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Факул тет за кул ту ру и меди је
Мега тренд уни вер зи тет

Бео град

2МЕДИЈ СКИ ЈАВ НИ СЕР ВИ СИ У СРБИ ЈИ**2 
– стран пу ти це и путе ви –

Саже так: У раду је про бле ма ти зо ва но пита ње функ ци о ни са ња Радио-
теле ви зи је Срби је и Радио-теле ви зи је Вој во ди не као медиј ских јав них сер ви са у 
пери о ду од 2002. до 2014. годи не. На осно ву тео риј ских посту ла та о медиј ским 
орга ни за ци ја ма које функ ци о ни шу у моде лу јав не слу жбе, кри тич ки је ана ли-
зи ра на уло га, првен стве но РТС-а у медиј ском систе му. Ана ли зом број них при-
ме ра пока за но је да наци о нал на радио-теле ви зи ја није успе ла да поста не сер-
вис гра ђа на Срби је и да је суштин ски функ ци о ни са ла као инстру мент оства-
ри ва ња инте ре са вла да ју ћих поли тич ких субје ка та. Тако ђе је изне та хипо-
те за да се ништа бит но у функ ци о ни са њу РТС-а и РТВ-а неће изме ни ти после 
усва ја ња нових медиј ских зако на сре ди ном 2014. годи не. Зато је у закључ ном 
делу рада ски ци ра но могу ће реше ње о бро ју и начи ну функ ци о ни са ња медиј ских 
јав них сер ви са у Срби ји, има ју ћи у виду ствар не мате ри јал не могућ но сти дру-
штва, опште и посеб не потре бе гра ђа на и зна чај медиј ских орга ни за ци ја као 
субје ка та кул ту р не поли ти ке у савре ме но сти и будућ но сти. 

Кључ не речи: МЕДИЈ СКИ ЈАВ НИ СЕР ВИС, РАДИО-ТЕЛЕ ВИ ЗИ ЈА 
СРБИ ЈЕ, РАДИО-ТЕЛЕ ВИ ЗИ ЈА ВОЈ ВО ДИ НЕ, МЕДИЈ СКИ ЗАКО НИ, КУЛ-
ТУР НА ПОЛИ ТИ КА. 

* Контакт: mmiletic@megatrend.edu.rs
** Рад је реализован у оквиру пројекта МНТР 47004.
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Увод

Закон о ради о ди фу зи ји из 2002. годи не, као јед ну од нај зна чај ни јих 
про ме на у медиј ском систе му Срби је у одно су на прет ход ни полу ве ков-
ни пери од, пред ви део је да две радио-теле ви зи је функ ци о ни шу као јав ни 
ради о ди фу зни сер ви си1: Ради о ди фу зна уста но ва Срби је, тј. Радио-тел ви-
зи ја Срби је – РТС, и Ради о ди фу зна уста но ва Вој во ди не, одно сно Радио-
теле ви зи ја Вој во ди не – РТВ. Да ли су оне испу ни ле и испу ња ва ју раз ло-
ге и циље ве поста ја ња пред ви ђе не спо ме ну тим зако ном, као и да ли су 
функ ци о ни са ле и фук ци о ни шу у скла ду са стан дар ди ма успо ста вље ним 
у медиј ској прак си зема ља из којих је пре у зет тзв. модел медиј ског јав-
ног сер ви са?

Одго вор на ова пита ња, пре ана ли зе њихо вог прак тич ног дело ва ња у 
пери о ду од 2002. до 2014. годи не и данас2, под ра зу ме ва тео риј ску кон цеп-
ту а лиз ци ју медиј ске орга ни за ци је која функ ци о ни ше као јав ни сер вис. 

1.Штасумедијскијавнисервиси

Масов но кому ни ци ра ње, као посе бан облик кому ни ка ци о не прак се, 
поче ло је да се про фи ли ше почет ком 19. века са убр за ним раз во јем штам-
па них мас-меди ја, првен стве но днев них и пери о дич них нови на. Јед на у 
низу њего вих карак те ри сти ка јесте неиз бе жна инсти ту а ци о на ли за ци ја, 
која се мани фе сту је у поја ви дру штве них орга ни за ци ја спе ци ја ли зо ва-
них за при ку пља ње, сим бол ску обра ду и масов ну дисе ми на ци ју медиј-
ских садр жа ја. Прве такве медиј ске орга ни за ци је биле су искљу чи во у 
при ват ном вла сни штву, али када је су откри ве ни филм, кра јем 19. века, 
а потом радио и теле ви зи ја, у првим деце ни ја ма 20. сто ле ћа, на тала си ма 
њихо ве емпи риј ски утвр ђе не дру штве не моћи, мно ге држа ве, као дру-
штве ни субјек ти који су у рука ма држа ли кла сич не полу ге вла сти – новац 
и при ну ду, поче ли су да пока зу ју све веће инте ре со ва ње за функ ци о ни са-
ње масов них меди ја, а посеб но елек трон ских – ради ја и теле ви зи је. Због 
тога почи ње про цес регу ла ци је масов ног кому ни ци ра ња, који у вели ком 
бро ју зема ља резул ти ра осни ва њем медиј ских орга ни за ци ја у јав ном вла-
сни штву и све већим бро јем зако на и дру гих прав них про пи са који регу-
ли шу њихо во, али и функ ци о ни са ње медиј ског систе ма у цели ни. 
1 „Службени гласник РС”, бр. 42/02, од 19. јула 2002. године.
2 Функционисање две медијска јавна сервиса у Србији биће анализирано у оквирима 

важећих закона до 2. августа 2014. године, када су усвојена три нова закона: Закон 
о јавном информисању и медијима, Закон о електронским медијима и Закон о јавним 
медијским сервисима, чија примена у њима – РТС и РТВ – практично није почела 
све до јесени 2014. када је овај текст написан. 
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Прво бит но, ове орга ни за ци је функ ци о ни са ле су, првен стве но у Евро-
пи, у пар тиј ско-држав ном моде лу који, у нај кра ћем, зна чи да медиј ску 
орга ни за ци ју, зако ном или декре том, фор мал но осни ва држа ва, обез бе-
ђу је финан сиј ска сред ства за њено функ ци о ни са ње, име ну је мена џер ске 
и уред нич ке тимо ве и оства ру је дирек тан ути цај, како на поје ди нач не 
медиј ске садр жа је, тако и на њихо во уре ђи ва ње уну тар сло же них про-
грам ских цели на. Суштин ски, међу тим, одлу чу ју ћу уло гу има ли су (и 
у земља ма где овај модел медиј ских орга ни за ци ја још посто ји – има ју) 
поли тич ки субјек ти који фор ми ра ју држав ну власт, буду ћи да су њени 
поје ди нач ни и груп ни носи о ци при пад ни ци вла да ју ћих поли тич ких 
орга ни за ци ја. Отуд је у нази ву овог моде ла медиј ских орга ни за ци ја, у 
редо сле ду атри бу та који одре ђу ју њихов карак тер, нај пре упо тре бљен 
израз ’пар тиј ски’, а потом ’држав ни’ (пар тиј ско-држав ни модел). 

Са расту ћом заси ће но шћу друшт(а)ва елек трон ским масов ним меди-
ји ма (про цес који је тра јао све до позних седам де се тих годи на мину лог 
века), нај пре у тео ри ји, а затим и у поли тич кој прак си, све јасни је се, 
међу тим, арти ку ли ше уве ре ње да се демо крат ски дру штве ни кон текст, 
уте ме љен на више пар тиј ској пред став нич кој демо кра ти ји, не може ства-
ра ти и раз ви ја ти ако су медиј ске орга ни за ци је у вла сни штву и под кон-
тро лом само при ват ног капи та ла или држа ве, а посеб но држа ве, буду ћи 
да она не посто ји због ње саме, него због афир ми са ња јав ног инте ре са, 
кроз опти мал но ускла ђи ва ње посеб них и поје ди нач них инте ре са гра ђа-
на. На том посту ла ту раз ви јен је модел медиј ске орга ни за ци је као јав не 
слу жбе свих гра ђа на у одре ђе ној земљи, где и сам држа ва, са свим сво јим 
орга ни ма и пара др жав ним орга ни за ци ја ма, тре ба и мора да функ ци о ни-
ше као јав на слу жба или, мета фо рич ки каза но, ’мини мал на држа ва’. На 
истом посту ла ту, тео риј ски мно го више кон цеп ту а ли зо ван него што се 
при ме њу је у прак си, про фи ли сан је и четвр ти модел медиј ских орга ни за-
ци ја, тзв. цивил ни модел, кроз чије се посто ја ње у одре ђе ном медиј ском 
систе му инси сти ра на оства ри ва њу спе ци фич них гра ђан ских, поје ди нач-
них и груп них интер са, у цивил ном сек то ру орга ни зо ва ња дру штва.3 

Али, вра ти мо се тео риј ском обја шње њу медиј ских орга ни за ци ја које 
функ ци о ни шу у моде лу јав не слу жбе, буду ћи да су две такве (РТС и РТВ) 
пред мет емпи риј ске ана ли зе у овом тек сту.

Први је основ не прин ци пе њихо вог функ ци о ни са ња дефи ни сао, још 
три де се тих годи на мину лог сто ле ћа, Џон Рит (John Reith), тада шњи (1927-
1938) гене рал ни дирек тор Би-Би-Сија (Bri tish Bro ad ca sting Com pany), нај-

3 Детаљно о моделима медијских организација (партијско-државни, профитно-ко-
мерцијални, модел јавне службе и цивилни модел) у Милетић, М. и Милетић, Н. 
(2011): „Медијски систем и јавне политике”, Мегатренд ревија, Вол. 8 (2); Београд: 
Мегатренд универзитет.
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пре само радиј ске, а од 1936. годи не и радио-теле ви зиј ске ком па ни је 
у јав ном вла сни штву. Пре ма Риту, Би-Би-Си може да буде јав ни сер вис 
свих гра ђа на Вели ке Бри та ни је ако еми ту је медиј ске садр жа је који слу-
же јав ном инте ре су, а то зна чи да мора ју: 1) бити доступ ни свим гра ђа-
ни ма, 2) под јед на ким усло ви ма 3) засно ва ни на висо ким стан дар ди ма 
ква ли те та, насу прот комер ци јал но сти, 4) пред ста вља ти форум свих гра-
ђа на, 5) раз ви ја ти наци о нал ни иден ти тет и зајед ни штво, 6) ува жа ва ти 
мањин ске инте ре се, 7) бити ауто ном ни у одно су на вла ду, 8) уз пуну сло-
бо ду про фе си о нал них кому ни ка то ра који их ства ра ју (пре ма Шин глер и 
Вирин га, 2000: 50-53).

Про ми шља ње ових прин ци па води нас ка обја шње њу инсти ту ци о-
нал них прет по став ки функ ци о ни са ња медиј ске орга ни за ци је у моде лу 
јав не слу жбе, на јед ној, и начи на оства ри ва ња јав ног инте ре са, на дру гој 
стра ни.

Нај ва жни ја инсти ту ци о нал на прет по став ка посто ја ња и функ ци о-
ни са ња медиј ског јав ног сер ви са јесте закон ска деле ги ти ми за ци ја држа-
ве (читај: вла да ју ћих поли тич ких субје ка та) у погле ду могућ но сти непо-
сред ни ог и посред ног упра вља ња и кон тро ле рада ова квих медиј ских 
орга ни за ци ја. Она про ис ти че из раз у ме ва ња фине демар ка ци о не лини-
је која раз два ја изра зе ’држав но’ и ’јав но вла сни штво’. У првом слу ча ју 
држа ва се пои ма као над дру штве на орга ни за ци ја која, када се успо ста-
ви, функ ци о ни ше зарад себе саме, тј. груп них и поје ди нач них носи ла-
ца држав не вла сти. Уто ли ко, све што није при ват но при па да држа ви, па 
и медиј ске орга ни за ци је које она осни ва и обез бе ђу је усло ве за њихов 
рад. Томе насу прот, израз јав но вла сни штво коно ти ра иде ју да држа ва 
посто ји због гра ђа на, после дич но – да све што није у при ват ном вла сни-
штву не при па да држа ви, није дакле држав но вла сни штво, него при па да 
свим гра ђа ни ма као јав но вла сни штво, који то вла сни штво пове ра ва ју, 
кроз раз ли чи те фор ме поли тич ког про це са, ’на ста ра ње’ одго ва ра ју ћим 
држав ним орга ни ма, али не у њихо вом пар ти ку ла ри стич ки и оли га р хиј-
ски оту ђе ном инте ре су, него у инте ре су гра ђа на. Раз у ме ва ње, ина че вео-
ма сло же не, иде је јав ног интер а са, као успо ста вља ња опти мал ног одно-
са изме ђу посеб них и поје ди нач них инте ре са у одре ђе ном соци је те ту, 
није могу ће и без пре по зна ва ња раз ли ке у семан тич ким пољи ма изра за 
’држав но’ и ’јав но’ вла сни штво.

