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УЛА ГА ЊЕ У РАЗ ВОЈ ТЕЛЕ ВИ ЗИЈ СКИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА 
КРОЗ ИМПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈУ ИНО ВА ЦИ ЈА  

И КРЕ А ТИВ НО СТИ У САВРЕ МЕ НИМ ДРУ шТВЕ НИМ  
И МЕДИЈ СКИМ УСЛО ВИ МА

Саже так: Теле ви зиј ска пред у зе ћа су неза мен љи ви твор ци мишље ња, али 
и спро вод ни ци разно вр сног инфор ма тив ног мате ри ја ла до сег мен та јав но сти 
који су важни за сва ку озбиљ ну орга ни за ци ју. Раз вој меди ја и кому ни ка ци о них 
тех но ло ги ја дово ди до при ме не нових мето да и уво ђе ња ино ва ци ја. Оне воде 
ка нови на ма, кре и ра њу новог начи на и реше ња који ће појед но ста ви ти и уна-
пре ди ти њихов реа ли тет и одве сти их жеље ни корак напред.

Аутор овог рада исти че зна чај ино ва ци ја у теле ви зиј ским пред у зе ћи ма. 
Кроз резул та те спро ве де ног истра жи ва ња на тери то ри ји Срби је, рад при ка-
зу је коли ко и у којим вре мен ским пери о ди ма се ради на ино ва ци ја ма, као и 
коли ко се ради на под сти ца њу и моти ва ци ји запо сле них да испо ља ва ју сво је 
кре а тив не вешти не. Тако ђе, виде ће се коли ко се ула же у раз вој, запо сле не и 
која сред ства се нај че шће кори сте. Да ли посто ји сарад ња изме ђу теле ви зиј-
ских пред у зе ћа и висо ко о бра зов них инсти ту ци ја и на који начин се оства-
ру је, а све у функ ци ји импле мен та ци је ино ва ци ја која води раз во ју теле ви зиј-
ских пред у зе ћа.

Кључ не речи: ТЕЛЕ ВИ ЗИ ЈА, ТЕЛЕ ВИ ЗИЈ СКА ПРЕД У ЗЕ ЋА, МЕДИ ЈИ, 
РАЗ ВОЈ МЕДИ ЈА, ИНО ВА ЦИ ЈЕ.
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Увод

Савре ме но доба је про ме ни ло тра ди ци о на лан при ступ у посло ва њу 
и прак си теле ви зиј ских пред у зе ћа. Са раз во јем кому ни ка ци о не тех но-
ло ги је, у теле ви зиј ским пред у зе ћи ма се при ме њу ју нове мето де и уво-
де ино ва ци је. Про цес ино ва ци је је често зами шљен као засе бан фено-
мен који допри но си кон ку рент но сти и раз во ју орга ни за ци је на раз ли-
чи те начи не (Daman po ur, 2010: 996-1010). Импле мен та ци ја ино ва ци ја у 
медиј ским орга ни за ци ја ма је у почет ку наи шла на него до ва ње, али су 
нове тех но ло ги је брзо инте гри са ле нај вред ни је карак те ри сти ке кла сич-
них меди ја.

Ино ва ци је и кре а тив ност из пери о да у пери од има ју све већу импле-
мен та ци ју у медиј ским орга ни за ци ја ма и воде ка бољим резул та ти ма. 
Раз вој тех но ло ги ја и про ме на начи на раз ми шља ња дове ли су до круп них 
про ме на у све ту (Xu, Ric kards, 2007). Ино ва ци је поста ју све сло же ни је 
због про ме не потре бе кори сни ка, вели ким при ти ском кон ку рен ци је и 
брзим тех но ло шким про ме на ма.

У ери савре ме не инфор ми са но сти, теле ви зи ја пред ста вља темељ који 
је угра ђен у све поре дру штва. У доба екс пан зи је и раз во ја савре ме них 
тех но ло шких изу ма теле ви зи ја зау зи ма јед но од воде ћих места у сфе ри 
наци о нал них меди ја. Раз во јем инфор ма ци о них тех но ло ги ја, теле ви зи ја 
се раз ви ја и тежи да кроз све већи број про гра ма буде зани мљи ви ја.

