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Сажетак
Уовомрадудефинишусетемељнипојмовиикатего
рије,попуткорпоративниходносасјавношћу,службе
за односе с јавношћу, као и јавног сектора који де
терминишу корпоративне односе с јавношћу унутар
политичкопривредногсистема.Дефинишесеструк
тура,функције, допринос и значајСлужбе за корпо
ративнеодносе с јавношћуу јавномсектору.Анали
зирасефункционалнаиорганизационадимензија,као
и корпоративне и маркетиншке функције односа с
јавношћууодносунаинституцијеполитичкогипри
вредногсистема.Модернизацијајавногсекторазначи
ифункционалан,ефикасаниоптималанмоделкорпо
ративниходносасјавношћукојисенесводисамона
једнострану комуникацију са интерними екстерним
циљним јавностима. Људски, односно социјални ре
сурсиусистему,иширеудруштвусуосноваразвоја.
Стога, Служба за корпоративне односе с јавношћу
имаважнуулогууреформијавногсектораСрбије.У
раду,посебнапажњасепоклањадизајнирањупосло
ваираднихзадатакаменаџеразаодносесјавношћу,
организовању, управљању, финансирању и контроли
делатностиСлужбе заодносе с јавношћу, укључују
ћи управљање људским ресурсима у јавном сектору.

* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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Истотако,одређујеправац (де)регулације,напредо
вањаиразвојаперсоналаизовеобластикорпоратив
не делатности. ДефинишеСлужбу за корпоративне
односе с јавношћу у контексту управљања људским
ресурсимаукорпорацијиодносно,социјалнимресурси
маудруштву,спосебнимнагласкомнајавнисектор.
Кључнеречи:Корпоративниодносисјавношћу,јавни
сектор,Службазаодносесјавношћу...

1.ОДНОСИСЈАВНОШЋУИЈАВНИСЕКТОР
(ПОЈАМИКАРАКТЕРИСТИКЕ)

Oд но си с јав но шћу (Pu blic Re la ti ons, у да љем тек сту PR) се у 
литерaтури од ре ђу је као ак тив ност ко му ни ци ра ња пред у зе ћа 

и дру гог не про фит ног су бјек та с ње го вом екс тер ном и ин тер ном 
јав но шћу. У на сто ја њу да се да пре ци зна али и ко рект на де фи ни-
ци ја те ак тив но сти, на и ла зи се на мно ге те шко ће. Реч је, пре све га, 
о про бле ми ма ко ји пра те раз вој дру штва, при вре де и пред у зе ћа, 
а ци ље ви њи хо вог раз во ја ни су увек у са гла сно сти. Чак и кад су 
уса гла ше ни, сред ства и ме то ди њи хо вог оства ре ња мо гу би ти раз-
ли чи ти, и то во ди ка кон фликт ним си ту а ци ја ма. Ен ци кло пе диј ско 
од ре ђе ње пој ма: од но си се са јав но шћу (Publikе 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 пој мо ви ма ин фор ми са-
ња, про па ган да, еко ном ска про па ган да и слич но.

Ка да го во ри мо о за да ци ма Слу жбе за од но се са јав но шћу ко ји 
је од зна ча ја за од нос кор по ра ци ја и ме ди ја он да тре ба на гла си ти 
да по сто је два прав ца ак тив но сти: „у осно ви, по сто је два прав ца 
де ло ва ња струч ња ка за Publicе Re la ti ons у сва кој ор га ни за ци ји: ин-
тер но ин фор ми са ње и уна пре ђе ње ме ђу људ ских од но са у ко лек ти-
ву (in ter nal-re la ti ons) и „про гра ми ра ње“ же ље ног об ли ка и ква ли-
те та од но са са окру же њем (eхternal-re la ti ons). Прак са из гра ђи ва ња 
до брих од но са са јав но шћу  за по чи ње уну тар сва ког ко лек ти ва. У 
про це су ин тер ног ин фор ми са ња, струч ња ци за Publicе Re la ti ons 
има ју за да так да упо зна ју све за по сле не у ко лек ти ву са по слов ном 
по ли ти ком и бу ду ћим пла но ви ма, ка ко би сви за по сле ни мо гли да 
што ак тив ни је уче ству ју у њи хо вој ре а ли за ци ји. Раз ви ја њем осе-
ћа ња при пад но сти успе шном ко лек ти ву („We-Fe e lings“) и ис ти ца-
њем по стиг ну тих до брих ре зул та та по сло ва ња ства ра ју се рад ни 
елан за по сле них и „кли ма“ до брог рас по ло же ња у ко лек ти ву. Дру-
ги пра вац де ло ва ња струч ња ка за Pu blic Re la ti ons су окру же ње и 
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циљ не гру пе јав но сти за кон крет но пред у зе ће (куп ци, до ба вља чи, 
кон ку рен ти, дру штве на за јед ни ца и др.). У са вре ме ним усло ви ма, 
по ло жај сва ког су бјек та у дру штве ној за јед ни ци сва ког пред у зе ћа 
у све ве ћој ме ри за ви се од при ли ка у окру же њу и ква ли те та по сто-
је ћих ме ђу соб них од но са свих уче сни ка у про це су дру штве не ре-
про дук ци је. У ова квим усло ви ма, ак тив ност струч ња ка за Publicе 
Re la ti ons усме ре на је на из гра ђи ва ње и одр жа ва ње до брих од но са 
са окру же њем.“ Ве ли ки број раз ли чи тих ак тив но сти ко је оба вља ју 
струч ња ци за Publicе Re la ti ons у сво јој сва ко днев ној прак си, ауто-
ри Cu tlip, Cen ter и Bro om гру пи шу у де сет ка те го ри ја рад них за-
да та ка, а оне су од при мар ног по слов ног зна ча ја за по сло ва ње и 
об у хва та ју сле де ће обла сти: 1) спи са тељ ска де лат ност; 2) из да вач-
ка де лат ност; 3) са рад ња са ме ди ји ма; 4) спе ци јал ни до га ђа ји; 5) 
при пре ма јав них на сту па; 6) во ђе ње про гра ма ко му ни ци ра ња; 7) 
ис тра жи ва ње; 8) са ве то ва ње; 9) об у ча ва ње и 10) упра вља ње.1)

Што се ти че јав ног сек то ра нео п ход но је пр во де фи ни са ти 
ње гов по јам. Јав ни сек тор под ра зу ме ва раз не об ли ке ор га ни зо ва-
но сти при вред них су бје ка та, пу тем ко јих др жа ва, од но сно ње ни 
ло кал ни ор га ни обез бе ђу ју оства ри ва ње од ре ђе них ин те ре са у од-
ре ђе ним обла сти ма при вре ђи ва ња.2) Јав ни сек тор пред ста вља део 
на ци о нал не при вре де за ко ји др жа ва има по себ ну од го вор ност, јер 
се као осни вач пред у зе ћа у тој обла сти ја вља др жа ва, од но сно је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Јав ни сек тор об у хва та пред у зе ћа ко ја 
оба вља ју де лат но сти од оп штег ин те ре са за све гра ђа не: - елек тро-
при вре да, - нафт на ин ду стри ја, - бан кар ске услу ге и услу ге оси гу-
ра ња, - сви об ли ци тран спор та, - ко му нал не слу жбе, - птт са о бра ћај 
итд. 

Де лат но сти ових пред у зе ћа су од из у зет не ва жно сти за жи вот 
и рад свих гра ђа на, од но сно, јав ни сек тор слу жи као ко рек тив ни 
ме ха ни зам пу тем ко га тре ба да се оства ри при вред на и со ци јал-
на рав но те жа у др жа ви и ма те ри ја ли зу је оства ри ва ње јав ног ин-
те ре са. Са дру ге стра не јав ни ин те рес би се мо гао де фи ни са ти као 
ин те рес це ле дру штве не за јед ни це или ње ног знат ног де ла о ко ме 
др жа ва мо ра во ди ти ра чу на. Др жа ва је оба ве зна да за шти ти јав-
ни ин те рес. Она то чи ни пу тем прав них ака та, од но сно на осно ву 
Уста ва, За ко на и под за кон ских ака та. Та ко ђе, др жа ва шти ти јав ни 
1) На ве де но пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Јо ви ца Ла зић: Интерперсоналнопословноко

муницирање, књ. 1, Бе о град, 1999, стр. 269-277.
2) Др Све то лик Ко ста ди но вић: Управљање јавним сектором, Уни вер зи тет “Бра ћа Ка-

рић“, Фа кул тет за ме наџ мент, Бе о град, 2004.
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ин те рес пу тем апа ра та фи зич ке си ле а то су вој ска и по ли ци ја, с 
тим да овај апа рат фи зич ке си ле по не кад би ва зло у по тре бљен за 
оства ри ва ње при ват них ин те ре са, што се у јед ном де мо крат ском 
дру штву сва ка ко не сме до го ди ти. До са да шња прак са по ка за ла је 
да јав ни сек тор у Ср би ји,али и у дру гим зе мља ма оства ру је ни-
жу сто пу про фи та бил но сти од оста лих сек то ра и да се ме на џе ри 
у јав ном сек то ру ма ње тру де да ефек ти ра ју ре зул та те по сло ва ња, 
јер има ју мо гућ ност да ре зул тат по сло ва ња при ка жу као успе шан, 
због фи нан сиј ске пот по ре од стра не др жа ве. За да так ме на џе ра у 
јав ном сек то ру огле да се у то ме да на нај бо љи на чин ко ри сте ре-
сур се јав ног пред у зе ћа у стал но про мен љи вом окру же њу. Њи хов 
за да так тре ба да бу де им пле мен та ци ја сле де ћих ци ље ва: 1. По зи-
ци о ни ра ње пред у зе ћа на тр жи шту уз иден ти фи ка ци ју ком па ра тив-
них пред но сти и од го вор но сти пред у зе ћа у од но су на дру штво; 2. 
Ефи ка сно упра вља ње – раз вој ме наџ мен та; 3. Про фи та бил ност; 4. 
Ино ва ци је и но ве тех но ло ги је; 5. Раз вој ка дро ва.“3) Јав на кор по ра-
ци ја је је дан од „об ли ка др жав ног при вред ног пред у зе ћа у тр жи-
шним при вре да ма, по себ но у ан гло сак сон ским зе мља ма (енг. pu-
blic cor po ra tion pro per). Осни ва се, по пра ви лу, по себ ним за ко ном у 
обла сти ма, од но сно гра на ма при вре де у ко ји ма је др жа ва по себ но 
за ин те ре со ва на. Чла но ве управ ног од бо ра, од но сно дру ге огра не 
упра вља ња јав не кор по ра ци је нај че шће име ну је вла да. Ни је до-
пу ште но осни ва ње јав не кор по ра ци је у об ли ку ак ци о нар ског дру-
штва. Са ма јав на кор по ра ци ја обич но оба вља дво ја ку де лат ност: 
и при вред ну де лат ност и од ре ђе ну јав ну слу жбу (че сто са овла-
шће њи ма ко ја ина че при па да ју др жав ним ор га ни ма). Ка да оба вља 
при вред ну де лат ност, јав на кор по ра ци ја има прав ни по ло жај сли-
чан оста лим при вред ним пред у зе ћи ма. У оба вља њу јав не слу жбе 
јав на кор по ра ци ја се тре ти ра као јед на вр ста др жав ног ор га на. 
Јав на кор по ра ци ја је за свој рад од го вор на вла ди пре ко над ле жног 
ре сор ног ми ни стра. Ова вр ста пред у зе ћа је нај ви ше за сту пље на у 
Ве ли кој Бри та ни ји, САД, а у но ви је вре ме и у Фран цу ској. Јав-
на слу жба зна чи да из ве сна под руч ја дру штве не по тро шње има ју 
„ин те рес за до бри ма и услу га ма ко ји се не мо гу на ба ви ти пу тем 
тр жи шног про це са, а ко ји су за жи вот – за јед ни це и чла но ва за-
јед ни це нео п ход ни. Ову по тро шњу оба ве зно је да ор га ни зу је дру-
штво од ре ђу ју ћи ин сти ту ци о на ли за ци ју об ли ка по тро шње, до мет 
уво ђе ња еко ном ских од но са и усло ва пру жа ња услу га ко ри сни ци-
ма. Ову функ ци ју у тр жи шној при вре ди има ју тзв. јав не слу жбе 
3)  Исто,
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ко је пред ста вља ју асо ци ја ци је јав но прав ног, при нуд ног ка рак те ра 
ве за не за све ста нов ни ке са од ре ђе ног под руч ја, те ри то ри јал ног и 
ин те ре сног. Ти пи чан при мер јав не слу жбе је су тзв. уже ко му нал не 
де лат но сти (во до вод, ка на ли за ци ја, град ски са о бра ћај, елек тро ди-
стри бу ци ја и слич но). Оп шти, јав ни ин те рес функ ци о ни са ња ових 
слу жби зах те ва ре гу ла тор ну функ ци ју др жа ве, а при нуд но на мет-
нут си стем од но са за ко ри сни ке пред ста вља окви ре га ран то ва ња 
обез бе ђе ња за јед нич ких ин те ре са по тро ша ча“.4)

Јав на слу жба пред ста вља ор га ни за ци ју „јав но-прав ног ка рак-
те ра ко ја оп слу жу је од ре ђе ним услу га ма ста нов ни ке на од ре ђе ном 
под руч ју. Ов де је у пи та њу јав ни ин те рес за до брим функ ци о ни са-
њем ових слу жби, па је нео п ход на ре гу ла тив на функ ци ја др жа ве у 
ци љу га ран то ва ња и обез бе ђе ња за јед нич ког ин те ре са ста нов ни-
штва – од ре ђе не те ри то ри је, тј. по тро ша ча.5) Под пој мом јав ни сек-
тор, сма тра др Све то лик Ко ста ди но вић, под ра зу ме ва ју се „ра зни 
об ли ци ор га ни зо ва но сти по је ди них при вред них су бје ка та пу тем 
ко јих др жа ва, од но сно ње ни ло кал ни ор га ни, обез бе ђу ју оства ри-
ва ње од ре ђе них ин те ре са у по је ди ним обла сти ма при вре ђи ва ња. 
Јав ни сек тор под ра зу ме ва и део на ци о нал не при вре де за ко ју др-
жа ва има од ре ђе ну од го вор ност. Зна чај јав ног сек то ра огле да се у 
то ме, што се пу тем ње га ма те ри ја ли зу је оства ри ва ње јав них ин те-
ре са ло ци ра них у ра зним обла сти ма, ко је су зна чај не за дру штво 
као це ли ну. У том сми слу, са аспек та ор га ни за ци је и по сло ва ња 
јав ног сек то ра, а по себ но јав них пред у зе ћа, од по себ ног је зна ча-
ја са гле да ва ње од ред ни ца јав ног ин те ре са, не до во де ћи у пи та ње 
њи хо ву де лат ност, ко ја се огле да у чи ње ни ци да су то при вред ни 
су бјек ти ко ји у тр жи шним усло ви ма при вре ђи ва ња на ла зе раз лог 
свог по сто ја ња и при вре ђи ва ња.“6)