Ова ко ски ци ра ни пој мо ви јав ног вла сни штва и јав ног инте ре са ука-
зу ју на то шта зна чи деле ги ти ми за ци ја држа ве у погле ду медиј ских јав-
них сер ви са. Њихо во посто ја ње је у инте ре су свих гра ђа на (као и посто-
ја ње уста но ва обра зо ва ња, здрав ства, нау ке, умет но сти, кул ту ре, итд.) и, 
сто га, држа ва мора обез бе ђи ва ти закон ске и мате ри јал не усло ве за њихо-
во функ ци о ни са ње. Закон ске – тако што ће одго ва ра ју ћим пози тив ним 



293Медиј ски јав ни сер ви си у Срби ји – стран пу ти це и путе ви –

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 289-316

прав ним про пи си ма пре по зна ти које су то медиј ске орга ни за ци је који ма 
се оства ру је јав ни инте рес; а мете ри јал не – кон ти ну и ра но обез бе ђу ју ћи 
ста бил не изво ре финан сиј ских сред ста ва за функ ци о ни са ње медиј ских 
јав них сер ви са. И ту је тач ка у овла шће њи ма држа ве пре ма медиј ским 
јав ним сер ви си ма. Све оста ло пре пу ште но је гра ђа ни ма, због којих се 
медиј ске орга ни за ци је у овом моде лу и осни ва ју. Нај пре, пози тив ним 
закон ским про пи си ма мора се спре чи ти поли тич ка инстру ме на та ли за-
ци ја садр жа ја који наста ју у медиј ским јав ним сер ви си ма, а то је једи но 
могу ће ако се, у тим про пи си ма, рас ки не спре га: држа ва – поли тич ки 
субјект(и) на вла сти – послов ни и уред нич ки менаџ мент у медиј ској орга-
ни за ци ји. Рас ки да ње такве спре ге прет по ста вља да су орга ни упра вља ња 
пре пу ште ни гра ђа ни ма и да, сво јим саста вом, пре сли ка ва ју соци јал ну 
хете ро ге ност кроз засту пље ност свих дру штве но реле вант них гру па у 
њима, а не тре нут ни однос сна га поли тич ких субје ка та у дру штву и држа-
ви. Са таквим орга ни ма упра вља ња медиј ски јав ни сер ви си су, у вели кој 
мери, релак си ра ни од поли тич ких и дру гих инте ре сних импу та, који не 
изра жа ва ју аутен тич не инте ре се гра ђа на, па могу фор ми ра ти про фе си-
о нал не и рела тив но неза ви сне мена џер ске и уред нич ке тимо ве. Конач-
ни резул тат је медиј ска орга ни за ци ја која ства ра поје ди нач не и цели ну 
медиј ских садр жа ја у инте ре су гра ђа на, дакле у јав ном инте ре су, обез-
бе ђу ју ћи опти ма лан екви ли бри јум у оства ри ва њу инфор ма тив не, обра-
зов не и забав не функ ци је медиј ског јав ног сер ви са са пот пу ном доступ-
но шћу тих садр жа ја на целој тери то ри ји, одно сно уну тар целе соци јал не 
зајед ни це за коју се осни ва.

Раз ли ка изме ђу медиј ских орга ни за ци ја у држав ном вла сни штву 
(пар тиј ско-држав ни модел) и у јав ном вла сни штву (модел јав ног сер ви са) 
очи глед на је: у првом слу ча ју држа ва регу ли ше усло ве за рад медиј ских 
орга ни за ци ја, осни ва их, финан си ра, упра вља њима и има пуну уре ђи-
вач ку кон тро лу над медиј ским садр жа ји ма који наста ју у таквим орга ни-
за ци ја ма, у скла ду са инте ре си ма поли тич ких субје ка та који су носи о ци 
држав не вла сти; док у дру гом слу ча ју држа ва сво ју уло гу сво ди на мини-
мал ну регу ла ци ју у погле ду бро ја и кон ти ну и ра ног и ста бил ног финан-
си ра ња медиј ских јав них сер ви са, упра вља ње њима пре пу шта дру штве но 
реле вант ним пред став ни ци ма гра ђа на, а про дук ци ју медиј ских садр жа ја 
реал тив но неза ви сним тимо ви ма послов ног и уред нич ког менаџ мен та и 
про фе си о нал ним кому ни ка то ри ма висо ке струч не ком пе тент но сти, без 
видљи вог иде о ло шко-поли тич ког инди ви ду ал ног и груп ног иден ти те та. 

Ова кве инсти ту ци о нал не прет по став ке функ ци о ни са ња медиј ских 
јав них сер ви са услов су да они, садр жа ји ма које ства ра ју, афир ми шу јав-
ни инте рес у масов ном кому ни ци ра њу, који се, са про фе си о нал не тач-
ке гле ди шта, оства ру је кроз поста вља ње нај ви ших стан дар да ква ли те та 
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у про дук ци ји било које фор ме медиј ских садр жа ја. При том, циљ не сме 
бити поди ла же ње нај ни жим уку си ма, како би се пости гао што већи ути-
цај медиј ских јав них сер ви са у дру штву, већ нуђе ње алтер на ти ве засно ва-
не на висо ким про фе си о нал ним стан дар ди ма и ква ли те ту сва ког поје ди-
нач ног медиј ског садр жа ја и њихо ве цели не, како би гра ђа ни, као реци-
пи јен ти медиј ских садр жа ја, могли да чују и/или виде оно што није део 
пону де про фит но-комер ци јал них медиј ских орга ни за ци ја, а ако и јесте 
– чине ћи то мно го про фе си о нал ни је и ква ли тет ни је од њих. На тај начин, 
медиј ски јав ни сер вис (или јав ни сер ви си) поста ју, потен ци јал но, назна-
чај ни ји део медиј ског ком плек са у одре ђе ном медиј ском и, шире, соци-
јал ном систе му, првен стве но у погле ду посто ја ња усло ва за кон сти ту и-
са ње јав не сфе ре која ће омо гу ћи ти да јав ност оства ру је сво је нај бит ни је 
дру штве не функ ци је у савре ме но сти: кри тич ку у одно су на раз ре ше ње 
акту ел них про бле ма од општег инте ре са, кон трол ну пре ма свим гра на ма 
држав не вла сти, про све ти тељ ску у погле ду моби ли са ња и оспо со бља ва ња 
свих гра ђа на за уче шће у јав ном живо ту и раз вој ну, која се оства ру је под-
сти ца њем про гре сив них дру штве них про ме на у свим функ ци о нал ним 
обла сти ма орга ни зо ва ња одре ђе не соци јал не зајед ни це.

2.МедијскијавнисервисиуСрбији–законскарешења

Ова ко тео риј ски ски ци ра ни, медиј ски јав ни сер ви си у Срби ји су нор-
ма тив но опе ра ци о на ли зо ва ни у, на почет ку тек ста спо ме ну том, Зако ну о 
ради о ди фу зи ји из 2002. годи не и, уз изве сне корек ци је, у недав но доне-
том (2. август 2014) Зако ну о јев ним медиј ским сер ви си ма.4 

Из мно штва прак си функ ци о ни са ња медиј ских систе ма у европ ским, 
првен стве но земља ма Европ ске уни је, шаро ли ких по фор ми, али не и 
потен ци ра њу дру штве ног зна ча ја посто ја ња медиј ских јав них сер ви са5, 
еклек тич ки су пре у зе та реше ња која на папи ру обез бе ђу ју да наци о нал на 
и покра јин ска радио-теле ви зи ја функ ци о ни шу у слу жби гра ђа на Репу-
бли ке Срби је, одно сно АП Вој во ди не. Овде ће, за сада, бити оста вље на по 
стра ни пита ња да ли је могу ће оправ да ти и којим аргу мен ти ма посто ја ње 
медиј ског јав ног сер ви са у Вој во ди ни, поред репу блич ког, као и, у том 
кон тек сту, зашто није, посеб но у ново у сво је ном Зако ну о медиј ским јав-
ним сер ви си ма, при хва ће на тзв. „кра гу је вач ка ини ци ја ти ва” о нео п ход-
но сти осни ва ња реги о нал них јав них сер ви са (могу ћи одго вор биће пону-

4 „Службени гласник РС”, бр. 83/2014.
5 Види: „Јавни радиодифузни сервис у Европи: у потрази за идентитетом” у Телеви-

зија у Европи: регулатива, политика и независност (истраживачки извештај 2005); 
Београд: Медија центар и други; стр. 54-64. 
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ђен касни је у тек сту), како би било ука за но на нај зна чај ни ја фор мал но-
прав на реше ња која се одно се на посто је ће медиј ске јав не сер ви се.

Оне мо гу ћа ва ње директ ног ути ца ја држа ве и поли тич ких субје ка та 
који су носи о ци држав не вла сти на рад РТС-а и РТВ-а, тиме и спре ча ва ње 
директ не кон тро ле медиј ских садр жа ја и уре ђи вач ке поли ти ке, обез бе-
ђе но је у Зако ну о ради о ди фу зи ји фор ми ра њем Репу блич ке ради о ди фу-
зне аген ци је (РРА) и, уну тар ње, неза ви сног регу ла тор ног тела – Саве та 
Аген ци је, који бира управ не одбо ре оба медиј ска јав на сер ви са.

Управ ни одбо ри су орга ни упра вља ња, бро је по 9 чла но ва и име ну је 
их РРА, одно сно Савет Аген ци је „из реда нови на ра и афир ми са них струч-
ња ка за меди је, менаџ мент, пра во и финан си је, као и дру гих углед них 
лич но сти”, са ман да том од пет годи на који се може поно ви ти само јед ном. 
Чла но ви управ них одбо ра не могу бити народ ни посла ни ци, посла ни ци у 
скуп шти ни ауто ном не покра ји не, чла но ви Саве та Аген ци је, чла но ви Вла-
де, одно сно орга на извр шне вла сти ауто ном не покра ји не, нити име но ва на 
или поста вље на лица у Вла ди, орга ну извр шне вла сти ауто ном не покра ји не 
или репу блич ким, одно сно покра јин ским орга ни ма, као и функ ци о не ри 
поли тич ких стра на ка (пред сед ни ци стра на ка, њихо ви заме ни ци, чла но ви 
пред сед ни штва, чла но ви глав них и извр шних одбо ра, као и дру ги функ ци-
о не ри стра на ка). Када је о Управ ном одбо ру РТВ-а реч, сви њего ви чла но ви 
могу бити име но ва ни под усло вом да живе и раде у Вој во ди ни.

Такви, de iure поли тич ки неза ви сни управ ни одбо ри име ну ју, на осно-
ву јав ног кон кур са, и раз ре ша ва ју гене рал не дирек то ре РТС-а и РТВ-а, 
а на њихов пред лог име ну ју, тако ђе на осно ву јав ног кон кур са, и раз-
ре ша ва ју дирек то ре ради ја и теле ви зи је и глав не и одго вор не уред ни ке 
про гра ма, дво тре ћин ском већи ном од укуп ног бро ја чла но ва. Гене рал-
ни дирек то ри има ју вео ма вели ка мена џер ска овла шће ња у кадров ском, 
финан сиј ском, про грам ском, раз вој ном и сва ком дру гом послов ном 
погле ду, а на ту нај зна чај ни функ ци ју у медиј ским јав ним сер ви си ма, 
пре ма Зако ну о ради о ди фу зи ји, „не може бити име но ва но лице које не 
може бити члан Управ ног одбо ра Ради о ди фу зне уста но ве Срби је” и Вој-
во ди не, док њихов ман дат тра је „чети ри годи не и јед но лице може бити 
име но ва но за гене рал ног дирек то ра нај ви ше два пута уза стоп но”. Ста-
ту ти ма обе радио-теле ви зи је бли же су одре ђе ни усло ви за име но ва ње 
гене рал них дирек то ра, а кури о зи тет за себе је да од кан ди да та није тра-
же но да има ју висо ко обра зо ва ње, док ново у сво је ни Закон о медиј ским 
јав ним сер ви си ма у јед ном од чла но ва то изре ком зах те ва.

