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1ИЗ УГЛА СТУДЕНТСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ*1

Сажетак: Полазећи од чињенице да је с процесом дигитализације зажи-
вео Трећи програм Радио-телевизије Србије, као програм намењен претежно 
култури и уметности, у овој студији разматране су различите детерми-
нанте његовог што успешнијег позиционирања у домаћем медијском пољу. 
Као циљна група којој програми РТС 3 претежно треба да буду намењени, у 
циљу дугорочне политике развијања културних потреба грађана, одређена је 
млађа популација – од 15 до 30 година. Након емпиријске анализе спроведене 
на репрезентативном узорку, идентификовани су основни проблеми у пред-
стављању канала РТС 3 овој групи, и предложени модели за превазилажење 
постојећих програмских недостатака, уз оптимално коришћење доступних 
материјалних и финансијских ресурса.

Кључне речи: РТС 3, КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ, ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ, ФЕЈС-
БУК, РЕПУБЛИКА СРБИЈА.

* Рад представља резултате студије случаја, којом је тим студената Факултета за кул-
туру и медије Универзитета „Џон Незбит” и студенткиње ФОН-а Београдског уни-
верзитета освојио другу награду на конкурсу у оквиру пројекта „Budi coolturan”, који 
је посредством организације ESTIEM реализован у Београду октобра 2015. године.
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Уводненапомене

Радио-телевизија Србије од 28. новембра 2008. године, поред канала 
РТС 1 и РТС 2, емитује и програм културе и уметности „РТС дигитал”, 
који је од 8. јуна 2015. године познатији као РТС 3. Ово је једини програм 
таквог садржаја у нашој земљи и околини. Оно што га још чини једин-
ственим јесте чињеница да је то први домаћи програм који се од првог 
дана емитује у формату слике 16 : 9.

Поред музичког, филмског и документарног програма, РТС 3 еми-
тује и образовне и научне емисије из области културе, тежећи да при-
вуче захтевне гледаоце различитих интересовања, као и да одржи доса-
дашњи квалитет. Како је после спровођења дигитализације у Републици 
Србији знатно повећана доступност програма канала РТС 3, намеће се 
као изазов анимирање што већег броја грађана заинтересованих за кул-
туру и уметност, као и придобијање њиховог поверења на дуже стазе. Као 
специфичан и један од тежих задатака, између осталог, намеће се придо-
бијање пажње и поверења млађе популације, која у савремено доба ређе 
проводи слободно време испред телевизијских екрана.

Ради унапређивања самог програма и интеракције са младим људи-
ма, тј. да бисмо постигли дефинисане циљеве, спровели смо истражива-
ње тржишта, како преко онлајн анкете, тако и у разговорима са циљном 
групом. Истраживање тржишта спроведено је у неколико фаза: анализа 
проблема и прикупљање података како бисмо осмислили питања која 
ће нам бити релевантна за даљу анализу; конструкција упитника који 
се састоји од девет кључних питања; обрада прикупљених података и 
систематизација добијених резултата; графичко приказивање података; 
доношење закључака.

1.Резултатиемпиријскогистраживања

Анкетом коју је попунило 499 испитаника у периоду од 24 сата, испи-
тали смо неке од кључних аспеката понашања и интересовања млађе 
телевизијске публике у Србији. Испитаници су одговарали на питања: 
када најчешће гледају телевизију; где би највише волели да буду инфор-
мисани о телевизијским садржајима; које од културно-уметничких садр-
жаја би волели да гледају на телевизији; да ли их више интересују домаћи 
културни садржаји или они из иностранства; да ли иначе посећују кул-
турне догађаје; да ли би посећивали бесплатне културне догађаје, као и 
да ли су уопште чули за РТС 3.
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Овом анкетом стекли смо увид у то којим каналима комуницирања 
је могуће допрети до публике, какве измене треба направити у оквиру 
програма, као и битну информацију о томе када је наша циљна публика 
најприсутнија пред ТВ екранима. Резултати анкете су даље искори-
шћени за SWОТ анализу.

Од укупног броја испитаника, 86,1% припада старосној групи којој 
директно желимо да се обратимо (15–24 година), док је осталих 13,9% узра-
ста 25–30 година. Битно је напоменути да су испитаници не само из Београ-
да, већ и из других места, те тако имамо прилику да (захваљујући онлајн 
упитнику) приступимо репрезентативном узорку младе популације.

Једно од, за нас, најзначајнијих питања било је када наша циљна гру-
па уопште гледа телевизију, како бисмо даље могли да предложимо у 
које време да се пласирају формати намењени њима. Резултати су при-
казани у графикону 1.

