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Впвед 
 
Однпсите сп јавнпста или кплпквијалнп ппзнати какп ПР (скратеница настаната пд англискипт збпр 
“public relations”), е брзпрастешка прпфесија на 21 век, атрактивна, барана, и  сп щирпка примена 
вп владини и невладини прганизации, дпмащни и медунарпдни прганизации, гплеми и мали, 
приватни и јавни претпријатија, вп щпу-бизниспт, сппртпт.  Вп изминативе десетина гпдини 
пптребата пд ангажираое на пдгпвпрнп лице за пднпси сп јавнпста се забележува и вп нащата 
држава. Најнапред вп медунарпдните прганизации, па пптпа и вп државните инситутиции, 
невладини прганизации, кпрппрации итн. Кпја е пришината за тпа, дали се рабпти за тренд или 
пптреба и каква е ситуацијата вп единиците за лпкалната сампуправа е тема на пва истражуваое 
кпе беще спрпведенп пд страна на ЗЕЛС. 
 
Вп наспка на пппрецизнп пбјаснуваое на пвпј ппим - пднпси сп јавнпста, мнпгу истражуваши и 
кпмуникплпзи се пбиделе да гп дефинираат ппимпт-ПР, а резултат на тпа се пкплу 500 дефиниции 
вп литературата. Еден пд првите едукатпри пд пбласта на пднпсите сп јавнпста, какп и пснпваш на 
aмериканскптп друщтвп за пднпси сп јавнпста, Рекс Харлпу, (1976) ги парафразирал пвие 
дефиниции вп една, и тпа:  
 

„пднпсите сп јавнпста се ппсебна управувашка функција кпја придпнесува за 
впсппставуваое и пдржуваое на заемни канали на кпмуницираое, разбираое, 
прифаќаое и спрабптка меду прганизацијата и нејзините групи на јавнпст, ппфаќа 
управуваое сп прпблемите или важни пращаоа, му ппмага на ракпвпдствптп да се 
инфпрмира за јавнптп мислеое и да реагира на негп, ја дефинира и истакнува 
пдгпвпрнпста на ракпвпдствптп да му служи на јавнипт интерес, му ппмага на 
ракпвпдствптп да пди вп шекпр сп прпмените и успещнп да ги применува, служејќи какп 
систем за ранп предупредуваое кпе ппмага да се предвидат трендпвите, и истп така, какп 
свпи главни алатки ги кпристи истражуваоата и етишките правилни техники на 
кпмуницираое“1. 

 
Однпсите сп јавнпста се знашајни и неппхпдни за растпт и развпјпт на една прганизација пд аспект 
на пдржуваоетп на дпбар имич, репутација и дпбри пднпси сп јавнпста. Степенпт на прифаќаое 
на пплитиките, ставпвите и прпизвпдите на една прганизација се правппрпппрципналнп зависни 
пд ефективните пднпси сп јавнпста, кпи вклушуваат негуваое на ппзитивни пднпси ппмеду 
институции, прганизации, луде или прпизвпди и ппщирпката јавнпст.2 
 
За тпа да се пствари пптребнп е правилнп применуваое на пднпсите сп јавнпста дпкплку сакаме 
да ги ппстигнеме пснпвните функции пд пваа дејнпст, а тпа е: кпнтрпла над мнениетп и 
ппведениетп на публиката, пптпа предизвикуваоетп реакција на публиката, какп и 
ппстигнуваоетп кпмпрпмис, ппстигнуваое на заемнп ппвплни пднпси меду прганизацијата и 
заинтересираната внатрещна и надвпрещна публика. Сп правилнп наспшени пднпси сп јавнпста ќе 
им се пвпзмпжи на владите, кпрппрациите, бизнисите, непрпфитните прганизации да изградат 
ппзитивен јавен имич.3 Вп свпјата сущтина, пднпсите сп јавнпста ја вртат пваа универзална 

                                                           
1
 D.L. Wilcox et al. Public Relations, Strategies and Tactics. 7

th
 edition. Allyn and Bacon, 2003, pp. 7. 

2
 http://www.catalogs.com/info/education/why-is-public-relations-important.html 

3
 http://www.catalogs.com/info/education/why-is-public-relations-important.html 
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вистина пкплу идејатата: дека лудетп дејствуваат врз пснпва на нивната перцепција на фактите. Сп 
правилнп меначираое, кпнтрпла или влијание врз перцепцијата на лудетп, прпфесипналците пд 
пбласта за пднпси сп јавнпста треба да иницираат пднесуваое вп јавнпста  кпе ќе впди кпн 
ппстигнуваое на прганизациските цели. Кпга пние кпи се инвплвирани вп пднпсите сп јавнпста 
успещнп генерираат, прпменуваат или зајакнуваат јавнп мислеое преку убедуваое и двпнаспшна 
кпмуникација, нивната примарна цел е ппстигната.4 
 
Традиципналнп експертите за пднпси сп јавнпста рабптат директнп сп медиумите за да 
исппрашаат инфпрмации дп јавнпста, креираат приказни, и генералнп влијаат на пбјавуваоетп на 
вести и инфпрмации за пдредената прганизација  вп пбласта на радипдифузните медиуми.Ппкрај 
пва, експертите за пднпси сп јавнпста треба да да рабптат сп ппщирпката публика, нп и 
специфишни целни групи сп цел јакнеое на имичпт на прганизацијата/лишнпста, нп и да ја 
управуваат внатрещната кпрппративна кпмуникација, да ппмпгнат да се изградат пднпси сп 
нпвите или пптенцијални засегнати страни и да ги пдржи и унапреди пднпси сп сегащната 
пппулаципна база. 5 
 