У обе радио-теле ви зи је функ ци о ни шу као саве то дав на тела управ-
них одбо ра и гене рал них дирек то ра – про грам ски одбо ри, тео риј ски 
гле да но нима ло безна чај ни заступ ни ци гра ђа на у уло зи реце пи јен та, тј. 
слу ша ла ци и/или гле да ла ца радиј ских и теле ви зиј ских про гра ма медиј-



Мир ко Миле тић296

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 289-316

ских јав них сер ви са. Њихо вих 19 чла но ва бира ју Народ на скуп шти на 
Срби је, одно сно Скуп шти на Вој во ди не, уз јед ну раз ли ку: 12 чла но ва 
Про грам ског одбо ра РТС-а пред ла же Савет РРА из редо ва „про фе си о-
нал них удру же ња, науч них уста но ва, рели гиј ских зајед ни ца, удру же ња 
гра ђа на, невла ди них орга ни за ци ја и сл.”, а седам дола зе из редо ва народ-
них посла ни ка; док свих 19 чла но ва про грам ског одбо ра РТВ-а „име ну је 
Скуп шти на Ауто ном не покра ји не Вој во ди не”.6

Зако ном о ради о ди фу зи ји пред ви ђе но је да се оба медиј ска јав на 
сер ви са финан си ра ју првен стве но из прет пал те, али да при хо де могу 
сти ца ти и еми то ва њем (до 10% про гра ма) и про из вод њом еко ном ско-
про па ганд них садр жа ја; про из вод њом и про да јом еми си ја, фил мо ва, 
сери ја, носа ча зву ка и дру гих про грам ских услу га (теле текст и сл.); орга-
ни зо ва њем кон це ра та и дру гих при ред би; оба вља њем дру гих делат но сти 
утвр ђе них ста ту том; као и из дру гих изво ра, у скла ду са зако ном. Напла-
ћи ва ње прет пла те, која је у 2013. и првој поло ви ни 2014. годи не дости-
гла износ од 500 дина ра, пове за но је са пла ћа њем утро ше не елек трич не 
енер ги је по јед ном бро ји лу и врше но је „пре ко јав ног пред у зе ћа које оба-
вља делат ност про из вод ње и дис тру бу ци је елек трич не енер ги је на начин 
утвр ђен уго во ром који репу блич ка уста но ва јав ног ради о ду фу зног сер-
ви са закљу чу је са тим јав ним пред у зе ћем”. Тиме је, запра во, вра ће но 
реше ње којим је у послед њој деце ни ји 20. века обез бе ђи ва но финан си ра-
ње тада једин стве ног РТС-а, а уки ну то је после 5. окто бра 2000. годи не, 
са дема го шким обра зло же њем да гра ђа ни мора ју бити осло бо ђе ни овог 
непо треб ног опте ре ће ња кућ них буџе та. Из укуп не прет пла те напла ће-
не у Срби ји РТВ-у је при па да ло 70% сред ста ва, али напла ће них само на 
под руч ју Вој во ди не, а оста лим сред стви ма је рас по ла гао РТС.

Са ова квим реше њи ма у погле ду упра вља ња и финан си ра ња два 
медиј ска јав на сер ви са Закон о ради о ди фу зи ји је од њих тра жио да еми-
ту ју про гр ме у јав ном инте ре су, одно сно да: 

„1)  обез бе де да про гра ми који се про из во де и еми ту ју, а посеб но про-
гра ми инфор ма тив ног садр жа ја, буду зашти ће ни од било каквог 
ути ца ја вла сти, поли тич ких орга ни за ци ја или цен та ра еко ном ске 
моћи;

2)  про из во де и еми ту ју про гра ме наме ње не свим сег мен ти ма дру штва, 
без дис кри ми на ци је, воде ћи при том рачу на наро чи то о спе ци фич-
ним дру штве ним гру па ма као што су деца и омла ди на, мањин ске и 
етнич ке гру пе, хен ди ке пи ра ни, соци јал но и здрав стве но угро же ни, 
глу во не ми (са оба ве зом пара лел ног еми то ва ња испи са ног тек ста 
опи са звуч ног сег мен та рад ње и дија ло га), и др.;

6 По новом Закону о јавним сервисима број чланова програмских савета смањен је 
на 15, а битно је промењена и процедура њиховог избора.
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3)  ува жа ва ју језич ке и говор не стан дар де, како већин ског ста нов ни-
штва, тако, у одго ва ра ју ћој сра зме ри, и наци о нал них мањи на, одно-
сно етнич ких гру па, на под руч ју на коме се про грам еми ту је;

4)  обез бе де задо во ља ва ње потре ба гра ђа на за про грам ским садр жа ји-
ма који изра жа ва ју кул тур ни иден ти тет, како наро да, тако и наци о-
нал них мањи на, одно сно етнич ких гру па, кроз могућ ност да одре-
ђе не про гра ме или про грам ске цели не, на под руч ји ма на који ма 
живе и раде, пра те и на свом матер њем јези ку и писму;

5)  обез бе де одго ва ра ју ће вре ме за еми то ва ње садр жа ја веза них за 
дело ва ње удру же ња гра ђа на и невла ди них орга ни за ци ја, као и вер-
ских зајед ни ца на под руч ју на коме се про грам еми ту је;

6)  у вре ме пред из бор не кам па ње, обез бе де бес плат но и рав но мер но 
еми то ва ње про мо ци је поли тич ких стра на ка, коа ли ци ја и кан ди да-
та који има ју при хва ће не избор не листе за (...) репу блич ке, покра-
јин ске или локал не избо ре, при чему не могу еми то ва ти пла ће ну 
пред из бо р ну про мо ци ју и, у скла ду са сво јим општим акти ма, могу 
одби ти еми то ва ње про гра ма и реклам них спо то ва ако они не слу же 
пред из бор ној кам па њи; 

7)  годи шњим пла но ви ма, пред ви де еми то ва ње про гра ма неза ви сних 
про дук ци ја, чији се избор врши на осно ву спро ве де ног јав ног кон-
кур са и уз закљу че ње уго во ра у писа ној фор ми са неза ви сним про-
ду цен том под уоби ча је ним тржи шним усло ви ма;

8)  по пре по ру ци Аген ци је, омо гу ће кори шће ње теле тек ста, у соп стве-
ној или неза ви сној про дук ци ји тре ћих лица;

9)  обез бе де кори шће ње и раз вој савре ме них тех нич ко-тех но ло шких 
стан дар да у про из вод њи и еми то ва њу про гра ма и при пре ме и, у 
пред ви ђе ном вре ме ну, реа ли зу ју пла но ве пре ла ска на нове диги-
тал не тех но ло ги је;

10)  ува жа ва ју тра ди ци о нал ни духов ни, исто риј ски, кул тур ни, хума-
ни тар ни и про свет ни зна чај и уло гу црка ва и вер ских зајед ни ца у 
дру штву;

11)  међу соб но сара ђу ју и раз ме њу ју про грам ске садр жа је који су од 
инте ре са за гра ђа не Репу бли ке Срби је.”

Тако ђе, пре ма Зако ну о ради о ди фу зи ји дужни су да: „при про из вод-
њи и еми то ва њу инфор ма тив них про гра ма пошту ју прин цип непри стра-
сно сти и објек тив но сти у тре ти ра њу раз ли чи тих поли тич ких инте ре са 
и раз ли чи тих субје ка та, да се зала жу за сло бо ду и плу ра ли зам изра жа-
ва ња јав ног мишље ња, као и да спре че било какав облик расне, вер ске, 
наци о нал не, етнич ке или дру ге нетр пе љи во сти или мржње, или нетр пе-
љи во сти у погле ду сек су ал не опре де ље но сти.”
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Доно ше њем три нова систем ска медиј ска зако на у авгу сту 2014. годи-
не, посто је ћи Закон о ради о ди фу зи ји је, прак тич но, поде љен у два нова: 
Закон о елек трон ским меди ји ма и Закон о јав ним медиј ским сер ви си ма. 
И у јед ном и у дру гом има мно го више фор мал них, него суштин ских 
нови на, а ове дру ге, када је о Зако ну о јав ним медиј ским сер ви си ма реч, 
биће раз мо тре не у наред ном делу тек ста. 

3.МедијскијавнисервисиуСрбији–стварно...

Прво, већ наја вље но пита ње које ће бити про бле ма ти зо ва но у, прав-
ним јези ком каза но, de fac to функ ци о ни са њу медиј ских јав них сер ви са 
у Срби ји, одно си се на њихов број, као и под руч ја за која се осни ва ју. 
И ста ри и нови закон пред ви ђа ју посто ја ње репу блич ке и покра јин ске 
радио-теле ви зи је у моде лу јав не слу жбе. Зашто две, а не јед не? Или, 
зашто две, а не више? И у мно го сло же ни јим, раз ви је ни јим и бога ти јим 
држа ва ма, као што је Вели ка Бри та ни ја, посто ји, у орга ни за ци о ном сми-
слу, само један медиј ски јав ни сер вис – Би-Би-Си, чији про гра ми под-
јед на ко сер ви си ра ју гра ђа не у Енгле ској, Шкот ској, Вел су и Север ној 
Ирској. Одго во ра на ова пита ња нема про сто због тога што је посто ја ње 
РТС-а и РТВ-а било и јесте после ди ца волун та ри стич ких нагод би и пар-
ти ку ла ри стич ких инте ре са вла да ју ћих поли тич ких субје ка та, а ника ко 
реал них потре ба гра ђа на и мате ри јал них могућ но сти дру штва. Сре ди-
ном 2002. годи не, када је донет Закон о ради о ди фу зи ји, уну тар Вла де 
коју је фор ми ра ла тзв. Демо крат ска опо зи ци ја Срби је (ДОС), изла зи ло се 
у сусрет ’вој во ђан ским’ и стран ка ма наци о нал них мањи на из Вој во ди не, 
како би се одр жа ла ова лаба ва и ’немо гу ћа’ коа ли ци ја у бор би за власт 
са јед ном ’отпад нич ком’ и јед ном све сна жни јом опо зи ци о ном стран-
ком; а 2014. годи не, у Зако ну о јав ним медиј ским сер ви си ма, да би се 
декла си ра ње опо зи ци је – која је зна чај ним бро јем чла но ва, сим па ти зе ра 
и потен ци јал них бира ча, у вели кој мери већ мар ги на ли зо ва них опо зи ци-
о них стра на ка, пози ци о ни ра на у север ној срп ској покра ји ни – изве ло до 
кра ја, дема го шим повла ђи ва њем зах те ви ма да се јед ном сте че на пра ва 
АП не могу сужа ва ти. Но, ако се ове тврд ње могу кри ти ко ва ти као вред-
но сни судо ви, посто је логич ки неу пит ни аргу мен ти да је инси сти ра ње на 
посто ја њу два медиј ска јав на сер ви са, у малој и до иви це бан кро та дове-
де ној Срби ји, ван поли тич ких или, још боље, поли ти катнтских, раз ло га, 
про сто – бесми сле но. Нај ва жни ји је садр жан у деце ниј ским резул та ти ма 
рада РТВ-а. Теле ви зиј ски про гра ми овог медиј ског ’јав ног сер ви са’ су, од 
самог осни ва ња, на дну лестви це гле да но сти, не само у кон ку рен ци ји са 
наци о нал ним, него и ново сад ским и реги о нал ним теле ви зиј ским про-



299Медиј ски јав ни сер ви си у Срби ји – стран пу ти це и путе ви –

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 289-316

гра ми ма у Вој во ди ни. А на ’дну дна’ по гле да но сти је Дру ги теле ви зиј ски 
про грам РТВ-а који, еклек тич ком сме шом инфор ма тив них еми си ја на 
јези ци ма наци о нал них мањи на и фол клор ним насту пи ма њихо вих кул-
тур но-умет нич ких дру шта ва, сва ко днев но ’при ка зу је’ како се раз у ме 
посеб ност уну тар јав ног инте ре са.7 