Графикон1:Када најчешће гледате телевизију?

На основу представљених одговора, евидентно је у које доба дана је 
најсврсисходније да се емитују телевизијски садржаји намењени млади-
ма. Већ кроз наредно питање, добијеним одговорима потврдили смо тезу 
о томе како се обратити публици.

Графикон2:Где бисте највише желели да се информишете о ТВ програму?
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Профил на Фејсбуку је свакако окосница данашњег обраћања млађој 
публици, али из ове анкете се види и велики потенцијал ТВ најава, које 
морају бити прилагођене тој публици.

Наредна два питања и добијени одговори указују на то како би про-
грамску шему требало прилагодити културним потребама публике, тј. 
који садржаји их највише интересују и у којој форми.

Графикон 3: Које од културно-уметничких садржаја бисте  
највише волели да гледате на телевизији?

Графикон 4: Да ли сте више заинтересовани да гледате  
културне догађаје из наше земље или иностранства?

Приметна је потреба младих да се програм, осим постојећим садр-
жајима, обогати и другим форматима, и њихова тежња за већим бројем 
дела домаћих аутора.

Последња три питања су формулисана тако да се истражи однос 
циљне групе према посећивању културних догађаја уопште. Значајно 
је било установити и да ли економски фактор утиче на задовољавање 
њихових културних потреба, јер РТС 3 својом специјализацијом пружа 
могућност младима да уживају у култури уколико је недостатак финан-
сијских средстава тај који их спутава у испуњењу тих потреба.

На крају, упитани су да ли су уопште чули за РТС 3, како бисмо сте-
кли увид у то да ли је неадекватно оглашавање и информисање публике 
један од фактора који утиче на то да само мали проценат младих прати 
програм РТС 3.
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Графикон5:Да ли и колико често посећујете културне догађаје  
у Вашем граду?

Графикон 6: Да ли бисте посетили неки бесплатан културни догађај  
у Вашем граду?

Графикон7:Да ли сте чули за канал РТС 3?

Скоро једна трећина испитаника није ни чула за РТС 3, што указује на 
потребу за другачијим обраћањем публици, а напред смо видели да су Феј-
сбук профил и телевизијске најаве кључне у развоју промотивне стратегије.

Истраживањем тренутног стања, доступности информација на 
интернету, њихове прегледности и видљивости, приметили смо да на 
веб-сајтовима конкурената не постоје одвојени делови оријентисани на 
културу и уметност, као и да је приступачност страници РТС 3 на порталу 
РТС лакша са андроид уређаја него са рачунара. Оптимизованост порта-
ла за уређаје који су постали део младалачке свакодневице и недостатак 
конкуренције по питању садржаја доводе РТС 3 у предност, међутим, не-
адекватна стратегија на друштвеним мрежама не даје младима прилику 
да пожеле да приступе самом порталу, јер неки нису ни информисани о 
постојању програма. Такође, пасивни део публике не добија обавештења 
о садржајима, а због недостатка видљивости на друштвеним мрежама не 
развија им се потреба да делују проактивно у циљу сопственог информи-
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сања о програму. Из истог разлога долази до недостатка интерактивно-
сти на друштвеним мрежама.

На Фејсбук страници РТС 3 није искоришћен потенцијал ове друштвене 
мреже, која се све више обраћа младима путем фотографија у којима су 
садржане главне поруке упућене публици. Још један занемарени формат 
обраћања је укрштање Јутјуба са Фејсбуком. Трејлери као облик најаве пого-
дан за шеровање (дељење) на Фејсбуку, нису присутни на профилу РТС 3.

На основу наведених података, прегледа активности на друштвеним 
мрежама, доступности и прегледности информација на порталу РТС-а, 
спроведене анкете и података добијених за решавање студије случаја, 
урадили смо SWОТ анализу, како бисмо идентификовали кључне тачке 
за дефинисање проблема и решења студије случаја.

SWOTанализа

Слика1:Преглед SWOT анализе

СНАГЕ РТС 3:
Квалитет програма – продукцијски и садржајно -
Национална покривеност -
Поседовање капацитета за сопствену продукцију -
Континуирани програм без рекламних блокова -
Јединственост програма (специјализованост за културу и уметност) -