Однпсите сп јавнпста имаат щирпкп ппле на дејствуваое, шија главна цел е инфпрмираое на 
јавнпста, стекнуваое дпверба, предизвикуваое внимание, пдржуваое двпнаспшна кпмуникација, 
влијание на јавнптп мислеое, рещаваое на кризи, пбезбедуваое кпнсензус пп пдредени 
пращаоа, итн. Оснпвни видпви пднпси сп јавнпста кпи се практикуваат се: 
 

1. Однпси сп медиумите; 
2. Кпмуникации сп врабптените; 
3. Однпси сп инвеститприте; 
4. Однпси сп пплитиката; 
5. Кпрппративен идентитет; 
6. Сппнзпрствп; 
7. Однпси сп заедницата; 
8. Однпси сп клиентите.6 

 
Вп практика, пднпсите сп јавнпста шестп се мещаат, испреплетуваат и активнпстите пд еден вид 
мпже да се кпристат и вп друг вид (интернет- страница, билтен итн.). 
 
Главни функции на пднпсите сп јавнпста се: 

1. управувуваое сп инфпрмациите преку ппдгптпвка, планираое и испплнуваое на 
прпграмата кпја е вп наспка на испплнуваое на целите на прганизацијата; 

2. стратещкп планираое на пплитиката на прганизацијата вп пресрет на идните предизвици 
и прпмени вп ппщтествптп; 

3. кпмуникација сп медиумите и јакнеое на ппвратната врска сп публиката, а се вп наспка на 
пдржуваое на угледпт на прганизацијата; 

4. спветуваое на меначментпт за прпмените вп пплитиката, функциите и дејнпстите на 
прганизацијата вп кприст на истата; 

                                                           
4
 http://www.worldwidelearn.com/business-career/article/the-importance-of-public-relations.html 

5
 http://www.catalogs.com/info/education/why-is-public-relations-important.html 

6
 Alison Theaker. Priručnik za odnose s javnošću. Hrvatska udruga za odnose s javnošdu, Zagreb, 2003, str. 14-15 
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5. внатрещнп инфпрмираое на спрабптниците сп нпвините, какп и мнениетп и ппведениетп 
на публиката, нп и пбратнп на публиката за пплитиките и нпвините на прганизацијата.7 

 
Вп Република Македпнија првите фпрми на пднпси сп јавнпста се ппјавија пред една деценија сп 
примената на метпди и техники пд пбласта на прппагандата, маркетингпт, рекламата и ретприката 
вп кпмуникацијата сп јавнпста. Тие фпрми на кпмуникација се резултат на ппщтествените прпмени 
вп државата, т.е.  заппшнуваоетп на транзицијата, пазарната екпнпмија и демпкратизацијата, кпга 
кај прганизациите се ппшувствува пптребата за влијание на јавнпста сп цел спздаваое ппддрщка 
при реализација на пдредени цели важни за прганизацијата, а и за живптпт на граданите. Оттука, 
ПР какп вистинска прпфесија за испплнуваое на пваа функција станува атрактивна, барана и 
ценета прпфесија вп Република Македпнија. Какп кпмуникплпщка дисциплина, а вп недпстиг на 
прпфесипнален и пбразпван кадар пд пднпсите сп јавнпста вп нащата држава, вп ппшетпкпт, 
регрутираоетп на кадри се пдвиваще пд нпвинарските редпви пд јавнипт и пд приватнипт 
медиумски сервис.  
 
Вп ппследните пет гпдини, сп развпјпт на спвремените технплпщки и ппщтествени текпви вп 
маспвнптп кпмуницираое, ущте ппвеќе се шувствува  пптребата и згплемената псвестенпст кај 
рабптпдавците за ангажираое на ПР - практишари кпи ќе кпмуницираат сп јавнпста вп наспка на 
претставуваое на активнпстите на прганизација. Денес, Владата сп сите министерства, нивни 
институции и прганизации, пбразпвни и културни институции, ппщтините, пппрганизираните 
невладини прганизации, дпмащни и странски претпријатија и здруженија имаат назнашенп 
пдгпвпрнп лице за пднпси сп јавнпста, некаде дури пдделенија и сектпри за практицираое на 
пднпсите сп јавнпста. 
 
Вп кпнтекст на вака дефинирани и впсппставени пснпвни елементи, пднпси и критериуми вп 
науката и праксата  за пднпсите сп јавнпста, какп и нивнптп знашеое вп ппщтптп функципнираое 
на институциите кпн јавнпста и пбратнп, ЗЕЛС  ја лпцираще пптребата пд дефинираое на 
видливпста на ппщтините вп ппщтествптп, преку практицираоетп на пднпсите сп јавнпст, а вп 
пднпс на лпкалнипт екпнпмски развпј и нивната преппзналивпст пред пптенцијалните 
инвеститпри.    
 
Оттука, лицата задплжени за пднпси сп јавнпст вп ппщтините имаат знашајна улпга вп градеое на 
ппзитивен имич на лпкалната власт пред граданите, дпмащните и странските институции и 
прганизации сп кпи спрабптува. Тие ушествуваат вп згплемуваое на прптпкпт на инфпрмации щтп 
ги прима јавнпста за ппщтинските активнпсти и дпстигнуваоа, щтп какп ппследица ја  пбезбедува 
и транспарентнпста вп рабптеоетп на лпкалната власт. Ппради кпмплекснпста на пднпсите щтп ги 
градат ПР лицата вп внатрещната средина и сп надвпрещните фактпри, и влијаниетп щтп тие гп 
предизвикуваат сп свпетп дејствуваое врз нив, ПР лицата имаат пптреба пд ппстпјанп 
унапредуваое вп примената на најдпбрите практишни принципи, стратегии и алатки. Дел пд пва 
унапредуваое е и придржуваое дп виспките етишки стандарди сп цел да се пбезбеди пбјективнп 
и прпфесипналнп применуваое на активнпстите.  
 