Додат ни аргу мент за тврд њу да је одлу ка о посто ја њу два медиј ска 
јав на сер ви са искљу чи во поли тич ка и да нема ника кво уте ме ље ње у 
ствар ним потре ба ма гра ђа на и мате ри јал ним могућ но сти ма дру штва је 
Стра те ги ја раз во ја систе ма јав ног инфор ми са ња у Репу бли ци Срби ји до 
2016. годи не, коју је тада шња Вла да Срби је утвр ди ла 2011.8 У циље ви ма 
овог доку мен та, делу који про јек ту је ’Вла сни штво над јав ним гла си ли-
ма’, недво сми сле но сто ји: „Да би се оси гу рао јав ни инте рес на под руч ју 
јав ног инфор ми са ња, држа ва може бити осни вач наци о нал них, покра-
јин ских и реги о нал них јав них радио-теле ви зиј ских сер ви са” (под ву као – 
М.М.). Дакле, обез бе ђи ва ње јав ног интер са у медиј ском и соци јал ном 
систе му не подр зу ме ва више два – репу блич ког и покра јин ског – него 
мно штва или, барем, више реги о нал них медиј ски јав них сер ви са (?!). 
Откуд, најед ном, ова кав ’лупинг’ у одно су на 2002? Да ли је то Срби ја 
поста ла тери то ри јал но већа, мате ри јал но бога ти ја, држав но сло же ни ја 
земља? Пита ња су рето рич ка, јер је раз лог уно ше ња потре бе фор ми ра ња 
„реги о нал них јав них редио-теле ви зиј ски сер ви са” – поли тич ки бана лан 
и, post festum, пот пу но рела ти ви зу је сум њу у субјек тив ност ауто ра овог 
тек ста када је, који ред више у овом тек сту, изнео тврд њу да је одлу ка о 
посто ја њу два медиј ска јав на сер ви са израз поли тич ког волун та ри зма, а 
ника ко ствар них потре ба гра ђа на Срби је. Јер, и сама Стра те ги ја је израз 
тре нут ног одно са сна га међу тада вла да ју ћим поли тич ким субјек ти ма, 
који су је, нај по сле, и доне ли. Део вла да ју ће коа ли ци је те 2011. били су 
Удру же ни реги о ни Срби је, чији је пред став ник био тада шњи мини стар 
кул ту ре, па је, из поли тич ког угла гле да но, савим оче ки ва но што је ова-
кво реше ње уне то у Стра те ги ју. Оно је израз тзв. „кра гу је вач ке ини ци-
ја ти ве” неко ли ци не реги о нал них радио-теле ви зи јиј ских и новин ско-
изда вач ких јав них пред у зе ћа у урба ним цен три ма у Срби ји, фина си ра-
них, већим делом или у пот пу но сти, из буџе та град ских и општин ских 
скуп шти на, чији су пред став ни ци тра жи ли да се и убу ду ће ове медиј ске 
орга ни за ци је финан си ра ју из јав них изво ра, са обра зло же њи ма: да слу-
же јав ном интер су гра ђа на у одре ђе ном делу Срби је и да закон не може 
7 Према Извештају о гледаности телевизијских програма РТВ-а за 2013. годину (За-

писник са 9. седнице РТВ-а, која је одржана 17.1. 2014.), Први програм је имао удео у 
гледаности свих телевизијских програма од 3,21%, а податак за Други програм уоп-
ште није дат (http://static.rtv.rs/pdf/2014/03/28/zapisnik-sa-ix-sednice-po-pdf.pdf).

8 http://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2012/04/04/2140658/strategija_razvoja_
sistema_javnog_informisanja_u_republici_srbiji_do_2016._godine.pdf 
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да дис кри ми ни ше реги о не у цен трал ној Срби ји у одно су на Вој во ди ну. 
Раз у ме се да су у томе има ли подр шку локал них поли ти ча ра и реги о нал-
них поли тич ких орга ни за ци ја од којих су и фор ми ра ни, као про фи ли сан 
поли тич ки субјект, Удру же ни реги о ни Срби је. Из истих, поли ти кант ских 
раз ло га, пред сед ник Вла де, мини стар за кул ту ру и инфор ми са ње, држав-
ни секре тар за меди је и посла ни ци који су доне ли Закон о јав ним медиј-
ским сер ви си ма почет ком авгу ста 2014, који ма су, ина че, била пуна уста 
Стра те ги је у аргу мен то ва њу потре бе да се доне су нови медиј ски зако ни, 
јед но став но су зане ма ри ли само овај њен циљ, буду ћи да Удру же ни реги-
о ни Срби је у послед њим пар ла мен тар ним избо ри ма нису пре шли цен зус 
за ула зак у Народ ну скуп шти ну. Ово запа жа ње ника ко не тре ба схва ти ти 
као зала га ње за посто ја ње ’реги о нал них медиј ских јав них сер ви са’, јер је 
ту иде ју вео ма тешко прак тич но опе ра ци о на ли зо ва ти и по ста рим и по 
’новим’ медиј ским зако ни ма, него као илу стра ци ју како се, у зави сно сти 
од тре нут ног одно са сна га поли тич ких субје ка та, одре ђу је шта је то јав-
ни инте рес у медиј ском систе му. А за њего во оства ри ва ње нису нео п ход-
ни ни покра јин ски ни реги о нал ни медиј ски јав ни сер ви си, него, када је о 
Срби ји реч, само јед на репу блич ка радио-теле ви зи ја орга ни зо ва на у том 
моде лу, која ће, у окви ру већ ски ци ра ног зна че ња изра за – јав ни инте-
рес, опти мал ним бро јем радиј ских и теле ви зиј ских про гра ма сер ви си-
ра ти потре бе гра ђа на и по тери то ри јал ном кри те ри ју му. Како? Одго вор 
на ово пита ње биће пону ђен у наред ном делу тек ста.

Дру ги про блем у вези са функ ци о ни са њем медиј ских јав них сер ви са 
од њихо вог нор ма тив ног успоствља ња 2002. годи не до данас јесте начин 
њихо вог прак тич ног функ ци о ни са ња, тј. коме су они ствар но слу жи ли – 
гра ђа ним или поли тич ким субјек ти ма на вла сти. Овај про блем може се 
про ми шља ти у неко ли ко рав ни.

Нај пре је свр сис ход но виде ти када су и како поче ли и почи њу да 
функ ци о ни шу у моде лу јав не слу жбе, првен стве но РТС, а изне те тврд-
ње се, добрим делом, одно се и на РТВ. Све до 2005/2006. годи не, наи ме, 
РТС је, као и током послед ње деце ни је 20. века, био кла сич на пар тиј ско-
држав на теле ви зи ја, ма шта о томе гово ри ли њени пред став ни ци, као и 
пред став ни ци прве, дру ге, тре ће, итд. ’демо крат ске’ вла де у Срби ји. Када 
је у фебру а ру 2001. годи не фор ми ра на прва вла да, после пето ок то бар-
ских дога ђа ја у прет ход ној годи ни, заме ни ла је тзв. кри зни штаб у РТС-у 
Управ ним одбо ром и гене рал ним дирек то ром који су били медиј ски екс-
по нен ти њене поли ти ке, одно сно поли ти ке коа ли ци је која је дошла на 
власт. Доно ше ње Зако на о ради о ди фу зи ји, са опи са ним реше њи ма у вези 
са РРА и два медиј ска јав на сер ви са, ту ништа није про ме ни ло, јер су се и 
наред на и сле де ћа вла да пона ша ле као да тај закон и не посто ји – како у 
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погле ду фор ми ра ња орга на упра вља ња и име но ва ња мена џер ских уред-
нич ких тимо ва, тако и када је реч о начи ну финан си ра ња РТС-а. 

Доказ за прву тврд њу: Вла да Срби је фор ми ра на 2004. годи не, која мења 
поли тич ки курс у одно су на две прет ход не, одмах мења и Управ ни одбор и 
гене рал ног дирек то ра и то пози ва ју ћи се на одред бе Зако на о јав ним пред-
у зе ћи ма, уз тра ља во обра зло же ње „да се усло ви за при ме ну Зако на о ради-
о ди фу зи ји још нису сте кли” (?!). Упр кос чиње ни ца ма да је тај закон одав но 
сту пио на сна гу, да је, у прав ном сми слу, ’ста ри ји’ од Зако на о јав ним пред-
у зе ћи ма (lex spe ci a lis dero gat legi gene ra li) и да је одав но оформ ље на Репу-
блич ка ради о ди фу зна аген ци ја и да је, у међу вре ме ну, чак два пута мењан 
Савет Аген ци је. Нарав но, чла но ви Управ ног одбо ра, његов пред сед ник и 
гене рал ни дирек тор след бе ни ци су поли ти ке воде ће поли тич ке стран ке. 
И даље, када је 2005/6. конач но поче ла при ме на Зако на о ради о ди фу зи ји 
Савет Аген ци је име ну је, гле чуда, исте људе у Управ ни одбор РТС-а, истог 
пред сед ни ка УО и гене рал ног дирек то ра. (Ово, дабо ме, отва ра пита ње Саве-
та Аген ци је као ’неза ви сног регу ла тор ног тела’, које је врло зна чај но за раз у-
ме ва ње сушти не функ ци о ни са ња цели не медиј ског систе ма у Срби ји, али је 
о окви ру зада те теме у теск ту рела тив но спо ред но, па се овде њиме неће мо 
бави ти.9) И још, неза ви сно од тога што су 2005. годи не, нај зад, фор мал но 
фор ми ра ни РТС и РТВ као репу блич ки и покра јин ски медиј ски јав ни сер ви-
си, прак тич но њихо ви управ ни одбо ри и гене рал ни дирек то ри поста вља ју 
се и мења ју у зави сно сти од тога ко је на вла сти у Репу бли ци и Покра ји ни. 
Добар при мер су про ме не саста ва управ них одбо ра обе медиј ске орга ни-
за ци је 2008. годи не, када се на власт у Срби ји и Вој во ди ни вра ћа, са сво јим 
коа ли ци о ним парт не ри ма, јед на од ’демо крат ских’ стра на ка. Могу ћу при-
мед бу на ову тврд њу је да тада није заме њен гене рал ни дирек тор РТС-а, 
лако је одба ци ти ако се погле да Изве штај о при ти сци ма и кон тро ли меди ја 
у Срби ји, који је сачи нио Савет за бор бу про тив коруп ци је, у коме, изме ђу 
оста лог, сто ји: „Поред нетран спа рент них про це ду ра у који ма се доде љу ју 
уго во ри, спор не су и вред но сти закљу че них посло ва. Поје ди не про дук ци је 
за еми си ју од 30 мину та од РТС-а доби ја ју као накна ду пра во на реклам но 
вре ме од три мину та, а неке за слич не садр жа је доби ја ју нере ал но висо-
ке нов ча не изно се. Пре ма доку мен та ци ји коју је Саве ту доста вио дирек тор 
РТС-а након интер нев ци је Управ ног одбо ра, нај ва ћу финан сиј ску накна ду 
по еми си ји при ма ла је про ду цент ска кућа Emo tion Pro duc tion за еми си ју 
’48 сати свад ба’. Уго вор о пре но су ТВ пра ва закљу чен 19. јуна 2006. годи не 
изме ђу Emo tion pro duc tion и РТС-а, пред ви ђа да РТС за пра ва на еми то ва-