Мо де ли упра ве ко ји да нас пре о вла ђу ју у раз ви је ним зе мља ма 
(по себ но европ ским) про из и ла зе из кон цеп ци је со ци јал не функ ци-
је др жа ве и упра ве. Пр во бит ни кон цепт прав не др жа ве у сми слу да 
је прав на др жа ва она у ко јој је вр ше ње вла сти ре гу ли са но пра вом, 
за ме њу је кон цепт со ци јал не др жа ве (wel fa re sta te) од но сно др жа ве 
ко ја се ста ра о до бро би ти сво јих гра ђа на и оп штем дру штве ном, 
кул тур ном и со ци јал ном бла го ста њу. Ове про ме не у те о риј ском 
4)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: Новијавнименаџмент, књ. 9, Бе о град, стр. 9.
5)  Исто, стр. 10.
6) На ве де но пре ма: проф. др Све то лик Ко ста ди но вић, Управљањејавнимсектором, Бе-

о град, 2002, стр. 14.; Управљањејавнимсекторомпривреде, Фа кул тет за ме наџ мент 
„Бра ћа Ка рић“, Бе о град, 2005, стр. 32.
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при сту пу, до ве ле су и до про ме не кон цеп та др жав не упра ве (упра-
ве као вла сти) и ства ра ња кон цеп та упра ве као си сте ма за со ци јал-
ну ре гу ла ци ју дру штве них про це са пре ма ко ме се вр ше ње управ-
них ак тив но сти не мо же све сти ис кљу чи во на вр ше ње др жав не 
вла сти већ оно мо ра об у хва та ти и вр ше ње ових ак тив но сти ко ји ма 
се ства ра ју нео п ход ни усло ви за не сме тан – жи вот и рад гра ђа на и 
на пре дак дру штва као це ли не. Ове про ме не у те о риј ском при сту пу, 
ве за не су за ин сти тут јав не слу жбе ко ју је нај пре ство ри ла прак са 
фран цу ског Др жав ног са ве та, а за тим раз ра ди ла фран цу ска те о ри ја 
ад ми ни стра тив ног пра ва. Те о ри ја јав них слу жби оста ла је основ за 
про ши ре ње те о риј ског пој ма упра ве у функ ци о нал ном и ор га ни-
за ци о ном сми слу. Ова је те о ри ја, по чет ком 20. ве ка, у раз ви је ним 
европ ским зе мља ма у скла ду са со ли да ри стич ким кон цеп ци ја ма, 
до ве ла до на пу шта ња кон цеп та др жа ве упра ве, од но сно упра ве као 
вла сти и до ве ла до ус по ста вља ња кон цеп та упра ве као де лат но сти 
од оп штег ин те ре са, об у хва та ју ћи при том, ка ко ауто ри та тив не та-
ко и не а у то ри та тив не ак тив но сти упра ве. У том сми слу, те о риј ски 
по јам упра ве у функ ци о нал ном и ор га ни за ци о ном сми слу, да нас се 
че сто озна ча ва пој мом јав на слу жба. Јав не слу жбе се осни ва ју ра ди 
за до во ље ња од ре ђе них по тре ба од оп штег ин те ре са. Оп шти ин те-
рес пред ста вља су штин ски еле мент при од ре ђи ва њу пој ма јав не 
слу жбе.“7) 

Кон цепт со ци јал не др жа ве об у хва та низ пој мо ва, по пут дру-
штве не од го вор но сти со ци јал не прав де и осно ва је „обез бе ђи ва ње 
ми ни му ма со ци јал не си гур но сти и со ци јал них пра ва за под јед-
на ким усло ви ма за све гра ђа не, по себ но ка да су они по го ђе ни од-
ре ђе ним со ци јал ним ре ци ди ви ма“8) што има ути ца ја на функ ци-
о ни са ње Слу жбе за кор по ра тив не од но се с јав но шћу. Дру га чи ја 
при ро да ко про ра ци је, окре ну те со ци јал ној од го вор но сти, од но сно 
дру штве но од го вор ном по сло ва њу зна чи и нео ли бе рал ни кон цепт 
мо дер не др жа ве у сми слу „не мо гу ће ети ке пред у зе ћа“, од но сно, 
прин ци па Мил то на Фрид ма на: „Би знис би зни са је да пра ви би знис, 
тј. про фит, а не да бу де со ци јал но или по ли тич ки од го во ран“,9) што 
ите ка ко ути че на функ ци о нал ну ди мен зи ју ове слу жбе у кор по ра-
ци ји, а ши ре, и у јав ном сек то ру. Пре вла да ва ње ан гло а ме рич ког 
7) Исто, стр. 8-9
8) др Дра ган Су бо тић: Друштвеноодговорнопословањеисоцијалнадржава, књ. 3, Бе о-

град, 2009, стр. 292.
9) Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: Корпоративна друштвена одговорност, Бе о град, 

2009, стр. 12.
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мо де ла пред у зе ћа као „ску па уго во ра. Ин те ре си ак ци о на ра sho re-
hol dess има ју ап со лут ну пре до ми на ци ју на дру гим ин те ре си ма. Не 
по сто ји скло ност да се у по слов ној по ли ти ци пред у зе ћа узи ма ју у 
об зир дру ги ак те ре, тзв. sta ke hol ders – др жа ва и за по сле ни,“10) уме-
сто као ин сти ту ци је где пар ти ци пи ра ју за по сле ни, др жа ва ци вил но 
дру штво.11) За пра во, у јав ном сек то ру Ср би је при су тан је овај дру-
ги кон цепт ко га фи ло зоф Јо ван Ба бић озна ча ва као те о ри ју ин те-
ре сних (sta ke hol der) гру па јер, по ла зи од прет по став ке да је уло га 
кор по ра ци је од ви тал ног зна ча ја за све аспек те те ку ћег и бу ду ћег 
жи во та и да се оп сег њи хо вих ди рект них дру штве них оба ве за не 
мо же огра ни чи ти на мак си ма ли за ци ју про фи та, да си стем нор ма-
тив них огра ни че ња за ову мак си ма ли за ци ји ни је и не мо же би ти 
до во љан, те да ком па ни је има ју ди рект ну од го вор ност пре ма дру-
штву из ко је про из ла зе раз не оба ве зе ко је са сти ца њем и мак си ма-
ли за ци јом про фи та не ма ју ни ка кве ве зе“.12)

Јав на до бра су сва до бра ко ја слу же ве ћем бро ју ко ри сни ка и, 
што је вр ло ва жно „то су она до бра где укљу чи ва ње но вог ко ри-
сни ка не сма њу је за до вољ ство по сто је ћих и њи хов до та да шњи сте-
пен ко ри шће ња. На при мер, чист ва здух ко ри сте под јед на ко сви; 
укљу чи ва ње но вог ко ри сни ка не ума њу је мо гућ но сти ко ри шће ња 
тог истог зра ка по сто је ћим ко ри сни ци ма ни ти про из во ди до дат не 
тро шко ве. Да кле, код јав них до ба ра гра нич ни тро шак укљу чи ва ња 
но вих ко ри сни ка јед нак је ну ли; он јед но став но не по сто ји. Исто 
та ко, јав но се до бро мо ра по ну ди ти и учи ни ти до ступ ним свим 
ко ри сни ци ма под јед на ким усло ви ма. Из то га сле ди да ни је ла ко 
утвр ди ти пре фе рен ци је ко ри шће ња по је ди них јав них до ба ра, јер 
их по тен ци јал ни ко ри сни ци не же ле от кри ти. Ни ко на и ме не ће из-
ра зи ти спрем ност да пла ти не ко јав но до бро ко је му је до ступ но 
бес плат но. Упра во за то се та до бра не мо гу раз ме њи ва ти на тр-
жи шту. Уме сто тр жи шта мо ра се про на ћи не ки дру ги ме ха ни зам 
ко јим би се при во ле ли ко ри сни ци да от кри ју сво је пре фе рен ци-
је за јав ним до бром. У жи во ту се све пла ћа. Као што је ду хо ви то 
при ме тио Фрид ман, у жи во ту не по сто ји ни шта по пут бес плат ног 
руч ка. У крај њем слу ча ју све не ко пла ћа, ако ни ко дру ги – пла ћа ју 
по ре ски об ве зни ци. За то се це на јав ног до бра и пре фе рен ци је за 
10) Нав. пре ма: Бра ни слав Бу ји шић: „Гло ба ли за ци ја и кон цепт со ци јал но од го вор ног пред-

у зе ћа“, Моралиекономија, Бе о град, 2008, стр. 209.
11) Исто,
12) Нав. пре ма: Јо ван Ба бић: “Дру штве на од го вор ност кор по ра ци је“, Социолошкипреглед, 

бр. 4, Бе о град, 2007, стр. 446.
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тим до бри ма утвр ђу ју у по ли тич ком про це су гла са ња за од ре ђе ни 
про ра чун те ње го ву ве ли чи ну и струк ту ру. Уме сто „еко ном ског“, 
ко ри сти се сво је вр сно „по ли тич ко тр жи ште“.13) Мно ги су раз ло-
зи ко ји об ја шња ва ју ну жност, у та квом слу ча ју, „при су ства јав ног 
сек то ра. Д. По по вић на во ди, по зи ва ју ћи се на Р. и П. Ма сгрејв, да 
се сле де ћи раз ло зи мо ра ју по себ но има ти у ви ду, и то: 1) по тре ба 
за ус по ста вља њем прав ног по рет ка ко ји ће омо гу ћи ти не сме та но 
функ ци о ни са ње тр жи шних ин сти ту ци ја и ме ха ни за ма кон ку рен-
ци је; 2) обез бе ђи ва ње јав них до ба ра; 3) ре ша ва ње про бле ма тзв. 
екс тер на ли ја;  4) спро во ђе ње по ли ти ке рас по де ле до хот ка и имо-
ви не у ме ри у ко јој ди стри бу ци ја ус по ста вље на де ло ва њем тр жи-
шног ме ха ни зма не од го ва ра дру штве но схва ће ној пра вич но сти и 
5) обез бе ђе ње ста бил но сти у еко ном ским кре та њи ма (на при мер, 
ви со ка за по сле ност и ни ска ин фла ци ја), као и сто пе при вред ног 
ра ста ко ја од го ва ра дру штве ним пре фе рен ци ја ма“.14)

Јав ни сек тор у ужем сми слу чи не „број ни и ра зно вр сни ор-
га ни и ор га ни за ци је ко је као сво ју осно ву и трај ну де лат ност оба-
вља ју управ ну де лат ност. То је јав на или др жав на упра ва. Њу чи не 
ор га ни упра ве (ми ни стар ства, упра ве, се кре та ри ја ти, ин спек то ри 
и др.) и по себ не ор га ни за ци је ко је оба вља ју од ре ђе не струч но тех-
нич ке по сло ве (за во ди, ди рек ци је). У ши рем сми слу, упра ву чи не, 
по ред др жав не упра ве и ор га ни за ци о не це ли не ван др жа ве ор га-
ни за ци о не струк ту ре ко је не ма ју из вор на овла шће ња за управ ну 
де лат ност, већ им се јав на овла шће ња за ко ном по ве ра ва ју (јав не 
уста но ве, јав на пред у зе ћа, удру же ња гра ђа на).“15)

Под при ва ти за ци јом се нај че шће под ра зу ме ва сма ње ње 
уло га др жа ве а по ве ћа ње при ват ног сек то ра у ак тив но сти ма или 
вла сни штву ак ти ве. То зна чи су жа ва ње по сто је ћег јав ног сек то ра и 
по ве ћа ње при ват ног сек то ра при вре де у до бром бро ју слу ча је ва.16) 
Де ре гу ла ци ја зна чи сма ње ње или ели ми ни са ње спе ци фич них пра-
ви ла др жа ве и ре гу ла ти ве ко ја се при ме њу је на при ват ни сек тор 
при вре де.17) Јав на пред у зе ћа су по слов но-тех но ло шки си сте ми и 
ор га ни за ци о но еко ном ске је ди ни це пу тем ко јих се, сход но уста ву 
13)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: Новијавнименаџмент, књ. 9, Бе о град, 2010, стр. 33.
14)  др Мар ко Ра ди чић, др Бо жи дар Ра и че вић: Јавнефинансије:теоријаипракса, Су бо ти-

ца, 2008, стр. 25.
15)  Сте ван Ли лић: „Ор га ни за ци о ни по јам упра ве“, Правнизборник, Под го ри ца, 1995, стр. 

