Кла сич на рекла ма има мањи интен зи тет убе дљи во сти јер публи ка 
пре по зна је такве садр жа је као пору че не. Кад се, међу тим, пору ке које 
афир ми шу добар имиџ „про ву ку” кроз неиз најм ље ни медиј ски про стор, 
оне има ју већи суге стив ни потен ци јал јер их при ма о ци тре ти ра ју као 
веро до стој ни је. 

Аген ци је за поли тич ки ПР јед на ко пра те и ана ли зи ра ју поље дело ва ња 
свог кли јен та како би иден ти фи ко ва ли и нагла ша ва ли пози тив не чини-
о це. Њихо ви струч ња ци кон ти ну и ра но пра те раз вој поли тич ке ситу а ци-
је у земљи и ино стран ству и пома жу инте ре сним гру па ма у оства ри ва њу 
њихо вих поли тич ких циље ва истак ну тим у кам па ња ма. Ову прак су у у 
Аме ри ци оба вља ју и посеб но оформ ље ни коми те ти за поли тич ке акци-
је (Poli ti cal Action Com mit te es), у који ма раде кон сул тан ти и орга ни за то-
ри поли тич ких кам па ња. Пред мет обра де поли тич ког ПР-а може да буде 
наци о нал но јав но мње ње или свет ска јав ност, у функ ци ји инте ре са поли-
тич ких акте ра. Екс пер ти за ПР су пла ће ни да напра ве добар имиџ свог 
кли јен та и пози ти ван публи ци тет, без обзи ра на њего ве ствар не ква ли те-
те, ради осва ја ња нај ши ре накло но сти. Они обич но кли јен та нај пре суо-
ча ва ју са пред ста вом која у јав но сти посто ји о њему, да би је у сарад њи са 
њим при ла го ди ли и пре о бли ко ва ну ефи ка сном акци јом пре не ли јав но сти 
посред ством меди ја. Као што пози ти ван имиџ ути че на оства ре ње већег 
про фи та у под руч ју еко но ми је, тако доно си гла со ве у обла сти поли ти ке. 



189Спе ци ја ли сти за поли тич ко кому ни ци ра ње – раз вој делат но сти...

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 177-200

У сег мен ту одно са с јав но шћу који се бави упра вља њем кон флик ти-
ма, кон тро ли са њем кри зе и спре ча ва њем нега тив них после ди ца по углед 
кли јен та, нај ја сни је се раз гра ни ча ва функ ци ја пи-раа од мар ке тин га. Уло-
га спе ци ја ли сте за ПР наро чи то је важна у кри зним ситу а ци ја ма, кад је 
нео п ход но суо чи ти се са нега тив ним инфор ма ци ја ма које про бле ма ти зу ју 
углед кли јен та. Кри зне ситу а ци је карак те ри шу изра зи то про бле ма тич ни 
дога ђа ји наста ли услед суко ба инте ре са или непред ви ђе ног инци ден та.

Прак су поли тич ког ПР-а, поред интер них слу жби у инсти ту ци ја ма, 
врше и спе ци ја ли зо ва не кон сул тант ске аген ци је и струч ни поје дин ци, 
само стал ни кон сул та на ти за ПР. У савре ме ним усло ви ма, инте гри са њем 
аген ци ја спе ци ја ли зо ва них за поје ди не кому ни ка циј ске и мар ке тин шке 
услу ге – ПР, огла ша ва ње, мар ке тинг, дизајн, истра жи ва ње тржи шта..., 
родио се нови тип аген ци ја које су спо соб не да пону де кли јен ти ма цело-
вит кому ни ка циј ски про грам. То су ком па ни је за кому ни ка циј ске услу-
ге у чијем саста ву се нала зе воде ће свет ске аген ци је за огла ша ва ње, ПР и 
дру ге про мо тив не и мар ке тин шке актив но сти. (Ђурић, 1992: 70-74)

Бра јан Мек не јр издва ја чети ри типа поли тич ког ПР-а: 1. упра вља ње 
меди ји ма, 2. упра вља ње ими џом, 3. интер на кому ни ка ци ја орга ни за ци-
је, 4. упра вља ње инфор ма ци ја ма. (McNa ir, 2003: 123-152) 

Упра вља ње меди ји ма одре ђу је као актив но сти у про из вод њи меди ја-
ли ја, тј. медиј ски при клад них дога ђа ја у циљу да при ву ку пажњу меди ја, 
кон тро ли шу их или мани пу ли шу њима, очу ва ју при сут ност неке стран-
ке у јав но сти и оси гу ра ју да јав ност пра ти упра во њене интер пре та ци је 
поли тич ких про бле ма и реше ња. Како би се спре чи ли ризи ци насту па 
у „отво ре ни јим меди ји ма”,5 дуе ли ма или кон фе рен ци ја ма за штам пу, 
поли ти ча ру је без бед ни је да анга жу је про фе си о нал це за ПР са задат ком 
да оси гу ра ју при клад ну интер пре та ци ју говор ни ко вих речи, раз ја шња-
ва ју дво сми сле не или про тив реч не при мед бе у саоп ште њи ма за меди је 
или оба вља ју ћи потај не раз го во ре с нови на ри ма. У тој уло зи јавља ју се и 
спин-док то ри. Функ ци ја порт па ро ла је да сва ко днев но пру жа аде кват не 
и меро дав не инфор ма ци је меди ји ма. 