9 Види Милетић, М. (2004): „Србија без четврте власти”, Култура полиса, бр. 1, Удру-
жење за политичке науке Војводине и Стилос, Нови Сад (стр. 131-154); и Милетић, 
М. (2008): „Конфигурисање медијског система Србије”, Култура полиса, бр. 8-9-10, 
Удружење за политичке науке Војводине и Стилос, Нови Сад (стр. 135-163).
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ње 104 епи зо де сери ја ла ’48 сати свад ба’ испла ти Emo tion-у 12.948 евра по 
епи зо ди, а 29. јуна 2007. годи не закљу чен је и Анекс о про ду же њу важе ња 
овог Уго во ра на још 104 епи зо де. Додат но, Emo tion по Уго во ру има пра во и 
на рекла ме и реклам но вре ме, што је дефи ни са но посеб ним уго во ром, који 
Саве ту није доста вљен. Сувла сник те про дук ци је до недав но је била Мул ти-
ком гру па Дра га на Ђила са (под ву као – М. М.) са 49 одсто уде ла. Пре ма наво-
ди ма УТЕ (скр. за Ује ди ње ни теле ви зиј ски екс пер ти; напо ме на – М. М.), РТС 
сериј ски игра ни про грам неза ви сним про дук ци ја ма пла ћа још и више, чак 
80 до 130 хиља да евра по епи зо ди”.10 Тако ђе и сле де ће: „Поје ди ни чла но ви 
Управ ног одбо ра РТС-а, који одлу чу ју о раду и име но ва њу дирек то ра тог 
меди ја, поја вљу ју се и као ауто ри еми си ја, или су пове за ни са при ват ним 
про дук циј ским кућа ма које сара ђу ју са РТС. Тако је др Пре драг Ј. Мар ко-
вић, члан Управ ног одбо ра РТС-а и функ ци о нер Демо крат ске стран ке (ДС), 
био и аутор више кви зо ва за које је, поред нов ча не накна де коју доби ја као 
члан Управ ног одбо ра, при мао и хоно ра ре посред ством фир ме ’Филм и тон’, 
која је у вла сни штву њего вог оца Јова на Мар ко ви ћа. Пре ма доста вље ној 
доку мен та ци ји, пред у зе ће ’Филм и тон’ је са РТС-ом од 2007. годи не има ло 
сарад њу за про из вод њу кви за ’Висо ки напон’. Годи шња накна да аутор ском 
тиму је из годи не у годи ну расла са чети ри мили о на дина ра у 2007. годи ни 
на девет мили о на дина ра у 2010. годи ни, док је РТС сва ке годи не овој фир-
ми пла ћао и лицен цу од око два мили о на дина ра. РТС је Саве ту доста вио и 
поје ди не анек се уго во ра из којих се види да је ова фир ма про да ва ла и фил-
мо ве РТС-у, али основ ни уго во ри нису доста вље ни”.11 Закљу чак о томе како 
се гене рал ни дирек тор РТС-а одр жао на тој функ ци ји, после ових наво да, 
лако је изву ћи: изме ђу њега и висо ког/висо ких функ ци о не ра стран ке на 
вла сти постиг нут је спо ра зум да ће уре ђи вач ка поли ти ка РТС-а бити про-
ме ње на у скла ду са инте ре си ма вла да ју ћих поли тич ких субје ка та, али уз 
додат ни услов – РТС ће обез бе ди ти да се новац из прет пал те гра ђа на сли ва 
не само у буџет наци о нал не радио-теле ви зи је, него и у џепо ве вла сни ка у 
цита ту спо ме ну тих про ду цент ских кућа; реа ли за ци ју спо ра зу ма обез бе ђу-
ју при пад ни ци стран ке на вла сти, чла но ви Управ ног одбо ра који, раз у ме се, 
за то доби ја ју свој део, изли шно је рећи – из прет пла те гра ђа на. У вези са 
тада шњом про ме ном уре ђи вач ке поли ти ке РТС-а и један зани мљив детаљ 
– прет ход ни пред сед ник Вла де и стран ка на чијем је челу био, који су дове-
ли гена рал ног дирек то ра РТС-а на ту пози ци ју, од тада су могли да се поја-
вљу ју, углав ном, само у стра нач кој хро ни ци бизар ног нази ва „Шта ради-

10 Савет за борбу против корупције, број: 07-00-6614/2011-01, 19. септембар 2011. године, 
Београд.

 (http:// www.antikorupcija-savet.gov.rs/Storage/Global/Documents/mediji/
IZVESTAJ%20O%20MEDIJIMA,%20PRECISCENA %20VERZIJA.pdf), стр. 36-37.

11 Исто, стр. 37.
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те, бре”. Про ме на чла но ва Управ ног одбо ра и гене рал ног дирек то ра РТС-а 
није се дого ди ла по истом моде лу, са про ме ном поли тич ких субје ка та на 
вла сти 2012, одно сно 2014. годи не, због спољ но по ли тич ких и спе ци фич них 
окол но сти у самом РТС-у, тим пре што је и чла но ви ма Управ ног одбо ра које 
је поста вио ’прет ход ни режим’ и в.д. гене рал ном дирек то ру поста ло више 
него јасно ко је пре у зео власт у земљи и новим ’лупин гом’ у уре ђи вач кој 
поли ти ци чува ју сво је сине ку ре, док тра је – тра је. 

Не тре ба, међу тим, оста ви ти по стра ни чиње ни цу која се одно си на 
Про грам ски одбор РТС-а, који је у прак си од 2005. мар ги на ли зо ван, али 
који овла шће њи ма из оба зако на и Ста ту та РТС-а има вели ки потен ци јал у 
вред но ва њу ква ли те та рада РТС-а и, самим тим, сво јим оце на ма одлич ну 
осно ву за сва ку врсту про ме не у наци о нал ној радио-теле ви зи ји. Бит но је 
напо ме ну ти да се на при ме ру Про грам ског одбо ра може бело да но дока за-
ти непо сре дан ути цај вла да ју ћих поли тич ких субје ка та на рад РТС-а. Овде 
се тре ба под се ти ти на тео риј ски моде л Колин Сеј мор-Јура (Colin Seymour-
Ure) о начи ну утвр ђи ва ња ути ца ја поли тич ких на медиј ске орга ни за ци-
је. Овај тео ре ти чар пре по зна је чети ри вари ја бле за утвр ђи ва ња ути ца ја 
(Seymur-Ure, 1974), од којих прва неу пит но дока зу је такав ути цај, буду ћи 
да се мани фе сту је у пер со нал ним уни ја ма кроз исто вре ме но врше ње пар-
тиј ске и функ ци је у медиј ској орга ни за ци ји. Тако је до 2012. годи не пред-
сед ник Про грам ског одбо ра РТС-а био пред сед ник Поли тич ког саве та 
вла да ју ће стран ке, да би се, после про ме не вла сти, на тој функ ци ји нашли 
висо ко по зи ци о ни ра ни чла но ви воде ће међу стран ка ма које су фор ми ра ле 
вла да ју ћу коа ли ци ју, нај пре један, па када он поста је држав ни секре тар у 
Мини стар ству кул ту ре, дру ги, мада то он, узгред рече но, није по Зако ну 
о ради о ди фу зи ји ни могао бити, јер је већ вршио дужност дирек тра јав ног 
пред у зе ћа, Заво да за уџбе ни ке и настав на сред ства.

Дру ги меха ни зам за кон тро лу медиј ских јав них сер ви са, под јед на-
ко зна ча јан као и ски ци ра на кадров ска поли ти ка, јесте начин њихо вог 
финан си ра ња. Већ је рече но да је, одмах после поли тич ких про ме на 
2000/1. годи не, уки ну та прет пла та за РТС са обра зло же њем да је то непо-
тре бан намет за оси ро ма ше ни народ. Доно ше ње Зако на о ради о ди фу зи-
ји пока зу је да је реч о дема го шком мане вру, јер се њиме поно во уво ди не 
само прет пла та, него исти начин њене напла те као и у деве де се тим, уз 
рачун за утро ше ну елек трич ну енер ги ју, о чему је већ било речи у овом 
тек сту. Међу тим, прет пла та почи ње да се напла ћу је тек од 2006. годи не, 
а до тада је РТС финан си ран из буџе та. Буџет ско финан си ра ње сва ког 
медиј ског јав ног сер ви са пока зу је, per se, да овај канал ути ца ја држа ве, 
одно сно вла да ју ћих поли тич ких субје ка та у њој, на медиј ске орга ни за ци-
је у јав ној слу жби није пре ки нут. Чак и под прет по став ком да је и de iure и 
de fac to држа ва оне мо гу ће на да ути че на фор ми ра ње орга на упра вља ња, 
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мена џер ских и уред нич ких тимо ва, сва ко ме сеч на упу ће ност медиј ске 
ораг ни за ци је на сред ства из држав ног буџе та ста вља је у одно су на вла-
да ју ће поли тич ке субјек те у зави стан и, тиме, под ре ђен поло жај. Макар 
и када је оба ве за буџет ског финан си ра ња регу ли са на зако ном, јер сва ки 
мена џер у медиј ској орга ни за ци ји зна раз ли ку изме ђу пла ни ра ног нов ца 
на папи ру (одго ва ра ју ћи раз део у држав ном буџе ту) и ствар ног (тро ши-
вог) нов ца на рачу ну медиј ске орга ни за ци је. Окре та ње ’буџет ске сла ви-
не’ у јед ном или дру гом сме ру (’одвр та ње-завр та ње’) нужно се одра жа ва 
на уре ђи вач ку поли ти ку. То су, нарав но, зна ли и у првој, дру гој и тре ћој 
вла ди у овом веку, а то зна и акту ел ни пред сед ник Вла де Срби је у 2014. 
годи ни. Све док се пост-пето-окто бар ска власт није ста би ли зо ва ла, није 
дола зи ло у обзир да се РТС финан си ра дру га чи је него из буџе та, јер је 
гене рал ни дирек тор вазда морао да буде на теле фон ској лини ји са мини-
стром финан си ја, тј. на поли тич кој лини ји акту ел не вла де. Тек када је 
на днев ни ред конач но дошло пита ње могу ћег ула ска Срби је у Европ-
ску уни ју, тада шња вла да почи ње да при ме њу је Закон о ради о ди фу зи ји 
и у делу који се одно си на прет пла ту, забо ра вља ју ћи све поли ти кант ске 
ман тре о непо треб ном опте ре ће њу наро да ер-те-ве прет пла том с кра ја 
деве де се тих годи на. Међу тим, тада је већ била успо ста вље на кадров ска, 
после дич но и уре ђи вач ка кон тро ла РТС-а (и ново фор ми ра ног РТВ-а), 
па је пита ње прет пла те, када је реч о могу ћем ути ца ју на два медиј ска 
јав на сер ви са, поста ло дру го ра зред но. Но, при ча са прет пла том се тиме 
не завр ша ва, већ 2014. годи не доби ја сво је вр сни поли тич ки римејк. Због 
свет ске еко ном ске кри зе, топље ња при вред не суп стан це у погре шној 
при ва ти за ци ји, про гре сив ног раста јав ног дуга и исто таквог пада живот-
ног стан дар да гра ђа на, као и стал ног поли тич ког флер то ва ња са њима у 
циљу доби ја ња подр шке на избо ри ма, ова закон ска оба ве за је бива ла из 
годи не у годи ну све више рела ти ви зо ва на. На кра ју, само четвр ти на гра-
ђа на у Срби ји, који има ју ову закон ску оба ве зу, прак тич но је изми ру је12, 
што је резул ти ра ло јеф ти ним про га ми ма са бес крај ним репри за ма. И 
онда, пред сед ник акту ел не вла де нај ва љу је уки да ње прет пла те за јед но 
изве сно вре ме (?!) док се не доне су нови медиј ски зако ни који ће пита-
ње финан си ра ња јав них сер ви са боље регу ли са ти. Боље регу ли са ње, на 
осно ву ново у сво је ног Зако на о јав ним медиј ским сер ви си ма, зна чи ло је 
заме ну речи прет пла та изра зом – так са, и одла га ње њене напла те од гра-
ђа на до почет ка 2016. годи не. По стра ни, међу тим, нега тив на дис кри-
ми на ци ја људи који су, упр кос све му, све вре ме пла ћа ли прет пла ту, јер 
испо ста ви ло се да су непла ти ше, са (при лич но тач ним) обра зло же њем да 
неће пла ћа ти за про гра ме у који ма не могу да чују и/или виде оно што 
медиј ски јав ни сер ви си по зако ну тре ба да им нуде, биле ’у пра ву’; овде 
12 Политика, 25. јул 2014. стр. 8. 
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је поен та у при ме ни déjà vu тех ни ке поли тич ке мани пул ци је гра ђа ни ма, 
јер ни од чега се они не осло ба ђа ју, с обзи ром да су баш гра ђа ни (нарав-
но, у раз ли чи тим соци јал ним уло га ма) ти који пуне држав ни буџет, 
али ће се тај буџет, изве сно вре ме, тач ни је – годи ну ипо, пра зни ти и за 
финан си ра ње јав них медиј ских сер ви са у скла ду, не са њихо вим, него 
са инте ре си ма вла да ју ћих поли тич ких субјек та. Зашто до почет ка 2016. 
годи не? Ево пре дик ци је која ће бити про ве ри ва у будућ но сти: поли тич-
ки субјек ти који су пре у зе ли кла сич не полу ге држав не вла сти – новац и 
при ну ду – про це њу ју да ће до тада, на исти начин како су то чини ли и 
њихо ви прет ход ни ци, заго спо да ри ти и цели ном медиј ског ком плек са у 
Срби ји, без чега је, у савре ме но сти, немо гу ће (није у пита њу меди ја цен-
три чан став) нити опста ти, нити се домо ћи вла сти. А већ је у овом тек сту 
ука за но на зна чај медиј ских јав них сер ви са за функ ци о ни са ње цели не 
медиј ског ком плек са у јед ној земљи. 

