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Sва ка људ ска ин тер ак ци ја прет по ста вља раз ме ну иде ја, ин фор-
ма ци ја, емо ци ја, ис ку ства али и би тан еле мент у ко му ни ка тив-

ној прак си. По сре до ва ње иде ја ме ђу су бјек ти ма дру штве не прак се 
пред ста вља бит ну ком по нен ту њи хо вих ин тер ак ци ја, а са мо ко му-
ни ци ра ње - ме ха ни зам тог по сре до ва ња. Без ове ком по нен те сви 
об ли ци људ ске прак се оста ли би ван до ме та дру штве не ег зи стен-
ци је чо ве ка. Ко му ни ци ра ње је про цес у ко ме људ ски од нос по ста-
је акт и као та кав пред ста вља је дан од бит них усло ва за сни ва ња, 
кре та ња и ре про дук ци је људ ских од но са. Оно (ко му ни ци ра ње) не 
мо же по сто ја ти пре ства ра ња уза јам ног од но са из ме ђу по је ди на ца 
* Док то рант,  Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш.
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или гру па, јер је ко му ни ци ра ње про цес ко ји је за јед нич ки за оног 
ко са оп шта ва и за оног ко при ма по ру ку. Са дру ге стра не, функ ци-
о ни са ње би ло ко је за јед ни це ин ди ви дуа не мо гу ће је уко ли ко из о-
ста не ко му ни ка ци ја ме ђу љу ди ма јер ко му ни ка тив но де ло ва ње љу-
ди пред ста вља нео дво ји ву ком по нен ту сва ког људ ског од но са, без 
об зи ра да ли се то де ло ва ње оства ру је у по ли тич кој, еко ном ској, 
кул тур ној,  мо рал ној,  естет ској или не кој дру гој сфе ри со ци јал ног 
жи во та. 

Ети мо ло шка од ре ђе ња пој мо ва комуницирањеи комуникаци
ја по ти чу из ла тин ског је зи ка, од ла тин ског гла го ла communicare:
учи ни ти не што за јед нич ким, са оп шти ти али и – при че сти ти се и 
име ни це communicatioко ја је из ве де на из гла го ла и ко ја озна ча-
ва за јед ни цу, са-обра ћа ње, оп ште ње, са оп шта ва ње, ве зу, до дир... 
Основ на ети мо ло шка од ре ђе ња ових пој мо ва упу ћу ју на чи ње ни цу 
да де лат ност оп ште ња ко ја пред ста вља сам те мељ ко му ни ци ра ња, 
ни је ни шта дру го до ус по ста вља ње за јед ни це, од но сно, дру штве-
но сти.

У дру штве ним на у ка ма, пој мо ви ко му ни ка ци ја и ко му ни ци ра ње 
се че сто ко ри сте као си но ни ми. Ипак, ми у ра ду по ла зи мо од ста ва 
да је по гре шно по и сто ве ћи ва ти комуницирање и комуникацију. То би 
за пра во зна чи ло да из јед на ча ва мо дру штве ни про цес и по јам из ког је 
дру штве ни про цес из ве ден. Иако за сту па мо став да је по гре шно по и-
сто ве ћи ва ти тер ми не ко му ни ка ци ја и ко му ни ци ра ње (јер комуникација 
љу ди ма омо гу ћа ва спо ра зу ме ва ње и са рад њу, за јед нич ки жи вот и због 
то га пред ста вља услов на стан ка и оп стан ка дру штва, а комуницирање
је је дан од су штин ских про це са људ ског спо ра зу ме ва ња, ме ђу соб не 
ко о пе ра ци је и све у куп ног де ло ва ња љу ди у дру штву) ори ги нал не из во-
де ауто ра ко ји су се ба ви ли про бле ма ти ком по ли тич ког ко му ни ци ра ња 
(ко ри сте ћи тер ми не ко му ни ци ра ње и ко му ни ка ци ја као иден тич не), у 
ра ду пре но си мо до слов це и без ика квих из ме на. 

Ко му ни ци ра ње, би ло људ ско би ло дру штве но, не рас ки ди во је по-
ве за но са по ли тич ком сфе ром... и обрат но. Ве за но уз по ли тич ко ко му-
ни ци ра ње, по ла зи мо од ми шље ња Ми ро љу ба Ра дој ко ви ћа ко ји под 
по ли тич ким ко му ни ци ра њем под ра зу ме ва „...раз ме ну по ли тич ких са др-
жа ја, по врат ност ин фор ма ци ја и до го вор на ре ла ци ји по ли ти ча ри-ме ди-
ји-гра ђа ни“.1) Пре ма овом ауто ру „По ли тич ко ко му ни ци ра ње на ста је у 

1) Ми ро љуб Ра дој ко вић, „По ли тич ка ко му ни ка ци ја у Ср би ји -  оглед из про јек та 'Пут Ср би је ка ми-
ру и де мо кра ти ји', Република, Бе о град, XV, 2003, стр. 1.
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на пон ском по љу из ме ђу вла сти и по ли тич ке јав но сти, од но сно из ме ђу 
по ли тич ког по ља и ци вил ног сек то ра дру штва“.2) У про це су по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња, по овом ауто ру, увек уче ству ју три стра не: ак те ри вла-
сти, ме ди ји и гра ђа ни, од но сно по ли тич ка јав ност при че му „Нај ве ћи 
део ви дљи ве, де ло твор не по ли тич ке ко му ни ка ци је те че уна пред да тим 
ка на ли ма и уз по моћ, тј. ра дом по себ них дру штве них ин сти ту ци ја ко је 
су на ме ње не јав ном и ма сов ном ко му ни ци ра њу - ме ди ји ма ма сов ног ко-
му ни ци ра ња“.3)

Зо ран Сла ву је вић сма тра да: „По ли тич ко ко му ни ци ра ње чи не 
про це си раз ме не раз ли чи тих по ли тич ких са др жа ја у тро у глу: власт-
ме ди ји-јав но мне ње, од но сно из ме ђу три гру пе ак те ра: по ли ти ча ра, 
ме ди ја и гра ђа на“.4)