Упра вља ње ими џом се одно си како на поје дин ца тако и на чита ву поли-
тич ку орга ни за ци ју. Имиџ се обли ку је одре ђе ном кому ни ка циј ском стра-
те ги јом која садр жи изве штај о пози ци о ни ра њу, тј. јасну ана ли зу чему 
слу жи поли тич ка стран ка, коме је наме ње на, зашто би неко био заин те-
ре со ван да је иза бе ре. У осми шља ва њу стра те ги је, први зада так савет ни-
5 За многе аналитичаре савремено доба политичког ПР почело је телевизијским 

сучељавањем председничких кандидата Никсона и Кенедија 1960. Ова канди-
датска расправа водила се уживо и добар је пример „отворених медија”, којима 
је својствен ризик од катастрофалног неуспеха приликом сучељавања кандидата; 
будући је у директном преносу грешке тешко прикрити, читава кандидатова до-
следна артикулација може се кобно поткопати једном омашком. Ибидем
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ка је да утвр де „сре ди шње вред но сти” циљ не гру пе, које потом поста ју 
темељ за пред ста вља ње стран ке као орга ни за ци је која може нај бо ље да 
бра ни те вред но сти. „Пре по ру чи ва ње про из во да” се пости же и поста вља-
њем про из во да уз попу лар ну лич ност, обич но из све та заба ве и спор та.6 
Мар ке тинг поли тич ког иден ти те та и ими џа обу хва та широк дија па зон 
актив но сти, укљу чу ју ћи нпр. дизајн лого ти па и кор по ра тив ног иден ти те-
та, као и начин изра жа ва ња у поли тич ким интер вју и ма и огла си ма. 

Интер на кому ни ка ци ја орга ни за ци је под ра зу ме ва да стран ке мора ју 
раз ви ти ефи ка сне кана ле интер ног пре но ше ња инфор ма ци ја, дело твор но 
коор ди ни ра ти актив но сти изме ђу раз ли чи тих еле ме на та опе ра ци је ПР-а, 
као и једин стве ну, непро ти вреч ну пре зен та ци ју поли тич ких пору ка. Упра-
вља ње инфор ма ци ја ма при ме њу је отво ре не или при кри ве не мето де мани-
пу ла ци је инфор ма ци ја ма (огра ни ча ва ње или искри вља ва ње овог моћ ног 
поли тич ког сред ства) од стра не поли тич ких акте ра, чији је циљ кон тро-
ла над про то ком инфор ма ци ја од инсти ту ци ја до јав не сфе ре изван њих. 
Мек не јр исти че овај облик одно са с јав но шћу као нај ва жни ји за вла да ју-
ћу орга ни за ци ју, којој су рас по ло жи ви држав ни ресур си за упра вља ње 
инфор ма ци ја ма, те може и да их упо тре би при ме ре но сво јим потре ба ма. 
Доми на ци ја вла де у одно су на меди је може се обез бе ди ти актив но сти-
ма глав ног секре та ра за одно се с меди ји ма. Његов посао обу хва та упра-
вља ње одно си ма вла де с меди ји ма у цело сти: он омо гу ћа ва нови на ри ма 
при ступ инфор ма ци ја ма, при ла го ђа ва вла ди не ста во ве и одлу ке у саоп-
ште њи ма, даје поврат не инфор ма ци је о медиј ским изве шта ји ма и комен-
та ри ма о раду вла де. Иако секре тар обич но није део стра нач ког апа ра та, 
он се често пои сто ве ћу је са поли ти ком свог вла ди ног посло дав ца. Он је 
често ано ни ман и делу је у окви ру „лоби ја”7, „иза кули са”, раз го ва ра ју ћи с 
нови на рем који не иден ти фи ку је свој извор док пише изве штај. 

Мно ге замер ке су упу ће не ова квој прак си с аргу мен том да се на овај 
начин мани пу ли ше меди ји ма у ступ њу који је недо пу стив за демо крат ски 
про цес. Ноам Чом ски убе дљи во кри ти ку је медиј ско ста ње у САД, закљу-
чу ју ћи да меди ји не допри но се функ ци о ни са њу кри тич ке јав но сти, већ 
мани пу ла тив ној, на ПР тех ни ка ма засно ва ној „изград њи сагла сно сти”, а 
у скла ду с инте ре си ма капи та ли стич ких оли го по ла. Дру ги ауто ри, пак, 
убла жа ва ју ову оштру тврд њу, ука зу ју ћи на пред но сти ком пе ти тив ног 
савре ме ног медиј ског окру же ња.

Конач но, публи ци тет је кључ на кате го ри ја која омо гу ћа ва да поли-
тич ки после ни ци буду дру штве но запа же ни, пред мет о коме се мисли и 

6 У политици је ова пракса заступљена од 1960-их, кад је енглески премијер Харолд 
Вилсон примио групу „Битлс”. 