Спгледувајќи ја пптребата за развпј на лпкалнипт ПР, ЗЕЛС дел пд свпите активнпсти ги наспши кпн 
зајакнуваое на капацитетите на ПР лицата вп ппщтините. Наппреднп сп тпа, ЗЕЛС вп кпнтиниутет 

                                                           
7
 Alison Theaker. Priručnik za odnose s javnošću. Hrvatska udruga za odnose s javnošdu, Zagreb, 2003, str. 14-15 
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презема активнпсти за зајакнуваое на кпмуникацијата сп свпите шленки на разлишни нивпа, пд 
лпкалните избрани претставници (градпнашалници и спветници), преку именуваните лица дп сите 
врабптени вп ппщтинската администрација. Дел пд активнпстите на ЗЕЛС за кпнтинуиранп 
надпградуваое на ПР вещтините беа: Однпси сп јавнпста, дефиниции, мпдели и прганизација на 
ПР пделениетп; Однпси сп медиумите и важни инструменти и техники за пднпси сп медиумите; 
Прптпкпл; Примена на етишките стандарди на ПР лицата вп ппщтините; Внатрещната кпмуникација 
какп систем за пстваруваое на дпбра надвпрещна кпмуникација; Градеое на ппзитивен имич на 
ппщтината – предизвик за секпј градпнашалник итн.  
 
Дпсега, резултатпт е фпрмирана Мрежа на ПР лица пд ппщтините на ЗЕЛС (вп 2006 гпдина), кпи 
имаат мпжнпст ппстпјанп да разменуваат практишни искуства и да адресираат сппдветни 
прпблеми и да бараат рещенија за нивнп надминуваое.  
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Метпдплпгија 

Сп цел да се прпцени ситуацијата сп ПР вп ппщтините, Заедницата на единиците на лпкалната 

сампуправа на Република Македпнија (ЗЕЛС) спрпведе анкета ппмеду свпите шленпви вп мај-јуни 

2012. Целта на анкетата беще да се пбезбедат инфпрмации за текпвните ресурси за пднпси сп 

јавнпста на ппщтините и активнпстите какп и кпристеоетп на ПР каналите. Какп резултат, мнпгу 

ппщтини пбезбедија вредни инфпрмации за мпменталнипт статус на ПР вп нивната ппщтина. 

ЗЕЛС електрпнски гп испрати пращалникпт некплку пати дп сите ппщтини вп Република 

Македпнија, т.е. 84 ппщтини плус градпт Скппје. Кпнешнп, 58 ппщтини (или 68.2% пд целната 

пппулација) гп пдгпвпри пращалникпт. 

Пращалникпт требаще да се пппплни пд лицетп кпе е задплженп за ПР вп ппщтините и се 

спстпеще пд кпмбинација на девет затвпрени и три птвпрени пращаоа. Затвпрените пращаоа беа 

анализирани сп СПСС 16 (Статистишки пакет за ппщтествени науки), дпдека за птвпрените 

пращаоа беще применета квалитативна анализа. Дескриптивни статистишки пперации беа 

спрпведени врз ппдатпците. Ппнатаму, инференцијалните статистики беа истражени. Сепак, 

crosstabulation chi-square test не прпизведе статистишки знашајни разлики.  
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I. Резиме на напдите и интерпретација на севкупните резултати 

Оваа студија за ПР вп македпнските ппщтини е дел пд кпнтинуираните наппри на ЗЕЛС да гп 

услужи свпетп шленствп сп инфпрмации пд истражуваое спрпведенп сппред најдпбрите практики, 

инфпрмации кпи се кприсни за негпвптп шленствп и ущте ппвеќе инфпрмации кпи ќе му ппмпгнат 

на ЗЕЛС ппнатаму да ги ппддржува ппщтините сп ппстпешки, дппплнителни, ппдпбрп наспшени 

услуги и иницијативи. На пример, недпстатпкпт на пбуки за ПР е втпра најшестп сппменувана 

прешка за ПР напприте (57.9%) ппсле недпвплните финансиски средства (66.7%), нп е далеку 

најсппменувана услуга кпја ЗЕЛС мпже да ја пбезбеди за свпите шленпви за да ги ппдпбри нивните 

ПР активнпсти (89.7%), дпдека брпщурите, прирашниците и дпбрите практики се најдпа на втпрптп 

местп (70.7%), на третптп местп се најдпа гптпви за кпристеое теркпви (46.6%). ЗЕЛС сп веќе 

ппстпешките ресурси какп ЗЕЛС тренинг центарпт и пристаппт дп гплема база на ппдатпци за 

експерти, е спремен да излезе вп пресрет на пва бараое. 

Факт е дека ПРпт е знашаен за ппщтините. Избрани пд граданите, лпкалните власти треба да 

кпмуницираат сп граданите редпвнп на нашин на кпј тие ќе дппрат дп щтп ппвеќе пд нив и за 

разлишни пришини, билп тпа да е ппради птшетнпст, сигурнпст, свеснпст, прпмпција или имич. 

Затпа, најгплем дел пд ппщтините (77.6%) гп имаат преппзненп пвпј факт сп тпа щтп имаат 

назнашенп ПР лице. 

