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ОДНОСИСЈАВНОШЋУУ
ПОСТ-ИНДУСТРИЈСКОМДРУШТВУ

Сажетак
Аутор пи ше о ре ла ци ји од но са с јав но шћу – мо дер но дру-

штво ко је де фи ни ше као пост-ин ду стриј ско, ин фор ма тич ко дру-
штво зна ња, ин фор ма ци ја и ви со ких тех но ло шких до стиг ну ћа. 
Са вре ме но дру штво ви ди као ди на мич ку, раз вој ну и ино ва тив ну 
це ли ну гло бал ног дру штва, укљу чу ју ћи у пр вом ре ду убр зан раз вој 
мо дер них тех но ло ги ја ко је ће об ли ко ва ти струк ту ру и ди на ми ку 
дру штва. У том сме ру, од ре ђу је и од но се с јав но шћу у те о риј ској, 
стра те гиј ској и опе ра тив ној рав ни ко ја омо гу ћу је функ ци о нал ност, 
флек си бил ност и про фи та бил ност пост-ин ду стриј ског дру штва. 
Исто та ко, де фи ни ше и уло гу ма сов них ко му ни ка ци ја у уоб ли ча-
ва њу јав ног мње ња што је од зна ча ја за опе ра ти ван мо дел од но са 
с јав но шћу. Ди зај ни ра од но се с јав но шћу у кон тек сту со цио-по ли-
тич ког окру же ња и гло бал них про це са у све ту.
Кључ не ре чи: По ли ти ка, Дру штво, Мо дер ни за ци ја, Од но си с јав но шћу...

1.САВРЕМЕНОДРУШТВОНАПОЧЕТКУ21.ВЕКА

Свет ско дру штво је огром на пи ра ми да мо ћи, «стро га хи је-
рар хи ја дру штва са пре бо га тим го спо да ри ма све та на ње ном вр ху, 
и дру штви ма ко ја ве ге ти ра ју у си ро ма штву и бе ди на дну пи ра ми-
де».1)

Крај про шлог и по чет ком овог ве ка по себ но ме ња сли ку све-
та ра да (брз раз вој на у ке, тех ни ке и тех но ло ги је, ква ли фи ка ци о не 
струк ту ре ка дро ва...), па но ва сред ства ра да зах те ва ју све о бу хват-
ни је и це ло ви ти је обра зо ва ње, пре све га мла дих. Но ва за ни ма ња 

1)  М. Пе чуј лић, В. Ми лић, Со ци о ло ги ја, Прав ни фа кул тет; Бе о град, 1994, стр. 179.
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под ра зу ме ва ју но ве ка дро ве за но ви век. Из то га про из и ла зи пи-
та ње очу ва ња чо ве чан ства у на ви ка ма на сту па ју ће ци ви ли за ци је. 
Оп шта гло ба ли за ци ја и мо де ран на чин жи во та са со бом не ми нов но 
но си оту ђе ње љу ди и ве ли ки за да так би ће ства ра ње та квих об ли-
ка ра да кроз ко је ће сва ки по је ди нац мо ћи на нов на чин да раз ви ја 
сво је ду хов но би ће, јер се не сме до зво ли ти да ма те ри јал ни про-
грес пре вла да и да ин ди ви дуа из гу би иден ти тет и ду хов ност. Та ко 
це ли ну на шег оп стан ка чи не у под јед на кој ме ри тех нич ко-тех но-
ло шка и сфе ра ду хов но сти и тра ди ци је. 

На уч но тех но ло шке про ме не у са вре ме ном дру штву зах те-
ва ју фор ми ра ње тзв. ин фор ма тич ког дру штва, од но сно про ме не у 
по гле ду из ме на у ква ли фи ка ци ја ма за по сле них. Нео п ход на је ви ша 
кул ту ра, ве ћа струч ност и ши ре по зна ва ње це ли не од стра не ве ћег 
бро ја рад ни ка. Та ко за па жа мо ма сов ну тен ден ци ју ви шег обра зо-
ва ња. 

До ла зи мо до за кључ ка да ће у са вре ме ном све ту во де ћа дру-
штва би ти она ко ја ће ство ри ти нај бо љи си стем обра зо ва ња, за раз-
ли ку од ра ни јег пе ри о да ка да су при мат има ли они са ве ћим при-
род ним бо гат стви ма, од но сно ин ду стриј ским по тен ци ја ли ма.2) 

Епо ха у ко јој жи ви мо бит но се раз ли ку је од прет ход них и по 
пи та њу за ста ре ва ња зна ња. То ком два де се тих го ди на про шлог ве ка 
зна ња ко ја је чо век сти цао за до во ља ва ла су ње го ве по тре бе то ком 
рад ног ве ка, док да нас то ни је слу чај. Да нас је по тре ба да се чо век 
кон стант но еду ку је, и све че шће су у окви ру ре дов них по сло ва оба-
ве зни и се ми на ри или пре да ва ња. Под ула га њем у ка дро ве ви ше се 
не под ра зу ме ва са мо фи нан сиј ска на док на да већ и сти ца ње но вих 
зна ња и об у ча ва ње за но ве вр сте по сло ва или нов на чин ра да.

У са вре ме ном дру штву зна ње по ста је сред ство раз во ја, и пут 
за оства ре ње бит них ин те ре са чо ве ка. Обра зо ва ње се од ви ја чи-
та вог рад ног ве ка, и оно та ко по ста је про цес. Има би тан ути цај 
на ве ћу про дук тив ност ра да, успе шан дру штве но-еко ном ски и све-
стра ни раз вој лич но сти. Да би обра зо ва ње од ра слих би ло по ве за-
но са на у ком, тех ни ком и тех но ло ги јом нео п ход но је да се раз ви је 
уну тра шња по тре ба чо ве ка за све стра ним раз во јем, и то:  1) Да 
бу де пра во и ду жност свих за по сле них у пр вом ре ду; 2) Да си стем 
обра зо ва ња од ра слих бу де це ло вит и ди фе рен ци ран, да омо гу ћи 
ма сов но обра зо ва ње, демокрaтс ко и перманeнтно; 3) Нео п ход но је 
обез бе ди ти ма те ри јал ну осно ву за обра зо ва ње од ра слих.

На уч но-тех но ло шка ре во лу ци ја у свим сег мен ти ма жи во та и 
ра да има сво је по зи тив не, али и не га тив не стра не. Ауто ма ти за ци ја 
ути че на по де лу ра да су прот но од ме ха ни за ци је. Код ме ха ни за ци-
2) Др Дра ган Су бо тић: Ка мо дер ном пред у зет нич ком дру штву, Бе о град, 2007, стр. 169-

170.
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је про из вод ни про це си пред ста вља ју се ри ју ин ди ви ду ал них ак ци ја 
ускла ђе них са рас по ре дом по је ди нач них ма ши на, док се у ауто ма-
ти за цји ра ди о јед ном ин те гри са ном про из вод ном си сте му.3) 

Да кле, по ла зе ћи од Ра сто ве пе ри о ди за ци је раз во ја људ ског 
дру штва на: а) тра ди ци о нал но, б) пре ла зно, в) дру штво ин ду стриј-
ског уз ле та (раз вој на уч них и тех но ло шких до стиг ну ћа сре ди ном 
19. ве ка), г) раз вој ка зре лом ин ду стриј ском дру штву (од по чет ка 
20. ве ка ка да је убр зан раз вој про из вод них сна га и но вих тех но ло-
ги ја), Кеј нсо ва еко ном ска док три на би од го ва ра ла Рас то вом пе том 
по след њем ти пу под на зи вом: дру штво ма сов не по тро шње и бла-
го ста ња. Чо век се, по ми шље њу В. Па кар да, сво ди на по тро ша-
ча чи јем за до во ља ва њу по тре ба је усме ре на ре кла ма мар ке тин га 
и ма сов на по тро шач ка кул ту ра и свих водовa ко му ни ци ра ња (чак 
и спорт и кул ту ра).  Та ко се ства ра “по тро шач ки син дром” – је дан 
при вид да чо век има ве ћи углед и ста тус у дру штву, (чак и сте-
пен са мо о ства ре ња) – ако ви ше тро ши на лук су зни ју ро бу и на-
го ми ла ва ску пе пред ме те у сво јој жи вот ној сре ди ни. Исти на, још 
је Т. Ве блен по чет ком овог ве ка у књи зи: “Те о ри ја до ко ли чар ске 
кла се” ука зи вао на не га тив не ре пе ре по тро шач ког дру штва, да би 
у на ше до ба то чи ни ли не ки при пад ни ци франк фурстске шко ле, 
по пут Мар ку зеа, или пак, по зна тог ан тро по ло га Ед га ра Мо ре на 
(“Дух вре ме на” I-II). Пост-ин ду стриј ско дру штво на ста ло као ре-
зул тат раз во ја на уч но-тех но ло шке ре во лу ци је, где се на уч на са зна-
ња ја вља ју као по кре тач ка сна га дру штве ног раз во ја и во де раз во ју 
круп не ин ду стриј ске про из вод ње и уте ме ље но на до стиг ну ћи ма 
но вих тех но ло ги ја – раз ли чи то се тер ми но ло шки од ре ђу је.