7 Лоби је основан 1884. са задатком да парламентарним дописницима омогућава 
приступ информацијама о политичким догађајима и државним пословима.
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гово ри. Нови нар ство га „про из во ди” кори сте ћи кана ле масов них меди ја, 
при чему углав ном нала зи инте рес у изград њи нега тив ног публи ци те та. 
Ова тежња је глав на спе ци фич на раз ли ка изме ђу две про фе си је – нови-
на ра и прак ти ча ра ПР-а: насу пр от нови на ри ма, ПР про фе си о нал ци раде 
на обез бе ђи ва њу искљу чи во пози тив ног публи ци те та за сво је кли јен те. 
Они упра во пре ко меди ја насто је да осво је нај ве ћи пози ти ван публи ци-
тет сво јих кли је на та, инстру и ра ју ћи нови на ре да при хва та ју кон стру и-
са не инфор ма ци је као нешто што има вред ност вести и што тре ба обја-
ви ти. При томе је њихо во уоби ча је но сред ство кре и ра ње лажних дога-
ђа ја, како би се њима скре ну ла пажња меди ја да о навод ним зби ва њи ма 
изве шта ва ју, и то у тре нут ку нај при клад ни јем за кли јен та. За раз ли ку од 
нови на ра, који има ју непи са но пра во да кон тро ли шу јав не инсти ту ци је 
у име јав но сти (којом често и сами мани пу ли шу), ПР про фе си о нал ци 
нема ју аспи ра ци је да обли ку ју јав но мње ње – они га усме ра ва ју у корист 
сво јих кли је на та. Неиз бе жна интер ак ци ја ове две про фе си је често дово-
ди до ривал ства и суко ба, с обзи ром на раз ли ке у одно су на про из вод њу 
публи ци те та и стал ну тежњу после ни ка ПР-а да упра вља ју радом нови-
на ра, али и нови на ра да про из во де јав ном њењ ске ста во ве. 

2.3. Поли тич ко огла ша ва ње

Оглас је једи на фор ма у масов ним меди ји ма над чијим обли ко ва њем 
поли ти чар има пот пу ну кон тро лу. Поли тич ко огла ша ва ње се, у стро гом 
сми слу, одно си на заку пљи ва ње огла сног про сто ра, пла ће но по комер ци-
јал ним цена ма, како би се поли тич ке пору ке у добро пла си ра ним огла си-
ма пре не ле масов ној публи ци и обез бе ди ле пред ност на избо ри ма. У САД 
су наста ли теле ви зиј ски огла си – спо то ви. Њихо ва цена на медиј ском 
тржи шту је изу зет но висо ка. У неким земља ма поли тич ко огла ша ва ње је 
сто га закон ски огра ни че но.8 На при мер, у Вели кој Бри та ни ји је зако ном 
забра ње но заку пље но вре ме у елек трон ским меди ји ма, али је обез бе ђе но 
„бес плат но” вре ме у којем се могу еми то ва ти „стра нач ке” еми си је. 

Тех ни ке поли тич ког огла ша ва ња су дости гле нај ви ши сту пањ софи сти-
ци ра но сти у Аме ри ци. Још у 19. веку су помо ћу штам па них меди ја, пам фле-
та, пла ка та и јав них дога ђа ја Аме ри кан ци и Бри тан ци уве ра ва ни да при хва-
та ју одре ђе не кан ди да те а одба цу ју дру ге. Овим поја ва ма је изум ради ја 
и теле ви зи је при дао ква ли та тив но дру га чи је зна че ње: поли тич ко огла ша-

8 Противници плаћеног оглашавања у британским електронским медијима истичу 
да оно у вођењу политичких кампања неминовно погодује онима који могу пла-
тити, а дискриминише економски ускраћене, те имају мањи приступ електрон-
ским медијима. 
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ва ње је пре ста ло да буде облик интер пер со нал не кому ни ка ци је у којем је 
исто вре ме но могло да уче ству је неко ли ко сто ти на људи, и поста ло масов на 
кому ни ка ци ја с више ми ли он ском публи ком. Прва пла ће на ТВ рекла ма реа-
ли зо ва на је у Аме ри ци у кам па њи пред сед нич ког кан ди да та Дју и ја (Dewey) 
1948. годи не. На пред сед нич ким избо ри ма 1952. годи не, Двајт Ејзен ха у ер је 
постао први кан ди дат у чијој су про фе си о нал но осми шље ној кам па њи реа-
ли зо ва ни теле ви зиј ски огла си. Аген ци ја „Батен, Бар тон, Дастин и Обсборн” 
удру же на са Росе ром Рив сом, осми сли ла је низ спо то ва под насло вом „Ејзен-
ха у ер одго ва ра Аме ри ци”. Избор на побе да Ејзен ха у е ра потвр ди ла је вели ки 
учи нак поли тич ког огла ша ва ња као сред ства вође ња кам па ње. До данас, 
поли тич ко огла ша ва ње у спо то ви ма поста ло је знат но увер љи ви је.

Тех ни ке про фе си о нал ног огла ша ва ња у Вели кој Бри та ни ји нај пре је 
при ме њи ва ла стран ка капи та ли ста – кон зер ва тив ци; поче ли су да при ме-
њу ју теле ви зиј ско огла ша ва ње 1955. годи не. Тада су анга жо ва ли медиј-
ског савет ни ка и тиме наја ви ли раз до бље про фе си о на ли зма у свом поли-
тич ком огла ша ва њу. Сле де ће годи не су поно во пред ња чи ли унај мив ши 
аген ци ју за комер ци јал но огла ша ва ње „Кол ман, Прен тис и Вар ли” да 
уче ству је у њихо вој кам па њи. Лабу ри стич ка стран ка је, пак, од педе-
се тих до осам де се тих ина че избе га ва ла про фе си о нал не кре а то ре ими-
џа, што је ути ца ло на опа да ње њене попу лар но сти у том пери о ду. Све до 
избор не кам па ње 1987. они су рет ко кори сти ли теле ви зи ју у мар ке тин-
шке свр хе, нема ју ћи пове ре ња у огла ша ва ње, и држе ћи да је то типич но 
капи та ли стич ки инстру мент који садр жи мани пу ла ци ју и пре ва ру, чиме 
се обез вре ђу је поли тич ки про цес. Одба ци ва њем про фе си о нал них кому-
ни ка циј ских мето да уве ра ва ња лабу ри сти су се лиши ли важног сред ства 
бор бе про тив кон зер ва ти ва ца. Лабу ри стич ка стран ка је зато про ме ни ла 
при ступ огла ша ва њу услед губит ка свог после рат ног ста ту са у дво стра-
нач ком саста ву и после лошег избор ног резул та та 1983. годи не. До кам па-
ње 1997, кад је вођа лабу ри ста постао Тони Блер, њихов кому ни ка циј ски 
апа рат се про фе си о на ли зо вао, па је лабу ри стич ка стра те ги ја огла ша ва ња 
1996/97. уро ди ла пло дом кад су после ско ро две деце ни је опет осво ји ли 
власт. Оства ри ли су поно во одлич не резул та те 2001, осво јив ши већи ну 
над опо зи ци о ним стран ка ма. (McNa ir, 2003: 113-121)