8.
16)  Мом чи ло Ми ли са вље вић: ПоложајиулогајавнихпредузећауСрбији, Ин сти тут еко-

ном ских на у ка, Бе о град, 1995, стр. 6.
17)  Исто, стр. 8.
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и за ко ну, оства ру је јав ни ин те рес у свим де лат но сти ма ко је по слу-
ју као тр жи шно одр жи ве, тех но ло шки при хва тљи ве и тр жи шном 
ам би јен ту при ла го ђе не јав не функ ци је.18)Мо но пол је тр жи шна си-
ту а ци ја где на стра ни по ну де сто ји са мо је дан про да вац а на стра-
ни тра жње мно штво ку па ца. Мо но пол је ујед но и пра во др жа ве 
да је ди на бу де про да вац од ре ђе ног про из во да или услу ге. Је дан од 
зна чај ни јих за да та ка др жа ве да се од ре ђе но јав но до бро обез бе ђу је 
по тро ша чи ма на нај е фи ка сни ји на чин по нај ни жој мо гу ћој це ни.  
При род ни мо но пол су при вред не гра не у ко ји ма су рас ту ћи при но-
си то ли ко зна чај ни да би у сва кој ре ги ји тре ба ло да по слу је са мо 
јед на фир ма зо ву се при род ни мо но по ли.19) По што про сеч ни тро-
шко ви про из вод ње опа да ју са по ра стом оби ма про из вод ње, ефи ка-
сно је да по сто ји са мо јед на фир ма, јер ефи ка сност зна чи да тре ба 
да бу де јед на ка гра нич ним тро шко ви ма.20)

Де ло ва ње Слу жбе за кор по ра тив не од но се с јав но шћу по-
сма тра мо и знат но ши ре, у по слов но-не по вољ ном со цио-по слов-
ном окру же њу кор по ра ци је и ње ном од но су пре ма ши рој дру штве-
ној за јед ни ци, где јав ни сек тор чи ни осно ву функ ци о ни са ња си-
сте ма. Исто та ко, оп шти по слов но-ко му ни ко ло шки оквир чи ни и 
упра вља ње ин те лек ту ал ним ка пи та лом, ка ко сма тра Пе тар Дра кер 
„зна ње из ра ста у глав ни фак тор или про из вод ни ре сурс у про це су 
кре и ра ња вред но сти, ко ји је за сно ван на по сто ја њу ор га ни за ци је 
зна ња и рад ни ка зна ња“ уте ме ље них на око сни ци „Свет ске еко но-
ми је“ – елек трон ском по сло ва њу“21) уз то ли ко ис ти ца ну кла си фи-
ка ци ју ин те лек ту ал ног ка пи та ла на људ ски, струк тур ни и ре ла ци-
о ни ка пи тал као „ре сур си, по ве за ни са екс тер ним од но си ма ком-
па ни је – од но си ма са куп ци ма, до ба вља чи ма, парт не ри ма у РСД 
про јек ти ма. Он об у хва та део људ ског и струк тур ног ка пи та ла, ко ји 
има ве зе са ре ла ци ја ма ком па ни је са стеј кхол де ри ма (ин ве сти то-
ри, кре ди то ри, куп ци, до ба вља чи...) и пер цеп ци ју ко ју они има ју о 
ком па ни ји“.22)

18)  Све то лик Ко ста ди но вић: Управљањејавнимсекторимапривреде, оп. цит. стр. 34.
19)  Jo seph. E. Sti glitz: Економија јавногсектора, Еко ном ски фа кул тет у Бе о гра ду, 2004, 

стр. 46.
20)  др Дра ган Су бо тић: Ресурсијавнеполитике,управеиадминистрацијеСрбијеутран

зицији19902008, Бе о град, 2010, стр. 114-115.
21)  Ду шан Алек сић: „Ин те лек ту ал ни ка пи тал – нео пи пљи ви ре сурс еко но ми је за сни ва ње 

на зна њу“, Пословнаекономија, бр. 1/2009, стр. 186.
22)  Сла ђа на Ча бри ло: “Ин те лек ту ал ни ка пи тал:не ис црп ни из вор ства ра ња вред но сти 

– по јам, так со но ми ја, уло га и зна чај“, Пословна економија, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 
2/2009, стр. 428.
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2.СЛУЖБАЗАОДНОСЕСЈАВНОШЋУУ
ЈАВНОМСЕКТОРУ(СТРУКТУРАФУНКЦИЈЕЦИЉЕВИ)

2.1.Стратегијскепретпоставкеформирањаслужбезаодносе
сјавношћу

Ка рак те ри сти ке ме наџ мен та од зна ча ја за кор по ра тив не од-
но се с јав но шћу са др же: а) ви зи ју ка дро ва ори јен ти са ну на стра-
те шке по тре бе ор га ни за ци је; б) фи ло зо фи ју и вред но сти у скла ду 
са фи ло зо фи јом и вред но сти ма ор га ни за ци је; в) свест о по слов-
ној је ди ни ци уну тар фир ме ко ја функ ци о ни ше на исти на чин као и 
дру ге је ди ни це; г) ор га ни зо ва ност на на чин ко ји до но си мак си мал-
ну услу гу кли јен ту и мак си мал ну мо ти ва ци ју осо бља; д) нај бо ље 
про из во де ка дро ва до ступ не кли јен ти ма; ђ) сна жну по др шку про-
гра ми ма ка дро ва; е) уче шће у ди ску си ја ма о кључ ним пи та њи ма 
би зни са; ж) успе шно ства ра ње од лич ног ме ста за рад. Стра те ги ја 
упра вља ња од но си ма с јав но шћу ба зи ра се на сле де ћим еле мен ти-
ма: 1. ви зи ја упра вља ња; 2. ми си ја упра вља ња; 3. прин цип упра-
вља ња; 4. при о ри тет не обла сти упра вља ња; 5. ци ље ви ко је тре ба 
ис пу ни ти у окви ру сва ке при о ри тет не обла сти; 6. ак тив но сти ко је 
су ре ле вант не за оства ре ње по ме ну тих ци ље ва; 7. ин ди ка то ри или 
ме ре успе ха у спро во ђе њу це ља; 8. план ак тив но сти.  У кон тек сту 
на ве де не стра те ги је упра вља ња од но си ма с јав но шћу аутор Ми-
ле на Пе шић сма тра да је за „пој мов но од ре ђе ње јав но сти ва жно 
да у ус по ста вља ње ре ла ци је пре ма си но ним ним по ја ва ма и „јав но 
ми шље ње“ и „јав на сфе ра“. Зна чењ ски ра спон тер ми на „јав ност“ 
бу ду ћи да је раз ли чит у раз ли чи тим де ли ма по ста је пред мет те о-
риј ских не сла га ња. У ан гло-аме рич кој и не мач кој тра ди ци ји (до-
ми нант ни кон цепт ве зу је се за тер мин „јав на сфе ра“.23) У опе ра-
тив ном сми слу, иден ти фи ку је мо пет основ них прин ци па ор га ни-
за ци је слу жбе: 1) ад ми ни стра тив но-прав ни прин цип за сни ва се на 
оба вља њу јед но став них и ру тин ских по сло ва у слу жби, као што 
су: рад ни од но си, за по шља ва ње, ка дров ска еви ден ци ја и дру го; 2) 
еко ном ски прин цип се за сни ва на чи ње ни ци да се за пер со нал мо-
ра ју ан га жо ва ти зна чај на фи нан сиј ска сред ства, као што су пла-
те, оси гу ра ње, раз не по вла сти це и дру го; 3) ме на џер ски прин цип 
ис ти че по тре бу укљу чи ва ња слу жбе у ис тра жи ва ње и ре а ли за ци-
ју стра те гиј ског раз во ја ор га ни за ци је; 4) ху ма ни стич ки прин цип 
ис ти че зна чај и уло гу слу жбе у ак тив но сти ма: за по шља ва ње, об-
23)  Ми ле на Пе шић: „Јав ност – ди стинк тив на обе леж ја пој ма“,Политичкаревија, Бе о-

град, бр. 4/2008, стр. 1304.
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ли ко ва њу рад них ме ста, фор ми ра њу рад них гру па, обра зо ва њу и 
раз во ју ка дро ва; 5) би хе ви о рал ни прин цип за сни ва се на из у ча ва-
њу по на ша ња рад ни ка ра ди по ве ћа не про дук тив но сти, ре ал ни јег 
на гра ђи ва ња и об ли ко ва ња рад них ме ста. Ши ри кон цепт раз во ја 
за по сле них као ге не рич ка функ ци ја ме наџ мен та људ ских ре сур са 
прет по ста вља „ак тив но сти ор га ни за ци је ко је су усме ре не на ја ча-
ње и раз ви ја ње по тен ци ја ла (спо соб но сти, ком пе тен ци ја, за по сле-
них ко је су нео п ход не за бу ду ће по слов не ак тив но сти“.24) Де фи ни-
ше мо че ти ри ци ља у де ло ва њу Слу жбе за од но се с јав но шћу: 1) 
функ ци о нал ни циљ је у то ме да до при но си ор га ни за ци ји оно ли ко 
ко ли ко је по треб но да би она оства ри ла сво је ци ље ве и ре а ли зо ва-
ла ор га ни за ци о ну стра те ги ју. То би зна чи ло да ре сур си тре ба што 
ра ци о нал ни је и ефи ка сни је да се ко ри сте, у оства ре њу ор га ни за-
ци о них ци ље ва. 2) ор га ни за ци о ни циљ – је за ор га ни за ци ју нај бит-
ни ји фак тор и тре ба да по бољ ша мо ефи ка сност и да мо ти ви ше мо 
за по сле не на што бо љи на чин и ако ће мо ис пу ни ти ци ље ве ор га-
ни за ци је. 3) дру штве ни циљ – у сва ко днев ном људ ским од но си ма 
дру штве не нор ме и си сте ми вред но сти су ве о ма ва жни у оства-
ри ва њу до бре ко му ни ка ци је. Би ти етич ки и дру штве но од го во ран 
пре ма по тре ба ма и иза зо ви ма дру штва и ми ни ми зи ра ти не га тив не 
ути ца је тих зах те ва на по слов не ор га ни за ци је. 4) лич ни циљ – лич-
но за до во ље ње за по сле них је нај зна чај ни је за сва ку ор га ни за ци ју, 
али ни је до вољ но за до во љи ти за по сле не са мо у по слов ном сми слу, 
нео п ход но је по ма га ти им у оства ри ва њу њи хо вих лич них ци ље ва. 
Са мо на тај на чин мо же се за до би ти њи хо во по ве ре ње, а за по сле ни 
ће би ти за до во ље ни и мо ти ви са ни за на пре дак и лич ни до при нос 
ор га ни за ци ји.

2.2.Оперативнепретпоставке:корпоративномедијске
активностиСлужбезаљудскересурсе

За да ци ко ји се по ста вља ју пред струч ња ке за од но се са јав но-
шћу су број ни и мо гу се раз ли ко ва ти за ви сно од ти па кор по ра тив-
не ор га ни за ци је и вр сте ње не де лат но сти, сте пе на раз ви је но сти, 
по сло ве функ ци је од но са са јав но шћу и од кон крет них ци ље ва и 
про гра ма ко је тре ба оства ри ти у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. У осно ви, 
у сва кој ор га ни за ци ји у овој обла сти по сто је да прав ца де ло ва ња: 
а) ин тер но ин фор ми са ње и уна пре ђе ње ме ђу људ ских од но са у ко-
лек ти ву; б) „про гра ми ра ње“ же ље ног об ли ка и ква ли те та од но са 
24)  Је ле на Ве кић-Ђур ко вић: „Раз вој за по сле них као осно ва кон ку рент ске  пред но сти 

пред у зе ћа“,  Пословнаекономија, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 2/2009, стр. 457.
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са окру же њем. Ве ли ки број ак тив но сти ко је оба вља ју струч ња ци 
за од но се са јав но шћу у сва ко днев ној прак си, мо гу да се гру пи шу 
у сле де ће ка те го ри је рад них за да та ка: 1. Спи са тељ ска де лат ност 
– при пре ма ње и пи са ње: са оп ште ња за штам пу, бил те на, ма те ри ја-
ла за ко ре спо ден ци ју, из ве шта ја, го во ра, тек сто ва за пу бли ка ци је, 
сце на ри ја за ин фор ма тив не фил мо ве, тек сто ва за ин сти ту ци о нал но 
огла ша ва ње, ин фор ма ци је о про из во ди ма и услу га ма и ма те ри ја ла 
за про дај не и тех нич ке ка та ло ге. 2. Из да вач ка де лат ност – по сло ви 
око из да ва ња ин тер них но ви на, спе ци јал них пу бли ка ци ја, фи нан-
сиј ских из ве шта ја, го ди шњих из ве шта ја о по сло ва њу и дру гих ма-
те ри ја ла на ме ње них ин фор ми са њу уну тар ор га ни за ци је и циљ них 
гру па у окру же њу. 3. Са рад ња са ме ди ји ма – кон так ти ра ње пред-
став ни ка сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и ре дов ног снаб де ва ња 
ових сред ста ва ин фор ма ци ја о ор га ни за ци ји ко је мо гу би ти од ин-
те ре са за јав ност. Исто вре ме но и при пре ма ње од го во ра на раз ли-
чи те зах те ве ко је по ста ве ме ди ји, ор га ни зо ва ње и во ђе ње кон фе-
рен ци ја за штам пу и ор га ни зо ва ње ин тер вјуа са пред став ни ци ма 
ор га ни за ци ја. 4. Спе ци јал ни до га ђа ји – при пре ма ње на сту па на 
из ло жба ма и сај мо ви ма, ор га ни зо ва ње сту диј ских пу то ва ња, по-
се та и во ђе ње про то ко ла у ор га ни зо ва њу при је ма и сме шта ја го-
сти ју, при пре ма ње про сла ва го ди шњи ца и ју би ле ја, ор га ни зо ва ње 
ху ма ни тар них ма ни фе ста ци ја, при пре ма ње про мо тив них при ред-
би, ор га ни зо ва ње на град них ига ра и так ми че ња, при пре ма све ча-
них про гра ма по во дом до де ле при зна ња и на гра да. 5. При пре ма 
јав них на сту па – при пре ма ње пред став ни ка ор га ни за ци је за јав ни 
на ступ и по ја вљи ва ње у јав но сти у име ор га ни за ци је. Исто вре ме-
но и при пре ма ње ра зних ви до ва пре зен та ци је. 6. Во ђе ње про гра-
ма ко му ни ци ра ња – при пре ма стра те ги је ко му ни ци ра ња, из во ђе ње 
при пре мље них про гра ма ко му ни ци ра ња и при пре ма ње сред ста ва 
за ко му ни ци ра ње. 7. Ис тра жи ва ње – при ку пља ње ин фор ма ци ја из 
окру же ња по треб них за пла ни ра ње про гра ма од но са са јав но шћу, 
пра ће ње трен до ва у окру же њу, ис тра жи ва ње јав ног мње ња, ис тра-
жи ва ње иден ти те та и ими џа, оце на ефи ка сно сти про гра ма од но-
са са јав но шћу. 8. Са ве то ва ње – утвр ђи ва ње по тре ба, при о ри те та, 
ци ље ва и циљ них гру па у окру же њу у са ве то ва ње ру ко вод ства у 
при пре ма њу по слов не стра те ги је. Исто вре ме но, са рад ња са упра-
вом ор га ни за ци је или кли јен ти ма у про це су ре ша ва ња на ста лих 
про бле ма. 9. При пре ма и еду ка ци ја за по сле них – при пре ма за по-
сле них за кон так те са стран ка ма и на ступ у кон так ту са ме ди ји ма. 
Исто вре ме но, еду ка ци ја осо бља за ефи ка сно оба вља ње њи хо вих 
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за да та ка. 10. Упра вља ње – пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и во ђе ње 
про гра ма од но са са јав но шћу, од но сно упра вља ње бу џе том и ка-
дро ви ма сек то ра од но са са јав но шћу у окви ру ор га ни за ци је. 11. 
Упра вља ње кри зним си ту а ци ја ма – из ра да пла на за не пред ви ђе не 
мо гућ но сти ко јим ће се ре ша ва ти раз ли чи те вр сте ве ћих и ма њих 
не пред ви ђе них про бле ма – од не стан ка стру је у кан це ла ри ја ма до 
пре у зи ма ња ор га ни за ци је, при род них ка та стро фа итд. На чин на 
ко ји ор га ни за ци ја ре а гу је на кри зну си ту а ци ју, оста вља ду го тра јан 
ути сак на јав ност. За то би ор га ни за ци је тре ба ле да уна пред пла ни-
ра ју ка ко ће да ре а гу ју на по тен ци јал не по те шко ће. Глав ни ме то ди 
ра да од но са са јав но шћу су: оба ве ште ња за штам пу и ме ди је; исто-
ри ја ти или сту ди је; при ка зи; огла сни ци; уред нич ки ин тер вју; по-
др шка штам пе не ком до га ђа ју; оба ве ште ња ана ли ти ча ра; фи нан-
сиј ски из ве шта ји; по ли тич ко ло би ра ње; цир ку ла ри и пу бли ка ци је; 
ви део и филм; кон фе рен ци је и се ми на ри; лан си ра ње про из во да; 
спе ци јал ни до га ђај; про мо тив ни пред ме ти и кор по ра тив ни имиџ. 