По ли тич ко ко му ни ци ра ње у ра ду тре ти ра се као не из о ста-
ван фак тор у де фи ни са њу со ци јал не и по ли тич ке пар ти ци па ци је 
гра ђа на у јав ном жи во ту. При том, глав на па жња ни је усме ре на на 
ко му ни ци ра ње на ин сти ту ци о нал ном ни воу (ин тер вјуи, на сту пи 
на те ле ви зи ји итд.), рад ном ни воу или на ни воу ко му ни ци ра ња у 
функ ци ји пред ста вља ња и ре кла ми ра ња (из бор не кам па ње и сл...), 
већ на кон ти ну и ра но ко му ни ци ра ње ко је се од ви ја из ме ђу пред-
став ни ка вла сти и гра ђа на. Ра ди се о ко му ни ци ра њу ко је се ти че 
ак ту ел них про бле ма за јед ни це у ко јој гра ђа ни жи ве и ко је ди рект-
но ути че на њи хо во уче шће у јав ном, по ли тич ком жи во ту и ко је се 
ис кљу чи во по сред ством ма сов них ме ди ја (за ко је сма тра мо да су 
упра во од го вор ни за по ве зи ва ње по ли тич ких ин фор ма ци ја и по-
ли тич ке јав но сти у укуп ном про це су по ли тич ког ко му ни ци ра ња).

Да ка ко, глав ни раз лог због че га ква ли тет по ли тич ког ко му ни-
ци ра ња уоп ште до во ди мо у ве зу са по ли тич ком пар ти ци па ци јом 
гра ђа на, на ла зи мо у прет по став ци да ква ли тет но информисање
гра ђа на (пу тем сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња) и њи хо во упу-
ћи ва ње у од ре ђе на пра ва и оба ве зе, под сти че ства ра ње и ја ча ње од
говорнеграђанскејавности ко ја би по сре до ва ла у ре ша ва њу про-
бле ма гра до ва, оп шти на и др жа ве у ко јој жи ве.

2) Оп. цит., стр. 1.
3) Оп. цит., стр. 1.
4) Зо ран Сла ву је вић, Савремениполитичкимит, Рад нич ка штам па, Бе о град 1999, стр. 9.



- 194 -

УЛОГАПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊАУ...КатаринаМ.Милошевић

ПРОБЛЕМИДЕФИНИСАЊА
ПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊА

Бри тан ски про фе сор Бра јан Мек не ир (Brian McNa ir) ис ти-
че да сва ка рас пра ва о по ли тич ком ко му ни ци ра њу тре ба да поч не 
при зна њем ка ко се тај тер мин по ка зао ја ко те шким за би ло ка кво 
пре ци зно де фи ни са ње. Ипак, оп ште ка рак те ри сти ке по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња по ма жу нам да лак ше схва ти мо де фи ни ци ју по ли-
тич ког ко му ни ци ра ња. Јед на та ква ка рак те ри сти ка сва ка ко је та да 
се по ли тич ко ко му ни ци ра ње као вид ма сов ног ко му ни ци ра ња мо-
же схва ти ти као про цес по ли тич ког оп ште ња ко ји се из ма ло број-
них цен та ра усме ра ва ка ве ли кој ма си по је ди на ца или као раз ме на 
ин фор ма ци ја и по ли тич ких са др жа ја из ме ђу дру штве них гру па.5) 

Вје ко слав Бу ти ган пи ше: „По ли тич ко ко му ни ци ра ње је ин фор ма-
тив на ин тер ак ци ја по ли тич ких су бје ка та ра ди оства ри ва ња по је ди нач-
них и груп них ин те ре са по мо ћу вла сти и као та ква она про жи ма чи тав 
по ли тич ки си стем ства ра ју ћи по ли тич ку ин фра струк ту ру за ко ор ди ни-
ра но и је дин стве но де ло ва ње по ли тич ких су бје ка та да би по ли тич ки 
си стем успе шно функ ци о ни сао пре ма утвр ђе ним ци ље ви ма и прин-
ци пи ма“.6) 

Об ја шња ва ју ћи и де фи ни шу ћи про цес по ли тич ког ко му ни ци-
ра ња, Зо ран То мићна во ди: „По ли тич ка ко му ни ка ци ја је ме ђу соб-
ни/ин тер ак тив ни про цес раз ме не по ли тич ких са др жа ја из ме ђу раз-
ли чи тих по ли тич ких ак те ра, за и у вре ме по ли тич ког (из бор ног) 
ман да та или из бо ра, пу тем ко му ни ка циј ских ка на ла (ме ди ја), а у 
свр ху по сти за ња од ре ђе них учи на ка“.7)

То ма Ђор ђе вић у књи зи Комуникацијаивласт на во ди да „По ли-
тич ка ко му ни ка ци ја пред ста вља не раз двој ну ком по нен ту сва ког од ме-
ха ни за ма по ли тич ког си сте ма вла сти, што зна чи да се и са ма мо де ли ра 
у сен ци по ли тич ке вла сти и до ми на ци је јед не кла се над дру гим кла са-
ма, гру па ма или слој ним струк ту ра ма“.8) Раз ра ђу ју ћи ко му ни ка циј ски 
слој у струк ту ри по ли тич ког про це са, аутор ис ти че да је „По ли тич ко 
ко му ни ци ра ње основ ни мо ти ва ци о ни ме ха ни зам по ли тич ког про-

5) Brian McNa ir, Уводуполитичкукомуникацију, Фа кул тет по ли тич ких зна но сти Све у чи ли шта у 
За гре бу, 2003, стр. 28.

6) Вје ко салв Бу ти ган,  „Ути цај мо де ла ме диј ске по ли ти ке на мул ти кул ту ра ли зам на Бал ка ну“, У: 
Збор ник ди ску си ја Улогамасовнихмедијауразвојудемократскогмултикултурногдруштваи
регионалнесарадње, СВЕН, Ниш, 2004, стр. 27.