Ауто ри наво де две функ ци је огла ша ва ња: инфор ма тив на и уве ра вач-
ка. Поли тич ки про цес укљу чу је раци о нал не избо ре бира ча који се теме ље 
на инфор ма ци ја ма, а осим нови нар ства, њихов важан извор је и огла ша-
ва ње. Савре ме но поли тич ко огла ша ва ње је сред ство инфор ми са ња гра-
ђа на о томе ко је кан ди дат и шта је њего ва поли тич ка пону да. Оно тако ђе 
насто ји и да уве ри. Поли ти ка је поста ла про цес у којем се „потро ша чи ма” 
пре ко масов них меди ја нуде поли тич ке опци је од којих тре ба да иза бе ру 
јед ну, те по ана ло ги ји са комер ци јал ним огла ша ва њем, Нимо и Фелс берг 
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исти чу да се поли тич ки кан ди да ти „мора ју нуди ти као раз ли чи те мар ке 
истог про из во да”. (McNa ir, 2003: 97) При томе, поли тич ко огла ша ва ње се 
по при ро ди оно га што „про да је” зна чај но раз ли ку је од комер ци јал ног. 

За рекла ми ра ње се не кори сте само меди ји који при па да ју масов ном 
кому ни ци ра њу. Како тра жња за обја вљи ва њем огла са пре ва зи ла зи пону ду 
огла сног про сто ра и вре ме на у масов ним меди ји ма, у упо тре би су и видео-
бимо ви, бил бор ди... Огла ши ва чи од меди ја, запра во, купу ју публи ку. Теле-
ви зи ја и радио су нај про дор ни ји. У њима се купу ју крат ки „одсе ци” вре ме на, 
у који ма су спо то ви од пар десе ти на секун ди ситу и ра ни уну тар посеб них 
реклам них бло ко ва или у еми си ја ма, при чему је огла ши ва чи ма нај ва жни-
ји пара ме тар вели чи на и састав ауди то ри ју ма избра ног еми те ра. Вели чи на 
публи ке и вре ме нај ве ће гле да но сти (pri me time) ути чу на цену огла ша ва ња, 
а њен састав усме ра ва садр жај рекла ме и тер мин њеног еми то ва ња. 

Један од основ них зада та ка реклам них аген ци ја је син хро ни зо ва но 
уче шће у вође њу сло же них кам па ња. Нај пре истра жи ва чи ауди то ри ју ма 
оба вља ју социо-демо граф ску ана ли зу под руч ја на које је огла ша ва ње усме-
ре но и пре по ру чу ју одго ва ра ју ће меди је, као и нај бо ље вре ме еми то ва ња 
рекла ме како би пости гла мак си ма лан ефе кат код одре ђе не циљ не гру пе. 
Реклам на аген ци ја пред ла же стра те ги ју и одго ва ра за резул та те кам па ње. 

Уло га огла ша ва ња у поли тич кој кому ни ка ци ји је пред мет рас пра-
ва, пре све га у вези са кри ти ком тро шко ва поли тич ког огла ша ва ња, али 
и нега тив них учи на ка „напа дач ких” огла са који ма савре ме ни меди ји дају 
при лич но про сто ра. Јед на од замер ки реклам ним аген ци ја ма је тврд ња да 
новац којим кли јен ти пла ћа ју пла сман огла са дегра ди ра инфор ма тив ну 
функ ци ју меди ја, буду ћи да меди ји често избе га ва ју да обја вљу ју непо вољ-
не инфор ма ци је о сво јим кли јен ти ма. Огла ши ва чи се често интер вен ци о-
ни стич ки одно се пре ма уре ђи вач кој поли ти ци меди ја, насто је ћи да обез-
бе де медиј ско окру же ње које одго ва ра њихо вим актив но сти ма. Међу тим, 
све сни да сарад ња са само јед ним огла ши ва чем може да угро зи пове ре ње 
ауди то ри ју ма и сма њи га (а упра во ауди то ри јум опре де љу је огла ши ва че за 
избор меди ја, као и цену огла сног про сто ра), меди ји чува ју сво ју само стал-
ност насто ја њем да се не везу ју само за јед ног или пар огла ши ва ча. Осим 
тога, удру же ња реклам них аген ци ја дужна су да утвр ђу ју етич ке кодек-
се као начин само ре гу ла ци је, и спре ча ва ју зло у по тре бу рекла ма у сми слу 
исти ца ња непо сто је ћих ква ли те та или недо пу ште них мето да угро жа ва ња 
кон ку ре на та. Удру же ња на реги о нал ном и наци о нал ном нивоу зна чај на су 
за раз вој тео ри је и прак се у обла сти поли тич ке кому ни ка ци је и за њену 
бржу афир ма ци ју.9 