После инсти ту ци о нал не, сле де ћа раван у којој је могу ће про ми-
шља ти пита ње коме су медиј ски јав ни сер ви си од њихо вог фор мал ног 
успо ста вља ња 2002. годи не до данас слу жи ли и слу же, гра ђа ни ма или 
поли тич ким субјек ти ма на вла сти, јесу садр жа ји њихо вих про гра ма. 
Због огра ни че но сти про сто ра за овај текст, као пред мет ана ли зе, при ме-
ном мето да сту ди је слу ча ја13, биће узе ти теле ви зиј ски про гра ми РТС-а, 
јер бит них одсту па ња, осим у пар слу ча је ва, и то само када је реч о тзв. 
спе ци ја ли зо ва ним фор ма ти ма про гра ма (РТС Диги тал, Тре ћи про грам 
Радио Бео гра да), нема ни у радиј ским про гра ми ма ове медиј ске орга ни-
за ци је, нити у про гра ми ма РТВ.

Прет ход но је нео п ход но под се ти ти се тео риј ског посту ла та да висо-
ка гле да ност, одно сно слу ша ност (као и тира жност днев них и пери о дич-
них нови на) нужно под ра зу ме ва поди ла же ње нај ни жим уку си ма реци-
пи је на та. Ову зако но мер ност уочио је Мел вин Де Флер (Mel vin De Fle ur) 
у свом систем ском моде лу масов ног кому ни ци ра ња (De Fle ur, 1966). Он 
је „медиј ски систем видео као детер ми ни шу ћи под си стем соци јал ног 
систе ма. Функ ци о нал ни импе ра тив дру штва је очу ва ње уну тра шње рав-
но те же, која се пости же исто вре ме ним и уса гла ше ним дело ва њем медиј-
ског (про из во ђа чи и дистри бу те ри медиј ских садр жа ја наци о нал ног и 
локал ног зна ча ја), зако но дав но-поли тич ког и еко ном ско-финан сиј ског 
под си сте ма на масов ну публи ку. Буду ћи да се она стра ти фи ку је на три 
нивоа уку са – висок (мало број ни), про се чан (број ни) и низак (нај мно го-
број ни ји слој), и да се њени при пад ни ци, исто вре ме но, поја вљу ју у уло-
га ма бира ча и купа ца, из угла рав но те же систе ма при хва тљи ви су само 

13 Студије случаја омогућавају повезивање теоријских концепата и емпиријских 
чињеница, будући да „пружају прилику за повезивање факата и концепата, ствар-
ности и хипотеза” (Wieviorka, 1992: 160). 
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они медиј ски садр жа ји који иза зи ва ју пажњу масов не публи ке, под сти чу 
потро ша че да купу ју одре ђе ну робу и у сагла сно сти су са нор ма тив ним 
порет ком, пре вла ђу ју ћим систе мом вред но сти и доми ни ра ју ћим кул-
тур ним обра сцем у дру штву. Ова ко одре ђе на уло га мас-меди ја у дру-
штву изра жа ва се у прак си масов ног кому ни ци ра ња кроз пораст сен за-
ци о на ли зма, доми на ци ју табло и да у штам пи и радиј ске и теле ви зиј ске 
про гра ме у тзв. инфо за бав ном и инфо ко мер ци јал ном фор ма ту. Циљ еко-
ном ских и поли тич ких субје ка та није да посред ством мас-меди ја пла си-
ра ју робу или иде је, него да купу ју што веће дело ве масов не публи ке”. 
(Миле тић и Миле тић, 2012: 310-311) Овде је реч о функ ци о ни са њу медиј-
ских систе ма у дру штвим кла сич ног тржи шног и поли тич ког либе ра ли-
зма какво је, нарав но – са свим бал кан ским спе ци фич но сти ма, и срп ско 
дру штво. У таквим соци је те ти ма масов ни меди ји ма изло же ни гра ђа ни 
само су обич на роба чија се пажња про да је на сва ком тржи шту, укљу чу-
ју ћи и ’поли тич ко тржи ште’. 

Упра во због такве тен ден ци је у раз во ју масов ног кому ни ци ра ња 
током послед њих педе сет и више годи на упор но се, посеб но у Евро пи, 
инси сти ра на посто ја њу медиј ских орга ни за ци ја у моде лу јав не слу жбе, 
јер само оне могу, коли ко-толи ко, али ипак у изве сној мери, бити бра на 
све при сут ној комер ци ја ли за ци ји медиј ских садр жа ја. И упра во због тога 
медиј ски јав ни сер ви си у Срби ји, првен стве нео РТС, не сме ју поди ла зи ти 
нај ни жим уку си ма, као што то чине про фит но-комер ци јал не медиј ске 
орга ни за ци је, него мора ју нуди ти алтер на ти ву њихо вој, у сва ком погле-
ду, све дуби о зни јој про дук ци ји.

Шта се, међу тим, деси ло и деша ва са теле ви зиј ским про гра ми ма 
РТС-а?

Ана ли зом про грам ске шеме, поје ди нач них садр жа ја и еми си ја, лако 
се дола зи до закључ ка да Први и Дру ги теле ви зиј ски про грам уоп ште нису 
јасно про фи ли са ни са ста но ви шта дру штве них функ ци ја – инфор ма тив-
не, обра зо ве не и забав не, тј. које функ ци је сва ки од њих тре ба, пре те жно, 
да испу ња ва. Уоч љи во је само да је про дук циј ско тежи ште, у сми слу инси-
сти ра ња на што већој гле да но сти, на Првом теле ви зиј ском про гра му, а да 
садр жа ји Дру гог често слу же као сво је вр сни ’али би’ за оно што би мора ло 
бити еми то ва но на Првом про гра му. Ова тврд ња бива јасни ја ако се при-
хва ти, у окви ру пону ђе ног обја шње ња јав ног инте ре са, да Први теле ви зиј-
ски про грам мора има ти првен стве но инфор ма тив но-обра зов ни, а дру ги 
забав но-инфор ма тив ни карак тер. При ме ром каза но, није у јав ном интер-
су – који, под се ти мо, под ра зу ме ва и алтер на ти ву комер ци јал ним теле ви-
зиј ским про гра ми ма усмер ним пре ма Де Фле ро вом ’нај ни жем уку су’ – да 
Први про грам еми ту је рија ли ти-фор мат ’48 сати свад ба’ (макар да „сва ка 
епи зо да пред ста вља малу соци о ло шку сту ди ју Срби је”, јер која то еми си ја 
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не може да се гле да и кроз соци о ло шки ’оку лар’), а Дру ги про грам еми си је 
о нау ци, кул ту ри и умет но сти. Ова квих при ме ра има (пре)мно го, буду ћи 
да је циљ – пока за но је, а ваљ да и дока за но – поли тич ки инстру мен та ли зо-
ва ног РТС-а да буде нај гле да ни ји и то на Првом про гра му, који елек трон-
ским сиг на лим једи ни ква ли тет но покри ва тери то ри ју целе Репу бли ке, а 
не да нуди алтер на ти ву садр жа ну у оства ри ва њу првен стве но инфор ма-
тив но-обра зов не функ ци је. Зашто? Ако се пажљи ви је ана ли зи ра ова мик-
сту ра инфор ма тив но-поли тич ких еми си ја, рија ли ти-фор ма та, без број них 
репри за теле ви зиј ских сери ја, кон це ра та попу лар не музи ке, поли тич ких 
ток-шоу еми си ја, директ них пре но са фуд бал ских утак ми ца у европ ској 
Лиги шам пи о на и често нај при зем ни јих фил мо ва из холи вуд ске филм-
ске инду стри је, који се сва ко днев но пла си ра ју у тзв. прајм-тај му (18,30-
24,00), могу ће је уочи ти јед ну уре ђи вач ку зако но ме р ност: ред инфор ма-
ти ве – ред лаке и, често, при зме не заба ве. Гле да о це тре ба нар ко ти зи ра ти 
нагла ше но забав ним садр жа ји ма, како не би про ме ни ли про грам док се 
пла си ра ју инфор ма тив но-поли тич ки садр жа ји у пер су а зив ном обра сцу 
који одго ва ра поли тич ким субјек ти ма на вла сти, који кон тро ли шу РТС.14 
Поли тич ким фари се ји ма изван и медиј ским фари се ји ма уну тар РТС-а 
заи ста, заи ста тре ба поста ви ти пита ње: где виде јав ни инте рес у пре ску по 
пла ће ном директ ном пре но су утак ми це изме ђу, реци мо „Ман че сте ра” и 
„Бар се ло не”, посеб но ако у том так ми че њу не уче ству је неки тим из Срби-
је? Где виде јав ни интерс у при ка зи ва њу холи вуд ске, гото во сме шне, екра-
ни за ци је (и то на енгле ском јези ку) рома на „Тихи Дон”15, а не изван ред не 
руске филм ске тран спзи ци је овог књи жев ног ремек-дела Миха и ла Шоло-
хо ва? Где виде јав ни инте рес (послед њи при мер16) да субо том у удар ном 
тер ми ну (21,35), по ко зна који пут, при ка зу ју фил мо ве као што су „Умри 
14 Последњи у низу примера је поступак пословног и уредничког менаџмента РТС-а у 

’осмишљавању’ програмске шеме Првог и Другог телевизијског програма у четвр-
так 18. септембра 2014. Тога дана је играна фудбалска утакмица првог кола у Ли-
ги Европе између „Партизана” и „Тотенхема”. За разлику од скупо плаћеног права 
директног преношења утакмица иностраних тимова у Лиги шампиона (дан пре) 
– потпуно оправдано, јер је играо домаћи тим. Али! Прво полувреме, од 19 часова, 
директно је преношено на Другом програму, а друго полувреме, од 20 часова, на 
Првом програму, без померања термина централног „Дневника”. Због тога је са 
Првог програма ’скинута’, ко зна која по реду, епизода „Срећних људи”. Зашто? Јер 
је гледаност оваквих фудбалских утакмица изразито већа (достижу се тзв. днев-
ни пикови рејтинга и шера), чак и од репризних серија „рекордне гледаности”. И, 
опет, зашто? Да ’плебс’ не би мењао канал, будући да је по завршетку другог полу-
времена емитован двочасовни интервју са председником Владе који, дабоме, пот-
пуно контролише финансирање РТС-а, па је зато потребно афирмисати, ’да тако 
кажемо’, његову политику. Да то није разлог, утакмица је у целини могла да буде 
преношена на Другом програму, па би гледаоци које не воле фудбал били ’срећни’ 
да гледају „Срећне људе” и, опет, срећни да после њих, можда, промене канал. 

15 9. и 10. април 2013.
16 11. октобар 2014.
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мушки 4” и слич на „дела филм ске умет но сти”? Где виде јав ни инте рес у 
стал ном при ка зи ва њу бољег живо та и срећ них људи, поро дич ног бла га и 
дола ра који сти жу белом лађом, гоње ном вру ћим ветром, као и про ду ци-
ра ња и еми то ва ња рав не горе и гор ких пло до ва разних поро дич них ману-
фак ту ра? Уз језич ки ’над ре ал не’ наја ве: „РТС с поно сом при ка зу је сери-
ју рекорд не гле да но сти”, као да инсти ту ци је, а не људи, има ју понос. Где 
виде...? Но, при ме ра је, гото во, без број.