По ред на пред из ло же них ме то да ра да од но са са јав но шћу ко-
ји су ви ше окре ну ти ме диј ско-ин фор ма тич кој сфе ри, при ка за ће мо 
и онај део ко ји је окре нут кор по ра тив ној ор га ни за ци ји. Иден ти-
фи ку је мо сле де ће ме то де ПР-а у кор по ра тив ном ме наџ мен ту: 1. 
иден ти фи ко ва ње циљ них јав но сти; 2. утвр ђи ва ње кор по ра тив ног 
иден ти те та ин сти ту ци је; 3. вред но ва ње ими џа пред у зе ћа; 4. од ре-
ђи ва ње по жељ ног ими џа; 5. раз вој оп ти мал не ПР стра те ги је; 6. де-
фи ни са ње так тич ког пла на ак тив но сти; 7. фа зне про ве ре ефек та 
ПР кам па ње; 8. кон тро ла и оце на ефек та ПР ак тив но сти на те ре ну 
и 9. ко нач на про ве ра ре зул та та. Ка да је у пи та њу тр жи шна по зи-
ци ја пред у зе ћа, нај бо ље је мо же мо пред ста ви ти оп штим фа за ма у 
мар ке тин шком пла ни ра њу ко је пред ла же П. Ко тлер: 1. ди јаг но за 
– где је пред у зе ће са да и за што? 2. прог но за – ку да иде? 3. ци ље ви – 
ку да тре ба да иде? 4. стра те ги ја – ко ји је нај бо љи по слов ни пра вац 
по слов ног де ло ва ња? 5. так ти ка – ко је се по себ не ак ци је мо ра ју 
пред у зе ти? 6. кон тро ла – ко ја ме ри ла и ре пе ре тре ба по сма тра ти 
у оце ни успе ха? За успе шно оба вља ње прак се од но са са јав но шћу 
нео п ход ни су струч ња ци по себ ног про фи ла. Од њих се зах те ва да 
по се ду ју од ре ђе на спе ци ја ли стич ка зна ња из обла сти тр жи шног 
ко му ни ци ра ња, али да исто вре ме но вла да ју оп штим зна њем из 
обла сти: мар ке тин га, ме наџ мен та, пра ва, жур на ли сти ке, пси хо ло-
ги је, со ци о ло ги је, ан тро по ло ги је, ко му ни ко ло ги је, при род них на-
у ка, умет но сти, ма сов них ме ди ја... Да кле, ра ди се о зна њу ко је се 
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фор ми ра то ком чи та вог жи во та, на пор ним ра дом и ак тив ним од но-
сом пре ма око ли ни. Ши ро ко и мо за ич ко зна ње по је дин цу омо гу-
ћа ва аде кват ни је са гле да ва ње по слов них си ту а ци ја, ква ли тет ни је 
раз у ме ва ње при ро де људ ских и дру штве них од но са и про на ла же-
ње оп ти мал них на чи на за оства ри ва ње ко му ни ка ци је. 

С об зи ром на све ве ће зах те ве у по гле ду ни воа обра зо ва ња и 
сте пе на струч но сти ко је пред ове ка дро ве по ста вља са вре ме на по-
слов на прак са, и с об зи ром на рас ту ће по тре бе за овим про фи ли ма 
ме на џе ра, у мно гим зе мља ма (све ви ше и у на шој) по све ћу је се 
ве ли ка па жња раз во ју на ста лих про гра ма и обра зов них ин сти ту-
ци ја за шко ло ва ње и уса вр ша ва ње струч ња ка у овој де лат но сти. 
Ме наџ мент је по след њих де сет го ди на до сти гао вр то гла ви на пре-
дак и про грес у обла сти од но са са јав но шћу, ко ји ма се при пи су-
је зна чај но ме сто у во де ћим ак ци ја ма ор га ни за ци ја. Све се ви ше 
обра ћа па жња на зах те ве и по тре бе по тро ша ча и чи та ва про из вод-
ња ор јен ти са на је на њих. Да би се овај про цес не сме та но од ви јао 
по треб но је да се ко му ни ка ци ја са по тро ша чи ма од ви ја не сме та но 
и пра во вре ме но. Дво смер на ко му ни ка ци ја, fe ed back до во ди до ин-
фор ма ци ја на осно ву ко јих по тро ша чи ства ра ју сли ку пред у зе ћа у 
све сти. Ка ко екс тер на, та ко и зна чај на и ин тер на ко му ни ка ци ја ко ја 
ути че на крај њи ис ход про из вод ње. ПР на ста вља свој раз вој кроз 
про фит не и не про фит не ор га ни за ци је, кроз за по сле не и по тро ша-
че и све оне ко ји на би ло ко ји на чин ути чу на ор га ни за ци ју. ПР је 
по го дан за за у зи ма ње зна чај ног ме ста на тр жи шту као и сти ца њу 
кон ку рент не пред но сти. ПР из да на у дан има све зна чај ни ју уло гу 
и код нас. Мо же мо ре ћи да се у бу дућ но сти оче ку је вр ху нац ове де-
лат но сти и да се мо же оче ки ва ти раз вој по себ них, чи та вих обла сти 
ове де лат но сти, али јед но је си гур но за успе шну ор га ни за ци ју мо-
ра се кре и ра ти по год на дво смер на ко му ни ка ци ја. 25)

2.3.Интернииекстерниодносисјавношћуујавномсектору

Ин тер на слу жба од но са са јав но шћу ли чи на оста ле слу жбе у 
ком па ни ји, али као и те слу жбе, и она има не ке сво је по себ не од ли-
ке и зах те ве. Спољ на аген ци ја по слу је као би ло ко је дру го  са вет-
нич ко те ло, са ве ту ју ћи и спро во де ћи до го во ре не ак тив но сти од но-
25) На ве де но пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: Политикаиинтернететика, 

Бе о град, 2009, стр. 197-201.
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са са јав но шћу, и за то при ма на кна ду па у шал но или тер мин ски, 
или ком би но ва ње та два ме то да.26) 

Од но си са јав но шћу ко ји функ ци о ни шу би ло ин тер но или 
пре ко аген ци је, не би тре ба ло да се ме ђу соб но ис кљу чу ју. Мно-
ге ком па ни је из, ових или оних раз ло га ком би ну ју по ме ну та два 
ме то да. Ин тер но оде ље ње од но са са јав но шћу је мо жда до вољ но 
ве ли ко да удо во љи про сеч ним зах те ви ма, али моћ да ни је до вољ но 
опре мље но за кри зне си ту а ци је. И упра во се у тим до дат ним по-
сло ви ма мо же ан га жо ва ти Аген ци ја за ПР. И ру ко во де ћи врх мо же 
да про це ни да би би ло ко ри сно до би ти и ми шље ње не ко га из ван 
ку ће. Ква ли тет услу га од но са са јав но шћу за ви си од ис ку ства и 
спо соб но сти ан га жо ва не осо бе, а не то ли ко од то га да ли је по сао 
пла ни ран у ком па ни ји или ван ње. Слу жба од но са с јав но шћу мо-
же да оба вља сле де ће функ ци је: а) Кри зни ме наџ мент – је дан од 
нај ва жни јих за да та ка од но са с јав но шћу. Пред у зе ће ко је по гре шно 
усме ри сво је ре а го ва ње на кри зу, мо же да из гу би по ве ре ње јав но-
сти и свој по во љан ста тус. б) Ства ра ње ими џа и иден ти те та пред у-
зе ћа – од но си с јав но шћу ства ра ју и по бољ ша ва ју имиџ пред у зе ћа 
и про из во да. в) Од но си са штам пом и прес слу жбе – кре и ра ње и 
пла си ра ње ак ту ел них ин фор ма ци ја у ме ди је да би се скре ну ла па-
жња на про из вод (услу гу) или пред у зе ће. г) Пу бли ци тет про из во да 
– све ме ре са ко ји ма тре ба да се ство ри по зи тив на сли ка у јав но сти 
о про из во ду или услу зи. д) По сло ви са јав но шћу – ус по ста вља-
ње и одр жа ва ње од но са са на ци о нал ном или ло кал ном за јед ни цом. 
ђ) Ло би ра ње – од но си се на ин фор ми са ње и убе ђи ва ње вла ди них 
зва нич ни ка да по др же или спре че ад ми ни стра тив ну ак ци ју у ин-
те ре су не ког кли јен та. е) Од но си са ин ве сти то ри ма – одр жа ва ње 
од но са са ак ци о на ри ма и оста лим фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма. 
ж) Раз вој – ус по ста вља ње и одр жа ва ње од но са са до на то ри ма или 
чла но ви ма не вла ди них ор га ни за ци ја, да би се до би ла фи нан сиј ска 
или до бро твор на по др шка.

На тип мо де ла од но са с јав но шћу ути че: ве ли чи на пред у зе ћа, 
уста но ве, тип упра вља ња, ши ри на про из вод ног про гра ма, раз у ђе-
ност тр жи шта, струк ту ра циљ не јав но сти (ло кал на, на ци о нал на, 
ме ђу на род на), ак тив ност кон ку рен ци је, кон крет ни ка дров ски по-
тен ци ја ли као и зна чај ко ји се при да је ко му ни ка ци ји са окру же њем 
и слич но. По сто ји ви ше мо де ла ор га ни зо ва ња од но са са јав но шћу: 
1. ПР на ни воу топ-ме на џе ра је нај ста ри ји, и још увек ак ту ел ни 
26) др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: Политикаимултимедијскаетика, Бе о град, 

2008, стр. 257.
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мо дел ор га ни зо ва ња у ко ме су од но си са јав но шћу у ис тој рав ни 
са нај ва жни јим функ ци ја ма ру ко во ђе ња пред у зе ћем или уста но-
вом Реч је о си ту а ци ји у ко јој ПР-по сло ве оба вља не ко од нај ви-
ших ру ко во ди ла ца (члан управ ног од бо ра или бор да ди рек то ра) 
као јед ну од сво јих по слов них оба ве за. 2. Ин тер ни под си стем за 
ПР у ви ду оде ље ња, сек то ра или рад не је ди ни це са ста вљен је од 
струч них љу ди ко ји ма су од но си са јав но шћу основ но за ду же ње. 
На че лу овог ти ма је ру ко во ди лац ко ји има до бру про ход ност до 
ме на џер ског вр ха, ако већ не се ди у ње му; за по сле ни у сек то ру за 
ПР ра зно род ног су обра зов ног про фи ла, што им омо гу ћу је да ус-
по ста ве аде кват ну ко му ни ка ци ју са раз ли чи тим сег мен ти ма ин тер-
не и екс тер не јав но сти. По што се као стал но за по сле ни сло бод но 
кре ћу кроз све де ло ве пред у зе ћа, ова ко ор га ни зо ва ни ПР-ме на џе ри 
у ста њу су да пре ци зно осе те кор по ра циј ски дух и бла го вре ме но 
ука жу на мо гу ће про бле ме. Ду бо ко су иден ти фи ко ва ни са основ-
ним ци ље ви ма ор га ни за ци је и мо ти ви са ни да се они на нај бо љи 
на чин ре а ли зу ју. По ли ва лент на зна ња и да ле ко се жан увид омо гу-
ћу је овом ти му да из гра ди цен трал ну по зи ци ју у од но су на дру ге 
сек то ре у пред у зе ћу (про из вод ња, ди стри бу ци ја, ад ми ни стра ци ја). 
3. Спо ља шњи и ПР-кон сул тант или аген ци ја све че шће се ан га жу ју 
са за дат ком да пи о нир ски за сну ју од но се са јав но шћу та мо где они 
ква ли тет но не по сто је, или да оства ре кон крет не ко му ни ка циј ске 
про јек те. Уго во ри о са рад њи за кљу чу ју се на од ре ђе ни вре мен ски 
пе ри од, или се ве зу ју за фи на ли за ци ју по је ди них ак ци ја. Ви си на 
хо но ра ра и ди на ми ка пла ћа ња пре ци зно су уна пред утвр ђе ни. Има 
слу ча је ва у ко ји ма се са струч ња ком за ПР пот пи су је до ку мент о 
стал ном кон сал тин гу; тај уго вор де таљ но раз ра ђу је и уза јам не оба-
ве зе две ју стра на.27)

Струч ња ци за уна пре ђе ње про це са ко му ни ци ра ња ан га жо ва ни 
су на ус по ста вља њу и одр жа ва њу дво смер ног то ка ин фор ма ци ја у 
про це су ко му ни ци ра ња са окру же њем. Они се бри ну за укла ња ње 
свих ба ри је ра у про це су ко му ни ци ра ња из ме ђу пред у зе ћа и окру-
же ња ко је би мо гло до ве сти до „пре ки да“ ка на ла ко му ни ци ра ња. 
Као пред став ни ци сво јих пред у зе ћа, они су глав ни ко му ни ка то ри 
са циљ ним гру па ма у окру же њу. Као са вет ни ци у кре и ра њу по-
слов не стра те ги је струч ња ци за pu blic re la ti ons има ју вр ло ва жну 
уло гу и у про це су упра вља ња. Сво јим са ве ти ма они по ма жу ру ко-
вод ству пред у зе ћа у де фи ни са њу стра те ги је по сло ва ња у про мен-
27)  Исто,
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љи вом окру же њу и су ге ри шу по треб не ко рек ци је тих стра те ги ја у 
ван ред ним си ту а ци ја ма.