Теле ви зи ја је нај мла ђе, нај у ти цај ни је и нај по пу лар ни је сред ство 
масов ног кому ни ци ра ња. Изра стао из колев ке ради ја и штам пе, овај 
медиј је толи ко изме нио начи не живо та мили о на људи да се раз вој циви-
ли за ци је којој при па да мо може поде ли ти на пери од до поја ве теле ви зи је 
и онај после ње (Павло вић, 2004: 185)

Теле ви зи ја пред ста вља елек трон ски ауди о ви зу ел ни медиј масов ног 
кому ни ци ра ња којим је могу ће син хро но и/или асин хро но посре до ва ти 
ствар ност (Миле тић, Миле тић, 2012: 330)

Поред држав не теле ви зи је или теле ви зи је као јав ног медиј ског сер-
ви са посто је и дечи ја теле ви зи ја, омла дин ска теле ви зи ја, послов на 
теле ви зи ја, интер на теле ве зи ја (теле ви зи ја затво ре ног кру га, каблов ска 
теле ви зи ја сате лит ска теле ви зи ја (за пре кри ва ње већих тери то ри ја неке 
држа ве или све та) итд (Павло вић, 2004: 188). Узи ма ју ћи у обзир вели чи-
ну теле ви зиј ске публи ке и про стор на којем је могу ће гле да ти и слу ша ти 
одре ђе ни теле ви зиј ски про грам, пре по зна ју се локал на, наци о нал на и 
гло бал на теле ви зиј ска пред у зе ћа (Миле тић, Миле тић, 2012: 339). 

Тра ди ци о нал ни медиј, као што је теле ви зи ја, пред ста вља јед но смер-
ну плат фор му за пла си ра ње пору ка, које, често, карак те ри ше и неже ље-
но пре ки да ње пажње и актив но сти људи који их пра те.
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Теле ви зиј ско пред у зе ће је нај сло же ни је медиј ско пред у зе ће чија је 
основ на делат ност при пре ма, про дук ци ја, еми то ва ње про да ја и, у одре-
ђе ним медисјким систе ми ма, дисе ми нан ци ја раз ли чи тих теле ви зиј ских 
садр жа ја, еми си ја и про гра ма (Миле тић, Миле тић, 2012: 339). 

Теле ви зи је би тре ба ле да спро во де ино ва ци је које пред ста вља ју сис-
тем орга ни зо ва них и свр сис ход них актив но сти усме ре них на ства ра ње 
про ме на (нови про из вод, про из вод ни про цес, огра ни за ци о на струк ту-
ра, стил упра вља ња) и у сушти ни уна пре ђу ју тех но ло ги је које наста ју 
при ме ном соп стве них или туђих резул та та науч но-истра жи вач ког рада, 
откри ћа и сазна ња кроз соп стве ни кон цепт, иде ју или метод за њено ства-
ра ње, које са одго ва ра ју ћом вред но шћу пла си ра ју на тржи ште.

Ула га њем у ино ва тив ност сво јих про из во да и услу га поспе шу је се и 
раз вој, што под ра зу ме ва про ме не у пред у зе ћу које доно се побољ ша ње 
буду ћег функ ци о ни са ња, изме ну струк ту ре буду ће про из вод ње и посло-
ва ња уоп ште.

Рад при ка зу је подат ке који се одно се на ула га ње од стра не теле ви-
зиј ских пред у зе ћа у соп стве ни раз вој. Тако ђе, обу хва ће ни су пода ци који 
пока зу ју на које начи не спро во де ула га ња за пости за ње што бољег ква-
ли те та у сфе ри свог посло ва ња. У првом делу рада обра ђен је тео риј ски 
део који се одно си на раз вој меди ја. У дру гом делу при ка зан је метод 
спро во ђе ња истра жи ва ња, обра ђе ни резул та ти и закључ ци који из тога 
про из и ла зе.

1.Развојмедија

Раз вој нових меди ја, првен стве но Интер не та, пру жа кори сни ци ма 
пот пу но нове врсте услу га. Довео је до пове зи ва ња и обје ди ња ва кла сич-
них меди ја и зна чај но је про ме нио гло бал ну медиј ску сце ну. Довео је до 
новог прав ца раз во ја меди ја (Трпов ски, 2012: 205-216). 

Писа ни пред ме ти посто је ско ро три хиља де годи на, што зна чи да 
је отпри ли ке толи ко ста ра и меди јас фе ра. Меди ји посто је од вре ме на у 
коме су наста ле прве инфор ма ци је за пре но ше ње (Павло вић, 2004: 140).