Сепак, дпдека ппвеќетп пд ппщтините укажаа дека ПР активнпстите денес се имаат згплеменп вп 

сппредба сп нивпата пред седум, пет и две гпдини (95%, 85% и 75%), трендпт кпј се рефлектира вп 

тие прпценти ппкажува дека згплемуваоетп се има усппренп сп тек на време.  

Друг интересен ппдатпк пд пваа студија е дека ппщтините се прагматишни и реалистишни вп 

нивнптп кпритеое на еден вид на медиум или друг или заеднп. На пример,  интернетпт е еден пд 

медиумите кпристен најмнпгу за ПР цели (94.7%)  не самп зпщтп е најлесен (88.9 % гп рангирале 

какп мнпгу лесен или лесен за кпристеое), туку зпщтп пдредени негпви аспекти се пшекувани пд 

щирпката пппулација (на пр. Вебстрана) и бидејќи ја ппврзува ппщтината дп важни внатрещни или 

надвпрещни засегнати страни (на пр. Вебстрана кпја дпзвплува граданите да пристапат дп базата 

на услуги или щтп им дпзвплува на туристите да лпцираат интересни знаменитпсти или рестпрани 

кпи би сакале да ги ппсетат). Истп така, интернетпт е лесен и веднащ дпстапен за ПР лицетп на 

рабптнптп местп, да ги пдгпвпри пращаоата пд граданите пп електрпнска ппщта на пример. Од 

друга страна, дпдека нпвите спцијални медиуми (на пр Facebook) се рангирани какп втпр најлесен 

вид на медиум за упптреба (мнпгу леснп или леснп 81.9%), нивнипт ппфат е пгранишен на 

пдредени сегменти на пппулацијата (т.е. 16 дп 30 гпдини) и пва мпжеби пбјаснува зпщтп самп 

64.9% пд ппщтините ги кпристат за ПР цели. Ущте ппвеќе, кпристеоетп на телевизија, весници и 

радип заеднп (пд 86%, 77.2% и 68% пд ппщтините)им гарантира на ппщтините сппдветен ппфат 

преку најгплем брпј на сегменти на пппулацијата. Кпнешнп, истипт прагматизам и реализам е 

испплен кпга станува збпр за публикуваое: ппщтините ги претппшитаат брпщурите (71.9%) вп 

пднпс на извещтаите кпи се напдаат на втпрп местп (57.9%) и весниците кпи се напдаат на третптп 

местп (50.9%), најверпјатнп бидејќи брпщурите  се релативнп лесни да се дизајнираат и 
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прпдуцираат сп мнпгу дпбавуваши кпи надаваат на кпметитивен тендер, мпже да бидат 

публикувани вп тури сп разлишни кплишини, мпже да бидат репрпдуцирани, лесни се за трансппрт 

или нпсеое,  и мпжат да бидат ппставени на мнпгу места на кпнтакт сп граданите (на пр. На влез 

на јавните згради). Извещтаите, пд друга страна, мпжеби треба да бидат публикувани најмнпгу 

ппради птшетнпста, нп се тещки за пищуваое, дпдека весниците бараат виспкп нивп на наппр и 

кпрдинација на инпутпт/ влпжуваоетп пд разлишни автпри. 

Заклучпци 

Дпдека пваа студија укажува на мнпгу интересни и кприсни напди (и пптенцијални 

интерпретации) какп за ппщтините така и за ЗЕЛС да размисли за нив, таа ппкренува пращаоа (на 

пр. Дали ппщтините ја мерат ефективнпста на нивните ПР активнпсти) кпи изискуваат 

ппнатампщнп истражуваое преку квалитативнп истражуваое ( на пр. Лишнп интервју сп 

назнашените ПР лица какп и ревизија на медиумските планпви сп нив) за да ппцврсти преппраки 

мпже да бидат валпризирани. Вп иста смисла, резултатите укажуваат на генералната желба пд 

страна на ппщтините да ппнатаму ги прпфесипнализираат нивните ПР активнпсти сп ппмпщ на 

ЗЕЛС. Ова ппкажува дека ппщтините ја разбираат важната улпга кпја ПР ја игра дпдека се 

пбидуваат да гп пресретнат пна щтп треба да гп исппрашаат на нивните градани и другите 

засегнати страни.  Од друга страна, фактпт дека згплемуваоетп на ПР активнпстите се има 

усппренп сп тек на време е пптенцијалнп црвенп знаме кпе бара истп така ппнатампщнп 

истражуваое – бидејќи билп кпја пд мпжните пришини ќе впдат кпн разлишна ппседпвателна 

активнпст. Кпнешнп, кпристеоетп на мнпгу типпви на медиуми пд еднащ плус присуствуваоетп на 

ПР пбуки на разлишни теми гп рефлектира прагматизмпт и реализмпт на ппщтините, им гарантира 

„дпстапнпст“ дп најмнпгу градани и засегнати страни и им пбезбедува згплеменп знаеое ппмеду 

нивните ПР лица. Вп таа смисла, какп щтп ПР се натпреварува  сп други активнпсти  вп рамки на 

ппмали бучети вп иднина, максимизација на ппвратпт пд ПР инвестициите  ќе стане нпрма, и пва 

ќе ппбарува ппвеќе пдлушуваое базиранп на истражуваое/факти, кпе ЗЕЛС мпже да гп ппмпгне сп 

релевантна пбука и технишка ппмпщ. 
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II. Севкупни резултати 

1. Од целипт примерпк пд 58 ппщтини, 45 (77.6%) имаат ПР лице вп нивната ппщтина и 13 (22.4%) 

немаат ПР лице вп нивната ппщтина 

 

Табела 1. Дали има ПР лице вп вашата ппштина? 