Екс пер ти за при пре ма ње и ре а ли за ци ју про гра ма pu blic re la ti-
ons има ју во де ћу уло гу у свим си ту а ци ја ма ко је на ла жу из во ђе ње 
кон крет них ак ци ја и про гра ма и у ко ји ма је ва жно да пред у зе ће бр-
зо ре а гу је на при ли ке у окру же њу. За да так екс пе ра та је да ру ко вод-
ство оба ве сти о про бле ми ма, при ли ка ма ко је ор га ни за ци ји „пре те“ 
из окру же ња и да му пре до чи мо гу ће кон се квен це. Исто вре ме но, 
они да ју оце не ре ал не си ту а ци је у ко јој се пред у зе ће на ла зи, де фи-
ни шу узро ке на ста лих про бле ма и ука зу ју ру ко вод ству на мо гућ но-
сти да их пре вла да ју. а) Ис тра жи ва ње циљ них јав но сти – Ис тра жи-
вач ки део у ПР-у је по ла зи ште за све. То је до те ме ре зна чај но да 
при ли ком за по шља ва ња љу ди за овај сек тор тре ба по себ ну па жњу 
обра ти ти на пре ди спо зи ци је за ис тра жи вач ке де лат но сти. До ћи пр-
ви до ва жне ин фор ма ци је вр ло је зна чај но за по ста вља ње по слов не 
стра те ги је, а по не кад је од пре суд ног зна ча ја за оп ста нак фир ме. 
Ва жни је од бр зи не у при ку пља њу ин фор ма ци ја у ПР-у је сте упор-
ност. б) По др шка упра вљач ком ти му – Сва ки ди рек тор ко ји ра ди у 
тр жи шном окру же њу зна да је „из гу бљен“ ако не ма пра во вре ме не 
и ква ли тет не ин фор ма ци је. По моћ ове вр сте, по себ но у де лу по-
вер љи вих ин фор ма ци ја до ла зи упра во из ПР сек то ра. Дру ги ва жан 
об лик по мо ћи ко ји ПР сек тор пру жа упра вљач ком ти му је сте сва-
ко днев но са ве то ва ње о свим об ли ци ма ко му ни ка ци је ко је ди рек тор 
и ње го ви по моћ ни ци оба вља ју (при пре ма са стан ка са парт не ри ма, 
са ста нак са за по сле ни ма, бан ка ри ма, но ви на ри ма...). За пра во, ПР 
струч ња ци су еду ко ва ни да по зна ју и про мо тив не и оста ле ко му ни-
ка циј ске тех ни ке ко је су од пре суд ног зна ча ја за до бар ис ход свих 
пре го во ра и на сту па у јав но сти. в) Стра те шко ко му ни ци ра ње са 
циљ ним јав но сти ма – Сле де ћи ко рак, ка да се ура ди ква ли те тан из-
бор циљ них јав но сти, је сте из бор стра те ги је за сва ку од ода бра них 
циљ них јав но сти. Јед на стра те шка опре де ље ња има ће мо за бан ка-
ре, а дру га за но ви на ре. Да би смо оства ри ли по жељ не ефек те из 
ко му ни ка ци је са ода бра ном циљ ном јав но сти мо ра мо се још јед-
ном при се ти ти основ не де фи ни ци је pu blic re la ti ons-а: ПР је стал-
на, дво смер на, стра те шки во ђе на ко му ни ка ци ја са ин тер ном и екс-
тер ним јав но сти ма да би се по сти гла обо стра на ко рист. г) Од но си 
са ма сме ди ји ма – Већ смо на гла си ли зна чај ма сме ди ја као циљ не 
јав но сти, али зна чај но је уочи ти и ра зно вр сност по треб них ко му-
ни ка ци о них фор ми. Пр во што па да на па мет, ка да је у пи та њу де-
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лат ност ПР сек то ра, је су при пре ме и ре а ли за ци ја кон фе рен ци је за 
штам пу. По сто ји ја сно из гра ђе на ме то до ло ги ја ор га ни за ци је ко ја је 
по зна та са мо струч ња ци ма за ПР.  По ред кон фе рен ци ја за штам пу 
зна чај не су још пи сме не фор ме ко му ни ци ра ња са ма сме ди ји ма. Ве-
ћи ну јав них на сту па пре ко ма сме ди ја, по ред ди рек то ра, оба вља ју 
упра во струч ња ци за ПР. Због то га, они мо ра ју би ти ве о ма струч-
ни, јер до ка за но је да је дан од нај моћ ни јих фак то ра ства ра ња ими-
џа у јав но сти је су упра во јав ни на сту пи чел ни ка фир ме. д) Ло би ра-
ње – По слов ни љу ди зна ју да се ва жне од лу ке до но се под ути ца јем 
до ми нант них лич но сти и ва жних гру па ко је увек де лу ју син хро-
ни зо ва но. Због то га је вр ло зна чај но да наш ПР сек тор пре ци зно 
ис тра жи све за нас бит не циљ не јав но сти. ђ) Ко дек си у од но си ма 
с јав но шћу на при мер, на тр жи шту чи не: стан дар ди про фе си о нал-
ног по на ша ња, ме ди ји и ко му ни ка ци је, обе ло да њи ва ње ин те ре са, 
на гра де осо ба ма на јав ним ду жно сти ма, ши ре ње ин фор ма ци ја, 
по вер љи ве ин фор ма ци је, су коб ин те ре са, обе ло да њи ва ње фи нан-
сиј ских ин те ре са, ис пла та при па да ју ћег де ла на кон по стиг ну тог 
успе ха, за по шља ва ње но си ла ца јав них функ ци ја, по вре да дру гих 
чла но ва, про фе си о нал ни углед и част, при др жа ва ње ко дек са, оста-
ле про фе си је, про фе си о нал но уса вр ша ва ње, ути цај на тре ћа ли ца 
и ту ма че ње ко дек са.28)

Очи глед но је да су од но си с јав но шћу ва жна ком по нен та по-
слов не еко но ми је и у при мар ној су функ ци ји по зи ци о ни ра ња мак-
си мал ног про фи та. За то је функ ци о ни са ње мо дер не ком па ни је не-
рас ки ди во ве за но за ди ма нич ки, раз вој ни кон цепт кор по ра тив них 
од но са с јав но шћу.29) Раз ло зи за ова кву тврд њу су број ни јер, на 
при мер, „по слов не си ту а ци је и усло ви ко ји вла да ју на тр жи шту, 
ме наџ мент ком па ни је че сто до во де у мо рал не ди ле ме, ре ци мо: Да 
ли убр за ти за ста ре ва ње про из во да, пла си ра њем на тр жи шту го-
ми ле но вих ко ји по ти ску ју ста ре (тј. ста ро на по ље, но во уну тра)? 
Да ли скри ва ти не ке бит не ин фор ма ци је о про из во ду и ла жно га 
пред ста вља ти јав но сти? Да ли при ме њи ва ти так ти ке са ве ли ким 
при ти ском на по тро ша че и пре те ра ним хва ли са њем? Да ли оба-
ви ти про да ју на на чин да се на ру ша ва при ват ност по тен ци јал них 
28)  др Дра ган Су бо тић: Односисјавношћу, Бе о град, 2005, стр. 187-197.
29)  Нав. пре ма: Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у по слов ној еко но ми ји“, Пословна

економија, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 1/2008, стр. 213-258.



стр:403434

- 421 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

по тро ша ча? Све то су пи та ња ко ја на је дан крај ста вља ју мо рал, а 
на дру гу бр зу за ра ду и про фит“.30)

2.4.ДизајнирањепослауСлужбизаодносесјавношћу

По сао је гру па слич них, по ве за них за да та ка, ду жно сти и од-
го вор но сти. По зи ци ја об у хва та по сао ко ји из вр ша ва јед на осо ба. 
Сто га, ако по сто је две осо бе ко је се ба ве кон тро лом ква ли те та, 
по сто је две по зи ци је (јед на за сва ку осо бу), али са мо је дан по сао 
(кон тро лор ква ли те та). Фа ми ли ја по сло ва је гру па по сло ва ко ја 
има слич не ка рак те ри сти ке. Ди зај ни ра ње по сла у кор по ра ци ји се 
од но си на ор га ни зо ва ње за да та ка, ду жно сти и од го вор но сти рад-
не је ди ни це. Оно об у хва та од ре ђи ва ње са др жа ја по сло ва и ефек та 
по сла на за по сле не. Иден ти фи ко ва ње ком по нен ти по на ша ња за да-
ти по сао је ин те грал ни део ди зај на по сла. Ре ди зај ни ра ње по сло ва 
са сто ји се од то га да се по сао учи ни „бо љим“ са тач ке гле ди шта 
за по сле них, док се та ко ђе обез бе ђу је и про дук тив ност ор га ни за-
ци је. Ве ћи на ме то да за ана ли зу по сло ва у Слу жби за кор по ра тив не 
од но се с јав но шћу зах те ва од осо бе ко ја се ти ме ба ви да опи ше шта 
се де ша ва на по слу или да на пра ви се ри ју прет по став ки у ве зи са 
спе ци фич ним ак тив но сти ма ко је је по треб но оба ви ти у окви ру по-
сма тра ног по сла. Ова кве ин фор ма ци је се мо гу по ку пи ти од стра не 
за по сле ног ко ји оба вља по сао, од стра не су пер ви зо ра и/или обич-
ног ана ли ти ча ра по сла. 

Ана ли за по сла је си стем ски пут за до би ја ње и ана ли зу ин фор-
ма ци ја о са др жа ју по сла и љу ди ма по треб ним за ње го во оба вља ње, 
као и о кон тек сту у ко ме се по сло ви из вр ша ва ју. Ана ли за по сла се 
мо же де фи ни са ти као про цес ор га ни зо ва ног при ку пља ња и сре ђи-
ва ња ре ле вант них по да та ка и ин фор ма ци ја о по сло ви ма, по треб-
ним зна њи ма и спо соб но сти ма, од го вор но сти ма и дру гим зах те ви-
ма нео п ход ним за оба вља ње од ре ђе ног по сла. До бро кон ци пи ра на 
и успе шно спро ве де на ана ли за по сла у са рад њи са Слу жбом за 
људ ске ре сур се под ра зу ме ва и: 1. утвр ђи ва ње опи са по сла и бро ја 
из вр ши ла ца за сва ко рад но ме сто; 2. утвр ђи ва ње усло ва ко ји се за 
оба вља ње од ре ђе ног по сла мо ра ју ис пу ња ва ти; 3. де фи ни са ње ре-
ле вант не вред но сти по сла, да би се обез бе ди ла ин тер на и екс тер на 
пра вед ност си сте ма на гра ђи ва ња; 4. де фи ни са ње од но са над ре ђе-
но сти и под ре ђе но сти; 5. де фи ни са ње оп штих прин ци па, пра ви ла  
и ме то да ра да и слич но.
30)  Ра ден ко Ма рић, Дра ган Илић: „Мо рал на ди ле ма за по сле ног: до бро ком па ни је на спрам 

до бра јав но сти“, Пословнаекономија, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 2/2009, стр. 479.
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Ана ли за по сла иден ти фи ку је ко ји су за да ци, ду жно сти и од-
го вор но сти по сла. За да так је иден ти фи ко ва на рад на ак тив ност са-
ста вље на од по кре та, док је ду жност ве ћи рад ни еле мент са ста-
вљен од не ко ли ко за да та ка ко је из вр ша ва по је ди нац. Од го вор ност 
су оба ве зе да се из вр ше од ре ђе ни за да ци и ду жно сти из де лат но сти 
Слу жбе за људ ске ре сур се. Ана ли за по сла обич но об у хва та при ку-
пља ње ин фор ма ци ја о ка рак те ри сти ка ма по сла ко је га раз ли ку ју 
од дру гих по сло ва. Ин фор ма ци је ко је ће по мо ћи пра вље њу раз ли-
ке об у хва та ју: рад не ак тив но сти и по на ша ња; ин тер ак ци је са дру-
ги ма; стан дар ди пер фор ман си; опре ма и ма ши не ко је се ко ри сте; 
рад ни усло ви; над гле да ње (ко ко га над гле да и од ко га је над гле дан); 
зна ње, ве шти не и по треб не спо соб но сти.