Када погле да мо исто риј ски оквир на раз вој меди ја може мо рећи да 
он почи ње у седам на е стом веку. Почи ње откри ћем штам пар ске маши не 
и поја вом штам па не књи ге, али када је реч о широ кој рас про стра ње но-
сти и тре нут ној кому ни ка ци ји, поче так пред ста вља ју прве комер ци јал не 
нови не. Леци и дру ги штам па ни мате ри ја ли са при ват ним огла си ма и 
наја ва ма локал них дога ђа ја, попут сај мо ва и пија ца, били су у опти ца ју, 
а прве забе ле же не нови не поја ви ле су се у Немач кој 1609. годи не. Прве 
днев не нови не у Вели кој Бри та ни ји Daily Cou ri er поја ви ле су се 1702. 
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годи не и махом су се састо ја ле од огла са. Није про шло мно го, али за сва-
ку раз ви је ну земљу посто ја ло је нео п ход но да има барем јед не наци о нал-
не нови не. Нај ста ри ји срп ски днев ни лист је „Поли ти ка” који изла зи од 
1904. годи не. 

Осам на е сти век доно си штам па ње часо пи са (позна ти и као „пери о ди-
ци”) који су у почет ку били наме ње ни дома ћин ству сред ње кла се, да би 
касни је поста ли све спе ци ја ли зо ва ни ји и бави ли се свим могу ћим начи ни-
ма разо но де и инте ре со ва њи ма, као и теку ћим пита њи ма и поли ти ком. 

Пери од интен зив ног еко ном ског, инду стриј ског и тех но ло шког раз во-
ја у два де се том веку ути че и на раз вој меди ја. Два де се тих годи на два де-
се тог века дола зи до поја ве ради ја, као и поја ве визу ел них меди ја, попут 
фото гра фи је и фил ма. Затим 1936. годи не дола зи до поја ве теле ви зи је 
Би-Би-Си у Вели кој Бри та ни ји, а од 1938. кре нуо је екс пе ри мен тал ни ТВ-
про грам у Немач кој. Руси ја се увр сти ла у ред зема ља с теле ви зи јом 1938, 
а САД 1939. годи не (Павло вић, 2004: 185). Дру ги свет ски рат спу та ва њен 
раз вој, тако да је тек од педе се тих зна ча јан број дома ћин ста ва почео да 
доби ја теле ви зиј ске уре ђа је. У Срби ји први дома ћи ТВ-про грам еми то-
ван је 1956. 

У про те клих два де сет годи на сли ка меди ја се све више ком пли ку је 
и већи на меди ја који су наста ли током овог пери о да поста ли су позна ти 
као „нови меди ји”. Суштин ска карак те ри сти ка „нових меди ја” јесте да 
повла че раз ли ку изме ђу ком пју тер ских меди ја и радио-дифу зних меди-
ја, попут ради ја и теле ви зи је. 

Раз вој меди ја и ино ва ци ја у окви ру инфор ма ци о но кому ни ка ци о них 
тех но ло ги ја води до Интер не та, новог меди ја који је изнад свих дру гих 
нових меди ја. Интер нет је сада толи ко огро ман да је поста ло уоби ча је-
но да гово ри мо о меди ји ма који се нала зе на мре жи. Струч ња ци за нове 
меди је тако ђе раз ли ку ју две јасне фазе веб-тех но ло ги је, веб 1.0 и веб 2.0, 
при чему се дру ги израз кори сти за меди је који су се поја ви ли сре ди ном 
и кра јем прве деце ни је два де сет првог века, као што су Second Life, сај то-
ви за дру штве но умре жа ва ње и бло го ви. 

Ста ри меди ји су уста но ви ли сво је при су ство у окви ру нових меди ја. 
Тако су нови не, радио и ТВ ста ни це раз ви ле сво је „onli ne“ екви ва лен те, 
који су поста ли под јед на ко бит ни као и њихо ви „offli ne” пан да ни. 