У вези са спо ме ну том нар ко тич ком дис функ ци јом мас-меди ја, која 
се дослед но под сти че у Првом теле ви зиј ском про гра му РТС-а, а оства ру-
је се кроз уве ре ње гле да ла ца да виде ти зна чи и уче ство ва ти (Lazar sfeld 
and Mer ton, 1960), ево и кри тич ког освр та на пита ње: директ ни пре но си 
сед ни ца Народ не скуп шти не – да или не? Пре могу ћег одго во ра, напо ме-
на да вели ки број људи, пен зи о не ра и неза по сле них који чине поло ви ну 
бирач ког тела у Срби ји, од јутра до сутра гле да ју поли тич ки рија ли ти-
шоу на Дру гом теле ви зиј ском про гра му, који би, рече но је, тре ба ло да има 
забав но-инфор ма тив ни карак тер. Дакле, непре ста но про бле ма ти зо ва ње 
пита ња директ них или одло же них пре но са сед ни ца Народ не скуп шти не, 
не само међу поли ти ча ри ма, него и у РТС-у, са риту ал ним састан ци ма 
пред сни ка Скуп шти не и гене рал ног дирек то ра наци о нал не радио-теле-
ви зи је који, на кра ју, увек резул ти ра ју при вре ме ним спо ра зу мом да се 
због јав ног инте ре са на Дру гом теле ви зиј ском про гра му пре но си наста-
ве, јед но став но је суви шно, ако је РТС заи ста медиј ски јав ни сер вис и 
инфор ма тив ним еми си ја ма то пока зу је/дока зу је. Исти ни ти, објек тив ни, 
пот пу ни, акту ел ни и пра во вре ме ни изве шта ји у свим, а наро чи то у цен-
трал ним инфор ма тив ним еми си ја ма, као и вре мен ски опти мал не (нпр. 
30 мину та) скуп штин ске хро ни ке које ће на Првом про гра му бити пла-
си ра не на кра ју дана, уме сто, реци мо, аме рич ких кри ми на ли стич ких 
сери ја, у пот пу но сти могу и мора ју да суп сти ту и шу мара тон ске скуп-
штин ске сед ни це на Дру гом про гра му. Изве шта ва ње из Скуп шти не под-
ра зу ме ва, нарав но, оно што је суштин ски бит но за гра ђа не и у, поли тич-
ком сми слу, изба лан си ра но у рела ци ји вла да ју ћи – опо зи ци о ни поли-
тич ки субјек ти, ника ко стра нач ку три би ну која, скуп штин ска прак са то 
пока зу је, непо треб но про ду жа ва и, често, обе сми шљу је пар ла мен тар ну 
рас пра ву. Уоста лом, на Првом про гра му, сасвим оправ да но, већ посто ји 
стра нач ка хро ни ка која је, међу тим, пот пу но нео прав да но име но ва на, 
већ је рече но, бизар ним насло вом – „Шта ради те бре”. Њен наслов није 
про фе си о нал ни хир чове ка или људи који су доне ли одлу ку да се баш 
тако зове. Семан тич ко-поли ти ко ло шка нали за упу ћу је нас на закљу чак 
да је реч о мину ци о зно осми шље ној тех ни ци медиј ске мани пу ла ци је, 
са поли тич ким моти ви ма, која садр жа јем пред ста вља пер си фла ла жу 
пар тиј ског плу ра ли зма; пер си фла жу, јер (у овом слу ча ју) вул га ри зам – 
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’бре’, девал ви ра зна чај поли тич ких стра на ка у систе му (ко сте ви бре?), 
коно ти ра ју ћи да су бит ни само они поли тич ки субјек ти који су носи о ци 
ствар не држав не вла сти, ма ко они били.

Но, и од овог посто је мно го дра стич ни ји при ме ри поли тич ки моти-
ви са не медиј ске мани пу ла ци је, који од кон сти ту и са ња РТС-а као ’јав ног 
сер ви са’ кон ти ну и ра ним при су ством у про гра ми ма бело да но пока зу ју да 
ова медиј ска кућа то ника да није била, нити данас јесте. Један од нај и-
стак ну ти јих при ме ра је, због уче ста лог еми то ва ња, про мо ци о ни сло ган 
који гла си: „РТС – медиј ски јав ни сер вис европ ске Срби је”. На први поглед 
бениг на пору ка, осми шље но је наста ла као резул тат ком би но ва ња у поли-
тич кој про па ган ди тра ди ци о нал не тех ни ке изве де на из Гебел со ве (Joseph 
Goeb bels) тврд ње да нешто што се хиља ду пута поно ви у масов ним-меди-
ји ма на кра ју се од већи не реце пи је на та узи ма као исти на и мно го модер-
ни је и софи сти ра ни је тех ни ке медиј ске мани пу ла ци је засно ва не на тзв. 
„речи ма-зам ка ма” које људе изло же не таквим речи ма воде у тзв. „миса о не 
коло те чи не” (Бре тон, 2000). Елем, у овом сло га ну обе тех ни ке вер бал но су 
импрег ни ра не у атри бу ту ’европ ска’, а ико нич ки у заста ва ма само зема ља 
Европ ске уни је, које се нала зе у срцу сва ког поје ди нач ног сун цо кре та који 
се поди же из поља сун цо кре та. Сло ган је, наи ме, бесми слен ако се ’чита’ 
само у њего вој дено та тив ној рав ни: сва ки уче ник четвр тог раз ре да основ-
не шко ле зна да је Срби ја европ ска земља. Али он није настао да под ву че 
ту чиње ни цу, која је рав на тврд њи да је земља окру гла. Не. Њена скри ве-
на, дакле поме ну тим тех ни ка ма мани пу ла ци је угра ђе на интен ци ја је да 
„Европ ска уни ја нема алтер на ти ву”. Из угла свих вла да у Срби ји, које су 
фор ми ра не после 2000. годи не, то је тач но и уоп ште није спор но, јер по 
Уста ву Вла да води спољ ну поли ти ку те, пре ма томе, поли тич ки субјек ти 
који је фор ми ра ју могу изно си ти и такве тврд ње (да нешто нема алтер на-
ти ву, што је у дру штве ном живо ту, нарав но, логич ки нон сенс) и насто ја ти 
да их оства ре. Спор но је што РТС није Вла дин, него је, како у дру гом сло-
га ну твр де, „вла сни штво свих гра ђа на Срби је”. Али, када је у вла сни штву 
свих гра ђа на Срби је, не може слу жи ти само ’евро фа на ти ци ма’ и ’евро ен-
ту зи ја сти ма’, него и свим оста ли ма на које већ цело десе тле ће овим сло га-
ном врши кон ти ну и ра ну про па ганд но-пер су а зив ну пре си ју, тј. и ’евро ре-
а ли сти ма’ и ’евро скеп ти ци ма’ и ’анти е вро пеј ци ма’. Тре ба ли рећи – то је и 
њихо ва радио-теле ви зи ја, било да је финан си ра на прет пла том, из држав-
ног буџе та или так сом. След стве но, поме ну ти сло ган може и мора да гла-
си: „РТС – медиј ски јав ни сер вис гра ђа на Срби је”. Прет ход на ана ли за сло-
га на „РТС – медиј ски јав ни сер вис европ ске Срби је” неће бити изве де на до 
кра ја ако се чита лац овог тек ста не суо чи са слич ним при ме ри ма, који су, 
дабо ме, у про гра ми ма ова квог РТС-а – немо гу ћи, а у про гра ми ма РТС-а, 
који функ ци о ни ше као медиј ска јав на слу жба, раз у ме се – непо треб ни. 
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Даће мо их у фор ми рето рич ког пита ња: зашто сло ган не гла си, реци мо, 
„РТС – медиј ски јав ни сер вис јужно сло вен ске Срби је” (био би при хва тљив 
југо но стал ги ча ри ма, али не и свим оста лим гра ђа ни ам Срби је); или, још 
боље, „РТС – медиј ски јав ни сер вис сло вен ске Срби је” (био би при хва тљив, 
по про це ни ауто ра овог тек ста, огром ној већи ни пан сло вен ски ори јен ти-
са них Срба, али не и свим гра ђа ни ма Срби је). У оба слу ча ја то не би био, 
као што до сада и сада није, медиј ски јав ни сер вис. И нај зад, зао кру жи мо 
ову ана ли зу тео риј ским посту ла том које је Џон Стју арт Мил (John Stu art 
Mill) раз ја снио још у дру гој поло ви ни 19. века: „Ника да не може мо бити 
сигур ни да је мишље ње које поку ша ва мо да угу ши мо погре шно, а и када 
бисмо и били сигур ни, такво гуше ње би ипак било зло”, јер „Сва ко ућут ки-
ва ње рас пра ве је прет по став ка непо гре ши во сти” (Мил, 1998: 48). Ако дру-
га чи ја мишље ња нема ју при ступ РТС-у – то није медиј ски јав ни сер вис.17 

Исто као и када се без об зир но мани пу ли ше у инфор ма тивм еми си-
ја ма, у скла ду са интер си ма вла сто др жа ца, све јед но ко они били: Пред-
сед ник Репу бли ке који, при ти снут поли тич ким зби ва њи ма, пре вре ме на 
под но си остав ку на функ ци ју, али се у инфор ма тив ним еми си ја РТС-а то 
не може рећи, већ се, због про јек то ва ња резул та та пред сто је ћих избо ра, 
кори сти еуфе ми стич ки израз да је „скра тио ман дат”; или Први пот пред-
сед ник Вла де који избор ну кам па њу запо чи ње у првом мину ту цен трал-
ног Днев ни ка и свим оста лим инфор ма тив ним еми си ја ма РТС-а тако 
што спа ша ва деча ка из аутом би ла заве ја ног на ауто-путу код Феке ти-
ћа.18 Оба при ме ра не пока зу ју само да РТС-није медиј ски јав ни сер вис, 
наро чи то када је о инфор ма тив ном про гра му реч, него и да уред ни ци и 
нови на ри пре ста ју то да буду и поја вљу ју се у уло га ма ПР меј ке ра поме-
ну тих поли тич ких субје ка та. На ову тврд њу се може реа го ва ти на сва ки 
начин, али само је један про фе си о на лан и, ако узме мо дру ги при мер 
17 Сва је прилика да је привремено руководство РТС-а закључило (или им је то суге-

рисано од политичких субјеката у ’адвокатским улогама’ – види Општи комуни-
кациони Х-А-С-Б модел у Милетић и Милетић, 2012: 236-237) да је манипулатор-
ско-персуазивни потенцијал поменутог слогана исцрпљен, па је крајем лета 2014. 
године, визуелно редизајнирајући делове програма, уместо њега, али са истим 
циљем, понудило нови слоган: „РТС – део Европске радиодифузне уније”. Емитује 
се сваке вечери после централног „Дневника” и, на први поглед, делује много бе-
нигније од претходног. Али, само на први поглед, јер је циљ исти. Веома мали број 
људи, углавном стручњаци, зна да је Европска радиодифузна унија (енгл. European 
Broadcasting Union – EBU) организација која укључује, као сталне чланице, једну 
или више телевизија из преко 50 европских земаља (ту су и: Белорусија, Русија, 
Украјина, Молдавија, итд.) и око 30 придружених ваневропских чланица (нпр. из 
Либије, Азербејџана, Израела; али и из Канаде, Јапана, Мексика, Индије, Хонгкон-
га, САД и многох других земаља) и да чланство у њој није никакво постигнуће/
достигнуће РТС-а. СФРЈ, односно РТЈ је била чланица Уније пре сецесионистичког 
разарања земље; РТС је била чланица до 1992. године, када су СРЈ уведене санк-
ције; да би чланство РТС-а у Унији било обновљено 2001. године. 

18 1. фебруар 2014. 
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за њено дока зи ва ње, под ра зу ме ва одго вор на пита ње: шта је била вест 
у, касни је се испо ста ви ло, „медиј ском слу ча ју Феке тић”? Тамо су осим 
Првог пот пред сед ни ка Вла де, под се ти мо, били још два мини стра. Ако, су 
и они извла чи ли и носи ли децу из заве ја них ауто мо би ла, у изве шта ју се 
није могао поја ви ти само Први пот пред сед ник Вла де; а ако нису, пошту-
ју ћи сва ко пра ви ло нови нар ске про фе си је, вест је мора ла да ука же упра-
во на то: два мини стра су ста ја ли са рука ма у џепо ви ма, на при мер, док 
се Први пот пред сед ни ки Вла де при кљу чио спа си о ци ма. Но, овде је при-
ме ње на тех ни ка медиј ске мани пу ла ци је која се у тео ри ји нази ва ства ра-
ња ког ни тив но-афек тив ног амал га ма (Бре тон, 2000), про мо ви са ње јед-
ног лиде ра, чије су пер со нал не осо би не тран сфе ри са не и на при пад ни ке 
поли тич ког бло ка који је пред во дио, па није дола зи ло у обзир да се у ту 
сли ку уно се, било како да су се пона ша ли, лица спо ме ну тих мини ста ра. 