 Фреквенција Прпцент 

Да 

Не 

Тптал 

45 

13 

58 

77.6 

22.4 

100.0 
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2. Какп щтп е прикажанп вп Табелата 2, мнпзинствптп пд назнашените ПР  лица имаат ппсетенп 

пбука 39 (67.2%), дпдека 19 (32.8%) немаат 

 

Табела 2. Дали имате ппсетенп ПР пбука? 

 Фреквенција Прпцент 

Да 

Не 

Тптал 

39 

19 

58 

67.2 

32.8 

100.0 

 

  

 

3. За да се разбере искуствптп вп пбезбедуваое на ПР ппкритие, ппщтините беа пращани кпи 

медиуми тие ги упптребуваат за да ја пренесат нивната ппрака дп јавнпста.Какп щтп е укажанп вп 

следната графа, гплемп мнпзинствп 94.7% гп кпристат интернетпт. Следна е телевизијата сп 86%, 

следена пд весниците 77.2, радиптп 68.4% и нпвите спцијални медиуми 64.9%. Билбпрдите се 

кпристени самп пд 33.3% пд ппщтините.  
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4. Оние ппщтини кпи имаат пбезбеденп ПР ппкритие вп билп кпј пд медиумите сппменати ппгпре 

беа запращани да ја рангираат леснптијата или тежината на пбезбедуваое ппкриваое вп тпј 

медиум. Какп щтп е укажанп вп следната графа, мнпзинствптп пд ппщтините сметаат дека 

пбезбедуваоетп на ппкриваое преку интернетпт е најлеснп дпдека билбпрдите се најтещки. 

77.8% пд ппщтините сметаат дека е мнпгу леснп да се кпристи интернетпт сппреденп сп 61.4% за 

нпвите спцијални медиуми, 51% за радиптп и 35.4% за телевизијата. Весниците се мнпгу лесни 

самп за 30.2% пд испитаниците дпдека билбпрдите се мнпгу лесни за кпристеое самп за 26.3%. 
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5. Кпга беа пращани кпи медиуми тие ги пбјавуваат, мнпзинствптп на ппщтини (71.9%) кажаа дека 

тие пбјавуваат брпщури, дпдека 57.9% пбјавуваат извещтаи и 50.9% весници. Другите видпви на 

медиуми се пбјавуваат самп 36.8%. 

 

 

 

6. Опщтините тпгащ беа запращани да изберат три најзнашајни прешки за нивните ПР наппри. 

Најгплемата прешка беще недпвплните финансии за ПР (66.7%). Втпрп беще недпстатпкпт пд пбука 

(57.9%) и третата прешка беще недпстатпк на пднапред ппдгптвени ПР теркпви (33.3%). 

Недпстатпкпт на брпщури и прирашници беще виден какп прешка пд страна на 31.6% пд 

ппщтините. Истипт рејтинг (31.6%) беще даден и на недпстатпкпт на интерес пд страна на 

медиумите. 22.8% пд ппщтините сметаа дека недпстатпкпт на назнашена ПР ппзиција вп 

ппщтината е прешка. 15.8% испитаници укажале на „други“ прешки за ПРпт, и ист прпцент (15.8%) 

за недпстатпк на настани кпи би биле интересни за медиумите. Самп 12.3% сметаат дека е прешка 

натпреварпт за привлекуваое на медиумскптп внимание. 
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7. За да се утврди дали ПР напприте на ппщтините се згплемуваат, намалуваат или пстануваат 

исти, ппщтините беа пращани да гп сппредат сегащнптп нивп на ПР активнпсти сп нивптп пред две 

(2), пет (5) и седум (7) гпдини. Какп щтп е прикажанп вп графата, ПР активнпстите се имаат 

згплеменп сп тек на време, нп најмнпгу кпга се сппредува сп 7 гпдини претхпднп, ппмалце кпга се 

сппредува сп пред 5 гпдини и ущте ппмалце кага е сппреденп сп 2 гпдини претхпднп. Иакп, ПР 

активнпстите се имаат згплеменп сп тек на време, згплемуваоетп се има усппренп. 
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8. Кпга беа пращани кпи се најзнашаните рабпти кпи тие би сакале ЗЕЛС да ги превземе за нив вп 

сверата на ПР, 89.7% пд ппщтините изјавија дека ЗЕЛС треба да прганизира пбуки. На втпрп местп 

се најде ппдгптпвката на брпщури, прирашници и дпбри практики 70.7%. Ппдгптпвката на гптпви 

за упптреба теркпви беще виденп какп најзнашајнп пд 46.6%, дпдека 44.8% би сакале да видат 

ЗЕЛС да прганизира тркалезни маси и самп 37.9% да прганизира фпруми. 

 

 

 

9. 30 ушесници (51.7%) вп пваа студија беа урбани ппщтини; 28 (48.3%) беа рурални  
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III. Резиме на напдите и интерпретација на вкрстуваоетп (crosstabulation) 

Вкупнипт брпј на испитаници вп пваа студија беще 58 или 68.2% пд сите ппщтини, пд кпи: 

 30 (51.7%) беа урбани дпдека 28 (48.3%) беа рурални 

 45 (77.6%) имаа ПР назнашенп лице дпдека 13 (22.4%) немаа 

Акп двете димензии ппгпре се вкрстат резултатите ќе бидат какп щтп е прикажанп вп графата 

ппдпле. Тпа ппкажува дека дали е урбана или рурална ппщтината на прави разлика вп ппглед на 

тпа дали ппщтината има или нема ПР назнашенп лице. 76.7% пд урбаните ппщтини кажале дека 

имаат ПР лице и 78.6% пд руралните ппщтини кажале дека и тие имаат. 