2.Методистраживања

Истра жи ва ње у теле ви зиј ским пред у зе ћи ма је спро ве де но у пери о ду 
од апри ла до јуна 2013. годи не на тери то ри ји Срби је. Истра жи ва њем је 
обу хва ће но 19 теле ви зиј ских пред у зе ћа.
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У истра жи ва њу као глав ни истра жи вач ки инстру мент кори шћен је 
упит ник, који се састо јао од низа пита ња на која су одго ва ра ли пред став-
ни ци анке ти ра них пред у зе ћа. Истра жи ва ње је било бази ра но на анке ти-
ра њу руко вод ства и запо сле них који су рас по ла га ли потреб ним инфор-
ма ци ја ма и могли да одго во ре на поста вље на пита ња. Пита ња у упит ни-
ку су била затво ре ног и отво ре ног типа, и било их је укуп но 15, што може 
да се види на сли ци 1 и 2.

Слика1:Упит ник
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Током самог при ку пља ња пода та ка било је доста поте шко ћа, па и огра-
ни че ња која су веза на за ово истра жи ва ње, које про ис ти чу из кул ту ре 
анке ти ра ња. По савре ме ним сазна њи ма истра жи ва чи се све више кре ћу 
од пост по зи ти ви зма ка кон струк ти ви зму и поста ју више етич ни, са више 
поли тич ке мудро сти и пра вич но сти у пред ста вља њу гла со ва оних који уче-
ству ју у испи ти ва њу (Edu ca tors; Wal la ce, Taylor, 2007). Нажа лост, у Срби ји 
нисмо још увек сти гли до тог ста ди ју ма истра жи вач ке кул ту ре. У вели ком 
бро ју слу ча је ва је дошло до отпо ра и одби ја ња испи та ни ка да уче ству ју у 
истра жи ва њу. Запо сле ни у пред у зе ћи ма и када при ста ну на сарад њу, доста 
тешко дају инфор ма ци је о посло ва њу, те су могу ћи и неис кре ни одго во ри.

3.Резултатиистраживања

Резул та ти истра жи ва ња до којих се дошло обра дом пода та ка пред-
ста вље ни су кроз табе лар не и гра фич ке при ка зе који сле де.

Табе ла 1 при ка зу је основ не подат ке који су веза ни за про се чан, 
мини ма лан и мак си ма лан број запо сле них у анке ти ра ним теле ви зиј-
ским пред у зе ћи ма. Про се чан број запо сле них у овим пред у зе ћи ма је 
278. Ина че, у Срби ји је послед њих годи на при сут на тен ден ци ја пове ћа-
ња неза по сле но сти у свим сфе ра ма посло ва ња, што потвр ђу је Репу блич-
ки завод за ста ти сти ку. Пре ма њихо вим пода ци ма сто па неза по сле но-

Слика2:Упит ник
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сти сада изно си 24,1% што је пора жа ва ју ћа чиње ни ца када се упо ре ди са 
прет ход ним пери о дом из 2008. годи не (још тада је Срби ја има ла нај ви шу 
сто пу неза по сле но сти ста нов ни штва (14%) у поре ђе њу са Европ ском уни-
јом, земља ма Евро-зоне, као и земља ма у окру же њу).

Уку пан број  
анке ти ра них  

пред у зе ћа 

Про се чан број запо-
сле них  

у пред у зе ћи ма

Мини мал ни број 
запо сле них

Мак си мал ни број 
запо сле них

19 278,11 3 3200

Табела1:Број запо сле них у пред у зе ћи ма

Про се чан број  
висо ко ква ли фи ко ва них  

рад ни ка

Мини мал ни број  
висо ко ква ли фи ко ва них 

рад ни ка

Мак си мал ни број  
висо ко ква ли фи ко ва них 

рад ни ка

82,6 1 539

Табела2:Број висо ко ква ли фи ко ва них рад ни ка

Број пред-
у зе ћа која 
спро во де 
ино ва ци је

Про це нат 
у одно су 

на уку пан 
број анке-
ти ра них 

пред у зе ћа

Број пред-
у зе ћа која 
врше изме-
не карак-
те ри сти ка 
посто је ћих 
про из во-
да/услу га