Та ко, А. Ет ци о ни сма тра да је реч о “пост-мо дер ном дру-
штву”, Х. Кан о “пост-еко ном ском дру штву”, Пе тер Дру кер о “дру-
штву зна ња”, а не мач ки со ци о лог Ралф Да рен дорф да је реч о “дру-
штву услу жне кла се”. Да рен дорф, раз ли ку је пре дин ду стриј ски тип 
дру штва (за сно ва но на ста ле шким раз ли ка ма и тра ди ци о нал ним 
вред но сти ма), ин ду стриј ско-ка пи та ли стич ки (је дин ство при ват не 
сво ји не, кла сне раз ли ке), и кла се: “јер ин сти ту ци о на ли за ци ја дру-
штве не по кре тљи во сти чи ни обе кла се отво ре ни јим у раз ли чи тим 
асо ци ја ци ја ма. Исто вре ме но, де мо крат ски про це си и ра зно вр сни 
ме ха ни зми ре гу ла ци је су ко ба да ју шан се кла са ма и дру гим ин те ре-
сним гру па ма да кроз по сте пе не струк ту рал не про ме не оства ру ју 
сво је ци ље ве”. Све те прет по став ке, за кљу чу је Да рен дорф “слу же 
ре дук ци ји, ка ко ин тен зи те та та ко и же сти не кла сних су ко ба у пост-
ка пи та ли стич ком дру штву, и све ви ше сма њу ју ве ро ват но ћу по ја-
вљи ва ња на глих и ко ре ни тих струк ту рал них про ме на”.4)

3) Др Дра ган Су бо тић: Ка мо дер ном пред у зет ни ком дру штву, Бе о град, 2007, стр. 171-172.

4) Нав. пре ма: М. Пе шић: Со ци о ло шке те о ри је, Бе о град, 1994, стр. 175.
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О тер ми ну пост-ин ду стриј ско дру штво, пр ви је 1917. го ди не 
пи сао ен гле ски гилд-со ци ја ли ста А. Пен ти, по и ма ју ћи га као дру-
штво где ће би ти оства ре не кла сне и со ци јал не не јед на ко сти ме ђу 
љу ди ма.

У со ци о ло ги ји је већ уоби ча је но ми шље ње ко је је још 1973. 
го ди не уте ме љио по зна ти аме рич ки со ци о лог Да ни јел Бел, у ра ду 
“До ла зак пост-ин ду стриј ског дру штва”. За Бе ла, но во ори ги нал-
но пост-ин ду стриј ско дру штво осла ња се на но ве тех но ло ги је и 
на уч на са зна ња, пре све га на: ин фор ма ти ку, ки бер не ти ку, био-ин-
жи ње ринг – да кле, на уч но-ис тра жи вач ки и сек тор услу га ко ји до-
во де до ра ди кал них про ме на у со цио-еко ном ској струк ту ри и од-
но си ма у дру штву. Гу би се ка те го ри ја кла сич них на јам них рад ни ка 
али и зна чај ка пи та ли ста као вла сни ка сред ста ва за про из вод њу. 
У неидеoлогизованом ки бер нет ском и ин фор ма тич ком дру штву, 
на исто риј ску сце ну, као но си лац раз во ја – сту па слој струч ња ка, 
ад ми ни стра то ра и ор га ни за то ра,5) ко ји упра вља ју кор по ра ци ја ма. 
Реч је о „про гра ми ра ном дру штву“ чи ји нај ди на мич ни ји со ци јал-
ни слој чи не тзв. „бе ли око врат ни ци“. Ње го ва на уч но-тех но ло шка 
зна ња, кре а тив ност и ино ва тив ност у при мар ној су функ ци ји „са-
вре ме не еко но ми је“. Она зах те ва вр хун ска на уч но-тех но ло шка 
зна ња и си стем ске ино ва ци је ко је тра же и тех но ло ги ју ра ци о нал-
ног од лу чи ва ња.

По ред Габ лрај то ве те о ри је „план ског ка пи та ли зма“, те о ри је 
еко ном ског ра ста, со ци јал но тр жи шне при вре де (реч је о сло бод-
ној кон ку ран ци ји ко ју не спу та ва ни ка кав мо но пол, да кле реч је 
о уло зи пред у зен ти ка ко ју не спу та ва др жа ва). У Не мач кој 60-тих 
го ди на овог ве ка чи ји су пред став ни ци В. Ој кен и Л. Ер хард, ва ља 
спо ме ну ти и те о ри ју тзв. „сло бод ног пред у зет ни штва“. Оба ње на 
већ спо ме ну та прав ца (нео кла сич ни и нео ли бе рал ни) те ме љи ли су 
се на кон цеп ту сло бод не тр жи шне при вре де. 

Уло га др жа ве, сва ка ко, ка да је нео п ход на и ну жна, са сто ји 
се у по др жа ва њу сло бод не кон ку рен ци је, и по ми шље њу Мар ти на 
Фрид ма на, Џо на Ми да, већ по ме ну тих В. Ој ке на и Л. Ехар да би ла 
је у функ ци ји по сти за ва ња оп штих ин те ре са.

Ана ли за са вре ме ног дру штва ја сно по ка зу је уза јам ну ре ла-
ци ју сле де ћих дру штве них про ме на ко је има ју ути ца ја и на пред у-
зет ни штво: 1. на уч но-тех но ло шка ево лу ци ја – са вре ме но дру штво 
– пред у зет ни штво; 2. тр жи шни на чин при вре ђи ва ња и са вре ме но 
пред у зет ни штво; 3. екс пло зив но на ра ста ње еко ло шких про бле ма6) 

5)  Исто, стр. 174.

6) Пе тар Хаф нер, Дра го слав Ки та но вић: Гло бал не дру штве не про ме не и про бле ми тран зи-
ци је, Ниш, 1995, стр. 3.
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у пла не тар ном раз ме ра ма и њи хов ути цај на те о ри ју и прак су пред-
у зет ни штва у мо дер ном дру штву.

1. Од нос пред у зет ни штва и са вре ме ног дур штва у окви ру те-
о ри је пред у зет ни штва мо же се по сма тра ти у со ци о ло шкој рав ни 
као про блем тран зи ци је. Пре ко је по треб но да се он са гле да ва кроз 
ме ђу соб ну по ве за ност еко ном ских, по ли тич ких и со ци о кул тур них 
чи ни ла ца у сва ком дру штву. У окви ру по себ них со ци о ло шких ди-
сци пли на: со ци о ло ги је раз во ја и со ци о ло ги је са вре ме ног дру штва, 
већ се до шло до са зна ња да „не у ва жа ва њем ове чи ње ни це и ја-
сне стра те ги је со ци јал но-еко ном ског раз во ја ини ци ра ло је круп не 
за сто је и ре гре сив не тен ден ци је у дру штви ма у тран зи ци ји. При-
ме на тзв. „шок те ра пи је“ и „ре во лу тив не кон цеп ци је“ те ме љи се 
на нео кла сич ном мо де лу (нео ли бе рал ни мо дел) бр зог пре ла ска у 
тр жи шну при вре ду. Те мељ не од ред ни це овог при сту па су: сло бод-
но фор ми ра ње це на, уки да ње суб вен ци ја, кон вер ти бил ност ва лу те, 
сма ње ње уло ге др жа ве у еко ном ском жи во ту, прав на др жа ва. У ве-
ћи ни зе ма ља тран зи ци је тај мо дел је узро ко вао паст це на, не за по-
сле ност, хи пе рин фла ци ју, спољ но за ду жи ва ње итд.“7)  

Да кле, ин си сти ра мо на Дра ке ро вом по и сто ве ћи ва њу по-
стин ду стриј ског дру штва као пост ка пи та ли стич ког дру штва, пре 
све га као плу ра ли стич ком, де цен тра ли зо ва ном, пар ти ци па тив ном 
дру штву, ко је се кон сти ту и ше у раз во ју. 

Пр ви ме га тренд, ко ји озна ча ва пре о бра жај ин ду стриј ске у 
ин фор ма циј ску еко но ми ју; Дру ги ме га тренд, ко ји пред ста вља од-
би ја ња и от по ре пре ма ви со кој тех но ло ги ји; Тре ћи ме га тренд, по 
ко ме је све ма њи број из ло ва них и са мо до вољ них си сте ма; Че твр-
ти ме га тренд, ко ји је пред ста вљен као ну жност ду го роч ног пла-
ни ра ња, тј. као окре ну тост ка бу дућ но сти; Пе ти ме га тренд, чи ја 
се су шти на са сто ји у са ми ва њу и ор гра ни ча ва њу мо ћи цен тра ли-
зо ва них и ри гид но хи је рар хи зо ва них ор га ни за ци о них струк ту ра; 
Ше сти ме га тренд, ко ји пред ста вља бу ђе ње све сти да се ин сти ту-
ци је од оп штег зна ча ја (обра зо ва ње, здрав ство и др.) не мо гу са-
мо ре про ду ко ва ти не за ви сно од по тре ба и ин те ре са љу ди. Сед ми 
ме га тренд, ко ји је из раз ши рег и ком пе тент ног уче шћа со ци јал них 
сло је ва у про це су упра вља ња раз во јем соп стве не за јед ни це; Осми 
ме га тренд, чи ја је су шти на у то ме да су због ин фор ма ци о но-про-
це со-раз вој ног ка рак те ра ор га ни за ци је све ма ње шан се и да се на-
слу ћу је крај не флек си бил ним и не а дап та бил ним ор га ни за ци о ним 
струк ту ра ма; Де ве ти ме га тренд, ко ји из ра жа ва по сто ја ње по де ле 
на гло бал ном пла ну, ка ко из ме ђу се ве ра и ју га, та ко и из ме ђу за-
па да и ис то ка; Де се ти ме га тренд, по ко ме је са вре ме ни еко ном ски 