9 Најзначајнија удружења специјалиста за политичко комуницирање су: Америчко 
удружење за ПР (PRSA – Public Relation Society of America), Међународно удружење 
за ПР (IPRA – International Pulic Relation Association), британски Институт за односе 
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3.Проблемпрофесионалнеетике

Мно ги еле мен ти поли тич ког кому ни ци ра ња су под ло жни зло у по тре-
ба ма, које су у супрот но сти с одред ба ма Уни вер зал не декла ра ци је о пра-
ви ма чове ка (1948). Тан ка је лини ја раз гра ни ча ва ња изме ђу про па ган де у 
функ ци ји пра вич них циље ва и бор бе за при ста ли це сред стви ма пер су а-
зи је, тј. мани пу ла ци је. Чак и упо тре ба непо бит них чиње ни ца често није 
лише на изве сне инстру мен та ли за ци је, како би се при ма лац у одре ђе ним 
окол но сти ма пона шао у скла ду с њима. Тако ђе, неки поли тич ки поду хват 
може бити и леги ти ман и лега лан, а да при том није ускла ђен с етич ким 
нор ма ма. Мно ги одно си у доме ну поли тич ког дело ва ња пре ци зно су регу-
ли са ни зако ном, али одго вор но пона ша ње поли тич ких акте ра под ра зу ме ва 
се и у ситу а ци ја ма које нису пред ви ђе не прав ном регу ла ти вом. Поли тич ки 
акте ри се сто га тру де да свом анга жма ну обез бе де подр шку како легал не 
и леги тим не тако и етич ке коно та ци је. Ана ли зи ра ње одно са поли тич ких 
делат но сти и ети ке још у антич ким вре ме ни ма је отво ри ло низ пита ња, за 
која до данас не посто је опште при хва ће ни одго во ри. Пре све га, спор ни су 
кри те ри ју ми који могу бити меро дав ни за про це њи ва ње етич но сти одре-
ђе них поли тич ких циље ва. Нео д ре ђе но је и руко во де ће наче ло у дело ва њу 
поли тич ких акте ра – да ли то тре ба да буде етич ност или успе шност. Тако-
ђе, неја сно је како одре ди ти дозво ље ну нијан су нее тич но сти у оства ри ва њу 
одре ђе не поли ти ке, и да ли је уоп ште допу сти ти. 

Наи ме, са „мора ли стич ке” пози ци је поли тич ки анга жман се про це њу-
је у кон тек сту етич но сти жеље них циље ва, моти ва који покре ћу поли ти-
ча ре и сред ста ва која кори сте. Ако се поли ти ча ри у јав ном насту пу изја-
шња ва ју и делу ју у при лог мора лу, то не мора да зна чи да је ети ка њихо во 
руко во де ће наче ло, већ можда сред ство које допри но си успе шно сти њихо-
вог поли тич ког анга жо ва ња. Осим тога, нити посто ји систем уни вер зал но 
при хва ће них етич ких нор ми, нити су јасне етич ке пози ци је про це њи ва ча 
– буду ћи да ни он сам не може бити морал но бес пре кор на лич ност да би 
судио о мора лу дру гих. С дру ге стра не, као врхов но наче ло се посту ли ра 
ефи ка сност сред ста ва. Од Пла то на – који исти че нужност посто ја ња „пле-
ме ни те лажи”, пре ко Маки ја ве ли ја, чује се да су у поли ти ци сва сред ства 
допу ште на ради пости за ња одре ђе ног циља. Пози ци ја етич ког рела ти ви-
зма допу шта упо тре бу псе у до ар гу ме на та и мани пу ла ци је, уко ли ко су то 
нео ход на сред ства за пости за ње одго ва ра ју ћег циља. 

се јавношћу (IPR – The Institute of Public Relations), Међународна асоцијација поли-
тичких консултаната (IAPC – International Association of Political Consultants), Европ-
ска асоцијација политичких консултаната (EAPC – European Association of Political 
Consultants), Америчка асоцијација политичких консултаната (AAPC – American 
Association of Political Consultants), Асоцијација професионалних политичких кон-
султаната (APPC – Assosiacion of Professional Political Consultants). 
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Побор ни ци тран се тич ке пози ци је, међу тим, делат но сти про па ган ди-
ста у поли тич кој кому ни ка ци ји при пи су ју немо гућ ност етич ког ква ли фи-
ко ва ња. Пре ма овој интер пре та ци ји, актив но сти спе ци ја ли ста за поли тич-
ко кому ни ци ра ње саме по себи не могу бити ни етич ке ни нее тич ке, већ 
су етич ке димен зи је кому ни ко ло шког про це са детер ми ни са не при ро дом 
поли тич ких циље ва у чијој реа ли за ци ји уче ству је. След стве но, спе ци ја ли-
сти за поли тич ко кому ни ци ра ње изу зе ти су из морал не одго вор но сти јер 
њу не могу да сно се инстру мен та ри ји и реа ли за то ри поли тич ких одлу ка, 
чија су руко во де ћа наче ла ефи ка сност и про фе си о на ли зам. Без обзи ра на 
убе дљи вост ова кве „одбра не”, не може се ипак пре не брег ну ти чиње ни ца 
да аген си који уче ству ју у поли тич ком кому ни ка ци о ном про це су поку-
ша ва ју да ути чу на избор поли тич ких циље ва, чиме сно се одго вор ност за 
(не)етич ност оно га у чијем избо ру и уоб ли ча ва њу уче ству ју. (Сла ву је вић, 
2005: 193-200)