Про це нат 
у одно су 

на уку пан 
број анке-
ти ра них 

пред у зе ћа

Број пред-
у зе ћа која 
уво де пот-
пу но нове 
про из во-
де/услу ге

Про це нат 
у одно су 

на уку пан 
број анке-
ти ра них 

пред у зе ћа 

Ме сеч но 3 15,8 4 21,1 1 5,3

Тро ме сеч но 4 21,1 2 10,5 2 10,5

Шесто ме-
сеч но

4 21,1 3 15,8 4 21,1

Годи шње 3 15,8 4 21,1 6 31,57

на пет  
годи на

0 0 0 0 0 0

Сва ко днев-
но

2 10,5 3 15,8 2 10,5

или  по 
потре би

3 15,8 5 26,3 4 21,1

Табела3:Спро во ђе ње ино ва ци ја у теле ви зиј ским пред у зе ћи ма 

(Извори табела: истра жи ва ња ауто ра)
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У табе ли 2 види се број висо ко ква ли фи ко ва них рад ни ка. Про се чан 
број висо ко ква ли фи ко ва них рад ни ка у анке ти ра ним пред у зе ћи ма изно си 
83. Док у табе ли 3 може мо виде ти број и про це нат пред у зе ћа која спро во де 
ино ва ци је у одре ђе ном вре мен ском пери о ду.

Стан дард на деви ја ци ја, као зна чај ни ста ти стич ки пода так, нам гово-
ри, коли ко у про се ку еле мен ти ску па одсту па ју од арит ме тич ке сре ди не 
ску па. У овом слу ча ју она изно си за број пред у зе ћа која спро во де ино ва-
ци је 1.380131, што пока зу је да при бли жно исти број пред у зе ћа спро во ди 
ино ва ци је сва ко днев но, као и на месеч ном, тро ме сеч ном, шесто ме сеч-
ном, годи шњем, пето го ди шњем нивоу или по потре би.

Стан дард на деви ја ци ја за број пред у зе ћа која врше изме не карак те-
ри сти ка посто је ћих про из во да/услу га изно си 1.632993, а за број пред у зе-
ћа која уво де пот пу но нове про из во де/услу ге изно си 2.058663.

На 1. гра фи ку је при ка за но коли ко анке ти ра на пред у зе ћа раде на 
ино ва ци ја ма услу га, коли ко њих поне кад уво ди ино ва ци је, а коли ко њих 
ника да. Пода ци су дати у про цен ти ма.

На гра фич ком при ка зу 1 може мо виде ти да теле ви зиј ска пред у зе ћа 
спро во де ино ва ци је услу га. Од укуп ног бро ја анке ти ра них пред у зе ћа сви 
спро во де ино ва ци је и то 68% се изја сни ло са „да”, а 32% да то поне кад ради. 
Ино ва ци је су данас нео п ход не и има ју вели ки зна чај у посло ва њу пред у зе-
ћа. Оне пома жу пред у зе ћи ма да се адап ти ра ју на про мен љи во окру же ње. 
Што је већи број интер ак ци ја изме ђу пред у зе ћа и окру же ња кроз раз ли-
чи те ино ва ци о не про гра ме, то су оне спо соб ни је за опста нак и раз вој. 

Раз вој ни про гра ми тре ба да обез бе де услу ге које ће се раз ли ко ва ти 
од оних које нуде кон ку рен ти по супер и ор ној вред но сти коју пру жа ју 
и на осно ву уоча ва ња кључ них кри те ри ју ма које тре ба да испу ни нова 
услу га. Они се упра во и оства ру ју ино ва ци ја ма (Кома зец, Петро вић-
Лаза ре вић, 2007: 241). 

График1:Засту пље ност ино ва ци ја у теле ви зиј ским пред у зе ћи ма
(Извор: истра жи ва ња ауто ра)
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На који вре мен ски пери од теле ви зиј ска пред у зе ћа врше ино ва ци је 
може мо виде ти у гра фич ким при ка зи ма који сле де. Ту се пра ви раз ли ка 
изме ђу вре мен ског пери о да који се одно си на спро во ђе ње мањих изме-
на у посто је ћим про из во ди ма/услу га ма, и вре мен ског пери о да који се 
одно си на уво ђе ње пот пу но нових про из во да/услу га. 

График2:Вре мен ски пери од на који теле ви зиј ска пред у зе ћа спро во де 
мање изме не посто је ћих про из во да/услу га

(Извор: Истра жи ва ња ауто ра) 

График3:Вре мен ски пери од на који теле ви зиј ска пред у зе ћа уво де  
пот пу но нове про из во да/услу ге
(Извор: Истра жи ва ња ауто ра)
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Нај че шћи вре мен ски пери од који су наве ла теле ви зиј ска пред у зе-
ћа да спро во де мање изме не посто је ћих про из во да/услу га је 26%, док за 
уво ђе ње пот пу но нових про из во да и услу га су наве ли да уво де 32% на 
годи шњем нивоу. 