7) Зо ран То мић, Основеполитичкогкомуницирања, По слов не ко му ни ка ци је, Мо стар, 2005, стр. 53.
8) То ма Ђор ђе вић, Комуникацијаивласт, НИ РО, Мла дост, Бе о град, 1988, стр. 15.
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це са и ње ним по сред ством се тај про цес при пре ма и ар ти ку ли ше 
у свом су бјек тив но-ак ци о ном ра спо ну као хи је рар хиј ски кон сте-
ли са на сфе ра со ци јал них су бје ка та с по ли тич ким ком пе ти ци ја ма, 
и то на оп ште др жав ној рав ни ре про дук ци је по ли тич ких од но са и 
струк ту ра“.9)

Ста но ви шта стра них ауто ра, ко ји су се ба ви ли по ли тич ким ко му-
ни ци ра њем не раз ли ку ју се мно го од по ла зи шта до ма ћих ауто ра. Та ко 
Б. Мек не ир (Brian McNa ir) овај про цес де фи ни ше као „...свр хо ви ту ко-
му ни ка ци ју у по ли ти ци ко ја укљу чу је све об ли ке ко му ни ка ци је, ка ко 
ону ко ји ма се слу же по ли ти ча ри и дру ги по ли тич ки ак те ри у свр ху 
оства ри ва ња спе ци фич них ци ље ва, та ко и ко му ни ка ци ју ко ју пре ма 
не ким ак те ри ма усме ра ва ју не по ли ти ча ри (би ра чи и но вин ски ко лум-
ни сти) и ко ја се про на ла зи у из ве шта ји ма и дру гим об ли ци ма ме диј ске 
рас пра ве о по ли ти ци“.10) 

Ро бер Ден тон и Г. Ву двард (R. Den ton i G. Wo od ward) по ли тич ко 
ко му ни ци ра ње де фи ни шу као „јав ну рас пра ву о од ре ђи ва њу из во ра 
јав но сти (при хо ди), слу жбе ни ауто ри тет (ко ме су да та овла шће ња 
вла сти да на пра ви ле гал не, за ко но дав не и из вр шне од лу ке) и слу жбе-
не санк ци је - што др жа ва на гра ђу је или ка жња ва”.11) По овим ауто-
ри ма, у нај бо љем слу ча ју, је зик по ли тич ке ко му ни ка ци је “...вре дан је 
по сред ник ко ји за ме њу је уко ре ње не су ко бе и чи ни мо гу ћим про ме ну 
по рет ка”.12) 

Крејг А. Смит (Cra ig Al len Smith) ис ти че да „По ли тич ку ко му-
ни ка ци ју не чи ни са мо вла ди на ко му ни ка ци ја већ да сва ки пут ка да 
гра ђа ни гле да ју ве сти, чи та ју по ли тич ку на леп ни цу на ауто мо би лу, 
сме ју се по ли тич кој ша ли, раз ма тра ју су ко бље не по ли тич ке ста-
во ве или из ја ве не што да ни је пра во, они се за пра во укљу чу ју у 
по ли тич ку ко му ни ка ци ју“.13) 

Ма реј Ја коб Едел ман (Mur ray Ja cob Edel man) схва та по ли тич-
ко ко му ни ци ра ње као спек такл и као све сну или под све сну кон-
струк ци ју „ими џа”, про бле ма и су про ста вља ња. У књи зи “Кон-
струк ци ја по ли тич ког спек та кла на во ди: „Спек такл је не пре ки ну то 
из ве шта ва ње о но во сти ма, стал но кон стру и са ње и ре кон стру и са ње 

9) Оп. цит, стр. 15.
10) Brian McNa ir, оп. цит., str. 12.
11) Ro ber Den ton i G. Wo od ward, PoliticalcommunicationsinAmerica, New York, 1990, str. 14.
12) Ro ber Den ton i G. Wo od ward , oп.цит, стр. 14.
13) Cra ig Al len Smith,  PoliticalCommunication, Har co urt Bra ce Jo va no vich, San Di e go, 1990, стр. 62.
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дру штве них про бле ма, кри за, не при ја те ља и во ђа и ти ме ства ра ње 
уза стоп ног ни за при јет њи и на да».14)

Фран це Врег ис ти че да „Ди стри бу ци ја по ли тич ке мо ћи у сва-
ком дру штву за ви си од сра зме ра сна ге ме ђу кла са ма или ску пи-
на ма“.15) У ве зи с на ве де ним Фран це Врег у тек сту „По ли тич ко 
убе ђи ва ње и по ли тич ки мар ке тинг“ (збор ник ра до ва По ли тич ки 
мар ке тинг) ис ти че да је је ди но на уч но “да по ли тич ку ко му ни ка-
ци ју по са др жа ју де ли мо на до ми нант ни дис курс вла да ју ће ели те 
и ‘под ре ђе ни’ дис курс ма њин ских гру па. Вла да ју ћи си сте ми уво де 
раз ли чи те об ли ке иде о ло шке до ми на ци је на раз ли чи тим ме ха ни-
зми ма суб ор ди на ци је, иде о ло шке пре си је и нор ма тив не ре пре си је 
(ка зне не и дру штве не санк ци је). Ни је дан ни дру ги дис курс да нас 
не упо тре бља ва ви ше кла сич не мо де ле по ли тич ке про па ган де ко ји 
су би ли ефи ка сни у ор га ни ци стич ким или функ ци о на ли стич ким 
дру штве ним си сте ми ма, од но сно у хер ме тич ким то та ли тар ним 
уре ђе њи ма”.16)

За кљу чу је мо да по ље по ли тич ког ко му ни ци ра ња об у хва та 
кре и ра ње, сла ње, при ма ње и об ра ду по ли тич ких по ру ка ко је по-
тен ци јал но има ју зна ча јан ди рек тан или ин ди рек тан ути цај на са-
му по ли ти ку али и на гра ђа не и ко је се нај че шће пре но се пу тем 
ме ди ја тј. сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња. Та ко ђе, по ши ља о ци 
или при ма о ци ових по ру ка мо гу би ти по ли ти ча ри, но ви на ри, чла-
но ви ин те ре сних гру па или при ват на ли ца, као и  гра ђа ни ко ји ни су 
ор га ни зо ва ни као при пад ни ци не ке гру пе (сим па ти зе ри). 

УТИЦАЈАКТЕРАПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊА
НАКВАЛИТЕТПОЛИТИЧКЕКОМУНИКАЦИЈЕ

На ве де но је да у ра ду по ла зи мо и за сту па мо став М. Ра дој ко-
ви ћа да по ли тич ка ко му ни ка ци ја на ста је у по љу из ме ђу вла сти и 
по ли тич ке јав но сти, од но сно из ме ђу по ли тич ког по ља и ци вил ног 
сек то ра дру штва. “У том сми слу огро ман је број сим бо лич ких ак-
тив но сти гра ђа на и њи хо вих асо ци ја ци ја, с јед не, и по ли тич ких ак-
те ра и ин сти ту ци ја вла сти, с дру ге стра не, ко је се сва ко днев но од-

14) Ма реј Ја коб Едел ман, Конструкцијаполитичкогспектакла,  По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2003, 
стр. 9.