За раз ли ку од функ ци је науч ни ка да откри ва ју и саоп шта ва ју исти ну, 
функ ци ја про фе си о на ла ца у делат но сти ма поли тич ког кому ни ци ра ња је 
да уве ра ва ју у при хва тљи вост и кори сност или непри хва тљи вост неке поли-
тич ке пону де. Поли тич ко кому ни ци ра ње сто га нужно садр жи пер су а зив не 
еле мен те, с обзи ром на његов уве ра вач ки циљ и руко во де ће наче ло успе-
шно сти. Мани пу ла тив не мето де се оби ла то кори сте у овом про це су јер се 
њего ва дело твор ност осла ња на терен судо ва вред но сти, пого дан зато што 
не трпи логич ко дока зи ва ње. При ме ном суп тил них и сим бо лич ких сред-
ста ва која делу ју на сазнај ну, емо тив но-афек тив ну и акци о ну ком по нен ту, 
у пси хо со ци јал ним усло ви ма погод ним за кому ни ка то ра он може инстру-
и ра ти уве ре ња и пона ша ња поје ди на ца она ко како жели, при чему они тога 
нису ни све сни. Ђуро Шушњић сма тра да се вештим руко ва њем иде ја ма 
пости жу про ме не у осе ћа њи ма, ста во ви ма... рав не они ма до којих се дола-
зи насил ним мења њем при род них окол но сти. (Шушњић, 1990) Дока за но 
је, међу тим, да интен зив на упо тре ба мани пу ла тив них тех ни ка не доно си 
повољ не резул та те на дуго роч ном пла ну. После ди ца неу спе шних кам па ња 
обич но је губи так тржи шта, дакле и пове ре ња у про па ган ди сту, али и угле-
да њего вог посло дав ца. Упра во зато аген ци је избе га ва ју „кли јен те висо ког 
ризи ка” и држе до етич но сти. Наче ло етич но сти се ова ко инстру мен та ли-
зу је у функ ци ји наче ла успе шно сти. (Сла ву је вић, 2005: 194-200) 

Мишел Бон гран исти че да је кон сен зу сом дого во ре но да се увек при 
оба вља њу посло ва у вези са поли тич ким кому ни ци ра њем мора води ти 
рачу на о јав ном инте ре су (Бон гран, 1998: 117, 118), који пре ма Вал те ру Лип-
ма ну пред ста вља оно чему би се људи при кло ни ли кад би њихо во раци о-
нал но и непри стра сно посту па ње било поште ђе но мани пу лант ских ути ца-
ја. Здра ва инфос фе ра могу ћа је само у амби јен ту у коме вла да ју кри тич ко 
мишље ње и плу ра ли зам иде ја.
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Кенет Блан чард и Нор ман Вин сент Пил у књи зи „Сна га етич ког 
менаџ мен та” (с инди ка тив ним под на сло вом: Не мора те вара ти да бисте 
побе ди ли), иста кли су пет „наче ла етич ке сна ге”: циљ, понос, стр пље ње, 
упор ност, пер спек ти ва. Ова књи га пред ла же и етич ки под сет ник: Да ли 
је легал но? Да ли ћу пре кр ши ти ... поли ти ку ком па ни је? Да ли је фер за 
све, крат ко роч но и дуго роч но? Да ли ћу се добро осе ћа ти кад се моја одлу ка 
поја ви у штам пи? (Блек, 2003: 200) Про фе си о нал на удру же ња струч ња ка 
за поли тич ки кон сал тинг, мар ке тинг и ПР, тре ба ло би да духу наве де них 
пита ња коди фи ку ју пра ви ла послов но-етич ке прак се.10

Закључак

Пре ма мишље њу мно гих ана ли ти ча ра, вели ка уло га поли тич ког мар-
ке тин га, меди ја и дру гих кому ни ка то ра у поли тич ком про це су, дегра ди ра 
тај про цес. Они дока зу ју да се неде мо крат ске орга ни за ци је оби ла то кори-
сте недо зво ље ним сред стви ма како би ори јен ти са ли јав но мње ње на начин 
одго ва ра ју ћи њихо вим поли тич ким и еко ном ским инте ре си ма. Чују се, 
међу тим, и гла со ви који подр жа ва ју про фе си је поли тич ких кому ни ка то-
ра, јер их пре по зна ју као инстру мент демо крат ске пар ти ци па ци је. 

Екс пер ти за поли тич ко кому ни ци ра ње често исти чу да нису заин те ре-
со ва ни за суп стан цу поли ти ке, него да је њихо ва уло га помоћ у осми шља ва-
њу, у про це њи ва њу, тј. да они не про из во де поли тич ке иде је – него про фе си-
о нал но слу же поли тич ким акте ри ма како би њихо ве иде је биле целис ход-
ни је пред ста вље не. С дру ге стра не, дијаг но сти ка ста ња у дру штву и утвр ђи-
ва ње стра те ги је неке поли тич ке кам па ње има ју за циљ да побољ ша ју пози-
ци ју кли јен та – поли тич ког акте ра, његов про грам и имиџ, и да му обез бе де 