СЛАБОСТИ РТС 3:
Осмочасовни програм који се репризира уместо двадесетчетво- -
рочасовне програмске шеме
Недостатак едукативних и информативних емисија (најаве деша- -
вања) у вези са културом
Недовољна видљивост на друштвеним мрежама -
Неразвијени канали комуницирања са публиком -
Неоптимизована претрага на друштвеним мрежама -
Слаба промоција канала РТС 3 -
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ШАНСЕ РТС 3:
Заинтересованост младих за документарне филмове и едука- -
тивне садржаје
Конкурси за младе ствараоце који би готовим производима обо- -
гатили програмску шему (студентски уметнички филм, доку-
ментарни филм)
Могућност расписивања конкурса за студентске праксе за креи- -
рање најава, вођење програма, учествовања у снимању, постпро-
дукцији
Унапређивање и проширивање сарадње са културним устано- -
вама
Друштвене мреже као приступачан облик интеракције са публиком  -
на креативан и мултимедијалан начин
Недостатак културних дешавања у мањим градовима и местима -
Неприступачне цене улазница за постојеће културне догађаје,  -
нарочито за циљну групу од 15 до 24 година

ПРЕТЊЕ ЗА РТС 3:
Доступност културних садржаја и информација о културним деша-

вањима на интернету умањује потребу за гледањем телевизије
Потенцијална појава конкуренције -
Развој нових технологија које даље умањују потребу за гледањем  -
телевизије

2.Дефинисањепроблемаипредлогрешења

Неадекватно информисање на друштвеним мрежама, односно непра-
вилно коришћење овог ресурса свакако представља окосницу проблема 
када је овај вид комуникације у питању. Нередовни постови, (не)видљи-
вост саме странице као и плаћена кампања која не постоји су елементи 
који у великој мери утичу на препознатљивост програма РТС 3. Напред 
наведени елементи се односе на заступљеност канала на Фејсбуку, јер од 
499 испитаница/ка највећи број је одговорио да је Фејсбук најбољи начин 
комуникације, односно обавештавања о програму.

На веб-сајту Радио телевизије Србије, да бисмо дошли до програмске 
шеме која се односи на РТС 3, потребно је да прођемо читав лавиринт, са 
одређеном комбинаториком кликова, како би смо нашли ствари које нас 
потенцијално занимају. Дакле, званични веб-сајт заправо не поседује 
одељак намењен младима (популарна култура, стваралаштво младих, 
документарни филмови, итд.). Тематска неподељеност садржаја на сајту 
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свакако утиче на то да млађа публика уопште не посећује овај сајт и не 
тражи ствари које је занимају.

Јутјуб канал РТС-а 3 такође представља велику слабост када је 
комуницирање са младима у питању. Садржај који се нуди не допире 
до жељене циљне групе. Сарадња РТС-а с установама културе такође 
је недовољно заступљена, у смислу да се садржаји попут позоришних 
представа, занимљивих промоција, концерата и изложби не виде Јутјуб 
каналу. Последично, млађа публика је и на овај начин ускраћена за при-
лику да се упозна са програмом РТС 3.

Први и други програм РТС-а, који би требало да буду подстицаји 
промовисања РТС-а 3, стварају слику да овај канал уопште не постоји. 
Трећи канал се веома ретко приказује и промовише у оквиру програмс-
ке шеме наведена два. О овом проблему довољно говори податак да 30% 
испитаника није ни чуло за РТС 3.

Промоције, емисије о култури, концерти модерне музике (EXIT) и 
многи други емитују се на Првом и Другом програму, а примеренији су 
Трећем, док се на Трећем програму садржаји репризирају чак два пута 
дневно због недостатка емисија. Управо то смо и препознали као један 
од суштинских проблема РТС-а 3 – тј. недовољно садржаја прилагођеног 
циљној групи. Будући да се таргетира одређена циљна група, збуњујућа 
је њена неукљученост у креирање садржаја.

Према подацима изнетим у анализи и идентификованим пробле-
мима, припремили смо план решења који се односе како на стратегију 
онлајн маркетинга тако и на прилагођавање програма начину на који 
наша циљна група задовољава своје културне потребе.

1.  Да би млади били у прилици да се информишу о садржајима које РТС 
3 нуди, он мора бити знатно заступљенији на друштвеним мрежама. 
Такође, формате оглашавања треба уобличити тако да се публика 
заинтересује за оно што им је пласирано.

2.  Фејсбук представља користан „алат”, путем којег се на прави 
начин може допрети до великог броја појединаца. Зато треба 
искористити све његове потенцијале. За Фејсбук предлажемо 
краће формате најава. Интернетом путем шерова и лајкова нај-
брже путују фотографије, мемови и други визуелни садржаји. То 
је потенцијал који се може искористити тако што ће се потенци-
рати објаве дневног програма, са визуелно наглашеним сегмен-
тима најзанимљивијег дела програма.