15) Фран це Врег, Демократскокомуницирање, На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка БиХ, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка ин Са ра је во, 1990, стр. 266-275.

16) Фран це Врег, „По ли тич ко убе ђи ва ње и по ли тич ки мар ке тинг“, у: Збор ник ра до ва Политички
маркетинг, Рад нич ка штам па, Бе о град 1990, стр. 30.
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и гра ва ју и обез бе ђу ју ди на ми ку по ли тич ком ко му ни ци ра њу. Они 
ре зо ну ју о ства ри ма по ли ти ке, про це њу ју јав но пре зен ти ра не ин-
те ре се и уче ству ју у рас пра ва ма по во дом тра же ња за јед нич ке ме ре 
при хва тљи во сти кон ку рент них ин те ре са, ко ја у да том исто риј ском 
тре нут ку и под да тим окол но сти ма мо же да пред ста вља “оп шти 
ин те рес”.17)

Та ко ђе, на по чет ку прет ход ног одељ ка на ве ли смо да се нај ве ћи 
део ви дљи ве по ли тич ке ко му ни ка ци је од ви ја пу тем сред ста ва ма сов-
ног ко му ни ци ра ња. Сто га, у про це су по ли тич ког ко му ни ци ра ња го-
то во увек, по ред пред став ни ка вла сти и гра ђа на, уче ству ју и ме ди ји. 
Да ре зи ми ра мо: „У про це су по ли тич ког ко му ни ци ра ња увек уче ству ју 
три стра не: ак те ри вла сти, ме ди ји и гра ђа ни, од но сно по ли тич ка јав-
ност”.18) 

У ак те ре по ли тич ког ко му ни ци ра ња Бра јан Мек не ир убра ја: 
политичкеорганизације (по ли тич ке стран ке, јав не ор га ни за ци је, 
ску пи не за при ти сак, те ро ри стич ке ор га ни за ци је и вла де), медије
играђане.19) Ми ће мо се за по тре бе овог ра да, од лу чи ти за (као по-
ла зну) не што кра ћу, али и са же ти ју де фи ни ци ју ак те ра по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња М. Ра дој ко ви ћа ко ју смо на пред на ве ли.

Ве за но уз по ли тич ке ор га ни за ци је, ми шље ња смо да њих тре-
ба по сма тра ти кроз по ли тич ке, из бор не ак те ре (elec to ral ac tor). 
Мир ја на Ка са по вић у „Из бор ном лек си ко ну“ (2003) под из бор ним 
ак те ри ма на во ди по је дин це, дру штве не гру пе, ор га ни за ци је или 
ин сти ту ци је ко је не по сред но или по сред но уче ству ју у из бо ри ма и 
ути чу на њи хо ву при ро ду и ис ход. „Из бо ре бит но од ре ђу ју ин те ре-
си, ври јед но сти, ци ље ви, стра те ги је, од лу ке и обра сци по на ша ња 
ак те ра ко ји у њи ма су дје лу ју”20) јер за при ро ду из бор ног про це са 
је су пре суд на пи та ња по ли тич ких и дру гих ак те ра ко ји уче ству ју 
у њи ма. 

Дру ги ак тер у про це су по ли тич ког ко му ни ци ра ња су ме диј ске 
ор га ни за ци је. У де мо крат ским по ли тич ким си сте ми ма, ма сов ни 
ме ди ји су при је но сни ци-ка на ли ко му ни ка ци је од гра ђа на до њи хо-
вих по ли тич ких во ђа и обр ну то. „По ли тич ки ак те ри се мо ра ју ко-
ри сти ти ме ди ји ма ка ко би њи хо ве по ру ке би ле пре не се не же ље ној 
пу бли ци. По ли тич ки про гра ми, из вје шта ји о по ли ти ци, из бор ни 

17) Ми ро љуб Ра дој ко вић, оп. цит., стр. 1.
18) Оп. цит., стр.  4.
19) Brian McNa ir, оп. цит., стр. 13.
20) Мир ја на Ка са по вић, Изборнилексикон, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2003, стр. 11.
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апе ли, кам па ње гру па за при ти сак, те ро ри стич ки ак ти, има ју по ли-
тич ки зна чај - и по тен ци јал за ко му ни ка тив ну учин ко ви тост – са мо 
оно ли ко ко ли ко се о њи ма из вје шта ва и ко ли ко их ме диј ска пу бли-
ка при ма као по ру ке».21) Пре ма то ме, сви по ли тич ки ко му ни ка то ри 
мо ра ју на не ки на чин има ти при ступ ме ди ји ма, би ло за ко ни ма, као 
код пра ви ла по ли тич ке рав но те же и не при стра но сти, би ло ува жа-
ва њем или на не ки дру ги на чин. 

Гра ђа ни су тре ћи ак тер у про це су по ли тич ког ко му ни ци ра ња. 
Они су ујед но и би ра чи и сто га је по ли тич ким ак те ри ма ја ко ста ло 
до до бре по ли тич ке ко му ни ка ци је с би ра чи ма, јер без ко му ни ка-
ци је ни јед на по ли тич ка по ру ка не мо же има ти ни ка кву ва жност. С 
об зи ром на уче ство ва ње у по ли тич ком/из бор ном про це су мо же мо 
раз ли ко ва ти: а) стал не би ра че и б) по вре ме не би ра че . Не ки ауто ри 
раз ли ку ју пет ти по ва аме рич ких би ра ча с об зи ром на раз ли чи те 
обра сце ак тив но сти, те глав ну ори јен та ци ју и њи хо ва дру штве на 
обе леж ја. Пре ма схва та њу М. Ка са по вић, то су: „стручњаци за
гласовање” - гла су ју ре до ви то, ограничени судионици  у из бо ре 
се укљу чу ју дје ло мич но, комуналисти - гла су ју ре до ви то, али се 
кло не из бор них кам па ња, усмје ре ни су на ко лек тив не ре зул та те, 
судионицикампања - гла су ју ре до ви то и су ди о ни ци су из бор них 
кам па ња и потпуниактивисти – ко ји су дје лу ју у сва ком об ли ку и 
сва кој фа зи из бо ра и ја ко су укљу че ни у по ли ти ку“.22) 