Ди зај ни ра ње по сла Слу жбе за кор по ра тив не од но се с јав но-
шћу има два ци ља. Пр ви је циљ да се за до во ље зах те ви ор га ни за-
ци је за про дук тив но шћу, опе ра тив ном ефи ка сно шћу и ква ли те том 
про из во да или услу га ко је се пру жа ју, као и дру ге ак тив но сти, као 
и да за до во љи по тре бе по је ди на ца за ин те ре сант ним, иза зов ним 
по слом обез бе ђу ју ћи оба ве зи ва ње на то да се по сао из вр ши до бро. 
Оп шти циљ ди зај ни ра ња по сла је да ин те гри ше по тре бе по је ди на-
ца са по тре ба ма ор га ни за ци је. Ов де је, та ко ђе, би тан још је дан циљ 
ди зај ни ра ња по сла: ис пу ње ње дру штве них од го вор но сти ор га ни-
за ци је пре ма љу ди ма ко ји ра де у њој кроз по бољ ша ње ква ли те та 
рад ног жи во та у кор по ра ци ји.

Уну тра шњи фак то ри ко ји ути чу на ди зај ни ра ње по сла об у-
хва та ју: 1) струк ту ру за да та ка – сло же ност по сла за ви си од бро-
ја раз ли чи тих за да та ка ко је тре ба из вр ши ти, раз ли чи тих ве шти на 
или ком пе тент но сти ко је тре ба ко ри сти ти, оби ма или оп се га од лу-
ка ко је тре ба до не ти и те шко ће пред ви ђа ња ис хо да до не тих од лу-
ка. Ин тер на струк ту ра сва ког за дат ка са сто ји се од три еле мен та: 
пла ни ра ње (од лу чи ва ње о кур су ак ци је, ње ном тај ми ра њу и по-
треб ним ре сур си ма), из вр ше ње (спро во ђе ње пла на) и кон тро ли-
са ње (пра ће ње из вр ше ња и на гра ђи ва ње, пред у зи ма ње ко рект них 
ак тив но сти ка да је по треб но). 2) Про цес уну тра шње мо ти ва ци је 
– по сао је сред ство за за ра ђи ва ње нов ца, ко ји као јед на екс тер на 
на гра да обез бе ђу је за до во ље ње ба зич них по тре ба за по сле них, али 
је и сред ство за обез бе ђе ње по тре ба ви ших ни воа. По сао, та ко ђе, 
обез бе ђу је и уну тра шње на гра де, ко је су под ди рект ном кон тро лом 
рад ни ка.
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Ка ко би по сао обез бе дио уну тра шњу мо ти ва ци ју, тре ба раз ли-
ко ва ти три еле мен та: 1) по врат ну спре гу – за по сле ни мо ра ју да до-
би ју по врат не ин фор ма ци је у ве зи са из вр ше њем за да та ка; 2) нео-
п ход не спо соб но сти – за по сле ни мо ра ју да опа зе ко је спо соб но сти 
тре ба да при ме не при ли ком оба вља ња по сла ка ко би га из вр ши ле 
ефи ка сно; 3) са мо кон тро ла – за по сле ни мо ра ју да има ју ви сок сте-
пен са мо кон тро ле ка ко би по ста ви ли сво је ци ље ве и де фи ни са ли 
пу те ве за њи хо во оства ре ње.

Ди зај ни ра ње по сла је ши ри по јам од ана ли зе по сла има као 
свој при мар ни за да так ускла ђи ва ње по тре ба ор га ни за ци је за про-
дук тив но шћу и са по тре ба ма ко ји из вр ша ва ју раз ли чи те по сло ве. 
Ди зај ни ра ње се ба ви про ме на ма, по јед но ста вљи ва њем, по ве ћа-
њем, обо га ћи ва њем или дру гим на чи ни ма ка ко би се по сао учи нио 
та квим да се на по ри сва ког рад ни ка бо ље ускла де са дру гим по-
сло ви ма. Ин стру мент за ар ти ку ла ци ју стра те ги је упра вља ња од но-
си ма с јав но шћу је тех ни ка SWOT ана ли зе ко ја омо гу ћа ва да ја сно 
пре по зна ју пред но сти (вр ли не, ја ке стра не, шан се) и не до ста ци 
(сла бо сти, ма не, прет ње) ор га ни за ци је, упра во на при ме ру Слу жбе 
за људ ске ре сур се. 

Ова ана ли за по ка зу је стра те гиј ске ди мен зи је де ло ва ња Слу-
жбе за од но се с јав но шћу у ве ли ким кор по ра ци ја ма, као нео п ход ну 
прет по став ку њи хо ве опе ра ци о на ли за ци је у са вре ме ној по слов ној, 
од но сно кор по ра тив ној прак си.

2.5.Дизајнирањепословастручњаказаодносе
сјавношћуујавномсектору

На при мер, ру ски аутор А.Б. Ва си љен ко на при ме ру ру ске ком-
па ни је „Лу ко ил“ ис ти че да се основ на уло га кор по ра тив них слу-
жби за од но се с јав но шћу „за сни ва на обез бе ђе њу успе шне ин тер-
ак ци је из ме ђу од го ва ра ју ће ор га ни за ци је и дру штва и/или ње го вих 
сег ме на та. Са рад ни ци за од но се с јав но шћу оба ве зни су не са мо 
да се ба ве про мо ци јом сво је ком па ни је већ и да не по сред но ути-
чу на фор ми ра ње ње не по ли ти ке. Циљ та кве вр сте де лат но сти ПР 
слу жби је ускла ди ти стра те ги ју по сло ва ња ком па ни је са ствар ним 
ин те ре си ма на ци је и ње ним кључ ним сег мен ти ма, без об зи ра на то 
да ли то до но си при ход са мој кор по ра ци ји.31)

Сво ју ка ри је ру у де лат но сти Слу жби за од но се са јав но шћу ка-
дро ви по чи њу нај че шће као из вр ши о ци тех нич ког де ла про це са ко-
31)  А. Б. Ва си љен ко: ПРвеликихрускихкорпорација, Клио, Бе о град, 2008, стр. 29.
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му ни ци ра ња „они су у ве ћи ни слу ча је ва за ду же ни за пи са ње и из-
да ва ње бил те на за за по сле не, са оп ште ња за штам пу и снаб де ва ње 
сред стви ма јав ног ин фор ми са ња ма те ри ја ли ма и ин фор ма ци ја ма о 
пред у зе ћу ко је мо гу би ти за ни мљи ве јав но сти. Струч ња ци за уна-
пре ђе ње про це са ко му ни ци ра ња ан га жо ва ни су на ус по ста вља њу и 
одр жа ва ју дво смер ног то ка ин фор ма ци ја у про це су ко му ни ци ра ња 
са окру же њем. Они се бри ну за укла ња ње свих ба ри је ра у про це су 
ко му ни ци ра ња из ме ђу пред у зе ћа и окру же ња ко је би мо гле до ве-
сти до „пре ки да“ ка на ла ко му ни ци ра ња. Као пред став ни ци сво јих 
пред у зе ћа они су глав ни ко му ни ка то ри са циљ ним гру па ма у окру-
же њу. Као са вет ни ци у кре и ра њу по слов не стра те ги је, струч ња ци 
за pu blic re la ti ons има ју вр ло ва жну уло гу у про це су упра вља ња.

Екс пер ти за при пре ма ње и ре а ли за ци ју про гра ма pu blic re la ti-
ons има ју во де ћу уло гу у свим си ту а ци ја ма ко је на ла жу из во ђе ње 
кон крет них ак ци ја и про гра ма и у ко ји ма је ва жно да пред у зе ће 
бр зо ре а гу је на при ли ке у окру же њу. За да так екс пе ра та је да ру-
ко вод ство оба ве сте о про бле ми ма тј. при ли ка ма ко је ор га ни за ци је 
„пре те“ из окру же ња и да му пре до че мо гу ће кон се квен це. Исто-
вре ме но они да ју оце не ре ал не си ту а ци је у ко јој се пред у зе ће на ла-
зи, де фи ни шу узро ке на ста лих про бле ма и ука зу ју ру ко вод ству на 
мо гућ но сти да их пре вла да ју. По ма жу ћи ру ко вод ству, ови екс пер ти 
ра де на при пре ма њу и ре а ли за ци ји по себ них про гра ма pu blic re la-
ti ons, усме ре них на одр жа ва ње до брих од но са са окру же њем и на 
са вла да ва ње на ста лих по те шко ћа у од ре ђе ним си ту а ци ја ма.“32)

а) Ис тра жи ва ње циљ них јав но сти, од но сно, ис тра жи вач ки део 
ПР-у је по ла зи ште за све. То је до те ме ре зна чај но да при ли ком 
за по шља ва ња љу ди за овај сек тор тре ба по себ ну па жњу обра ти ти 
на пре ди спо зи ци је за ис тра жи вач ке де лат но сти (пси хо тест, ра до-
зна лост, упор ност). До ћи пр ви до ва жне ин фор ма ци је (нпр. о на-
ме ра ма кон ку рен ци је и сл.) вр ло је зна чај но за по ста вља ње по слов-
не стра те ги је, а по не кад (у кри зним си ту а ци ја ма) од пре суд ног је 
зна ча ја за оп ста нак фир ме. Ва жни је од бр зи не у при ку пља њу ин-
фор ма ци ја је упор ност. Ажу ри ра ње ба за по да та ка и про на ла же ње 
но вих об ли ка при ку пља ња и пре зен та ци је осно ва су ква ли тет ног 
ра да у pu blic re la ti ons сек то ру.

б) Стра те шко ко му ни ци ра ње са циљ ним јав но сти ма – Сле де ћи 
ко рак, ка да се ура ди ква ли те тан из бор циљ них јав но сти, је из бор  
стра те ги је за сва ку од ода бра них циљ них јав но сти. Јед на стра те-

32)  др Дра гу тин Вра чар: Стратегијатржишногкомуницирања, Бе о град, 1996, стр. 163.
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шка опре де ље ња има ће мо за бан ка ре, а дру ге за но ви на ре (ко ли ко 
че сто их по се ћи ва ти, ме сто су сре та, ко је по дат ке о њи ма же ли мо 
да зна мо, ко ју вр сту по ру ке ће мо им упу ћи ва ти, у ко јој фор ми и 
слич но). Да би смо оства ри ли по жељ не ефек те из ко му ни ка ци је са 
ода бра ном циљ ном јав но сти (гра ђан ство, но ви на ри, бан ка ри, др-
жав ни ор га ни, парт не ри, кон ку рен ци ја, јав не лич но сти, за по сле ни) 
мо ра мо се при се ти ти основ не де фи ни ци је pu blic re la ti ons-а: ПР је 
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 јав но сти ма да би се по сти гла обо стра на ко рист. Сви 
еле мен ти де фи ни ци је мо ра ју би ти и опе ра тив но по ста вље ни.

в) Од но си са мас-ме ди ји ма – Пр во што па да на па мет ка да је 
у пи та њу де лат ност pu blic re la ti ons сек то ра, је су при пре ме и ре а-
ли за ци ја кон фе рен ци ја за штам пу. По сто ји ја сно из гра ђе на ме то-
до ло ги ја ор га ни за ци је ко ја је по зна та са мо струч ња ци ма за од но се 
с јав но шћу (они ма ко ји су про шли фор мал но из ове обла сти обра-
зо ва ње). По ред кон фе рен ци ја за штам пу зна чај не су још и пи сме-
не фор ме ко му ни ци ра ња са мас-ме ди ји ма (са оп ште ња за штам пу и 
слич но). Ве ћи ну јав них на сту па пре ко мас-ме ди ја, по ред ди рек то-
ра оба вља ју упра во струч ња ци за од но се с јав но шћу.

Ци ље ви по слов не функ ци је pu blic re la ti ons-а  од но сно Слу жбе 
за од но се са јав но шћу у пред у зе ћу мо гу се по сма тра ти са сле де ћа 
три аспек та: а) упра вља ња пред у зе ћем; б) ко му ни ци ра ња с циљ-
ним гру па ма и в) мар ке тин га пред у зе ћа. 

По слов не функ ци ја pu blic re la ti ons-а у мно гим пред у зе ћи ма 
има ста тус ва жне упра вљач ке функ ци је ко ја одр жа ва по слов ну 
фи ло зо фи ју пред у зе ћа. Упра вљач ки ци ље ви по слов не функ ци је 
pu blic re la ti ons-а у по је ди ним пред у зе ћи ма те сно су по ве за ни са 
стра те шким ци ље ви ма пред у зе ћа, а пре ма вре ме ну по треб ном за 
њи хо ву ре а ли за ци ју пред ста вља ју ду го роч не ци ље ве пред у зе ћа. 
Pu blic re la ti ons пред ста вља по се бан об лик пла ни ра ног дво смер ног 
ко му ни ци ра ња ко је се кон ти ну и ра но из во ди ра ди ус по ста вља ња и 
одр жа ва ња ме ђу соб ног по ве ре ња и раз у ме ва ња из ме ђу пред у зе ћа 
и ње го вих циљ них гру па у окру же њу. При том, де лат ност pu blic 
re la ti ons-а об у хва та све ви до ве ко му ни ци ра ња би ло ко је фир ме или 
по је дин ца са окру же њем. Мар ке тин шки ори јен ти са на пред у зе ћа у 
са вре ме ним усло ви ма по сло ва ња у кре и ра њу сво је по слов не стра-
те ги је по ла зе од по тре ба, зах те ва и ин те ре са сво јих циљ них гру па 
у окру же њу.