7)  Исто, стр. 10.
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свет хе те ро ге ни ји у од но су на ра ни ји (због мул ти пли ка тив них ра-
спо на у сте пе ну раз во ја...).8)

Мо дер но (пост-ин ду стриј ско, ин фор ма тич ко) дру штво на-
ста ло је као ре зул тат мо дер ни за ци је, од но сно „раз во ја на уч но-тех-
но ло шке ре во лу ци је, где се на уч на са зна ња ја вља ју као по кре тач-
ка сна га дру штве ног раз во ја и во де раз во ју круп не ин ду стриј ске 
про из вод ње. Та кво дру штво уте ме ље но је на до стиг ну ћи ма но вих 
тех но ло ги ја, пре ма аме рич ком со ци о ло гу Да ни је лу Бе лу, пре све га 
на ин фор ма ти ку, ки бер не ти ку и био-ин же ње ринг, да кле, на уч но-
ис тра жи вач ки сек тор услу га ко ји до во ди до ра ди кал них про ме на у 
со цио-еко ном ској струк ту ри и од но си ма у дру штву. О то ме је пр-
ви пи сао ен гле ски гилд-со ци ја ли ста А. Пен ти 1917. го ди не, ко ји је 
пост-ин ду стриј ско дру штво де фи ни сао као дру штво у ко ме ће би ти 
оства ре не кла сне и со ци јал не не јед на ко сти ме ђу љу ди ма. Бел сма-
тра да се у ова квом дру штву „гу би ка те го ри ја кла сич них на јам ских 
рад ни ка али и зна чај ка пи та ли ста као вла сни ка сред ста ва за про-
из вод њу. У не и де о ло ги зо ва ном ки бер не тич ком и ин фор ма тич ком 
дру штву, но си лац раз во ја су струч ња ци, ад ми ни стра то ри и ор га-
ни за то ри ко ји упра вља ју ко про ра ци ја ма. Реч је о „про гра ми ра ном 
дру штву“ чи ји нај ди на мич ни ји слој чи не тзв. ’whi te col lars’ („бе ли 
око врат ни ци“). Њи хо ва на уч но-тех но ло шка зна ња, кре а тив ност и 
ино ва тив ност у при мар ној су функ ци ји „са вре ме не еко но ми је“.9) 

Мо дер но дру штво је и по тро шач ко дру штво. Пре ма ми шље-
њу аме рич ког со ци о ло га Вол та Ро сто ва, ин ду стри ја ли за и цја је до-
ве ла до дру штва ма сов не по тро шње и бла го ста ња. У та квом дру-
штву се, пре ма ми шље њу В. Па кар да, „чо век сво ди на по тро ша ча 
чи јем за до во ља ва њу по тре ба је усме ре на ре кла ма мар ке тин га и 
ма сов на по тро шач ка кул ту ра и сви ви до ви ко му ни ци ра ња (чак и 
спорт и кул ту ра). Та ко се ства рао „по тро шач ки син дром“ – је дан 
при вид да чо век има ве ћи углед и ста тус у дру штву (чак и сте пен 
са мо о ства ре ња) ако ви ше тро ши на лук су зни ју ро бу и на го ми ла ва 
ску пе пред ме те у сво јој жи вот ној сре ди ни“.10)

Тре ћи та лас са со бом до но си и истин ски нов на чин жи во та, 
за сно ван на раз ли чи тим об но вљи вим из во ри ма енер ги је, на про из-
вод ним ме то ди ма ко ји ве ћи ну фа брич ких мон та жних ли ни ја чи не 
за ста ре лим, на но вим по ро ди ца ма ко је не ће би ти уже по ро ди це, 
на јад ној но вој уста но ви ко ја би се мо гла на зва ти „елек трон ском 
ку ћом“ и на ко ре ни то из ме ње ним шко ла ма и кор по ра ци ја ма бу дућ-
но сти. Ци ви ли за ци ја на по мо лу нам пи ше но ви за ко ник по на ша ња 
8) Др Дра ган Су бо тић, Ино ва тив ни ме наџ мент у по ли ти ци, Бе о град, 2008. стр. 321.

9) Др Дра ган Су бо тић, Теa Кон дић, По слов на ети ка у пред у зет нич ком би зни су, Бе о град, 
2004, стр. 8.

10)  Исто, стр. 7.
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и из вла чи нас из стан дар ди за ци је, цен тра ли за ци је и кон цен тра ци је 
енер ги је, нов ца и вла сти“.11)

Ве ћи на ана ли зи ра них ауто ра по че так ове ета пе сме шта у пе-
де се те го ди не 20. ве ка, ка да је у САД пр ви пут број рад ни ка у ад-
ми ни стра ци ји пре ма шио број рад ни ка из про из вод ње, што је зна-
чи ло не са мо пре ла зак про из вод не при вре де на услу жну, већ и све 
дру ге дру штве не им пли ка ци је те тран сфор ма ци је. С дру ге стра не, 
Ту рен и Горц за чет ке но ве фор ме ви де у не ким аспек ти ма ди рект-
ног од лу чи ва ња гра ђа на кроз раз ли чи те об ли ке са мо ор га ни зо ва ња.

Ме ђу нај и стак ну ти јим те о ре ти ча ри ма овог усме ре ња по сто-
ји пот пу ни кон сен зус о од лу чу ју ћој ва жно сти но ве тех но ло шке ре-
во лу ци је у укуп ној дру штве ној тран сфор ма ци ји ко ја во ди ка на-
пред ној со ци јал ној фор ми. По њи ма, но ве тех но ло ги је ини ци ра ју 
про ме не у свим дру штве ним сфе ра ма, али исто вре ме но и дру штво 
пре у зи ма све ве ћу кон тро лу над тех но ло шким ра стом, по ку ша ва-
ју ћи да огра ни чи не га тив не ефек те по при род ну око ли ну. У том 
сми слу сви ауто ри ве ли ку ва жност при да ју уво ђе њу но вих енер-
гет ских из во ра и дру гих еко ло шких пи та ња. 

Бел тех но ло ги ју по сма тра у окви ру „дру штве не струк ту ре“ 
ко ја за јед но са кул ту ром и по ли ти ком чи ни основ не дру штве не 
обла сти. Спе ци фич ност но ве тех но ло шке сфе ре он ви ди у си сте-
мат ском раз во ју ис тра жи ва ња (re se arch and de ve lop ment) и ства ра-
њу но вих, на уч но ба зи ра них ин ду стри ја, као што су, елек тро ни-
ка, оп ти ка, по ли ме ри и сл. Ова но ва тех но ло ги ја у чи јем цен тру 
је те о риј ско зна ње до ми ни ра про из вод ним сек то ром, сма тра Бел, 
обез бе ђу ју ћи да љи на пре дак дру штва: „На пре дак дру штва по ста-
је за ви сан од те о риј ског ра да ко ји ко ди фи ку је по сто је ћа зна ња и 
ука зу је на пут ем пи риј ске ре а ли за ци је. За пра во, те о риј ско зна ње 
по ста је стра те шки из вор, ак си ал ни прин цип дру штва, а уни вер зи-
те ти, ис тра жи вач ки цен три и ин те лек ту ал не ин сти ту ци је,12) где се 
те о риј ско зна ње са ку пља, по ста ју ак си ал не струк ту ре на пред ног 
дру штва“.

Ова но ва „ин те лек ту ал на тех но ло ги ја“ је ка рак те ри стич на за 
дру гу по ло ви ну 20. ве ка исто као што је ма шин ска ка рак те ри са-
ла ин ди стриј ски пе ри од, сма тра Бел. За ње га, но ва тех но ло ги ја је 
спе ци фич на по свом „на по ру да де фи ни ше ра ци о нал ну ак ци ју и да 
иден ти фи ку је зна че ње тог уна пре ђе ња“, док јој је циљ „ни ма ње ни 
ви ше, не го да оства ри ал хе ми чар ски сан: сан о упра вља њу ма сов-
ним дру штвом“. При том он ипак не сма тра да ће до ћи до пот пу не 

11)  Проф. др Ан дон Ко ста ди но вић, Осно ви со ци о ло ги је, Жел нид, 2004, стр. 56.

12)  Проф. др Ра до мир Лу кић, Осно ви со ци о ло ги је, На уч на књи га, Бе о град, 1974, стр. 93.
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ауто ма ти за ци је ко ја би пред љу де по ста ви ла са мо про блем сло бод-
ног вре ме на.