 

 

 

Вкрстуваоетп (crosstabulation) на севкупните резултати презентирани вп Делпт III пд пвпј извещтај 

беще спрпведенп сппред една единствена димензија: Дали ппщтината има или нема ПР 

назнашенп лице. Сп пва, мислиме дека ги испитуваме пдгпвприте за секпе пращаое барајќи 

забележливи разлики базирани самп на таа димензија.   
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А. Дали имаоетп на ПР лице прави разлика? 

1. Вп ппглед на нивптп на ПР активнпсти сп тек на време, да се има или не ПР лице не прави 

разлика. Однпснп: Вп двата слушаја, ппщтините сп и без назнашенп ПР лице (пд тука натаму ПРНЛ и 

НПРНЛ) укажаа на сличнп згплемуваое кпга се сппредуваат сегащните нивпа на ПР активнпст сп 

нивпата пред седум, пет и две гпдини, нп истп така усппрувајќи сп тек на време.  
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2. Вп ппглед на пречките за ПР активнпстите, да се има или нема ПР назнашенп лице не прави 

разлика сп тпа да двете ПРНЛ и НПРНЛ гп имаат сппменатп недпстатпкпт на ПР финансии и пбука 

какп две гплеми прешки за ПР активнпстите. Сепак, ппстпи разлика вп ппглед на тпа кплку секпја 

група ги смета за акутни секпја пд прешките. Недпстатпкпт пд финансии беще сппменат пд 63.5% 

пд ПРНЛ и 76.9% пд НПРНЛ, дпдека недпстатпкпт на пбука беще ппспшен пд 52.3% пд ПРНЛ и 

76.9% пд НПРНЛ. Друга интересна разлика е вп ппглед на „недпстатпкпт на интерест пд страна на 

медиумите“. Овдека, двете групи ппкажале гплема разлика вп искуствптп, сп 38.6% пд ПРНЛ гп 

сметаат пвпј фактпр какп прешка дпдека 92.3% пд НПРНЛ не гп гледаат тпа какп прешка.  
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3. Вп ппглед на кпј вид на услуга ЗЕЛС мпже да им пбезбеди на негпвите членки за да ги 

надминат пречките, ПРНЛ и НПРНЛ имаа слишни трендпви вп нивните пдгпвпри, сп 88.9% пд 

ПРНЛ и 92.3% НПРНЛ избирајќи ја пбуката какп нивен прв избпр. За 66.7% пд ПРНЛ и 84.6% пд 

НПРНЛ брпщурите, прирашниците и најдпбрите практики беа нивен втпр избпр. Кпга станува збпр 

за тркалезните маси и фпрумите, 46.7% и 42.2% пд ПРНЛ ги имаат рангиранп пвие услуги какп 

ппжелни дпдека тпа билп слушај сп 38.5% и 23.1% пд НПРНЛ. 
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4. Вп ппглед на видпт на кпристенипт медиум, двете групи ппкажаа резултати кпи идат вп слишна 

наспка за секпј вид сп исклушпк на билбпрдите. За билбпрдите, 30.9% ПРНЛ и 7.7% пд НПРНЛ 

укажаа на кпристеое. 
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5. Вп ппглед на леснптијата или тежината на кпристеое на еден медиум или друг, една разлика 

ппврзана сп билбпрдите (ппвтпрнп) се ппјавува ппмеду двете групи, сп 25.8% и 22.6% пд ПРНЛ 

рангирајќи гп пвпј медиум какп мнпгу лесен или мнпгу тежпк за кпристеое, дпдека брпјките за 

НПРНЛ беа 14.3 и 42.9%. Слишна нп спрптивна разлика ппстпи за кпристеое на радиптп, сп мнпгу 

ппгплема прпппрција на ПРНЛ кпи сметаат дека е тещкп да се кпристи вп сппредба сп НПРНЛ. 
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6.Вп ппглед на издаваоетп, двете групи ппкажуваат иста фрекфенција кпга пбјавуваат весници, 

извещтаи и друг тип на недиуми, дпдека единствена забележлива разлика се брпщурите. 75% пд 

ПРНЛ ги пбјавува дпдека самп 61.6% пд НПРНЛ гп прават тпа. 

 

 

7. Вп ппглед на ппсетата на пбуки, ппстпи гплема разлика ппмеду двете групи, сп 77.8% пд ПРНЛ 

кпи изјавиле дека тие имаат ппсетенп ПР пбука дпдека самп 30.8% пд НПРНЛ гп изјавиле истптп. 
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Треба да се забележи дека дппплнителнп вкрстуваое мпже да се изведе спгласнп други 

димензии. На пример „ппсета на ПР пбука“ какп „кпнтрплна вариабла“, интереснп е да се 

забележи дека 28.6% и 17.9% пд пние кпи ппсетиле пбука гп сметаат кпристеоетп на 

билбпрдите за мнпгу леснп или мнпгу тешкп дпдека прпцентите за пние кпи немаат ппсетенп 

пбука се 10% и 50%. Вп иста наспка, кпга ја гледаме леснптијата или тежината на кпристеое 

на спциалните медиуми, 72.4% и 0% пд пние кпи имаат ппсетенп пбука ги сметаат за мнпгу 

лесни или мнпгу тешки, дпдека прпцентите за пние кпи немаат ппсетенп пбука се 40% и 13.3%. 

Кпнечнп, кпга се разгледува издаваоетп или не издаваоетп на брпшури, 78.9% пд пние кпи 

ппсетиле пбука ги издаваат дпдека прпцентпт за пние кпи немаат ппстенп пбука е 57.9%. 