10 Венецијански кодекс је усвојен у оквиру Међународног удружења за односе с јавно-
шћу (IPRA) у Венецији, маја 1961. године. Кодекс професионалног опхођења британ-
ског Института за односе с јавношћу (IPR), усвојен 1963. године, обавезује све чла-
нове Института и до детаља разлаже смернице којих се они морају придржавати у 
контакту с јавношћу, медијима и другим стручњацима. Европски кодекс професи-
оналног понашања у ПР пракси – Лисабонски кодекс званично је усвојен 16. априла 
1978. и измењен 13. маја 1989. на Генералној скупштини Европске конфедерације 
за ПР (CERP – European PR Confederation) у Лисабону. Европска конфедерација за 
ПР (CERP) и Међународно удружење за ПР (IPRA) очекују од својих чланова да се 
придржавају и Атинског кодекса (усвојен у Атини, маја 1965, на Генералној скупш-
тини ИПРА, а измењен у Техерану 1968. године). Кодекс професионалних стандарда 
ПР-друштава Америке званично је усвојен на скупштини ПРСА 1954. и ревиди-
ран 1959, 1963, 1977. и 1983. године. Кодекс понашања АППЦ регулише активности 
политичких консутаната на територији Велике Британије. Кодекс професионалне 
етике Друштва Србије за односе с јавношћу, донесен новембра 2004. у Београду, 
заснован је на начелима Универзалне декларације о људским правима, Атинског 
кодекса, као и Статута овог друштва. 
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повољ ни ји пла сман на поли тич ком тржи шту. У том сми слу, „поли тич ки 
неу трал ни” екс пер ти при ла го ђа ва ју одлу ке и поли тич ке про гра ме аспи-
ра ци ја ма гла са ча, јав ног мње ња. Уто ли ко се даје за пра во тврд њи да раз-
ни видо ви пер су а зив них делат но сти осва ја ју извор но зна че ње и функ ци ју 
поли тич ког садр жа ја, што неки ауто ри одре ђу ју као „сци јен то крат ско-тех-
но крат ску узур па ци ју поли ти ке”. (Сла ву је вић, 2005: 213) У прак си, међу тим, 
актив но сти екс пе ра та за поли тич ко кому ни ци ра ње рет ко захва та ју сушти-
ну тј. језгро поли тич ког про це са; они при о ри тет но одре ђу ју пока за те ље, на 
осно ву њих пре по ру чу ју одго ва ра ју ћи „тон” у насту пу поли тич ког акте ра, 
и дело ве про гра ма које тре ба нагла си ти у плат фор ми која је дефи ни са на од 
стра не одре ђе не поли тич ке струк ту ре, а које еле мен те поти сну ти у дру ги 
план. С овог ста но ви шта је убе дљи ва теза да су про фе си о нал ци поли тич ке 
про па ган де инди фе рент ни пре ма садр жа ји ма с који ма опе ри шу. 

Како било, поне кад се чини да у циљу „про из вод ње при стан ка оних 
над који ма се вла да” – непре ста но ослу шку ју ћи пулс јав ног мње ња, поли-
ти чар поста је пуки реа ли за тор њего вих рас по ло же ња. Сто га неки ауто ри 
про гла ша ва ју поја ву „тотал ног поли тич ког мар ке тин га” почет ком 1980-
их годи на, чија је после ди ца ради кал на про ме на у одно су субје ка т–о бје-
кат поли тич ког про це са. Кон цепт тотал ног мар ке тин га садр жи пара докс: 
он зна чи и крај поли тич ког про па ган де, јер ако поли ти чар губи субјек-
ти ви тет у поли тич ком про це су – ослу шку ју ћи и упра вља ју ћи се пре ма 
афи ни те ти ма јав ног мње ња, онда про па ган да и сама поста је непо треб на. 
Ако, пак, сушти ну поли тич ког про це са спо зна мо у сло же ном посре до-
ва њу изме ђу раз ли чи тих крат ко роч них и дуго роч них, ширих и ужих и 
поје ди нач них и јав них инте ре са, у кон сти ту и са њу опште воље, која није 
про ста воља свих – што пре ва зи ла зи пуко удо во ља ва ње јав но сти; ако 
њену сушти ну пре по зна мо у насто ја њи ма да инте рес нај ди на мич ни јег 
сег мен та дру штва леги ти ми зу је као општи инте рес (McNa ir, 2003: 195-
222), спе ку ла ци је о „мар ке тин шком уби ству поли ти ке” поста ју нео др жи-
ве. Не може мо гово ри ти о уки да њу поли ти ке, али не може мо ни оспо-
ри ти да се про па ганд ним мето да ма при кри ва ју дру штве не гру пе које, 
уз помоћ екс по ни ра них поли тич ких акте ра, насто је да бра не вла сти те 
инте ре се у инсти ту ци ја ма и про це ду ра ма демо крат ског дру штва. 

Зато про блем поли тич ког мар ке тин га може да се поста ви и у кон тек-
сту комер ци ја ли за ци је поли ти ке: кад на избо ри ма упо тре бља ва мо про-
па ганд не тех ни ке, да ли оду чу ју бира чи или запра во одлу чу је новац? 
То је новац којим се пла ћа ју струч ња ци, којим се купу је огла сни про-
стор. Песи ми сти и овим аргу мен том бра не тезу да уво ђе њем про па ганд-
них актив но сти оду ми ре поли ти ка. Кад се удру же ути цај нов ца, нау ке и 
саве то да ва ца, скеп ти ци отва ра ју про блем: ко запра во вла да? Оце њу ју да 
је у том про це су поли ти ка поста ла деге не ри са на. 
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У дру гој крај но сти су опти ми сти који без резер ве твр де да савет ни-
ци за поли тич ку кому ни ка ци ју избор ни про цес чине демо кра тич ни јим. 
Они засту па ју ста но ви ште да је и „прља ва” про па ган да наме ње на медиј-
ски упу ће ном и све сном бирач ком телу које није лако обма ну ти сред-
стви ма „испи ра ња мозга”. Мани пу ла тив не тех ни ке су и саме под ло жне 
комен та ри ма и интер пре та ци ји поли тич ког нови нар ства. 