Кан сво ју ви зи ју ли не ар ног про гре са чо ве чан ства оправ да ва 
упра во не сум њи вом екс пан зи јом но вих тех но ло ги ја ко је до би ја ју 
све ши ру при ме ну. Он уоча ва да је у про шло сти тре ба ло мно го 
ви ше вре ме на за уво ђе ње не ке тех но ло ги је, док је у са да шњим раз-
ви је ним дру штви ма тај рок ра ди кал но сма њен, па се но ве тех но-
ло ги је ди рект но укљу чу ју у про цес про из вод ње, од но сно услу га. 
У ве зи с тим, Кан ко ри сти пој мо ве „syner gism“ и „se ren di pity“, ко-
ји ма озна ча ва си мул та на уна пре ђе ња и на прет ке до ко јих до ла зи 
при ме ном но вих тех но ло ги ја (у пр вом слу ча ју), од но сно слу чај не, 
нео че ки ва не ко ри сти и ино ва ци је у не кој дру гој обла сти од оне ко-
јој је тех но ло шко ре ше ње би ло на ме ње но (у дру гом слу ча ју). И 
Бол динг тех но ло ги ју ви ди „на стра ни на де“ у су тра шњи цу. Раз во-
јем елек тро ни ке и ње ном све ши ром про ме ном, сма тра он, под сти-
че се уку пан раз вој дру штва и ели ми ни шу не га тив не по сле ди це 
„гру бих“ тех но ло ги ја. На тај на чин би тре ба ло да бу де омо гу ћен 
обр ну ти про цес од до са да шњег про це са ен тро пи је, од но сно „ан-
ти ен тро пи ја“ ко јом би се кон цен тро ва ле ди фу зне ма те ри је ва зду ха 
и оке а на. Као и Бел, и Бол динг као нај и зра зи ти ју ка рак те ри сти ку 
но вог „пост ци ви ли за циј ског“ дру штва на во ди ин сти ту ци о на ли за-
ци ју ис тра жи ва ња и раз во ја, што ре зул ти ра у ве ли ким про ме на ма 
у сфе ри зна ња и тех но ли ги је и, по сред но, пре ла ску при вре де из 
при мар ног и се кун дар ног у тер ци јар ни сек тор. 

Бже жин ски иде још да ље у при да ва њу од лу чу ју ће ва жно сти 
но вим тех но ло ги ја ма као основ ним де тер ми нан та ма дру штве не 
про ме не са вре ме них раз ви је них дру шта ва, озна ча ва ју ћи ова дру-
штва као „тех но трон ска“ (од „тех но ло ги ја“ и „елек тро ни ка“). Он 
сма тра да из ме ђу ин ду стриј ске и но ве фор ме по сто ји пот пу на ди-
стинк ци ја, као и из ме ђу ин ду стриј ске и ар гар не:

„По стин ду стриј ско дру штво по ста је „тех но трон ско“ дру-
штво: дру штво ко је је об ли ко ва но кул тур но, пси хо ло шки, дру штве-
но и еко ном ски, екс пан зи јом тех но ло ги је и елек тро ни ке – по себ но 
у обла сти ком пју те ра и ко му ни ка ци ја. Ин ду стриј ски про цес ни је 
ви ше основ на де тер ми нан та дру штве не про ме не струк ту ре и вред-
но сти. У ин ду стриј ском дру штву тех нич ко зна ње је би ло усме ра ва-
но пр вен стве но у јед ну спе ци фич ну област: убр за ње и уна пре ђе ње 
про из вод них тех ни ка. Дру штве не по сле ди це су би ле са мо уз гред-
ни про дукт овог моћ ног кон цеп та. У тех но трон ском дру штву на-
уч но и тех нич ко зна ње се, по ред то га што уна пре ђу је про из вод ни 
про цес, бр зо ши ри на ско ро све аспек те дру штве ног жи во та“.

Сле де ћи иде је Нор бер та Ви не ра (Nor bert Wi e ner) Бже жин ски 
сма тра да су про на ла сци ком па са, ба ру та и штам па ња, у пет на е-
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стом ве ку, би ли ини ци јал ни фак то ри бу ду ће ин ду стриј ске ре во лу-
ци је. Из во де ћи ана ло ги ју, Бже жин ски као са вре ме ни функ ци о нал-
ни екви ва лент ком па су ви ди ис тра жи ва ње све ми ра, екви ва лент 
ба ру ту би би ла ну кле ар на фи си ја, а штам па њу те ле зи ви ја и дру га 
са вре ме на сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја. На осно ву ово га он 
за кљу чу је да се по сле ди це но ве, тех но трон ске ре во лу ци је огле да-
ју у свим дру штве ним обла сти ма: еко но ми ји, по ли ти ци и кул ту ри.

Као основ ну по ли тич ку ка рак те ри сти ку но вог дру штве ног 
об ли ка ауто ри овог усме ре ња ис ти чу пре ва зи ла же ње уста ље не по-
де ле на ка пи та ли зам и со ци ја ли зам, од но сно на од го ва ра ју ће по-
ли тич ке си сте ме. При том, кон зер ва тив на стру ја ак це нат ста вља 
на на ста вак де мо крат ских те ко ви на, сма тра ју ћи да је у са вре ме-
ним раз ви је ним дру штви ма већ до шло до ста па ња кла са. С дру ге 
стра не, при пад ни ци уто пиј ске стру је сма тра ју да су ова дру штва 
и да ље кла сна, ин си сти ра ју ћи на ра ди кал ним ал тер на ти ва ма ко је 
би се огле да ле у де цен тра ли за ци ји по ли тич ке мо ћи кроз раз ли чи-
те об ли ке ди рект ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу. Ова ква по де ла 
ин те ре со ва ња, ме ђу тим, ни је ап со лут на, та ко да се за спе ци фич но-
сти тех но кра ти је као „но ве кла се“ ин те ре су је, по ред Бе ла, Ка на и 
дру гих те о ре ти ча ра ове стру је, и Ту рен. Осим то га, све ве ћи ути цај 
ва нин сти ту ци о нал них по ли тич ких ак те ра, као што су дру штве ни 
по кре ти и ра зна удру же ња гра ђа на, уоча ва, осим уто пи ста, и Кан. 
Та ко ђе, ауто ри обе стру је ука зу ју и на две кон тра дик тор не тен ден-
ци је – фор ми ра ње „свет ског дру штва“ и рас па да ње ви ше на ци о нал-
них за јед ни ца.

Ипак, он сма тра, да „кла су, у крај њем сми слу, не пред ста вља 
од ре ђе на гру па, већ си стем ко ји је ус по ста вио основ на пра ви ла за 
сти ца ње, одр жа ва ње и тран сфер раз ли чи тих мо ћи од го ва ра ју ћих 
при ви ле ги ја“. По Бе лу, по ли тич ки етос вла да ју ће струк ту ре у по-
стин ду стриј ском дру штву би био пре вас ход но ко му на лан, као по-
сле ди ца ра сту ћег со ци ја ли зу ју ћег фак то ра. Из тог раз ло га, по ли-
тич ки си стем ни ка да не би до сти гао пот пу но тех но крат ски ни во. 
У тех нич ки ви со ко раз ви је ном дру штву на уч ни ци би би ли глав ни 
из вор ино ва ци ја, а спо соб ност ино ва ци ја, по ње му, ни је у скла ду са 
ка те го ри ја ма мо ћи и до ми на ци ја. Ком би на ци јом овог ко му нал ног 
ето са и тран сфор ма ци јом лич ног мо ра ла до би ла би се но ва ме ша-
ви на по ли тич ких и кул тур них обра за ца, ко ја би пред ста вља ла ре-
гу ла тив не ме ха ни зме но вог дру штва, за кљу чу је Бел.

Ме ђу тим, иако сма тра да је во де ћа кла са по стин ду стриј ског 
дру штва кал са на уч ни ка и тех нич ке ин те ли ген ци је, Бел уви ђа да 
кон трол ни си стем ни је уко ре њен у овој кла си, већ у по ли тич ком 
по рет ку, „а пи та ње ко упра вља по ли тич ким по рет ком оста је отво-
ре но“. Да кле, по ње го вом ми шље њу, кла са на уч ни ка мо же би ти 
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нај ви ша у но вом дру штву, али у ње ној струк ту ри не по сто ји ин тен-
ци ја да пре ра сте у кла су еко ном ског или по ли тич ког ин те ре са, и да 
се у том ци љу бо ри за власт. 

Кан „но ву кла су“ по сма тра као дру штве но-еко ном ску гру-
пу, пре не го по ли тич ку ка те го ри ју, да ју ћи, углав ном, са мо фе но-
ме но ло шке ка рак те ри сти ке, не ула зе ћи у ду би ну ње не функ ци је у 
дру штве ном и по ли тич ком жи во ту. Он овај слој гор ње сред ње кла-
се на зи ва „сим бо лич ком кла сом“, због спе ци фич ног од но са пре-
ма ус та ње ним еко ном ским ка те го ри ја ма. На и ме, овај дру штве ни 
слој, по ње го вом ми шље њу, по слу је ис кљу чи во сим бо ли ма, без ди-
рект ног кон так та са про из вод њом или услу га ма, као што су за ни-
ма ња про ду цен та, уред ни ка, ана ли ти ча ра, пи сца, про фе со ра итд. 
Ка рак те ри сти ке при пад ни ка овог сло ја су ви со ка при ма ња, уни-
вер зи тет ска ди пло ма и, из ме ђу оста лог, „по ри ца ње да се де лу је за 
соп стве не ин те ре се“. Кан сма тра да „они осе ћа ју, че сто не све сно, 
да су та ко ви со ко обра зо ва ни да би тре ба ло дру ги ма да по ста вља-
ју кри те ри ју ме“. Та ко ђе и да „мно ги ви де се бе као „про гре сив ну“ 
сна гу су прот ста вље ну до ми на ци ји „се бич ног“ си сте ма вред но сти 
би зни са, „де ху ма ни зо ва ним“ ор га ни за ци ја ма, „сле пим“ тех но ло-
ги ја ма, „гру бом“ ма те ри ја ли зму и „вул гар ном“ ко мер ци ја ли зму“.