КАРАКТЕРИСТИКЕ,УЧИНЦИИФУНКЦИЈЕ
ПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊА

Не из о став но пи та ње у ана ли зи по ли тич ког ко му ни цир ња сва-
ка ко је су ње ни учинциифункције. Ис тра жи ва чи учин ка по ли тич-
ког ко му ни ци ра ња су о че ни су с основ ним епи сте мо ло шко-ме то до-
ло шким про бле ми ма: ка ко је мо гу ће тач но утвр ди ти узроч но-по-
сле дич ни од нос из ме ђу не ког ко му ни ци ра ња и по на ша ња ре ци пи-
је на та, тј. „ка ко се мо же пре по зна ти и из ме ри ти по сле ди ца не ке 
кон крет не по ру ке уко ли ко је изо лу је мо од кон тек сту ал них чи ни те-
ља ко ји ути чу на по је дин ца”.23) 

Упр кос сло же но сти ме ре ња учи на ка по ли тич ког ко му ни ци-
ра ња - јер су они од ре ђе ни не са мо са др жа јем по ру ке не го исто-

21)  Brian McNa ir, оп. цит., стр. 37.
22)  Мир ја на Ка са по вић, оп. цит., стр. 11.
23)  Brian Mc Na ir, оп. цит., стр. 91.
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риј ским, дру штве ним, кул ту ро ло шким кон тек стом... – по сто је три 
на чи на за про це ну учин ка по ли тич ког ко му ни ци ра ња на ста во ве и 
по на ша ње ње них ак те ра. Пр ви се мо же оства ри ти кроз ис тра жи ва-
ње јав ног мње ња, дру ги ме то дом по сма тра ња по на ша ња би ра ча и 
тре ће, мо гу се спро ве сти ра зна екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња на 
ову те му. По ред ових основ них „ин стру ме на та”, по ли тич ки учин-
ци се мо гу ме ри ти кроз кор по ра тив ни и ин ди ви ду ал ни имиџ по ли-
ти ча ра, учи нак по ли тич ког огла ша ва ња итд. 

Ко ли ко је за и ста мо гу ће овим ме то да ма тач но пред ви де ти по-
на ша ње би ра ча, оста је отво ре но пи та ња. У исто ри ји су по зна ти 
слу ча је ви ка ко пре по зна тљи ве кам па ње и „про гу ра ни” имиџ још 
уви јек ни су ве ро до стој ни по ка за те љи из бор ног успе ха. Сто га, 
оста је отво ре но пи та ње ко ли ко се објек тив но на овај на чин пре ци-
зно ме ри ти учин ке по ли тич ког ко му ни ци ра ња. 

Што се ти че функција по ли тич ког ко му ниц ра ња, по ла зи мо од ста-
ва Зо ра на Сла ву је ви ћа ко ји на во ди да „по ли тич ко ко му ни ци ра ње има 
нај ма ње три функ ци је: пр ва функ ци ја политичкоинформисање од но-
си се на раз ме ну ин фор ма ци ја из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких су-
бје ка та, од но сно пред ста вља из вје шта је о ак ту ел ним по ли тич ким 
до га ђа ји ма, ак тив но сти ма и осо ба ма, из ра жа ва ње по ли тич ких ин-
те ре са, ста во ва и уве ре ња раз ли чи тих ак те ра по ли тич ког жи во та. 
Дру га функ ци ја је политичкаедукацијаисоцијализација – под у ча-
ва ње љу ди ра зним по ли тич ким зна њи ма, нео п ход ним ра ди њи хо вог 
укљу чи ва ња у по ли тич ки жи вот, зна њи ма о струк ту ри по ли тич ког 
си сте ма, од но сно о уло га ма по ли тич ких ин сти ту ци ја и на чи ну њи-
хо вог функ ци о ни са ња, о ле ги тим ним по ли тич ким ак те ри ма, о пра-
ви ли ма „по ли тич ке игре“, о мо гућ но сти ма по ли тич ког де ло ва ња 
гра ђа на итд. И тре ћа функ ци ја по ли тич ког ко му ни ци ра ња је, пре ма 
З. Сла ву је ви ћу, политичкоувјеравање од но сно политичкаперсуа
зивнаделатност – фор ми ра ње, учвр шћи ва ње, про мје на. ста во ва 
љу ди о по ли тич ким до га ђа ји ма и ак те ри ма и по ти ца ње љу ди да 
уче ству ју у по ли тич ком жи во ту. У окви ру ове функ ци је ре а ли зу ју 
се по ли тич ка про па ган да, по ли тич ки мар ке тинг, по ли тич ко огла-
ша ва ње, од но си с јав но шћу и срод не ак тив но сти.24)

24) Зо ран Сла ву је вић, оп. цит., стр. 44.



- 200 -

УЛОГАПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊАУ...КатаринаМ.Милошевић

УТИЦАЈКВАЛИТЕТАПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊА
НАПАРТИЦИПАЦИЈУГРАЂАНАУСРБИЈИ

Ми шље ња смо да ни зак сте пен за ин те ре со ва но сти гра ђа на за ре-
ша ва ње соп стве них ег зи стен ци јал них и есен ци јал них про бле ма има ди-
рект ног ути ца ја и на на њи хов слаб дру штве ни и по ли тич ки ан га жман 
и ак ти ви зам гра ђа на и њи хо ву (не)укљу че ност у ре ша ва ње про бле ма 
од јав ног зна ча ја. Та ко ђе, сма тра мо да је не за ин те ре со ва ност гра ђа на за 
ре ша ва ње про бле ма (би ло соп стве них би ло од јав ног зна ча ја) та ко ђе по-
сле ди ца не че га. Тра га ју ћи за тим „не чим“, аутор ка ра да, до шла је до за-
кључ ка (и у ра ду по ла зи од тог ста ва) да су па си ви зам и не за ин те ре со ва-
ност гра ђа на за про це се јав ног пре зен то ва ња сво јих ин те ре са и по тре ба, 
као и за уче ство ва ње у по ли тич ким рас пра ва ма од „оп штег ин те ре са”, 
нај че шће по сле ди ца: не до вољ не ин фор ми са но сти гра ђа на о по тре би 
њи хо вог укљу чи ва ња, не по зна ва ња за кон ских окви ра ко ји омо гу ћа ва-
ју гра ђа ни ма да уче ству ју у јав ном по ли тич ком жи во ту, не по ве ре ња 
гра ђа на у пред став ни ке вла сти и град ских ин сти ту ци ја; не по ве ре ња 
гра ђа на у ме ди је; спе ци фич не ис цр пље но сти гра ђа на (на ста ле услед 
ду го го ди шњих по ли тич ких пре ви ра ња), кон фор ми зма, мо но то ни је и 
сва ко днев не бор бе обич ног чо ве ка за обез бе ђи ва њем еле мен тар них 
усло ва за жи вот.