Табе ла 4 при ка зу је изво ре финан си ра ња раз во ја у теле ви зиј ским пред-
у зе ћи ма. Посма тра ју се финан си ра ње из соп стве них финан сиј ских сред-
ста ва, кре ди та, дона ци ја и про гра ма. Види мо да се ова пред у зе ћа нај че шће 
осла ња ју на соп стве на финан сиј ска сред ства. У овом при ме ру изу зи ма мо 
Јав ни медиј ски сер вис који се уз финан си ра ње из комер ци јал них изво ра, 
одно сно рекла ма, финан си ра и путем радио-теле ви зиј ске прет пла те коју 
пла ћа ју гра ђа ни. Данас, надок на ду за финан си ра ње Јав ног сер ви са пла ћа 
про сеч но 1,4 мили о на дома ћин ста ва у Срби ји (извор: www.rts.rs, 2013)

Сред ства за 
финан си ра ње 
раз во ја обез-
бе ђу ју се из:

Број пред у зе ћа који 
је одго во рио са:

Про се чан број у 
одно су на уку пан 
број анке ти ра них 

пред у зе ћа 

Број пред-
у зе ћа који 
није одго-
во рио на 
пита ње

Про це нат 
пред у зе ћа 
који није 

одго во рио 
на пита ње

Да Поне кад Не Да Поне кад Не

Соп стве них 
финан сиј ских 

сред ста ва

18 1 0 94,7 5,3 0 0 0

Кре ди та 2 2 15 10,5 10,5 78,9 0 0
Дона ци ја и 
про гра ма

2 4 13 10,5 21,1 68,4 0 0

Табела4:Изво ри финан си ра ња про гра ма раз во ја  
у теле ви зиј ским пред у зе ћи ма
(Извор: истра жи ва ња ауто ра)

Табе ла 5 при ка зу је да анке ти ра на пред у зе ћа у про се ку издва ја ју 18% 
из укуп ног про фи та за раз вој. 

Про се чан про-
це нат који се 

издва ја из укуп-
ног про фи та за 

раз вој

Мини ма лан 
про це нат који 
се издва ја из 

укуп ног про фи-
та за раз вој

Мак си ма лан 
про це нат који 
се издва ја из 

укуп ног про фи-
та за раз вој

Број пред у зе ћа 
који није одго-
во рио на пита-

ње

Про це нат пред-
у зе ћа који није 
одго во рио на 

пита ње

17,6 5 100 9 47,4

Табела5:Про це нат про фи та који се издва ја за раз вој
(Извор: истра жи ва ња ауто ра)
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Коли ко теле ви зиј ска пред у зе ћа моти ви шу запо сле не да испо ља ва ју кре-
а тив не вешти не може се виде ти у сле де ћој табе ли и гра фич ком при ка зу број 
4. Они раде на под сти ца њу и моти ви са њу запо сле них да испо ља ва ју кре а тив-
не вешти не, 79% се изја сни ло са „да“, 16% са „поне кад“, док са „не“ 5%. 

Број пред у зе ћа који под сти че и моти ви ше запо сле не да уче ству ју  
у кре а тив но сти одго во ри ло са: 

ДА ПО НЕ КАД НЕ
15 3 1

Про це нат у одно су на уку пан број анке ти ра них пред у зе ћа који ради на под сти ца њу 
запо сле них да уче ству ју у кре а тив но сти 

ДА ПО НЕ КАД НЕ
78,9 15,8 5,3

Табела6:Засту пље ност кре а тив но сти у теле ви зиј ским пред у зе ћи ма
(Извор: Истра жи ва ња ауто ра)

Кре а тив ност под ра зу ме ва спо соб ност ства ра ња нових и кори сних иде-
ја, а нео п ход на је у свим фаза ма ино ва тив ног про це са. Може се схва ти ти 
као про цес рађа ња иде ја, а ино ва ци ја про цес којим се оне пре во де у могу ћа 
реше ња. Да би запо сле ни могли да испо ља ва ју кре а тив не вешти не важна 
је кул ту ра и струк ту ра орга ни за ци је, али и моти ва ци ја запо сле них. Запо-
сле ни тре ба да буду моти ви са ни за иска зи ва ње иде ја али и награ ђе ни за 
допри нос који дају. Иде је могу да буду резул тат кре а тив но сти соп стве них 
рад ни ка, али и спољ них сарад ни ка. Тре ба да се при ку пља ју и при ме њу ју у 
орга ни за ци ји (Кома зец, Петро вић-Лаза ре вић, 2007: 277-279).