Ту рен, пак, сма тра да су са вре ме на раз ви је на дру штва и да-
ље кла сна дру штва, од но сно да и да ље ег зи сти ра ју кла сни су ко би, 
али не ви ше у про из вод ној сфе ри, већ у сфе ри обра зо ва ња, за ба-
ве и по тро шње, да кле кул ту ре. Пре ма овом ауто ру, ни је ви ше реч 
о еко ном ској екс пло а та ци ји и бор би око рас по де ле до хот ка, већ о 
оту ђе њу, при че му је али је на ци ја „за ви сна пар ти ци па ци ја“, то јест, 
„не по се до ва ње пот пу них ин фо рам ци ја и због то га не мо гућ ност да 
се уче ству је у си сте му од лу чи ва ња“.

Сто га Ту рен пле ди ра за по стин ду стриј ску ре во лу ци ју, ко јом 
би се уки нуо си стем до ми на ци је за сно ван, не ви ше на по се до ва њу 
сред ста ва за про из вод њу, већ на по се до ва њу ин фор ма ци ја.

2.ДРАКЕРОВКОНЦЕПТПОСТ-
-КАПИТАЛИСТИЧКОГДРУШТВА

По Дру ке ру, пост ка пи та ли стич ко дру штво као но во дру-
штво, по но во ће ко ри сти ти сло бод но тр жи ште као је ди ни до ка-
зан ме ха ни зам еко ном ске ин те гра ци је, али не ће би ти не ко „ан ти-
ка пи та ли стич ко дру штво“, чак ни „не ка пи та ли стич ко дру штво“, 
већ основ ни при вред ни ре сурс: „сред ства за про из вод њу“, да се 
по слу жи мо реч ни ком еко но ми ста – не огле да се ви ше у ка пи та лу, 
то ви ше ни су при род ни ре сур си (еко ном ским реч ни ком: „зе мља“, 
„зе мљи ште“) ни ти „рад на сна га“. Са да то је сте, а и би ће зна ње. 
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Сре ди шње ак тив но сти усме ре не на ства ра ње бо гат ства не ће би ти 
ни пла сман ка пи та ла у про дук тив не свр хе ни „рад“ – та два по ла 
еко ном ске те о ри је де вет на е стог и два де се тог ве ка без об зи ра на 
то да ли је реч о кла сич ној, марк си стич кој, Кеј нзо вој (Kej nze jan-
skoj) или нео кла сич ној те о ри ји. Вред ност се са да ства ра „про дук-
тив но шћу“ и „ино ва ци јом“, а и јед но и дру го су при ме не зна ња на 
рад. Во де ће дру штве не гру па ци је дру штва зна ња би ће „рад ни ци 
зна ња“ – из вр шни упра вљач ки ко ри сни ци зна ња ко ји зна ју ка ко 
да пла си ра ју зна ње у про из вод не свр хе, упра во она ко ка ко су ка-
пи та ли сти зна ли да пла си ра ју зна ње у про из вод не свр хе, струч-
ња ци у обла сти зна ња; на ме ште ни ци, за по сле ни у обла сти зна ња. 
Прак тич но, сви ти љу ди зна ња би ће за по сле ни у ор га ни за ци ја ма. 
А опет, за раз ли ку од за по сле них у ка пи та ли зму, они ће по се до ва ти 
и „про из вод на сред ства“ и „алат ке за про из вод њу“ пр во пре ко сво-
јих пен зи о них фон до ва, ко ји се у свим раз ви је ним зе мља ма бр зо 
по ја вљу ју као је ди ни пра ви вла сни ци; ово дру го за то што рад ни ци 
зна ња по се ду ју све зна ње и мо гу да га по не су са со бом куд год кре-
ну. Еко ном ски иза зов пост ка пи та ли стич ког дру штва ће пре ма то ме 
би ти про дук тив ност ра да зна ња и рад ни ка зна ња“.13)  Дру кер да ље 
сма тра да у мо дер ном дру штву: „сва ка ор га ни за ци ја да на шњи це 
мо ра да угра ди упра вља ње про ме на ма“,14) што прак тич но зна чи да 
сва ка ор га ни за ци ја у пост-ка пи та ли стич ком дру штву мо ра да по-
се ду је „спо соб ност да се кре и ра но во, од но сно да ис ко ри шћа ва, то 
јест да раз ра ђу је но ве при ме не из соп стве ног успе ха“, као и то да 
„на у чи да ино ви ра – и да на у чи да ино ва ци ја мо ће и тре ба да се ор-
га ни зу је као си сте мат ски про цес“.15) Дру кер да ље ин си сти ра на то-
ме да је пост ка пи та листчко дру штво – де цен тра ли зо ва но дру штво: 
„Ње го ве ор га ни за ци је мо ра ју да су у ста њу да бр зо до но се од лу ке, 
за сно ва не на бли ско сти и прак тич ним из во ђе њем, бли ско сти с тр-
жи штем, бли ско сти с тех но ло ги јом, бли ско сти с про ме на ма у дру-
штву, жи вот ној сре ди ни и де мо гра фи ји, што све мо ра да се ви ди и 
ко ри сти као при ли ка за ино ви ра ње.“16)

По ред на ве де них ка рак те ри сти ка, Дру кер пред ви ђа да ће 
свет ска при вре да и да ље оста ти тр жи шна и за др жа ти ин сти ту ци је 
тр жи шта, али, ње на су шти на ће би ти ко ре ни то из ме ње на: „Ако је 
и да ље „ка пи та ли стич ка“, њом са да до ми ни ра „ка пи та ли зам ин-
фор ма ци ја“. Ин ду стри је ко је су се у по след њих че тр де сет го ди-
на по ме ри ле у сре ди ште при вре де има ју, за пред мет про из вод њу 

13)  Пе тар Ф. Дру кер: Пост ка пи та ли стич ко дру штво, Бе о град, 1995, стр. 13-14.

14)  Исто, стр. 63.

15)  Исто, стр. 64.

16)  Исто, стр. 65.
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и ди стри бу ци ју зна ња и ин фор ма ци ја, пре не го про из вод њу и ди-
стри бу ци ју ства ра. Ствар ни про из вод фар ма це ут ске ин ду стри је је-
сте зна ње: пи лу ле и ле ко ви те ма сти ни су ни шта ви ше до об лик у 
ко ме је упа ко ва но зна ње. Ту су са да ин ду стри је те ле ко му ни ка ци ја 
и ин ду стри је ко је про из во де алат ке и опре му за об ра ду ин фор ма-
ци ја, као што су ком пју те ри, по лу про вод ни ци, ком пју тер ски софт-
вер. Има мо про из во ђа ча и ди стри бу те ре ин фор ма ци ја: фил мо ве, 
те ле ви зиј ске про гра ме, ви део ка се те. Не при вред не де лат но сти ко је 
про из во де и при ма ју зна ње обра зо ва ње и здрав ство у свим раз ви-
је ним зе мља ма ра сту мно го бр же и од при вред них ак тив но сти за-
сно ва них на зна њу“.17) 

Су ми ра ју ћи прет ход не Дра ке ро ве од ред ни це ино ва ци је, ука-
зу је мо и на од ред ни цу ино ва ци је као ин стру мен та пред у зет ни-
штва. Да кле, као ин стру ме нат ко ји кре и ра ре сур се и те ме отва ра 
мо гућ но сти за ства ра ње про фи та, мо же се де фи ни са ти на кла си чан 
на чин у сми слу да је реч о про ме ни упо треб не вред но сти ре сур са у 
ци љу за до во ља ва ња не ке по тре бе по тро ша ча. По је ди ни ауто ри чак 
сма тра ју да још увек ни смо у ста њу да раз ви је мо те о ри ју ино ва ци-
ја, сма тра ју ћи да је упра во про ме на та ко ја омо гу ћу је да се оства ри 
не што но во и не што раз ли чи то. Си сте мат ска ино ва ци ја, да кле, са-
сто ји се од свр сис ход ног и ор га ни зо ва ног тра га ња за про ме на ма, 
та ко да се у окви ру си сте мат ске ана ли зе мо гућ но сти та квих про-
ме на мо гу при хва ти ти као еко ном ске или со ци јал не ино ва ци је.18)

Да кле, по но ви ће мо још је дан пут реч је о кон тро ли са њу, 
усме ра ва њу и раз во ју се дам ино ва тив них из во ра ко ји по већ при-
ка за ној Дру ке ро вој ино ва тив ној ше ми об у хва та ју: 1. нео че ки ва но 
нео че ки ва ни успех, нео че ки ва ни про ма шај, нео че ки ва ни спољ њи 
до га ђај; 2. не по ду дар ност – из ме ђу ствар но сти ка ква тре нут но је-
сте, и ствар но сти ка ко би мо гла да бу де или ка ква “би тре ба ло да 
бу де”; 3. ино ва ци ја за сно ва на на по тре би не ког про це са (нпр. про-
из вод ње); 4. про ме не у струк ту ри при вре де или тр жи шта, ко је сва-
ког из не на де. 