Опре зни ји ана ли ти ча ри у овој „одбра ни”, опет, ука зу ју на позна ту 
чиње ни цу да при ступ ресур си ма који су потреб ни за ефи ка сну поли тич-
ку кому ни ка ци ју није пра ве дан. Цена про из вод ње и дистри бу ци је поли-
тич ких пору ка иде нару ку вели ким поли тич ким орга ни за ци ја ма, и опет 
се вра ћа непо бит но обе леж је савре ме ног доба: еко ном ска моћ пре ра ста и 
над ра ста поли тич ку моћ. Из тог раз ло га је за одбра ну бити демо крат ског 
поли тич ког про це са зна чај но да се финан си ра ње поли тич ке кому ни ка-
ци је над зи ре и регу ли ше нпр. огра ни че њи ма вла сни штва над медиј ским 
орга ни за ци ја ма, као и обез бе ђи ва њем рав но прав не страт не пози ци је 
свих уче сни ка у овом про це су. 

Закљу чу је мо да се, у погле ду сво јих импли ка ци ја на демо кра ти ју, раз-
вој про па ганд них сред ста ва и про фе си ја у про це су поли тич ке кому ни ка-
ци је не може схва ти ти јед но знач но добро или лоше. Овај про цес је у поли-
тич ком живо ту кон тро ли сан закон ском и дру гом регу ла ти вом. Зача ра ни 
круг се затва ра чиње ни цом да се та огра ни че ња одре ђу ју пре ма коли чи ни 
осво је них гла со ва у поли тич кој аре ни, у којој се често при бе га ва непо ште-
ним моде ли ма бор бе. У демо крат ском циљу задо во ље ња јав ног инте ре са, 
струч на јав ност стал но тре ба да има на уму: у тој бор би не сме ју пре вла да-
ти пар ти ку лар ни инте ре си поје ди на ца или поли тич ких орга ни за ци ја. 



199Спе ци ја ли сти за поли тич ко кому ни ци ра ње – раз вој делат но сти...

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 177-200

Лите ра ту ра:

Блек, Сем (2003):[1]  Одно си с јав но шћу; Бео град: Клио.
Бон гран, М. (1998): [2] Поли тич ки мар ке тинг; Бео град: Пла то.
Вер чић, Д., Заврл, Ф., Рија вец, П., Огња нов, Г., Брба клић, А. (2004): [3] Одно си 
с меди ји ма; Бео град: Меди ја цен тар – „При стоп”.
Вер чић, Д. (1990): „Мар ке тин шко уби ство поли ти ке”, [4] Поли тич ки мар ке-
тинг; Бео град: Рад нич ка штам па.
Деј, Л. А. (2004): [5] Ети ка у меди ји ма; Бео град: Меди ја цен тар – „Плус”.
Ђор ђе вић, Тома (1990): „Мар ке тинг поли тич ких иде ја и вред но сти”, [6] 
Поли тич ки мар ке тинг (ур. З. Сла ву је вић); Бео град: Рад нич ка штам па.
Ђурић, М. (1992): [7] Public rela ti ons – кључ успе шног насту па на тржи шту; 
Бео град: Инсти тут за тржи шна истра жи ва ња
Галу мов, 《. (2004): [8] Основя PR; Москва: Изда тел《ски《 дом „Лето пис《 XXI”.
LeDuc, L., Nie mi, R. G., Noris, P. (1996): [9] Com pa ring Democ ra ci es; USA: Sage 
Publi ca ti ons, Inc.
McNa ir, Brian (2003): [10] Uvod u poli tič ku komu ni ka ci ju; Zagreb: Fakul tet poli tič-
kih zna no sti. 
Nim mo, Dan (2001): [11] Poli ti cal Per su a ders; NJ: Tran sac tion Publis hers.
Пусте то, М. Б. (1996):[12]  Поли тич ки мар ке тинг; Бео град: Клио.
Радој ко вић Миро љуб, Миле тић Мир ко (2006): [13] Кому ни ци ра ње, меди ји и 
дру штво, Нови Сад: Сти лос.
Сла ву је вић, Зоран (2005): [14] Поли тич ки мар ке тинг; Бео град: Факул тет 
поли тич ких нау ка.
Стој ко вић, Бра ни мир; Радој ко вић, Миро сав (2004): [15] Инфор ма ци о но-кому-
ни ка ци о ни систе ми; Бео град: Клио.
„Тран спа рент ност”, бил тен, број 7, јану ар 2004.[16] 
Шушњић, Ђуро (1990): [17] Риба ри људ ских душа, Бео град: НИРО „Мла дост”.



Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 177-200

UDC 32.019.5 
316.776.3:32 

659.4:32

AssistantProfessorIrinaMilutinović,PhD
Faculty of Cul tu re and Media 

Mega trend Uni ver sity 
Bel gra de

SPECIALISTSFORPOLITICALCOMMUNICATION
–THEDEVELOPMENTOFPROFESSION 

INHISTORICALPERSPECTIVE

Summary:This paper pre sents con tent and histo ri cal deve lop ment of spe ci a-
lists for poli ti cal com mu ni ca tion pro fes si ons. It descri bes the occur ren ce and deve-
lop ment of dif fe rent pro fes si o nal poli ti cal com mu ni ca tors. Pro fes si ons of poli ti cal 
com mu ni ca tors: media pro fes si o nals, mar ke ting experts, public rela ti ons con sul-
tants, spin-doc tors and adver ti sers, are pre sen ted in a histo ri cal and analytical 
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