- 426 -

СЛУЖБАЗАКОРПОРАТИВНЕОДНОСЕСЈАВНОШЋУ...ДраганСуботић

Ру ко во ђе ње и слу жба за кор по ра тив ни pu blic re la ti ons, на при-
мер, у јав ном пред у зе ћу има ви ше по ља, до не кле већ спо ме ну тих, 
ме на џер ско-ко му ни ко ло шких и мар ке тин шких ак тив но сти: Сва ки 
ру ко во ди лац би ра ди ефи ка сни је по слов не ко му ни ка ци је, тре бао 
да бу де упо знат са основ ним пој мо ви ма и ци ље ви ма од но са с јав-
но шћу. На и ме, функ ци ја ру ко во ђе ња под ра зу ме ва и pu blic re la ti ons 
у сва кој фир ми са до ми нант ним сле де ћим ци ље ви ма: 1) По бољ ша-
ти раз у ме ва ње парт не ра, зна чи: стра те шки во ђе не дво смер не ко му-
ни ка ци је у ко јој се тру ди мо да ре ал но чу је мо и про це ним по тре бе 
и про бле ме парт не ра; 2) Ути ца ти на јав но мње ње, нај ши ре гра ђан-
ству је ва жан циљ јав но сти, ма да се то не чи ни на пр ви по глед. 
Број не су де лат но сти ко је се по сво јој основ ној функ ци ји обра ћа ју 
вр ло ши ро ком кру гу гра ђа на. То ни је са мо по ли ти ка (стран ке) већ 
сва јав на пред у зе ћа и ве ли ке кор по ра ци је ко је по при ро ди свог по-
сла мо гу има ти зна чај ну по др шку (или те шко ће) ако до бро ко му-
ни ци ра ју са та ко зва ном ши ро ком јав но шћу; 3) По ста ви ти осно ве 
кор по ра тив ног иден ти те та, ква ли те тан и по же љан од го вор на по-
жељ на пи та ња да је ква ли тет но ба вље ње pu blic re la ti ons-ом у до ме-
ну кор по ра тив не кул ту ре и у до ме ну по ста вља ња кор по ра тив ног 
иден ти те та; 4) Сти му ли са ти тим ску ат мос фе ру уну тар ко лек ти ва. 
Мо ти ва ци ја за све ка те го ри је за по сле них нај ва жни ја је ствар мен-
та ли те та. Глав ни кре а то ри сти му ла тив не по ли ти ке пре ма за по-
сле ни ма тре ба да бу ду струч ња ци из pu blic re la ti ons оде ље ња; 5) 
Обез бе ди ти бо љу ин фор ми са ност, нај че шће за бо ра вље ни део де-
фи ни ци је pu blic re la ti ons-а је сте да је то дво смер на ко му ни ка ци ја 
– да у сва ком тре нут ку мо ра те има ти ак ту ел не ин фор ма ци је о оној 
циљ ној јав но сти ко јој же ли те да упу ти те по ру ке. И по ред те ло-
гич но сти ма ло фир ми има ква ли тет не ба зе по да та ка о сво јим циљ-
ним јав но сти ма; 6) Од нос са мас-ме ди ји ма. По сто ји ја сно из гра-
ђе на ме то до ло ги ја ор га ни за ци је ко ја је по зна та са мо струч ња ци ма 
за pu blic re la ti ons (они ма ко ји су про шли фор мал но pu blic re la ti ons 
обра зо ва ње). По ред кон фе рен ци ја за штам пу зна чај не су још и пи-
сме не фор ме ко му ни ци ра ња са мас-ме ди ји ма (са оп ште ња за штам-
пу и сл.); 7) Ло би ра ње, по слов ни љу ди зна ју да се ва жне од лу ке 
до но се под ути ца јем до ми нант них лич но сти (не мо ра увек би ти 
ди рек тор) и ва жних гру па ко је увек де лу ју син хро ни зо ва но. Због 
то га је увек вр ло зна чај но да наш pu blic re la ti ons сек тор пре ци зно 
ис тра жи све за нас бит не циљ не јав но сти и да нас оба ве сти ко су 
до ми нант ни љу ди и гру пе у њи ма; 8) Гра ди ти мо сто ве са циљ ним 
јав но сти ма. Пра ви ло у pu blic re la ti ons-у је сте да чи ни до бро не че-
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ка ју ћи ту ђи под сти цај и не оче ку ју ћи ди рект ну за хвал ност. Та ко 
се ства ра ју при ја те љи, а јед на од де фи ни ци ја pu blic re la ti ons-а је-
сте и ства ра ње при ја те ља. 9) Уна пре ди ти ве зе са мас-ме ди ји ма. За 
све фир ме но ви на ри мас-ме ди ја ку ће спа да ју у при о ри тет не циљ не 
јав но сти. Ме наџ мент ко ји не схва та да од са мог по чет ка мо ра стал-
но и упор но да уна пре ђу је ве зе с мас-ме ди ји ма про пу шта при ли ку 
да на нај лак ши на чин оба ве шта ва о сво јим на ме ра ма и ус пе си ма 
дру ге ва жне циљ не гру пе и јав но сти. 10) По др жа ти мар ке тин шке 
ак тив но сти. За вре ме тра ја ња кон крет не мар ке тин шке кам па ње 
pu blic re la ti ons оде ље ње има по себ не за дат ке. Исти на, пр во тре-
ба ре ћи да мар ке тин шке ак тив но сти мо ра ју би ти у скла ду са већ 
ство ре ним ими џом, по себ но ако је по стиг ну ти имиџ већ на ни воу 
по жељ ног. Са дру ге стра не, pu blic re la ti ons оде ље ње мо ра би ти пот-
пу но упо зна то са ци ље ви ма кон крет не мар ке тин шке кам па ње јер 
сво јим ис ку ством и ин фор ма тич ким ба за ма по да та ка мо же у знат-
ној ме ри по мо ћи код стра те шког, а че сто и код кре а тив ног де ла у 
из ра ди про па ганд них сред ста ва. 11) Ис тра жи ва ње циљ них јав но-
сти. Ис тра жи вач ки део у pu blic re la ti ons-у је по ла зи ште за све. То је 
до те ме ре зна чај но да при ли ком за по шља ва ња љу ди за овај сек тор 
тре ба по себ ну па жњу да обра те на пре ди спо зи ци је за ис тра жи ва-
ње де лат но сти (пси хо текст, ра до зна лост, упор ност). 12) По др шка 
ис тра жи вач ком ти му. Сва ки ди рек тор ко ји ра ди у тр жи шном окру-
же њу зна да је „из гу бљен“ ако не ма пра во вре ме не и ква ли тет не 
ин фор ма ци је (о кон ку рен ци ји, ста њу на тр жи шту...). По моћ ове 
вр сте, по себ но у де лу по вер љи вих ин фор ма ци ја до ла зи упра во из 
pu blic re la ti ons сек то ра. 13) Стра те шко ко му ни ци ра ње са циљ ним 
јав но сти ма (гру па ма). Сле де ћи ко рак, ка да се ура ди ква ли те тан из-
бор циљ них јав но сти, је сте из бор стра те ги је за сва ку од ода бра них 
циљ них јав но сти. Јед на стра те шка опре де ље ња има ће мо за бан ка-
ре, а дру га за но ви на ре. 14) Во ђе ње ко му ни ка ци ја у кри зним си ту а-
ци ја ма. По сло ва ње у тр жи шним усло ви ма је по сло ва ње са стал ном 
кри зом. Тре ба раз ли ко ва ти ре дов ну од ван ред не кри зе. Ме наџ мент 
ре ша ва тзв. „нор мал ну кри зу“, а струч ња ци за pu blic re la ti ons еду-
ко ва ни су за во ђе ње ко му ни ка ци је ка да на сту пе пот пу но ван ред не 
окол но сти – „ве ли ки по жа ри“ (или дру ге еле мен тар не не по го де на 
на шем по слов ном те ре ну, фи нан сиј ске афе ре, „пад ави о на“, прет-
ња сте ча јем, штрајк, екло шка прет ња и слич но). 15) Пре зен та ци ја. 
Код по слов них пре зен та ци ја, на ви ке у на шој сре ди ни го во ре да се 
ре дов но ра ди ло о пот пу ној им про ви за ци ји. Без струч них љу ди, уз 
ди рек то ра, ко ји ни су мно го ма ри ли за есте ти ку, по сао ор га ни за ци-
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је пре зен та ци је (но вог про јек та, по слов ног пла на но вог про из во-
да) че сто је био по ве рен ла и ци ма. Бри гу о ра зним пре зен та ци ја ма 
пред у зе ћа тре ба по ве ри ти про фе си о нал ци ма из pu blic re la ti ons сек-
то ра. 16) Из да ва штво. Пи са на реч је ва жан и не за о би ла зан об лик 
ко му ни ци ра ња са го то во свим циљ ним јав но сти ма. Ка да и ка ко пи-
са ти осно ва је pu blic re la ti ons про фе си је. Ди рек тор да је у ви ду те за 
шта би же лео, а на струч ња ци ма за pu blic re la ti ons је да оно што 
тре ба да иза ђе у пи са ној фор ми бу де огле да ло фир ме у нај бо љем 
све тлу. Ако не по сто је у pu blic re la ti ons сек то ру све вр сте струч ња-
ка, ан га жу ју се „сло бод ња ци“ или аген ци је.33)

За пра во за ову гру пу по сло ва у јав ном сек то ру мо же се ка за ти 
да је реч о по слов ној функ ци ји „у пред у зе ћу, и исто вре ме но про-
фе си ја и де лат ност ко ја об у хва та ве ли ки број спе ци фич них ак тив-
но сти и ко је има вр ло ши ро ку при ме ну у свим сфе ра ма дру штве-
но-еко ном ског си сте ма.“34)

2.6.РегрутацијаперсоналазаПР–службу
(напримерујавногсектора)

Упра вља ње људ ским ре сур си ма на при ме ру Слу жбе за од но се 
с јав но шћу пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих по слов них функ-
ци ја у ор га ни за ци ји и об је ди њу је број не ак тив но сти: пла ни ра ње 
по ну де и тра жње за људ ским ре сур си ма из обла сти кор по ра тив-
них од но са с јав но шћу, ре гру то ва ње по тен ци јал них кан ди да та 
за по пу ну сло бод них рад них ме ста, за сни ва ње рад ног од но са са 
иза бра ним кан ди да ти ма, раз вој људ ских ре сур са, на гра ђи ва ње за-
по сле них и слич но. На при мер у Слу жби за кор по ра тив не од но се 
с јав но шћу пер со нал ни ме наџ мент (или УЉР) об у хва та: 1. За по-
шља ва ње (ана ли за по сла, пла ни ра ње људ ских ре сур са, ре гру то-
ва ње и се лек ци ја); 2. Раз вој (тре нинг, упра вља ње пер фор ман са ма, 
упра вља ње ка ри је ром); 3. Ком пен за ци ја (пла те и си сте ми за под-
сти ца ње за по сле них); 4. Од но си из ме ђу рад ни ка и ме наџ мен та; 5. 
Здра вље, без бед ност и ме ђу на род не ди мен зи је ХРМ-а; 6. На док на-
да и упра вља ње људ ским ре сур си ма и 7. Раз вој људ ских ре сур са. У 
ли те ра ту ри пре о вла ђу је са зна ње да упра вља ње људ ским ре сур си-
ма у јав ном сек то ру об у хва та сле де ће ак тив но сти: 1. пла ни ра ње и 
за по шља ва ње; 2. раз вој за по сле них; 3. на гра ђи ва ње и мо ти ви са ње 
за по сле них и 4. за шти та за по сле них.
33)  Нав. пре ма: др Дра ган Су бо тић: Односисјавношћуупредузетништвуибизнису, Бе о-

град, 2006, стр. 51-59.
34)  Исто, стр. 51.
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Због по ве ћа не флук ту а ци је рад ни ка, ва жно је на у чи ти да ефи-
ка сно се лек ту је мо кан ди да те, и на осно ву сле де ћих кри те ри ју ма: 1. 
зна њу, ве шти на ма; 2. осо би на ма лич но сти; 3. мо ти ва ци ји; 4. еви-
ден ци ју струч не спре ме и струч ног уса вр ша ва ња; 5. вред но сти ма 
и ста во ви ма рад ни ка и 6. успе шно сти у ра ду, од но сно, ру ко во ђе њу, 
ак тив но сти ма кор по ра тив них од но са с јав но шћу.

Ме то ди при ба вља ња и ода би ра пер со на ла се де ле у две гру пе: 
а) стан дард не (кон вен ци о нал не) и б) ал тер на тив не (не кон вен ци-
о нал не). Кон вен ци о нал ни об у хва та, при ја ву на оглас, би о гра фи ју 
кан ди да та, ди пло ме, ин тер вјуи, пси хо ло шке те сто ве. Не кон вен ци-
о нал ни су: по ли граф ска ис пи ти ва ња, гра фо ло шка ис пи ти ва ња и 
слич но. Стан дард ни из во ри ин фор ма ци ја о кан ди да ти ма за ме на-
џе ре кор по ра тив них од но са с јав но шћу су: а)при ја ва за по сао, б) 
рад на би о гра фи ја и в) пре по ру ке.

По сто је раз ли чи те вр сте те сто ва. Ве ћи на њих се фо ку си ра на 
спе ци фич не спо соб но сти и ве шти не по ве за не са од но си ма с јав-
но шћу. Не ки по сло дав ци ку пу ју спре мље не те сто ве док дру ги раз-
ви ја ју соп стве не у скла ду са са др жа ји ма, ак тив но сти ма ци ље ви ма 
кор по ра тив них од но са с јав но шћу. Две основ не гру пе те сто ва ко је 
ра де кан ди да ти су а) пси хо ло шки те сто ви и б)те сто ви ве за ни за 
по сао. Свр ха пси хо ло шких те сто ва је про це њи ва ње раз ви је но сти 
ин те ли ген ци је, ну ме рич ке спо соб но сти, кре а тив них спо соб но-
сти и дру гих зна чај них ка рак те ри сти ка љу ди, од но сно кан ди да та 
за по сао. При ме ном те сто ва у про це су ода би ра за до во ља ва ју се 
два ци ља: а) до би ја се ди јаг но за раз ви је но сти од ре ђе не ин ди ви ду-
ал не осо бе и б) пра ве се бо ље про це не бу ду ће рад не успе шно сти 
кан ди да та. Те сто ви се мо гу де ли ти на осно ву ви ших кри те ри ју ма: 
по ла зе ћи од са др жа ја за да та ка; по ла зе ћи од на чи на по ста вља ња и 
ре ша ва ња за да та ка; по во дом на чи на при ме не де ле се на ин ди ви ду-
ал не и груп не. а) Те сто ви спо соб но сти се ко ри сте ра ди про це њи ва-
ња мо гућ но сти чо ве ка да оба вља од ре ђе не по сло ве. Нај по зна ти је 
вр сте те сто ва спо соб но сти су: те сто ви ин те ли ген ци је; те сто ви спе-
ци фич них спо соб но сти; те сто ви кре а тив но сти; те сто ви ме ха нич-
ких спо соб но сти и те сто ви сен зор них спо соб но сти. б) Те сто ви ин-
те ли ген ци је су нај по зна ти ји и нај ви ше се упо тре бља ва ју. Њи ма се 
ис пи ту ју две ства ри: оп шта спо соб ност, сна ла же ње у раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма, раз ли ке ко је се у том сна ла же њу ја вља ју код кан ди да-
та. По сто ји чи тав низ те сто ва ко ји ма се утвр ђу ју спе ци фич не спо-
соб но сти. У мно штву та квих те сто ва по себ ну па жњу за слу жу ју: а) 
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те сто ви пер цеп тив них спо соб но сти (они от кри ва ју бр зи ну ко јом 
те сти ра но ли це тач но иден ти фи ку је об лик); б) те сто ви спе ци јал-
них спо соб но сти (спо соб но сти за ми шља ња и пре до ча ва ња објек та 
у про сто ру и од ре ђи ва ња њи хо вих од но са) и в) те сто ви ну ме рич-
ких спо соб но сти (по треб ни су књи го во ђа ма, бла гај ни ца ма итд.). 
Те сто ви ве за ни за по сао у обла сти од но са с јав но шћу су: а) те сто ви 
узо ра ка по сла; б) те сто ви спо соб но сти сти ца ња ве шти на и в) проб-
ни рад.