3.  Осим тога, због специфичности друштвених мрежа, потребно је 
повећати интересовање за саму Фејсбук страну, што би довело до 
видљивости РТС 3 и подстакло повећање гледаности. Једна од успе-
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шних тактика за прикупљање пратилаца јесте објављивање кратких 
занимљивости (у овом случају у вези са културом и уметношћу).

4.  За продорнију и препознатљивију кампању на Фејсбуку предлаже-
мо минимална улагања у страницу на тој друштвеној мрежи, јер 
уз помоћ „паблишинг” алата видљивост постова је загарантована, а 
страница постаје посећенија. Такође, овај алат нам пружа могућ-
ност прецизног таргетирања одређене старосне групе.

5.  С друге стране, препоруке одређених културних дешавања или 
емисија на РТС 3 од стране признатих личности са наше културне 
сцене (нпр. Сергеј Трифуновић вам препоручује да вечерас погледа-
те „Аиду” на РТС 3) могу бити од велике користи. Млади имају тен-
денцију да имитирају своје идоле, а препоруку омиљених уметника 
третирају као мерило квалитета.

6.  Још један од облика објава интересантних младима јесу трејлери, 
кратке објаве у форми видео-клипова, који би били даље дистрибу-
ирани на друштвеним мрежама (Јутјуб, Фејсбук). Такав видео-мате-
ријал (не дужи од 45 секунди) пружао би преглед најатрактивнијих 
сегмената емисије, програма, уз информације о томе шта и када ће 
бити емитовано. Комбинацијом друштвених мрежа попут Јутјуба и 
Фејсбука повећавамо домет поруке усмерене ка циљној групи.

7.  Један од занемарених ресурса друштвених мрежа је у овом случају 
Инстаграм. То је друштвена мрежа друга по распрострањености 
међу младом популацијом, где се трендови стварају за врло кратко 
време. Ту се отвара могућност сличних фото-објава као и на Фејсбу-
ку, а за ширење публике погодно је постављати визуелне занимљи-
вости. У сваком случају, потребно је повећати присутност на дру-
штвеним мрежама и садржаје за објаву креирати тако да заинтере-
сују циљну групу.

8.  Пожељно би било и прилагодити РТС портал млађој публици. Иде-
ја је да се у оквиру дела портала РТС 3 одвоји одељак са најавама 
културних дешавања, омладинско стваралаштво, популарна кул-
тура и томе слично. Као и да се програм, осим у класичној форми 
распореда емитовања, подели по тематским целинама (балет, опе-
ра, документарни филм…), како би онај који приступа сајту имао 
лакши приступ управо оним садржајима који га интересују.

Што се тиче програмске шеме, иако РТС 3 као специјализовани канал 
има „везане руке” што се тиче капиталних измена, ипак простор постоји 
за прилагођавање млађој публици. Термини који нису строго резервисани 
за класичну и џез музику, остављају прилику за приказивање културних 
садржаја намењених младима. Припадници циљне групе који су попуња-
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вали анкету приказану у анализи показали су афинитет посебно према 
документарним филмовима, едукативним садржајима о култури и умет-
ности, али и садржајима окренутим популарној култури. Неке од постоје-
ћих емисија са РТС 1 и РТС 2 требало би емитовати на РТС 3 („Културни 
дневник”, „Бунт”, „Недељом увече”, „Три боје звука”, снимци са фестивала 
ЕXIТ…). Посебно треба обратити пажњу на термине у којим млади најче-
шће проводе време пред телевизијским екранима, а наша анкета је при-
казала да су то радни дани увече. Требало би, осим концерата и снимака 
сценских уметности, увести кратке, десетоминутне формате едукативног 
карактера, који би као својеврсне најаве у току дана били увод у оно што 
ће бити емитовано касније. У анкети је показан и степен интересовања за 
дела српских стваралаца, што се може спровести на два начина:

1.  Унапредити постојећу сарадњу са установама културе и прено-
сити више програма из земље.

2.  Организовати културне догађаје у оним локалним самоуправама у 
којим их нема или их је веома мало. Догађаје искористити као про-
моцију РТС 3 (потенцијално их и преносити уживо). То нам оста-
вља могућност да приђемо публици на начин који се показао де-
лотворним у пракси и у другим областима његове употребе (Event 
Мanagement).