Ни зак сте пен за ин те ре со ва но сти гра ђа на за ре ша ва ње соп-
стве них ег зи стен ци јал них, али и про бле ма од јав ног зна ча ја, сва ка-
ко го во ри о сте пе ну и ни воу по ли тич ке пар ти ци па ци је гра ђа на али 
и о ква ли те ту по ли тич ког ко му ни ци ра ња (об зи ром да смо ми шље-
ња да ни во уче шћа у јав ном по ли тич ком жи во ту гра ђа на, за ви си и 
од ква ли те та по ли тич ког ко му ни ци ра ња ко је се од ви ја на ре ла ци ји 
по ли тич ка власт – ње ни пред став ни ци, ме ди ји и гра ђа ни).

По след њих не ко ли ко го ди на у све ту је на гло по ра сло ин те ре-
со ва ње за пар ти ци па тив не об ли ке др жав не упра ве. По стра ни од 
пи та ња да ли је ин те ре со ва ње за пар ти ци па тив не об ли ке упра вља-
ња на ста ло услед при ти ска гра ђа на или су вла сти искре но пре по-
зна ле зна чај укљу чи ва ња гра ђа на у из град њи де мо кра ти је, рад се 
фо ку си ра на не ке од ме ха ни за ма ко ји мо гу по спе ши ти пар ти ци па-
ци ју гра ђа на у јав ном по ли тич ком жи во ту. Ми шље ња смо да би се 
по ли тич ка пар ти ци па ци ја гра ђа на уоп ште и де си ла, пр вен стве но 
мо ра да бу ду за до во ље ни основ ни пред у сло ви и кри те ри ју ми за 
гра ђан ско пар ти ци пи ра ње: по ли тич ка во ља ре пу блич ких, оп штин-
ских и ло кал них вла сти да укљу че гра ђа не у од лу чи ва ње, али и 
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не ко ли ко бит них прет по став ки ве за них за по ли тич ку ко му ни ка ци-
ју - пра во вре ме но и тач но ин фор ми са ње гра ђа на о рас по ло жи вим 
ме ха ни зми ма и ка на ли ма за њи хо во уче шће у од лу чи ва њу; ин тен-
зив но ко му ни ци ра ње и ре дов но сла ње по врат не ин фор ма ци је гра-
ђа ни ма о суд би ни њи хо вих пред ло га; ин тен зив на и уре ђе на ин тер-
ак ци ја из ме ђу пред став ни ка вла сти и гра ђа на.25) 

Ми шље ња смо да су нај бит ни ји ин ди ка то ри ме ре ња ни воа по-
ли тич ког пар ти ци пи ра ња гра ђа на сле де ћи об ли ци уче шћа у јав ном 
жи во ту др жа ве или гра да: 1. из ра жа ва ње по је ди нач них во ља гла са-
њем на ре дов ним из бо ри ма и ре фе рен ду ми ма; 2. уче шће у из бор-
ним кам па ња ма, 3. уче шће у јав ним рас пра ва ма, раз го во ри ма о по-
ли тич ким те ма ма са пред став ни ци ма вла сти (као по сле ди ца члан-
ства у по ли тич ким пар ти ја ма, син ди ка ти ма, фор мал ним гру па ма 
гра ђа на - фор мал не мре же); 4. уче шће у гра ђан ским ини ци ја ти ва ма 
- обра ћа ње ом буд сма ну и слич ним ин сти ту ци ја ма као и упу ћи ва-
ње јав не кри ти ке ор га ни ма вла сти у ци љу под но ше ња пе ти ци ја, 
пред ло га и при ту жби гра ђа на; 5. ан га жо ва ње и де ло ва ње пре ко ин-
те ре сних гру па, ло кал них ме ди ја или у окви ру гру па за при ти сак, 
удру же ња гра ђа на - не вла ди них, ху ма ни тар них, про фе си о нал них и 
дру гих ор га ни за ци ја гра ђа на (фор мал не мре же); 6. ин ди ви ду ал ни 
об ли ци уче шћа у ви ду до бро твор них и фи лан троп ских ак ци ја; 7. 
уче шће на кон гре си ма, ми тин зи ма и де мон стра ци ја ма.

На осно ву ре зул та та до са да шњих ис тра жи ва ња из ве де них на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, а ко ја се од но се на уче шће гра ђа на 
у јав ном жи во ту на на ци о нал ном или ло кал ном ни воу, про из и ла зи 
да парт нер ство ло кал не вла сти и гра ђа на и не по сред но гра ђан ско 
уче шће, не ма ју пра вог од је ка ме ђу гра ђа ни ма што за по сле ди цу 
има ни зак про це нат гра ђа на ко ји пар ти ци пи ра у по ли тич ком жи во ту 
ни зак.26) Ис тра жи ва ња та ко ђе по ка зу ју да, у свим бив шим со ци ја ли-
стич ким зе мља ма, укљу чу ју ћи и Ср би ју, гра ђа ни има ју зна чај не ре зер-
ве пре ма не фор мал ним, али и пре ма фор мал ним об ли ци ма соп стве ног 
уче шћа у упра вља њу јав ним по сло ви ма, бу ду ћи да у овим зе мља ма 
на сле ђе на по ли тич ка кул ту ра по зи тив но не вред ну је та кав вид гра ђан-
ског ан га жма на.27)  

25) Ка та ри на Ми ло ше вић, «По ли тич ка пар ти ци па ци ја гра ђа на и на ци о нал ни иден ти тет као фак то ри 
ста бил но сти дру штва и ло кал них са мо у пра ва», Политичкаревија, Ча со пис за по ли ти ко ло ги ју, 
ко му ни ко ло ги ју и при ме ње ну по ли ти ку, 1/2012, стр. 97-121.

26) Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, Непосредноучешћеграђанаујавномживотуналокал
номнивоу, 2006, стр. 2.

27) Оп шир ни је у: Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, Непосредноучешћеграђанаујавномжи
вотуналокалномнивоу, 2006.
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Део об ја шње ња за прет ход но на ла зи мо у то ме што ло кал не 
струк ту ре вла сти не под сти чу до вољ но гра ђа не да ак тив но, за јед-
но са вла сти ма, ре ша ва ју про бле ме и учи не да ло кал на за јед ни ца 
на нај бо љи на чин ис ко ри сти сво је ка па ци те те у ци љу по бољ ша ња 
њи хо вих усло ва жи во та. А оста ло... на на ма је да ис тра жи мо...

***

Прет по став ка од ко је се мо ра по ћи је да су по тре бе, же ље и 
спрем ност гра ђа на Ср би је да уче ству ју у јав ном, по ли тич ком жи-
во ту у ве ли кој ме ри - не из ве сни, с об зи ром да они и да ље жи ве у 
сре ди ни у ко јој је по ли тич ко по ље у ве ли кој ме ри „за там ње но“, 
упр кос за по че тим де мо крат ским про ме на ма. Та мо где се за и ста 
до но се ва жне по ли тич ке од лу ке гра ђа ни не ма ју при сту па. Ре ал но, 
по ли тич ки про цес на ла зи се из ван и из над њи хо вих кон крет них 
ин те ре са, а власт им се обра ћа са мо ка да је на то при ну ђе на. То је 
још је дан од раз ло га за што гра ђа ни ис ка зу ју ма ло по ве ре ња у по-
ли ти ку др жа ве у ко јој жи ве, све че шће уз вра ћа ју ћи од би ја њем да 
уче ству ју у јав ном по ли тич ком жи во ту. 

Од бит ни јих пред у сло ва и кри те ри ју ма за гра ђан ско пар ти-
ци пи ра ње на во ди мо: по сто ја ње сти му ла тив ног за кон ског окви ра, 
по ве ре ње гра ђа на у ло кал ну упра ву и по сто ја ње сна жног ци вил-
ног дру штва; од ре ђе ни ни во отво ре но сти и тран спа рент но сти јав-
не упра ве; раз ви је ни ка па ци те ти ло кал не са мо у пра ве ка ко би она 
мо гла од го во ри ти по тре ба ма пар ти ци па тор них про це са; гра ђа ни 
тре ба да рас по ла жу ре ле вант ним ин фор ма ци ја ма о ра ду ло кал не 
упра ве, о по ли тич ким оп ци ја ма и ме ха ни зми ма пар ти ци па ци је ко-
ји им сто је на рас по ла га њу, као и о укуп ним зби ва њи ма уну тар 
да те ло кал не за јед ни це.28)

Из на пред на ве де ног, мо гу ће је уочи ти да информисаностграђана 
пред ста вља би тан мо ти ва ци о ни фак тор и услов по бољ ша ња њи хо вог 
уче шћа у по ли тич ком жи во ту ло кал не за јед ни це. Ка ко је ин фор ми са ње 
ва жан сег мент ко му ни ци ра ња као та квог, сма тра мо да уче шће гра ђа-
на у јав ном по ли тич ком жи во ту за ви си и од ква ли те та ко му ни ци ра ња, 
тј. у на шем слу ча ју - од ква ли те та по ли тич ког ко му ни ци ра ња. Ква ли-
тет по ли тич ког ко му ни ци ра ња, по сле дич но, за ви си од на чи на раз ме-
не ин фор ма ци ја, по врат но сти ин фор ма ци ја и до го во ра из ме ђу ак те ра 
по ли тич ког ко му ни ци ра ња. Сте пен укљу че но сти ак те ра по ли тич ког 
ко му ни ци ра ња (ак те ри вла сти, ме ди ји и гра ђа ни) у сам про цес по-

28)  Оп. цит, стр. 7.
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ли тич ког ко му ни ци ра ња, а ти ме и до ма шај ути ца ја, пред о дре ђу-
је ствар на рас по де ла дру штве не мо ћи из ме ђу по ме ну тих ак те ра 
и у за ви сно сти од по ли тич ког уре ђе ња дру штва. Уко ли ко је оно 
де мо крат ско, гра ђа ни мо гу и уче ству ју у про це си ма од лу чи ва ња 
ис ка зи ва њем сво је во ље, док у не де мо крат ским и за тво ре ним дру-
штви ма, оби чан гра ђа нин не ма то пра во, што до ка зу је са мо јед но: 
сте пен укљу че но сти у по ли тич ко ко му ни ци ра ње гра ђа на ни је рав-
но ме ран. 

За пра во не по сто ји ни је дан вид по ли ти ке ко ји не би ујед но 
пред ста вљао ко му ни ци ра ње. Ко му ни ка ци ја је у ср жи по ли ти ке ка-
да се по ку ша ва да се не из бе жни кон фликт ин те ре са раз ре ши на 
ми ран на чин, а то зна чи раз го во ром, пре го во ром или до го во ром. 
Ако се ре ше ње тра жи или на ме ће си лом, исто вре ме но на ква ли те-
ту гу бе и по ли ти ка и ко му ни ци ра ње, па би се мо гло ре ћи да та мо 
где пре ста је по ли тич ка ко му ни ка ци ја по чи њу рат или по бу на. То 
смо, уоста лом, има ли при ли ку да до жи ви мо мно го пу та у про те-
клој де це ни ји (не са мо у Ср би ји, већ и на гло бал ној свет ској сце-
ни).  Ове, прак сом по твр ђе не кон ста та ци је, те ра ју на за кљу чак да 
по на ша ње по ли тич ких ак те ра у по ли тич ком ко му ни ци ра њу мо же 
да от кри је њи хо ва свој ства. На чин на ко ји се обра ћа ју гра ђа ни ма и 
ме ди ји ма от кри ва ко ли ко њи хо ве уну тра шње ка па ци те те исто ко-
ли ко и де фи ци те док де фи цит де мо крат ских по тен ци ја ла у по ли-
ти ци, оста вља свој траг и на про цес по ли тич ке ко му ни ка ци је ко ја 
вр ви од не ја сних ре чи и ту ђи ца. 