(...)

4.МедијскијавнисервисиуСрбији–...имогуће

После доно ше ња сета ’нових’ медиј ских зако на поста вља се пита ње 
– нарав но, само у рав ни поли тич ке и медиј ске прак се – свр сис ход но сти 
про јек то ва ња могу ћег опти мал ног начи на функ ци о ни са ња медиј ских 
јав них сер ви са у Срби ји. Са тео риј ске тач ке гле ди шта и, још пре ци зни-
је, из епи сте мо ло шких раз ло га оно је, међу тим, и те како оправ да но, јер 
прет ход ном кри ти ком посто је ћег ста ња, која у себи садр жи пре дик ци-
ју буду ћих зби ва ња, нуди алтер на ти ву која може бити под сти цај за раз-
ми шља ње о томе: шта ако цео, ина че само на дру ги начин (спо ме ну тим 
сетом медиј ских зако на) поно вље ни про је кат нео ли бе рал ног рекон фи-
гу ри са ња медиј ског систе ма, про пад не?

Нај пре, Срби ји нису потреб на две радио-теле ви зи је које функ ци о-
ни шу у моде лу јав ног сер ви са. Није јој потреб но ни више реги о нал них 
радио-теле ви зиј ских јав них сер ви са. Срби ји је потреб на јед на радио-
теле ви зи ја која ствар но функ ци о ни ше у моде лу јав ног сер ви са, али и 
инфор ма тив на аген ци ја и новин ско-изда вач ко пред у зе ће који функ ци-
о ни шу у истом моде лу, као и пор тал на интер не ту са при сту пом медиј-
ским садр жа ји ма које сва три медиј ска јав на сер ви са нуде.

Зашто и како?
Када је о радио-теле ви зи ји реч, не посто је нити мате ри јал не могућ-

но сти дру штва и гра ђа на, нити гра ђа ни има ју ствар не кому ни ка ци о не 
потре бе које, у фор мал но-орга ни за ци о ном сми слу, тре ба да сер ви си ра-
ју репу блич ка и покра јин ска радио-теле ви зи ја у јав ном вла сни штву. Оно 
што је гра ђа ни ма потреб но, у усло ви ма општег сиро ма штва, јесте дифер-
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нци ра на пону да, која се реша ва бро јем радиј ских и теле ви зиј ских про гра-
ма, а не бро јем јав них медиј ских сер ви са. И ту при ме ри већ посто је, од 
нај ве ћих до рела тив но малих зема ља у Евро пи – реци мо у Вели кој Бри-
та ни ји и Аустри ји. Већ поме ну ти Би-Би-Си еми ту је на Остр ву два наци о-
нал на про гра ма опште ори јен та ци је, осам спе ци ја ли зо ва них темат ских 
и три на ест реги о нал них, као и десет наци о нал них радио-про гра ма, три 
реги о нал на и 41 локал ни. Важно је иста ћи да уну тар ове медиј ске орга ни-
за ци је, али уну тар ње, функ ци о ни шу као реги нал ни цен три, нпр. BBC Sco-
tland, BBC Wales, BBC Nort hern Ire land, па чак и BBC Alba у којој се при пре ма 
про грам на гел ском јези ку, којим гово ри само нешто више од 60 хиља да 
жите ља Шкот ске.19 Но, нама је мног бли жа – гео граф ски, бро јем ста нов-
ни ка и вели чи ном тери то ри је, мада не и инди ви ду ал ним и дру штве ним 
бла го ста њем – Аустри ја која има само јед ну наци о нал ну радио-теле ви зи-
ју. ORF (нем. Österreichischer Rund funk; дослов но: „Аустриј ска ради о ди фу-
зи ја”) еми ту је два наци о нал на про гра ма опште ори јен та ци је, један спе ци-
ја ли зо ва ни/темат ски, као и чети ри наци о нал на и 9 реги о нал них радио-
про гра ма, упра во коли ко и има покра ји на, феде рал них једи ни ца у овој 
земљи. У сва кој од њих има реги о нал ни РТВ цен тар.20

Зами сли во је, дакле, посто ја ње само јед ног јав ног радио-теле ви зиј-
ског сер ви са у Срби ји – Радио-теле ви зи је Срби је, који би бро јем теле ви-
зиј ских и радиј ских про гра ма, као и реги о нал них цен та ра, обез бе ђи вао 
јав ни инте рес у медиј ском систе му, ускла ђу ју ћи опште и посеб но у свим 
про гра ми ма. Јед но од могу ћих реше ња за теле ви зиј ске про гра ме, реци-
мо, могло би бити посто ја ње три про гра ма, али са сасвим дру га чи јим 
садр жај ним про фи ли ма. У про дук ци ји и реа ли за ци ји Првог про гра ма 
инси сти ра ло би се на инфор ма тив но-обра зов ним садр жа ји ма. То не би 
зна чи ло да овај про грам, поред инфор ма тив них и обра зов них еми си ја 
(кул ту ра, нау ка, обра зо ва ње) не би нудио фил мо ве, сери је, и дру ге ’фор-
ма те’ који има ју пре те жно забав ну функ ци ју, али би они мора ли да задо-
во ље нај ви ше умет нич ке и про фе си о нал не стан дар де. Дру ги про грам би 
био резер ви сан за забав но-инфор ма тив не садр жа је (нпр. кон цер ти попу-
лар не музи ке, пре но си спорт ских и дру гих дога ђа ја наци о нал ног зна ча ја, 
кви зо ви, итд). Тре ћи теле ви зиј ски про грам могао би бити спе ци ја ли зо-
ван/темат ски, као што је и сада РТС диги тал. У при пре ма њу цели не прва 
два про гра ма уче ство вли би сви реги о нал ни цен три али, исто тако, и у 
про дук ци ји и реа ли за ци ји њихо вих дело ва, који би били неме ње ни гле да-
о ци ма у сва ком од реги о на (Бео град ска хро ни ка да, али и Субо тич ка или 
Вршач ка – које би укљу чи ва ле садр жа је на јези ци ма наци о нал них мањи-
на – затим, Ново сад ска, Космет ска, Кра гу је вач ка, Нишка, Него тин ска, 
19 http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/whatwedo/
20 Према: Ebu Guides, Volume 1: EBU Members Services, July 2009.
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итд.). Осим што би се доби ло на ква ли те ту, иза шло у сусрет реги о нал ним 
посеб но сти ма, сма њи ли тро шко ви про дук ци је и купо ви не ску пих ино-
стра них еми си ја, сва је при ли ка да би посто ја њем ова квог јав ног РТВ сер-
ви са могао бити решен и про блем гото во изве сног гаше ња мно гих радио 
и теле ви зиј ских про гра ма у пред сто је ћој, новим зако ни ма, про јек то ва ној 
импе ра тив ној при ва ти за ци ји, јер би раци о на ли зо ва њем сада шњег прге-
ло ма зног бро ја запо сле них у РТС-у и РТВ-у биле ство ре не могућ но сти да 
у реги о нал ним цен три ма раде, исто што и досад, број ни врхун ски про-
фе си о нал ци из уга ше них медиј ских орга ни за ци ја са дугом тра ди ци јом. 
Ова ко кон ци пи ран РТС еми то вао би, тако ђе, радиј ске и теле ви зиј ске про-
гра ме наме ње дија спо ри, на срп ском јези ку, и слу шо ци ма и гле до ци ма у 
ино стран ству, на неко ли ко свет ских јези ка. 

Исти при ступ могао би бити при ме њен и када је реч о посто ја њу новин-
ско-изда вач ког пред у зе ћа и инфор ма тив не аген ци је, а затим и интер нет-
пор та ла. Тач но је да у Евро пи доми ни ра ју медиј ски систе ми са јед ном или 
две медиј ске орга ни за ци је у моде лу јав не слу жбе и то искљи чи во радиј ске 
и теле ви зи јс ке или радио-теле ви зиј ске орга ни за ци је. Међу тим, функ ци о-
ни са ње сва ког дру штве ног под си сте ма у јед ном соци је те ту зави си од кон-
крет них дру штве но-исто риј ских окол но сти и реал них, нај пре мате ри јал них 
могућ но сти дру штва, а затим потре ба гра ђа на. Модел про јект ног финан-
си ра ња медиј ских орга ни за ци ја у при ват ном вла сни штву, пред ви ђен сетом 
нову о сво је них медиј ских зако на, на кра ју ће се пре тво ри ти у меха ни зам (ин)
директ ног ути ца ја на њихо ву уре ђи вач ку поли ти ку. И зашто би, уоста лом, 
при ват не медиј ске орга ни за ци је биле финан си ра не из јав них изво ра. Зато се 
тако бело да ној тен ден ци ји комер ци ја ли за ци је, табло и ди за ци је и поли тич ке 
инстру мен та ли за ци је медиј ских садр жа ја може супрот ства и ти само квали-
тет ном алтер на ти вом, која под ра зу ме ва два усло ва – сигур не изво ре раци о-
нал ног финан си ра ња и недо ступ ност медиј ских орга ни за ци ја у моде лу јав-
не слу жбе за све ути ца је политчких субјек та и инте ре сних гру па капи та ла. 
Када су меди ји у пита њу, циви ли за циј ски стан дард је да све ове медиј ске 
орга ни за ци је слу же гра ђа ни ма, а не афир ми са њу чистог либе ра ли зма, који 
ће, на кра ју, уни шти ти и ТАН ЈУГ и Поли ти ку и Завод за уџбе ни ке, па и ова кве 
РТС и РТВ..., а са њима и наци о нал ни и кул тур ни иден ти тет не само срп ског 
наро да, него и свих мањин ских дру штве них гру па у Срби ји. Јер, медиј ске 
орга ни за ци је јесу већ одав но, ако не нај ва жни ји субјек ти, онда нај ва жни ји 
инстру мен ти кул тур не поли ти ке, а кул тур ну поли ти ку, пока зу је то деце ни ја 
ипо иза нас, није могу ће води ти пре ко табло и да, рија ли ти-про гра ма и при-
ват них изда ва ча који ма је циљ новац и искљу чи во новац, ника ко одго вар на 
пита ње – како овај народ може да сачу ва иден ти тет и равој ни кон цепт кул-
ту ре у сад ашњо сти и будућ но сти? 
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Срби ји је, наи ме, данас потре бан висок сте пен уну тра шње кохе зи-
је да би иза шла из дубо ке дру штве не, а то увек зна чи кул тур не кри зе или 
кри зе кул ту ре. То није могу ће без одго ва ра ју ћег про све ти тељ ско-раз-
вој ног моде ла кул тур не поли ти ке, а такав не може бити реа ли зо ван без 
осми шље ног кори шће ња меди ја у уве ли ко наста ју ћем исто риј ски новом 
типу дру штва – инфор ма ци о ном дру штву. 
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Sum mary: In this paper the main issue is fun cti o ning of the Ser bian Radio-
Tele vi sion and Radio Tele vi sion of Voj vo di na as a public ser vi ce media in the period 
from 2002 to 2014. Based on the the o re ti cal aspects of the media orga ni za ti ons 
that fun ction in a model of public ser vi ce, cri ti cally analyzes the role, espe ci ally 
RTS in the media system. By analyzing a num ber of exam ples it is shown that the 
nati o nal bro ad ca ster has fai led to beco me a ser vi ce to the citi zens of Ser bia and 
that is essen ti ally fun cti o ned as an instru ment for achi e ving the inte rests of the 
ruling poli ti cal orga ni za ti ons. Also the aut hor put for ward the hypot he sis that 
not hing sig ni fi cant in the ope ra tion of RTS and RTV not chan ge after the adop tion 
of the new media laws in mid-2014. The re fo re, in the final part of the paper outli-
ned a pos si ble solu tion on the num ber and fun cti o ning of public ser vi ce media in 
Ser bia, taking into acco unt the real mate rial pos si bi li ti es of the soci ety, the gene ral 
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