Један од најотворенијих приступа публици јесте расписивање кон-
курса за омладинско стваралаштво и студентске праксе. Конкурсима за 
стваралаштво младих РТС 3 би могао да дође до материјала који би одго-
варао публици, а ауторима би значило да њихови радови буду приказани 
на ТВ каналу са националном фреквенцијом. С друге стране, студентски 
конкурси за праксе пружају прилику младима да стекну искуство у сво-
јим професијама (новинарство, маркетинг, продукција, монтажа, сцено-
графија, графички дизајн…), а РТС 3 добија константан прилив младих 
са свежим идејама и управо они могу бити ти који ће дизајнирати и кре-
ирати садржаје за промоцију на друштвеним мрежама, будући да су и 
сами припадници циљне групе са увидом у потребе својих вршњака.

Осим свега наведеног, позабавили смо се и идејним решењима за 
телевизијске рекламе које би требало интензивирати, узевши у обзир 
потенцијал РТС 1 и РТС 2.

Осим тога, потребно је размотрити и увођење опције гледања програма 
„уназад” (уколико за то постоје техничке могућности), јер ће у том случају 
већина моћи да приступи оном делу дневног програма који их занима.

Уколико финансијски план буде дозвољавао, најбољи облик класич-
ног рекламирања намењен нашој циљној групи јесте оглашавање у ГСП-
у, јер се управо млади најфреквентније возе градским превозом.
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2.1. Имплементација и ефекти решења

Имплементација предлога решења је економична у том смислу да не 
захтева пуно непланираних трошкова. Како се решење највише заснива 
на онлајн маркетингу и искоришћавању постојећих капацитета, трошкови 
оглашавања су сведени на минимум. Једина крупнија ставка у трошковима 
оглашавања може представљати рекламирање у возилима градског сао-
браћаја, док употреба плаћених реклама на Фејсбуку не кошта више од 100 
евра за интензивну једномесечну кампању, којом би се подигла видљивост, 
увећао број „лајкова” и допрло до већег броја припадника циљне групе. Све 
ове активности могу почети одмах по одобравању решења, и даље само 
бити контролисане.

И студентске праксе предложене у решењу су предвиђене ради умањења 
трошкова, али и да би се добио аутентичан увид у свет младих. Тиме што се 
младима пружа прилика да учествују у пракси, на основу њиховог ентузи-
јазма добија се прилив идеја и нових решења за будуће кампање.

Потенцијални трошкови продукције који би се јавили са креирањем 
потпуно нових садржаја зависе од расположивих средстава самог РТС-а 
у које немамо увид, али будући да РТС 3 на располагању има Студио 6 и 
друге капацитете, ни то не би захтевало превелика улагања за добијање 
квалитетног програма.

Један од најочигледнијих ефеката решења биће већа видљивост РТС 
3 на интернету и уопште подигнута свест младих о квалитету програма 
који им се нуди на телевизијском каналу са националном покривеношћу. 
Биће успостављени канали комуникације отворени за интеракцију са 
публиком, прилагођени циљној групи, које после треба само одржавати 
и освежавати уз минимална улагања.

Млади ће бити укључени у креирање програма намењеног њима, 
што не само да ће помоћи у прилагођавању програма жељеној публици, 
већ ће нове и свеже идеје бити доступне и запосленима на РТС 3. Уз то, 
младима ће бити пружена прилика да стекну искуства, која данас нису у 
прилици да стекну у једној реномираној медијској кући.

Осим тога, млади ће бити укључени у културне токове, а неки ће 
имати прилику да се прикажу публици, што је данас тешко постићи. 
Уопште, снажнијим учешћем младих у креирању културних политика 
и на микро и на макро нивоу, подиже се квалитет културног живота у 
националном оквиру.
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Закључак

Млађа телевизијска публика – као циљна група предвиђена овом сту-
дијом случаја – добро је препозната као кључна у развоју културних потреба 
гра ђана Србије у дужој перспективи. Међутим, отежавајуће околности до-
но се нове технологије – тј. одвајање публике од ТВ екрана (посебно оних 
генерација који се већ рађају у свету импрегнираном новим технологијама), 
затим разноврсност и доступност културних производа на интернету у сва-
ко доба, али и блага апатија грађана чији развој културних потреба спутава 
економски фактор.

Међутим, нове технологије, колико отежавају приступ циљној публици, 
толико нам олакшавају да на нове и креативне начине поново допремо до 
ње. Ова студија је показала спремност младих да прате културне догађаје на 
телевизији, а интернет користе као ресурс скоро неограничених могућности 
који пружа прилику да скоро бесплатно или уз минимална улагања допремо 
до публике.

Наравно, осим привлачења публике, потребно је задржати је и него-
вати је, зато је нужно прилагодити програмску шему потребама циљне 
групе, а остати у оквиру концепта самог канала. Културна сцена Репу-
блике Србије и могућности које она пружа, дају нам за право да чврсто 
верујемо у успех наших идеја.
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