По ред ових из во ра ино ва ци ја ко ји се од но се на пред у зе ћа 
или сек тор услу га по ка за ће мо пре ци зни је и оста ла три из во ра ко ји 
се од но се на под руч је спољ њег окру же ња. Они об у хва та ју: а) де-
мо граф ска кре та ња – про ме не; б) при ме не у опа жа њи ма, рас по ло-
же ња и зна че њи ма; в) но ва са зна ња, на уч на и не на уч на. 

Зна чи раз ли ку је мо три мо гућ но сти од но сно, стра те ги је осва-
ја ња еко ло шке ни ше, упу ће не на осва ја ње и сти ца ње мо но по ла у 
јед ном сег мен ту тр жи шта или про из вод ње: а) стра те ги ја и на пла-

17)  Исто, стр. 182.

18)  Пе тар Оже го вић: Пред у зет нич ко по сло ва ње, Бе о град, 1995, стр. 105.
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ће не рам пе ко ја се за сни ва на осва ја њу мо но по ла у по је ди ном, 
уском сег мен ту про из вод ње и услу га, али ова “еко ло шка ни ша” ко-
ју “јед на вр ста спе ци ја ли те та, про из во да, мо же са ма да по пу ни у 
пот пу но сти, и ко ја је исто вре ме но ма ла и дис крет на, до вољ но да 
не при вла чи па жњу кон ку рен ци је”.19)

3.КАМОДЕРНОМПРЕДУЗЕТНИЧКОМДРУШТВУ

Пред у зет ни штво се у те о ри ји, а по го то во у прак си, ве зу је за 
при ват но пред у зет ни штво, али и дру ге об ли ке сво ји не (ме шо ви ту, 
на при мер), ко ји омо гу ћа ва ју про фи та бил ност тр жи шног си сте ма. 
Пред у зет нич ко дру штво под ра зу ме ва и од ре ђе ни си стем со ци јал не 
прав де, од но сно у дру штве ној прак си већ ре а ли зо ван по ре дак тзв. 
“др жа ве бла го ста ња”, ко ја у струч ној ли те ра ту ри већ има раз ли-
чи те на зи ве: “Ser vi ce sta te” (Mam hajm); “Plan ned sta te” (Frid man); 
“So cial sta te” (Hab ha us); “So cial ser vi ce sta te” (Har bold La ski, Lord 
Be verx).

Као кон сти ту ен си др жа ве бла го ста ња озна ча ва ју се сле де ћи 
пој мо ви: оп шти си стем со ци јал ног оси гу ра ња, пру жа ње бес плат-
них услу га од стра не др жа ве, по сте пе но из јед на ча ва ње при хо да – 
ре ди стри бу ци ја ка пи та ла, по ли ти ка и одр жа ва ње пу не за по сле но-
сти, пер ма нент но из јед на ча ва ње љу ди у сфе ри по тро шње, оп шта 
јав на сво ји на мно гих пред у зе ћа за јав ну функ ци ју, про гре сив ни 
си стем опо ре зи ва ња гра ђа на и из ра же на со ци јал на де лат ност.20) 
Да кле, по ла зи се од иде је гра ду а ли зма и над кла сно сти и др жа ве 
бла го ста ња ко ји има ју ко ре не у ан тич ким иде ја ма Ари сто те ла и 
Пла то на, со ци ја ли ста-уто пи ста (Ове на, Фу ри јеа, Сен Си мо на), 
при пад ни ка тзв. “фа би јан ског со ци ја ли зма”, со ли да ри стич ких, ла-
са ли јан ских и те мељ них иде ја те о ри је кон вер ген ци је.

Овај дру штве ни кон цепт у ка пи та ли стич ком дру штву по зна-
ти ји и као со ци јал де мо крат ски кон цепт све о бу хват не со ци јал не 
по ли ти ке и со ци јал ног раз во ја ко ји об у хва та ви ши ква ли тет жи-
вље ња, ба зи ра се на сле де ћим прин ци пи ма: а) сва ки гра ђа нин има 
пра во на пар ти ци па ци ју у со ци јал ној за шти ти; б) прин ци пу ми ни-
му ма на ци о нал ног стан дар да у сми слу да по је ди нац не сме би ти 
у со ци јал ном оси гу ра њу ис под на ци о нал ног ни воа за до во ља ва ња 
по тре ба; в) све со ци јал не услу ге, мо ра ју би ти до ступ не сва ком гра-
ђа ни ну; г) прин ци пу со ци јал не прав де и д) прин ци пу на ци о нал не 
со ли дар но сти, чи ји је ег зе ку тор др жав ни фак тор – со ци јал ни др-
жав ни ин тер вен ци о на ли зам”.21)

19)  Исто, стр. 222-223.

20)  Нав. пре ма: Ду шко То мић: Ме га ле ви ца, Бе о град, 1995, стр. 33.

21)  Исто, стр. 60.
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Мо дер но по стин ду стриј ско-пред у зет нич ко дру штво ка рак-
те ри ше: а) стал но уса вр ша ва ње сред ста ва за рад (ме ха ни за ци ја и 
ауто ма ти за ци ја тех но ло шких про це са); б) про ме не у пред ме ти ма 
ра да (раз вој и при ме не но вих ма те ри ја ла, ко ри шће ње си ро ви на пу-
тем но вих тех но ло шких про це са); в) стал но уса вр ша ва ње по сто-
је ћих и уса вр ша ва ње но вих тех но ло шких про це са (по себ но оних 
ко ји су ве за ни за ауто ма ти за ци ју); г) раз вој по сто је ћих и но вих 
при мар них из во ра енер ги је; д) за шти та жи вот не сре ди не; ђ) уса-
вр ша ва ње по сто је ћих и ства ра ње све ве ћег бро ја но вих про из во да.

Ин ду стриј ска ре во лу ци ја 19. ве ка и ме на џер ска ре во лу ци-
ја 20. ве ка, го во ри о то ме да је пред у зет нич ка еко но ми ја бу дућ-
ност свет ске при вре де. Тер ми ни ко ји озна ча ва ју пред у зет ни штво 
(“пред у зет ник”, “по ро дич ни би знис”, “по ро дич не ком па ни је”, 
“уну тра шњи би знис”) су пре пла ви ли да на шњу по слов ну ли те ра-
ту ру и уни вер зи те те, та ко да се пред у зет ни штво из у ча ва у ве о ма 
зна чај ној ме ри, чак се на за па ду у ви со ким по слов ним шко ла ма 
из у ча ва на у ка и ве шти на пред у зет ни штва, ко ја по спе шу је раз вој 
“ма лог би зни са”.22)

У дру штву ко је ка рак те ри ше по сле ко му ни стич ки пе ри од, од-
но сно да нас по зна ти ји као тер мин тран зи ци је, ве о ма ва жну, го то во 
кључ ну уло гу де фи ни тив но пре у зи ма пред у зет ни штво. Уло га мо-
дер ног пред у зет ни штва је у: а) по ве ћа њу ефи ка сно сти и бо гат ства 
на ци о нал не при вре де; б) ути ца ју на флек си бил ност на ци о нал не 
при вре де; в) по ве ћа њу за по сле но сти; г) кон тро ли ве ли ких ком па-
ни ја; д) но вих фи ло зо фи ја по сло ва ња; ђ) мак си мал ног за до вољ-
ства и сло бод ног би зни са.23)

4.ОДНОСИСЈАВНОШЋУ
УСАВРЕМЕНОМДРУШТВУ

Ен ци кло пе диј ско од ре ђе ње пој ма од но са са јав но шћу (pu blic 
re la ti ons) ин си сти ра на ак тив но сти ко ја је “по след њих де це ни ја по-
ста ла са став ни део јав ног жи во та, а не мо же се об ја сни ти са мо пој-
мо ви ма ин фор ми са ње, про па ган да, еко ном ска про па ган да. Ипак, 
сви се сла жу у то ме да је реч о про це су ко јим се за ин те ре со ва ни 
су бјект (ор га ни за ци ја или по је ди нац) слу же да би ути цао на јав но 
мње ње, од но сно на та ко зва ну струк ту рал ну јав ност у ко јој се сре-
ћу по број но сти и дру штве ном зна ча ју раз ли чи те дру штве не гру пе.

22)  Ра до са вље вић, Ж., “Пред у зет ни штво – нај ква ли тет ни ја по ли ти ка”, По слов на по ли ти-
ка, 1995, стр. 340.

23)  Исто.
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Раз вој од но са с јав но шћу по ти че од 1923. го ди не, ка да га пр-
ви пут сре ће мо у САД-у у вре ме усва ја ња про гра ма за ре гу ла ци-
ју сли ва до ли не ре ке Те не си. Та го ди на се обе ле жа ва као по че так 
“про фе си о нал них” од но са са јав но шћу, а та да је Едвард Бер нејс 
об ја вио сво ју пр ву књи гу Кри ста ли зо ва ње јав ног мње ња. Она је 
пред ста вља ла пр ви уџ бе ник ко ји се ба вио прак сом од но са с јав но-
шћу.