а) Те сто ви узо ра ка по сла се ко ри сте за про це ну по доб но сти 
кан ди да та за оба вља ње од ре ђе ног по сла. Про ве ра се оба вља на ре-
пре зен та тив ном узор ку рад них за да та ка или де ло ва за да та ка ко је 
кан ди дат оба вља на пра вим или си му ли ра ним ма ши на ма или уре-
ђа ји ма. Те сто ви ма спо соб но сти сти ца ња ве шти на се про ве ра ва ју 
спо соб но сти кан ди да та за сти ца ње од ре ђе них ве шти на и зна ња, 
као и проб ни рад у кор по ра ци ји.

Исто та ко ин тер вју се ко ри сти ка ко би се оце ни ло зна ње, ве-
шти не и спо соб но сти по ве за не са по слом. Ин тер вју се мо же де фи-
ни са ти као осми шљен раз го вор две ју или ви ше осо ба ра ди бо љег 
упо зна ва ња кан ди да та. Ко ри шће њем ин тер вјуа за до во ља ва ју се 
три ци ља: а) при ку пља ју се ин фор ма ци је о кан ди да ту; б) кан ди дат 
се ин фор ми ше о по слу и ор га ни за ци ји; в) утвр ђу ју се спо соб но-
сти кан ди да та за успе шно оба вља ње од ре ђе ног по сла. Ин тер вјуи 
се мо гу раз вр ста ти пре ма: об ли ку, бро ју уче сни ка; основ ном при-
сту пу и стра те ги ји ин тер вју и са ња. Вр сте ин тер вјуа по об ли ку су: 
не струк ту и ра ни, струк ту и ра ни и по лу струк ту и ра ни. Не струк ту и-
ра ни не ма ју уна пред од ре ђен са др жај ни струк ту ру. Ин тер вју и ста 
је сло бо дан у по ста вља њу пи та ња. Струк ту и ра ни ко ри сти гру пу 
стан дар ди зо ва них пи та ња ко ји се по ста вља ју кан ди да ти ма. По-
лу струк ту и ра ни под ра зу ме ва ју де ли мич но пла ни ра ње под руч ја о 
ко ји ма ће се го во ри ти и де ли мич но омо гу ћа ва ју ин тер вју и сти да 
по свом на хо ђе њу по ста ве пи та ња. Вр сте ин тер вјуа пре ма бро ју 
уче сни ка: а) ин ди ви ду ал ни ин тер вјуи (са сто је се из не по сред ног 
раз го во ра два уче сни ка, ин тер вју и сте и ин тер вју и са ног); б) се-
квен ци јал ни ин тер вјуи (чи не се ри ју два или ви ше ин ди ви ду ал на 
ин тер вјуа ко ји се ре а ли зу ју је дан за дру гим); в) па нел ин тер вјуи 
(то су ин тер вјуи у ко ме не ко ли ко осо ба ин тер вју и ше кан ди да та у 
исто вре ме); г) груп ни ин тер вјуи (раз го во ри јед ног или ви ше ин-
тер вју и ста са гру пом кан ди да та исто вре ме но).
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Вр сте ин тер вјуа пре ма уло зи у про це су се лек ци је људ ских ре-
сур са за ак тив но сти кор по ра тив них од но са с јав но шћу су: а) пре-
ли ми нар ни ин тер вју, оба вља се на по чет ку про це са са ци љем да 
се крат ким раз го во ром ели ми ни шу кан ди да ти ко ји по про це ни ин-
тер вју и сте не до ла зе у об зир за по сао; б) ди јаг но стич ки ка рак те-
ри ше де та љан раз го вор са кан ди да том усме рен у прав цу утвр ђи-
ва ња ње го ве струч но сти са зах те ви ма по сла; в) при јем ни ин тер вју, 
ка рак те ри ше раз го вор са кан ди да ти ма ко ји су про шли све фа зе и 
од го ва ра ју зах те ви ма Слу жбе за кор по ра тив не од но се с јав но шћу.

Спе ци фич не вр сте ин тер вјуа су: а) си ту а ци о ни ин тер вју, је ин-
тер вју са ста вљен од пи та ња о то ме ка ко би се кан ди дат по на шао у 
спе ци фич ним си ту а ци ја ма на по слу; б) ин тер вју опи са по на ша ња, 
пред ста вља зах те ва ње од кан ди да та да да ју спе ци фи чан при мер 
на чи на на ко ји је упра вљао про бле ми ма у про шло сти; в) не ди-
рект ни ин тер вју, ко ри сти оп шта пи та ња из ко јих се раз ви ја ју оста-
ла пи та ња.35) 

Не кон вен ци о нал ни ме то ди при ба вља ња и ода би ра пер со на ла 
не ис кљу чу је мо гућ ност при ме не тра ди ци о нал них и дру гих не-
фор мал них ме то да. Не кон вен ци о нал ни ме то ди су: а) по ли граф ско 
ис пи ти ва ње (оба вља се уз по моћ по ли гра фа); б) те сто ви по ште ња 
(због оспо ра ва ња де тек то ра ла жи ор га ни за ци је пре ла зе на те сто-
ве по ште ња ти па па пир цр ти ца олов ка. Основ на на ме на им је да 
иден ти фи ку ју кан ди да те ко ји су скло ни об ли ци ма не по ште ног по-
на ша ња); в) те сто ви на упо тре бу дро ге; г) гра фо ло ги ја (је по сту пак 
ана ли зе ру ко пи са) и д) астро ло ги ја и слич но.

До но ше ње од лу ке о при је му кан ди да та ни је исто што и пот пи-
си ва ње уго во ра о ра ду. Рад ни од нос се не за сни ва са свим кан ди да-
ти ма ко ји су при мље ни у рад ни од нос, због то га што се кан ди дат 
мо же опре де ли ти да не при хва ти од ре ђе ни по сао. Те шки од го вор ни 
по сло ви се мо гу ове ри ти са мо здра вој осо би. Слу жба за кор по ра-
тив не од но се с јав но шћу у ве ли кој кор по ра ци ји је ва жна не са мо за 
функ ци о ни са ње при вред ног су бјек та, већ и ши ре у дру штву, упра-
во због кон цеп та со ци јал но дру штве не од го вор но сти пре ма ло кал-
ној за јед ни ци, мо дер ном пред у зет нич ком дру штву, и по је дин цу у 
си сте му у смислу организационе правде, поготову што је смањење 
броја радника и процеса отпуштања је за сваку организацију болно 
и веома осетљиво питање, повезано са трошковима, мотивацијом, 
али и етичким питањима. Зашто је важно скренути пажњу на 
35)  Нав. пре ма: Би ља на Бо ги ће вић, Менаџментљудскихресурса, Бе о град, 2003, стр. 91.
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аспект организационе правде, који је основа перцепције и ставова 
запослених у процесу реструктуирања. У пракси се овај аспект 
често занемарује, иако је у суштини утемељен на једноставној 
људској потреби за правичним третманом, што је уједно и кључна 
етичка премиса.36) Ов де ни је реч са мо о ње ном функ ци о ни са њу, 
не го и кре а тив ном од но су пре ма кор по ра ци ји, али и со цио-по ли-
тич ком окру же њу.

DraganSubotic
ScientificAdvisor,

InstituteforPoliticalStudies,Belgrade
THESERVICEFORCORPORATIVEPUBLICRELATIONSIN

THEPUBLICSECTOROFSERBIA
Summary

Inthispaperauthordefinedsomebasicnotionsandcat
egories,suchascorporativepublicrelations,theservice
forpublicrelationsandthepublicsector,whichdetermine
thecorporativerelationswiththepublicwithinthepolit
icaleconomicalsystem.Theauthordefinedthestructure,
functionsandcontributionandsignificanceoftheSector
forcorporativerelationswiththepublicinthepublicsec
tor. The author also analyzed functional and organiza
tionaldimensions,aswellascorporativeandmarketing
functionsof thepublic relations in regard to the institu
tionsofpoliticalandeconomicalsystem.Modernizationof
thepublicsectorimpliesafunctional,efficientandoptimal
modelofcorporativepublicrelationsthatisnotlimitedto
a oneway communication onlywith internal and exter
naltargetedpublic.Humanresources,orsocialresources
within the system, andmorewidely on social level, too,
are the basis of development. Therefore, the Service for
corporativepublicrelationshasanimportantroleinthe
reform of public sector in Serbia. In this paper, special
attentionisdedicatedtodesigningofthepublicrelations
manager’sworkandworkingtasks,organization,manag
ing,financingandcontroloftheServiceforPublicRela
tions,includingthemanagingofhumanresourcesinthe
public sector. He also determinates a direction of (de)
regulation,improvementanddevelopmentof theperson
nelinthisfieldofcorporativeactivity.Themanageralso
definestheServiceforcorporativepublicrelationswithin
thecontextofmanaginghumanresourcesincorporations,

36) Вељко Дубљевић: Организациона правда, у: Журнал за социологију, бр. 4,, 2006. стр. 
77.
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thatis,withsocialresourcesinthesociety,inparticularin
thepublicsector.
KeyWords: corporative public relations, public sectore,
Serviceforpublicrelations

ЛИТЕРАТУРА
• Дра ган Су бо тић: Управљањељудскимресурсима, Бе о град, 2005.
• Ви до је Сте фа но вић: Менаџментљудскихресурса, Бе о град, 2001.
• Влај ко Бра јић: Радноправо, Бе о град, 2001.
• Не ве на Док нић: Ме наџ мент ка дро ва, Бе о град, 1999.
• Адолф Дра ги ће вић: Политичкаекономијапријелазногдруштва, За-

греб, 1991.
• Вељко Дубљевић: Организациона правда, у: Журнал за социологију, 

бр. 4,, 2006.
• Ми ћа Јо ва но вић-Бо жи нов, Ана Лан го вић: Стратегијски менаџ

мент, Бе о град, 2001.
• Дра гу тин Вра чар: Стратегијатржишногкомуницирања, Бе о град, 

1996.
• Дра ган Су бо тић: Новијавнименаџмент, књ. 9, Бе о град, 2010.
• Дра ган Су бо тић: Управљањељудскимресурсима, Бе о град, 2005.
• Ви до је Сте фа но вић: Менаџментљудскихресурса, За је чар, 2005.
• Пе тар Јо ва но вић: Менаџмент, Бе о град, 2004.
• Би ља на Бо ги ће вић: Менаџментљудскихресурса, Бе о град, 2003.
• Све то лик Ко ста ди но вић: Управљањејавнимсектором, Уни вер зи тет 

“Бра ћа Ка рић“, Фа кул тет за ме наџ мент, Бе о град, 2004.
• Бра ни слав Бу ји шић: „Гло ба ли за ци ја и кон цепт со ци јал но од го вор ног 

пред у зе ћа“, Моралиекономија, Бе о град, 2008.
• Ду шан Алек сић: „Ин те лек ту ал ни ка пи тал – нео пи пљи ви ре сурс еко-

но ми је за сни ва ње на зна њу“, Пословнаекономија, бр. 1/2009.
• Сла ђа на Ча бри ло: “Ин те лек ту ал ни ка пи тал:не ис црп ни из вор ства ра-

ња вред но сти – по јам, так со но ми ја, уло га и зна чај“, Пословнаеконо
мија, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 2/2009.

• Ми ле на Пе шић: „Јав ност – ди стинк тив на обе леж ја пој ма“, Политич
каревија, Бе о град, бр. 4/2008.

• Је ле на Ве кић-Ђур ко вић: „Раз вој за по сле них као осно ва кон ку рент-
ске  пред но сти пред у зе ћа“, „По слов на еко но ми ја“, Срем ска Ка ме ни-
ца, бр. 2/2009.

• Дра ган Су бо тић: „Од но си с јав но шћу у по слов ној еко но ми ји“, По
словнаекономија, Срем ска Ка ме ни ца, бр. 1/2008.

• Ра ден ко Ма рић, Дра ган Илић: „Мо рал на ди ле ма за по сле ног: до бро 
ком па ни је на спрам до бра јав но сти“, Пословна економија, Срем ска 
Ка ме ни ца, бр. 2/2009.



- 434 -

СЛУЖБАЗАКОРПОРАТИВНЕОДНОСЕСЈАВНОШЋУ...ДраганСуботић

• Алек сан др Бо ри со вич Ва си љен ко: ПРвеликих руских корпорација, 
Клио, Бе о град, 2008.

• Дра гу тин Вра чар: Стратегијатржишногкомуницирања, Бе о град, 
1996.

• www.carls berg sr bi ja.rs
• www.adi zes.co.rs
• www.ata dria.com
• www.efbl.org 
• www.know led ge-bank1.org 

 Овај рад је примљен 17. јуна 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 12. 
августа 2010. године.


	p-revija3-2010
	3-00-0sadr
	3-1-0
	3-1-1