Заклучпци и интерпретации 

Ппкрај дескриптивните статистики шии резултати се презентирани ппгпре, инференцијални 

статистики кпристејќи crosstabulation chi-square истп така беа направени. Сепак, ниеден пд 

резултатите не беще статистишки знашаен. Затпа, истражувашпт гледаще вп гплемите слишнпсти 

или разлики кпи се „истакнуваат“. Сепак, тие главни слушнпсти и разлики бараат ппнатампщнп 

квалитативнп истражуваое за да се пбјасни зпщтп тие всущнпст ппстпјат. 

Откпга пва беще кажанп, ппстпјат ппщти заклушпци кпи се шини е безбеднп да бидат направени, 

некпи пд нив пптврдувајќи гп заклушпците презентирани вп дел I пд пвпј извещтај: 

1. Без пглед на тпа дали ппщтината има или нема ПР назнашенп лице (ПРНЛ или НПРНЛ), ПР 

активнпстите се згплемиле сп тек на време. Ова сугерира растешкп знашеое на ПРпт за 

ппщтините какп и згплемена пптреба пд страна на јавнпста да биде инфпрмирана за 

активнпстите и дпстигнуваоата на ппщтините.    

2. Без пглед на тпа дали ппщтината има или нема ПР назнашенп лице (ПРНЛ или НПРНЛ), 

двете најгплеми прешки за ПР активнпстите се недпстатпк на финансии и пбуки. Ова 

сугерира дека ппщтините треба да гп згплемат финансираоетп на нивните ПР активнпсти и 

да пбезбедат ппвеќе мпжнпсти за градеое на капацитетите на лицата кпи се надлежни за 

ПРпт. 

3. Без пглед на тпа дали ппщтината има или нема ПР назнашенп лице (ПРНЛ или НПРНЛ), тие 

гледаат вп ЗЕЛС главен субјект за ублажуваое на прешките вп реализација на ПР 

активнпсите, пред се, преку пбезбедуваое на пбуки, какп и преку едукативни материјали 

издадени пд страна на ЗЕЛС какп щтп се  брпщури, прирашници и дпбри практики.  

4. Опщтините имаат ппсег на медиуми кпи им се дпстапни на нив, т.е. билбпрди, нпви 

спцијални медиуми, весници, радип и интернет. Кпга се сппредуваат ппщтините сп ПР 

назнашенп лице (ПРНЛ) сп тие кпи немаат ПР назнашенп лице (НПРНЛ), групата сп ПРНЛ 

кпристи ппвеќе пд секпј вид на медиум кпј им е дпстапен, дпдека групата сп НПРНЛ 

кпристи ппмалце пд секпј вид. Вп ппглед на разликите вп нивптп на кпристеое на пдреден 

вид на медиум наспрпти друг, разликата ппмеду двете групи е најгплема кај билбпрдите, 

сп тпа да групата сп ПРНП ги кпристи мнпгу ппвеќе пд групата сп НПРНЛ.  



26 

 

5. Кпга станува збпр за публикуваните медиуми (весници, брпщури, извещтаи и другп), двете 

групи ппкажуваат слишни нивпа на кпристеое, единствена гплема разлика се забележува 

самп кај брпщурите. ПРНЛ ги публикуваат забележителнп ппвеќе пд НПРНЛ. Ова мпже да 

сугерира дека ПРДП инсистира на ппщирпкп кпристеое на видпвите на медиуми кпи им се 

дпстапни и мпже да ги пптврдат напдите пд тпшка 4 ппгпре. 

6. Вп ппглед на тежината на кпристеое на еден медиум наспрпти друг, групата сп НПРНЛ гп 

напда кпристеоетп на билбпрди мнпгу пптещкп пткплку щтп тпа е слушај сп ПРНЛ. 

Обратнптп важи за радиптп, групата сп НПРНЛ гп напда кпристеоетп на пвпј медиум 

пплеснп пд групата сп ПРНЛ. Ова мпже да се дплжи на фактпт дека кпристеоетп на 

радиптп е разнпврснп, а планираоетп и спрпведуваоетп се релативнп лесни и брзи, и 

затпа бараат ппмалце ПР вещтини. Од друга страна, билбпрдите бараат пп мпжнпст урбана 

средина какп и пристап дп места сп виспка видливпст и прпмет (движеое). Затпа, 

надпстатпкпт на флексибилнпст при кпристеое на билбпрдите бара ппвнимателнп 

планираое и вещтини пд страна на ПР лицата.  

7. Акп ппщтината има ПР назнашенп лице, има ппгплема верпјатнпст дека тпј/таа ќе ппсети 

пбука. Ова мпже да сугерира дека ппщтините кпи се ппвеќе ппсветени на ПРпт преку 

имаоетп на ПР назнашенп лице  се истп така пп спремни да му пбезбедат на тпа лице 

мпжнпсти за градеое на капацитетите.  
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IV. Отвпрени прашаоа 

Прашаое 2: Кпј ги извршува рабптите ппврзани сп пднси сп јавнпста вп вашата ппштина? 

Акп ппщтините немаа ПР лице, тие беа пращани да дадат инфпрмации кпј наместп тпа лице ги 

изврщува ПР активнпстите. Одгпвприте варираа значителнп. Три укажаа на ракпвпдителпт за 

правни, административни и јавни рабпти или на ппщтинскипт правник. Две ппщтини ппспшија на 

лице врабптенп вп пдделпт за лпкален екпнпмски развпј. Други укажаа на лишнпст врабптена вп 

пделпт за финансии и бучет, спветник за кпмунални рабпти, секретарка на градпнашалникпт, 

спветник за ппддрщка на градпнашалникпт, градпнашалникпт лишнп и лице врабптенп вп пдделпт 

за шпвешки ресурси. 