У јав ној, по ли тич кој ко му ни ка ци ји на сце ни су са мо по ли тич-
ки ак те ри у ин тер ак ци ји, по сред ством ме ди ја. Украт ко, глав ни су 
хе ро ји и след бе ни ци, ре ди те љи и глум ци. Тренд еми си ја у и објек-
тив ним из ве шта ва њем већ ко ли чи ном до би је ног нов ца од до на-
то ра. нас и на на шим ме ди ји ма, је сте до во ђе ње оних ко ји су без 
ин те лек ту ал не хра бро сти или бо ље ре че но чи ја је хра брост све-
де на на го лу про сто ту, вул гар ност и пра зну при чу, на лаж хра бро 
из ре че ну за ко ју се уна пред зна да не ће би ти ка жње на. “По што су 
на нај ви шим по ло жа ји ма у вла ди та ко раз у зда но пре да ли по ли тич-
кој не и сти ни и по што су, услед то га до пу сти ли да се лаж сву где 
под јед на ко ра ши ри, ла ко се до спе ва  да се у све му пре те ра и да се 
за бо ра ви исти на”.29) 

Об ја шње ње за го ре по ме ну ту си ту а ци ју, мо же мо по тра жи ти у 
не ко ли ци ни раз ло га: је дан мо же да бу де то да “по ли тич ки игра чи” 

29)  Ха на Арент, Истинаилажуполитици, Фи лип Ви шњић, Бе о град., 1994, стр. 68.
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сма тра ју да та ко се бе мо гу да пред ста ве па мет ни јим, ум ни јим или 
ми стич ни јим. У овом слу ча ју, они из гле да ју  не до дир љи ви за обич-
не гра ђа не. Дру гим ре чи ма, ако свој рад пред ста ве не ра зу мљи вим 
је зи ком он да он из гле да као нео бич но стру чан, као не што што оби-
чан чо век ни ка да не би мо гао да оба вља чак и ка да би га до па ла 
по ли тич ка функ ци ја. Ово пред ста вља ка рак те ри сти чан при мер со-
ци јал но мо ти ви са ног је зич ког ра сло ја ва ња30) ко ји се огле да у ар го 
- у или жар го ну – вр ста ма спе ци јал ног го во ра “ко ји упо тре бља ва ју 
чла но ви не ке гру пе са ја сном на ме ром из два ја ња од оста лог дру-
штва”. Дру ги раз лог је сте по ку шај да се ствар ност по мо ћу сим-
бо лич ке за ме не при ка же дру га чи јом не го што је сте. Уме сто на си-
ља над чи ње ни ца ма де ша ва се на си ље над њи хо вом сим бо лич ком 
за ме ном и ин тер пре та ци јом. Та ко ко а ли ци ја вла да ју ћих стра на ка 
ка да не же ли да ја сно од ре ди рок до ко јег ће се не што ура ди ти, 
че сто ка же да су не ке ства ри, па чак и ци ље ви “тар ге ти ра ни”, или 
не по сто ји “јав ност ра да” у про це су до но ше ња од лу ка. Али су за то 
гра ђа ни у при ли ци да сва ко днев но пра те пре но се скуп штин ских 
за се да ња. “Ди рект ним пре но си ма ра да скуп шти на, власт твр ди да 
је до вољ но “тран спа рент на”, ма да ће сва ки иоле ми сле ћи гра ђа-
нин мо ћи да по твр ди да је рет ко кад сво јим очи ма ви део где су 
и ка ко за и ста до не те нај ва жни је по ли тич ке од лу ке. Ди рек тан пре-
нос скуп штин ске рас пра ве ко ји му се ну ди као “тран спа рент ност” 
вла сти оста је пу ко за до во ља ва ње јед ног де мо крат ског, по ли тич ког 
ри ту а ла. У ова квој ре то ри ци не са мо да се во ди “бор ба за зна че ња” 
не го као да се пра ва зна че ња кри ју од очи ју јав но сти, да би се по-
ка за ло да се ипак де мо крат ски ра ди а да гра ђа ни и ме ди ји то не до-
вољ но раз у ме ју, па су чак и кри ви ако нам не иде до бро.”31)
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УЛОГАПОЛИТИЧКОГКОМУНИЦИРАЊАУ...КатаринаМ.Милошевић

KatarinaMilosevic
ROLEOFPOLITICALCOMMUNICATION

INSTRENGTHENINGPOLITICALPARTICIPATION
INSERBIA
Resume

Thebasicpremiseofthisworkisthatthecitizen’spartici
pationonthenationallevelisonthelow/unsatisfactory
levelor even inexistent.Weanalyzed theparticipantsof
thepublicpoliticallifesucharethegovernmentrepresen
tatives,mediaandcitizens.Theyareresponsibleforthese
processesaswellastheprocessofinformationexchange,
informationfeedback,andtheagreementbetweenthego
vernmentrepresentativesandcitizensforwhichweconsi
derbeingthebasicpoliticalcommunicationqualityindi
cators.
Inthispaperweanalyzetherelationbetweenthequalities
of: information exchange, information feedback and the
agreementbetweenthegovernmentrepresentatives,media
andcitizenstogetherwithfeeblesocialpoliticalengage
mentandcitizen’sactivism.Wedeliberatetheroleofcom
municationbetweenthelocalandregionalgovernmenton
oneside,andthepublicontheotherintermsofcitizen’s
participationadvancement.
Todaytheareaforthesocialandpoliticalillusionsinflu
encingbecamemoreversatile.Theparticipationinpublic
lifewasminimizedtotheimitativenotionofpoliticalac
tivitybasedontheabsorptionofTVandradioprograms
withinformative–Romanesquesectorbeinginthelead…
Withinthisuniqueprocessthemediaarebasicallytheto
olsofbeautifyingthepoliticalrealityaswellasthesocial
andculturalone.
Keywords:communication,politicalcommunication,par
ticipants,politicalparticipation,Serbia.

 Овај рад је примљен 6. јула 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције  27. 
септембра 2013. године.
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