Ка да се го во ри о исто ри ја ту ове про фе си је, тре ба пра ви ти 
раз ли ку из ме ђу од но са с јав но шћу као ин те грал ног де ла др жав не 
ад ми ни стра ци је из нај ра ни јих да на, и мо дер ног кон цеп та од но са 
с јав но шћу као ди сци пли не ме наџ мен та. Тер мин pu blic re la ti ons је 
као мар ке тинг пре у зет из ен гле ског је зи ка и озна ча ва све у куп ност 
стра те шке ко му ни ка ци је ин сти ту ци је (при вред ног или не при вред-
ног ка рак те ра) са при вред ним и дру штве ним окру же њем. Због те 
све у куп но сти ко му ни ка циј ских ци ље ва и за да та ка, под се ћа мо још 
јед ном, де лат ност pu blic re la ti ons-a се још на За па ду под во ди и под 
име cor po ra te com mu ni ca tion.24)

Јед на од нај е фек тив ни јих и нај све о бу хват ни јих де фи ни ци ја 
од зна ча ја за по слов ну еко но ми ју на гла ша ва да је “pu blic re la ti ons 
стал на, дво смер на, стра те шки во ђе на ко му ни ка ци ја са ин тер ним 
и екс тер ним циљ ним јав но сти ма да би се по сти гла обо стра на ко-
рист”. Пре ма овој де фи ни ци ји ја сно је да pu blic re la ti ons не мо же 
би ти део про мо тив ног ими џа иако је по са др жа ју ве о ма бли зак еле-
мен ти ма еко ном ског пу бли ци те та. Ин сти тут за од но се с јав но шћу 
по др жа ва де фи ни ци ју, да је то “при ме на план ског и стал ног про-
гра ма ко му ни ка ци ја из ме ђу јед не ор га ни за ци је и оних циљ них јав-
но сти ко је су бит не за њен успех”.25)

Као за ме на за pu blic re la ti ons у упо тре би су и мно ги дру ги 
пој мо ви: ре а го ва ње пред у зе ћа на зна чај не дру штве не до га ђа је и 
про бле ме (is su es ma na ge ment), су сре ти са по тро ша чи ма (con su mer 
re la ti ons), од но си са вла дом и ње ним ин сти ту ци ја ма (go vern ment 
re la ti ons), од но си са гра ђа ни ма и њи хо вим ор га ни за ци ја ма (com-
mu nity re la ti ons), од но си са пр ду зе ћи ма исте гру па ци је (in du stry 
re la ti ons), од но си пред у зе ћа са фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма и ин-
сти ту ци ја ма (fi nan cial re la ti ons).

У аме рич кој ли те ра ту ри по сто ји пред лог не ких те о ре ти ча ра 
да се уме сто тер ми на од но си с јав но шћу, од но сно ПР упо тре бља ва 
re la ti ons with pu blic (ко ја је аде кват ни ји пре во ду – од нос с јав но-
шћу) ра ди бо љег раз у ме ва ња и усме ра ва ња ак тив но сти на од ре ђе-

24)  Еко ном ска ен ци кло пе ди ја, Бе о град, 1988, стр. 364.

25)  М. Ђу рић: Pu blic re la ti ons – кључ успе шног на сту па на тр жи шту, Бе о град, 1992, стр. 
5.
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не гру пе у јав но сти. Ме ђу тим, овај пред лог ни је уоп ште при хва ћен. 
Б. Кен филд на во ди да од но си с јав но шћу пред ста вља ју спе ци јал ну 
фи ло зо фи ју упра вља ња, из ра же ну у по ли ти ци и прак си ко ја се ба-
зи ра на ко му ни ци ра њу с јав но шћу у ци љу оси гу ра ња ме ђу соб ног 
раз у ме ва ња и до бре во ље.

По ла зи мо од сле де ћих по слов них прет по став ки: 1. ПР је 
фи ло зо фи ја упра вља ња; 2. ПР је фи ло зо фи ја у по слов ном од лу-
чи ва њу; 3. ПР чи не ак ци је ко је про из и ла зе из по слов но-раз вој не 
по ли ти ке, ор га ни за ци је, из ра же не кроз ак ци ју и прак су ства ра ња 
до бре во ље у од но си ма с јав но шћу. 4. ПР је ко му ни ка ци ја ко јом се 
ин фор ми ше, об ја шња ва, бра ни и уна пре ђу је рад и по ли ти ка ор га-
ни за ци је.

Од но си с јав но шћу (енг. Pu blic Re la ti ons) су на уч на ди сци-
пли на ко ја ства ра и одр жа ва ре пу та ци ју, с ци љем да се оства ри 
раз у ме ва ње и по др шка, као и да се ути че на ми шље ња и по на ша ња 
ци ља них јав но сти. Од но си са јав но сти ма су та ко ђе пла ни ра ни и 
стал ни по сао ства ра ња и одр жа ва ња до бре во ље (енг. go od will), као 
и ме ђу соб ног раз у ме ва ња из ме ђу ор га ни за ци је (или по је дин ца) и 
ци ља них јав но сти.

Од но си с јав но шћу се мо гу по сма тра ти у ши рем и ужем сми-
слу. По сма тра но у ши рем сми слу, од но си с јав но шћу су ак тив ност 
раз ви ја ња по вољ ног јав ног ми шље ња о не кој ор га ни за цји, док по-
сма тра но у ужем сми слу од но си с јав но шћу би се мо гли де фи ни са-
ти као скуп ак ци ја не ке ор га ни за ци је, усме ре них пре ма од ре ђе ним 
гру па ма (по тро ша чи ма, куп ци ма, до ба вља чи ма, по слов ним парт-
не ри ма, за по сле ни ма, ак ци о на ри ма), ра ди при до би ја ња по ве ре ња, 
ства ра ња до бре во ље и по вољ ног ми шље ња о ра ду те ор га ни за ци је 
као чла на за јед ни це.

Мо гло би се ре ћи да се од но си с јав но шћу мо гу по сма тра ти 
и ту ма чи ти као: про фе си ја, про цес, ко му ни ка ци ја са јав но шћу и 
прак са.

Од но се са јав но шћу, Ин сти тут Ве ли ке Бри та ни је за од но се 
са јав но шћу де фи ни сао је као: Про ми шљен, пла ни ран и не пре ки-
дан на пор да се за сну је и одр жи уза јам но раз у ме ва ње из ме ђу ор га-
ни за ци је и ње не пу бли ке. Ме ђу тим, са мо ма ли број ПР про фе си о-
на ла ца би мо гао да оспо ри Bo wen-ову тврд њу да је “по ље од но са 
с јав но шћу пу но етич ких ди ле ма”.26) Одав но је по ста ло ја сно да је 
пи та ње ети ке, јед но од кључ них пи та ња у од но си ма с јав но шћу 
ко је је до би ло на зна ча ју за хва љу ју ћи ра сту ћем ути ца ју ма сов них 
26) Bo wen, S. A. (2004). “Ex pan si on of et hics as the tenth ge ne ric prin ci ple of pu blic re la ti ons 

ex cel len ce: A Kan tian the ory and mo del for ma na ging et hi cal is su es”, Jo ur nal of Pu blic Re la-
ti ons Re se arch, 16, 65-92.
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ме ди ја. Bo wen та ко ђе твр ди да је об ја вљен ја ко ма ли број ра до-
ва и во ди ча ко ји би мо гли да ти смер ни це етич ког по на ша ња. Па 
ипак, број ни струч ња ци се не сла жу по пи та њу са ме де фи ни ци је 
етич ког по на ша ња, што и је сте је дан од глав них узро ка не до стат-
ка аде кват них во ди ча, а ве ћи на ра до ва ко ји су об ја вље ни на овом 
по љу за сно ва ни су упра во на ди ску си ја ма и ана ли зи са мог пој ма 
ети ке у од но си ма с јав но шћу. Зло у по тре ба ме ди ја је још по след-
њих го ди на про шлог ве ка до би ла не слу ће не раз ме ре, ка ко на ни-
воу од но са с јав но шћу та ко и но ви нар ства и огла ша ва ња. Не ка од 
нај о се тљи ви јих те ма у огла ша ва њу ко ја се че сто до во де у пи та ња 
са етич ког аспек та су: хо мо сек су а ли зам, уло га же на и де це у огла-
ша ва њу, ма ни пу ла ци ја и дис кри ми на ци ја, ди ги тал на фо то гра фи ја 
и мо гућ ност мон та же – ис кри вље ни фо то жур на ли зам, ре кла ми ра-
ње ле ко ва и ме ди цин ских по ма га ла од стра не ле ка ра и по зна тих 
лич но сти, са мо у би ства, кри ми нал... Но ва ера сен за ци о на ли зма, 
тра жње са ин три гант ним ин фор ма ци ја ма, све оно што до при но-
си ве ћем ти ра жу, ве ћој про да ји, јед ном реч ју ра сту про фи та. Чак 
иако се не мо же ре ћи да слу жбе за од но се с јав но шћу не мо рал но 
слу же сво јим кли јен ти ма, кр ше ћи етич ке нор ме, ПР ин ду стри ја је 
по след њих го ди на по ста ла си но ним за етич ку не смо тре ност, до те 
ме ре да су во де ћи ака дем ци на кон фе рен ци ја ма по че ли да по и сто-
ве ћу ју ПР са “ма ни пу ла тив ном ко му ни ка ци јом”.27)

Струч ња ци са пра вом  pu blic re la ti ons на зи ва ју “кор по ра тив-
ним ко му ни ци ра њем”, де фи ни шу ћи ПР као стал ну и осми шље-
ну ко му ни ка циј ску по ли ти ку ор га ни за ци је, окре ну ту под јед на ко 
спољ ном све ту и ин тер ним струк ту ра ма, чи ји је циљ ства ра ње ква-
ли тет ног иден ти те та ор га ни за ци је и ње ног по зи тив ног “ими џа” у 
јав но сти, ко ји ће омо гу ћи ти по сти за ње стра те шких ци ље ва ор га-
ни за ци је.