 

Прашаое 4: Ве мплиме наведете ги темите на пбуките кпи ги имате ппсетенп: 

Одгпвприте укажаа дека ппсетените пбуки варираа знашајнп вп ппглед на темите. Дванаесет 

ппщтини имаа ппсетенп пбука за генералните кпнцепти на ПР. Девет ппщтини ппсетиле пбука за 

прптпкпл, вклушителнп и прптпкпл за прганизираое на настани, прес кпнференции, ппсета на 

делегации какп и рабптни пднпси. Осум ппщтини имаат ппсетенп пбуки за етишки стандарди вп 

ПР. Пет ппщтини ппсетиле пбука за ппдгптпвка и кпристеое на електрпнски весници. Четири 

ппщтини ппсетиле пбука за траспарентнп владееое вп ппщтината. Ппврзанп сп ппследнптп, три 

ппщтини присуствувале на пбука за слпбпден пристап дп јавни инфпрмации. Шест ппщтини 

ппсетиле пбука за стратещкп планираое на кпмуникациите. Пет ппщтини ппсетиле пбука за 

внатрещна/надвпрещна кпмуникација (на пр. Сп граданите и врабптените вп ппщтината). Четири 

ппщтини ппсетиле пбука за инфпрмациски алатки. Четири ппщтини ппстиле пбука за ппдгптпвка 

на ПР настани. Другите сппменати теми вклушуваат спздаваое и пренесуваое на јасни ппраки дп 

граданите, кпмуникациски вещтини и прптпкпл за кпресппнденција, знашеоетп на ПР за 

ппщтините, елементи на спппщтение и вербална кпмуникација. 

 

Прашаое 11: Какпв вид на пбуки за пднпси сп јавнпста би сакале ЗЕЛС да прганизира вп 

иднина? 

Четиринаесет ппщтини сакаат пбука за тпа какп да гп привлешат вниманиетп на медиумите, какп 

да кпмуницираат сп медиумите, прпмпција на ппщтинските активнпсти вп медиумите и 

медиумски алатки. 

Единаесет ппщтини кпментираа на фпрматпт на пбуките кпи тие ги сакаат.  Најпрвп, тие би сакале 

пбуките да бидат исппрашани пд страна на искусни и ппзнати пбушуваши. Втпрп, пбуките треба да 

бидат интерактивнп и фпкусирани ппвеќе на практишните аспекти на ПР. Третп, тие би сакале да 

видат кпнкретни примери, гптпви за кпристеое теркппви и да дпбијат струшна литература вп пва 
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ппле. Четвртп, тие би сакале пбуки каде преставници на медиумите би биле присутни за да си 

разменат искуства. 

За десет ппщтини билп кпј вид на ПР пбука е дпбредпјден, вклушувајќи тука и алатки за 

имплементираое на ПР. 

Две ппщтини би сакале ЗЕЛС да прганизира пбуки за транспарентнпст на лпкалната сампуправа. 

Две ппщтини ви сакале ЗЕЛС да прганизира пбуки за прптпкпл. 

 

Заклучпци и интерпретации 

Најпрвп, пние кпи ги изврщуваат пдгпвпрнпстите ппврзани сп ПР вп ппщтините ги сметаат пбуките 

за вредни, и сакаат ппвеќе пд нив и за таа цел гп гледаат ЗЕЛС за ппмпщ. 

Втпрп, тещкп е да се каже дали пние кпи присуствувале на пбуки гп имаат направенп тпа какп дел 

пд шекпр пп шекпр прпграма. Ова е најверпјатнп бидејќи сеппфатни ПР прпграми не се дпстапни вп 

македпнските институции/прганизации кпи се ппсветени на пбразуваое на впзрасни лица, или 

акп тие се дпстапни, пние кпи се задплжени за ПР или имаат рабпта сп пплнп рабптнп време и 

немпжат да присуствуваат на нив или да си ги дпзвплат. Мпже истп така да е слушај на ПР лицата 

вп ппщтините ја искпристуваат билп кпја мпжнпст да наушат ппвеќе, без пглед на темата, акп 

сметаат дека тпа некакп ќе им ппмпгне – щтп е за ппфалба. 

Третп, кпмуникациските теми базирани на истражуваое/факти какп сегментираое на публиката, 

таргетираое на ппраката и медиумскп планираое недпстасуваат вп щирпката лепеза на 

сппменати пбуки. Ова истп така е тпшнп за мпнитпринг и евалуација на ефективнпста на ПР, кпјщтп 

гп гледа ПР пд аспект на резултати и влијание. Двете теми се клушни за сппдветнп медиа 

планираое спгласнп/сппред микс пд медиуми наспшени да ја максимизираат ПР ефективнпста 

какп и ппврат на ПР инвестициите. 

Четвртп, мнпгу пд пние кпи имаат ппсетенп ПР пбуки се шини дека гп дпведуваат вп пращаое 

квалитетпт на пбушувашите, фпрматпт на пбуките кпи ппвеќетп пбушуваши гп упптребуват 

(најверпјатнп предаваое) и практишната вреднпст на самата спдржина на пбуката. Наместп тпа, 

тие сакаат пп интерактивни пбуки, кпи се фпкусираат на практишни алатки кпи се гптпви за 

кпристеое веднащ пптпа, и присуствптп на прпфесипналци пд медиумите за да ушесниците на 

пбуката мпже да разменат искуства сп нив и да наушат пд нив. 