Те мељ успе шне ко му ни ка ци је ор га ни за ци је пред ста вља ју 
ре ше на пи та ња стра те шког ме наџ мен та: 1. Шта је ми си ја и ви зи ја 
ор га ни за ци је? 2. Ко ја је ње на по слов на фи ло зо фи ја? 3. Шта је њен 
про грам и по слов на по ли ти ка?28)

Пи та ње ујед на че но сти иден ти те та (оно што ор га ни за ци ја је-
сте) и “ими џа” (оно што јав ност ми сли о ор га ни за ци ји) пред ста вља 
кључ но пи та ње за све ор га ни за ци је. Мо гу ће је, у ци љу по сти за ња 
крат ко роч не ко ри сти “ја ким” мар ке тин шким и ПР кам па ња ма и ве-
ли ким при су ством у ме ди ји ма “улеп ша ти” сли ку о ор га ни за ци ји и 
ство ри ти “имиџ” ко ји у знат ној ме ри пре ва зи ла зи вред но сти ко је 
27)  Gal lo way, C.J. (2004). Con fe ren ce re port: Spin and Cor po ra te Po wer, PRism 3.

28)  Ча со пис Дел фин ме на џер, Бе о град, 1998, бр. 26, стр. 2.
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сто је иза иден ти те та ор га ни за ци је. Ме ђу тим, по пра ви лу све ор-
га ни за ци је ко је свој ин ден ти тет под ре де “ими џу” тра ју крат ко и 
убр зо сле ди њи хов пад и не ста нак.29) Све ор га ни за ци је ко је раз ми-
шља ју стра те шки, на ду ге ста зе, тру де се да по диг ну на ви сок ни во 
иден ти тет ор га ни за ци је. Ка сни је осми шље но пре но ше ње јав но сти 
ква ли те та и вред но сти ко је ре ал но сто је иза ор га ни за ци је пред ста-
вља за све ње не чла но ве мно го јед но ста ви ји и лак ши ко рак, пра-
ћен ен ту зи ја змом и во со ком мо ти ва ци јом. Три де се тих го ди на овог 
ве ка, Art hur W. Pa ge, та да шњи ПР ме на џер аме рич ке ком па ни је 
AT&T, на вео је пет на че ла pu blic re la ti on sa, ко ја су под јед на ко ак-
ту ел на и да нас. Пре ма Art hur W. Pa ge-у ПР мо ра: 1. Оси гу ра ти да 
ме наџ мент па жљи во раз ви ја сво је од но се са јав но шћу; 2. За по сле-
ни да бу ду упо зна ти са стра те ги јом и по ли ти ком фир ме; 3. Об у чи ти 
пред став ни ке ком па ни је ко ји до ла зе у ди рек тан кон такт с јав но шћу 
ка ко да се пре ма њој од но се; 4. Упо зна ти ме наџ мент са ста во ви ма 
за по сле них; 5. Оси гу ра ти искре ност у обра ћа њу јав но сти.30)

Још 1964. Мар шал Ма клу ан је про роч ки за пи сао да у но вој 
елек трич ној епо хи ин фор ма ци ја и про гра ми ра ња про из вод ња са ме 
ро бе све ви ше сти че ка рак тер ин фор ма ци је.31) Тер мин од но си с јав-
но шћу (pu blic re la ti ons) по чео је да се ко ри сти у САД, ода кле се ње-
го ва упо тре ба про ши ри ла на дру ге зе мље као ин тер на ци о на лан на-
зив за де лат ност и про фе си ју ко ја се ба ви гра ђе њем до брих од но са 
из ме ђу од ре ђе них су бје ка та и ње го вог окру же ња.32) За пу ри тан це 
од но си са јав но шћу то је све сно пла ни ра ње ком па ни је пла си ра ња 
ин фор ма ци ја за ства ра ње по вољ не кли ме ми шље ња. Са ми по се би 
ни су ме диј про да је, али мо гу да при пре ме тра су за ре клам ну ком-
па ни ју. Од но си са јав но шћу и огла ша ва ње че сто иду ру ку уз ру ку, 
они су ти ко ји ша љу сли ку о ор га ни за ци ји ван ње.33) На у ка, ве шти-
на и умет ност ор га ни зо ва ње ко му ни ка ци је са око ли ном и из град ње 
до бре сли ке у јав но сти о не ко ме или не че му, има ко ре не ко ји до се-
жу у да ле ку исто ри ју. “За по че та је као де лат ност жи во пи сних ти-
по ва сме ште них иза вла дар ских пре сто ла, са фи ли гран ском ве шти-
ном до шап та ва ња вла да ру кључ них ства ри у кључ ним мо мен ти ма, 
раз ви ја на од стра не ора то ра, са вет ни ка, ди пло ма та, кар ди на ла, гра-
ди ла ца ле пе сли ке о вла да ру, са мог Ма ки ја ве ли ја, ухо да и пи са ра, а 
по сле њих на уч ни ка свих про фе си ја: пси хо ло га, со ци о ло га, ан тро-

29)  Исто, стр. 3.

30)  Ча со пис Дел фин ме на џер, Бе о град, 1998, бр. 26, стр. 4.

31)  Ва ни Ко де лу пи, Тр жи шна ко му ни ка ци ја,  Бе о град, 1995, Клио, стр. 59.

32)  Ан ђе ла Ми кић, Умет ност ко му ни ци ра ња, Бе о град, 2006, стр. 207.

33)  Дејв Па тен, Успе шан мар ке тинг за ма ла пред у зе ћа, стр. 162.
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по ло га, лин гви ста, по ли ти ко ло га, кул ту ро ло га, ис тра жи ва ча јав ног 
ми шље ња, по сла ни ка ма сов них ме ди ја и ме ди ја са мих”.

Су шти на од но са с јав но шћу је иста, без об зи ра на то да ли 
се ко ри сте у по ли тич кој аре ни, на по слов ном или ко мер ци јал ном 
по љу, у дру штве ним од но си ма, у до бро твор не свр хе или при при-
ку пља њу по мо ћи, или у би ло ко јим дру гим си ту а ци ја ма у ко ји ма 
по сто ји по себ на по тре ба за њи ма. Ме то де ко је се упо тре бља ва ју 
у свим тим раз ли чи тим при ли ка ма бит но се раз ли ку ју.34) Основ на 
фи ло зо фи ја од но са с јав но шћу је “ве о ма јед но став на”. Мно ги сма-
тра ју да је по ста вље не ци ље ве лак ше успе шно оства ри ти уз по др-
шку и раз у ме ва ње јав но сти, не го ка да је јав ност су прот ста вље на 
или рав но ду шна. Од но си с јав но шћу мо гу се опи са ти са не ко ли ко 
кључ них ре чи, а те ре чи су: углед, пер цеп ци ја, кре ди би ли тет, по-
ве ре ње, сло га и обо стра но раз у ме ва ње за сно ва но на исти ни том и 
све о бу хват ном оба ве шта ва њу. Ово не пред ста вља де фи ни ци ју, али 
ука зу је на крај ње ци ље ве.

Овај на ве де ни од нос ПР ме ди ја и мо дер ног по стин ду стриј-
ског ин фор ма тив ног дру штва по ка зу је ме ђу за ви сност ових фе но-
ме на. Ука зу је на зна чај од но са с јав но шћу, не са мо као тех ни ке, 
већ и те о риј ског по гле да на раз вој дру штва у 21. ве ку – ина че, ве ку 
зна ња, ин фор ма ти ке и мо дер них тех но ло ги ја.
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DraganSubotic

PUBLICRELATIONSINPOST-INDUSTRIALSOCIETY

Summary
In this paper author wrote on a relation – public relations – mod-

ern society that is defined as a post-industrial informative society of 
knowledge, information and high technological achievements. The 
author considers the modern society as a dynamic developmental and 
innovative complex of global society, including in it primarily a rapid 
development of modern technologies that are shaping the structure and 
dynamics of the society. In this sense the author determined the pub-
lic relations as a theoretical, strategic and operative field providing for 
functionality, flexibility and profitability of the post-industrial society. 
The author also defined the role of mass-communications in shaping the 
public opinion, that is significant for the operative model of the public 
relations. The author also determined the public relations in the context 
of socio-political environment and global processes in the world. 

Key Words: politics, society, modernization, public relations
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