Ула га ње у зна ње и уна пре ђе ње запо сле них је при ка за но у табе ли 7. 
Ана ли зи ра но је коли ко пред у зе ћа ула жу у запо сле не путем кур се ва, 
обу ке, тре нин га и додат них спе ци ја ли за ци ја. Нај ве ћи про це нат пред у-

График4:Под сти ца ње и моти ви са ње запо сле них да испо ља ва ју кре а тив ност
(Извор: истра жи ва ња ауто ра)
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зе ћа се изја снио да ула же у додат не обу ке, 47%, док нај ма ње ула жу у 
додат не спе ци ја ли за ци је, 57% се изја сни ло са „не”.

Када се тржи ште мења, раз ви ја ју се мно го број не тех но ло ги је, кон ку-
рен ти умно жа ва ју, а про из во ди убр зо заста ре ва ју. У таквим окол но сти ма 
успе шна пред у зе ћа су она која кон ти ну и ра но ства ра ју ново зна ње које брзо 
шире у сво јим орга ни за ци ја ма и брзо се поја вљу ју са новим тех но ло ги ја ма 
и про из во ди ма. То су пред у зе ћа која има ју спо соб ност да брзо реа гу ју на 
зах те ве гле да ла ца, да ства ра ју нова тржи шта, као и да брзо раз ви ја ју нове 
про из во де. Логи чан редо след поте за јесте: ства ра ње зна ња - кон ти ну и ра-
но ино ви ра ње - кон ку рент на пред ност (Hamel, G., C.K. Pra ha lad, 1996).

Пред у зе ћа 
која ула жу у 
зна ње и уна-

пре ђе ње запо-
сле них путем:

Број пред у зе ћа који 
је одго во рио са:

Про це нат анке ти ра-
них пред у зе ћа који 

је одго во рио са:

Број пред-
у зе ћа који 
није одго-
во рио на 
пита ње 

Про це нат 
пред у зе ћа 
који није 

одго во рио 
на пита ње 

ДА ПО НЕ-
КАД 

НЕ ДА ПО НЕ-
КАД 

НЕ 

Кур се ва 4 7 8 21 37 42 0 0

Обу ке 9 6 4 47 32 21 0 0

Тре нин га 3 6 10 16 32 52 0 0

Додат не спе-
ци ја ли за ци је

2 6 11 11 32 57 0 0

Табела7:Ула га ње у зна ње и уна пре ђе ње запо сле них
(Извор: истра жи ва ња ауто ра)

Број запо сле них 
који су посла ти на 
раз ли чи те видо ве 
обу ке по годи на ма

Про се чан број који 
финан си ра пред у

зе ћа 

Ми ни мал ни број 
финан си ра них запо

сле них

Мак си мал ни број 
финан си ра них запо

сле них

2012 16 1 86

2011 8,5 1 60

2010 10,4 1 60

2009 16 2 60

2008 19,7 1 126

Табела8:Сла ње запо сле них на раз ли чи те видо ве обу ке  
у пери о ду од 2008-2012.

(Извор: истра жи ва ња ауто ра)
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Табе ла 8 при ка зу је број запо сле них које пред у зе ће шаље на додат не 
видо ве обу ке у послед њих 5 годи на – у пери о ду од 2008. до 2012. годи-
не. Добар је пока за тељ да је тај број дра стич но пове ћан у 2012. годи ни у 
одно су на 2011.

Табе ла 9 при ка зу је пред у зе ћа која су финан си ра ла запо сле не у додат но 
шко ло ва ње. Посма тра се коли ко пред у зе ћа ула жу у обра зо ва ње сво јих рад-
ни ка и коли ко их финан си ра ју на мастер, спе ци ја ли стич ким или док тор-
ским сту ди ја ма. Нажа лост доми ни ра про це нат нега тив них одго во ра. Зна ње 
и инфор ма ци је су данас доми нан тан ресурс у посло ва њу пред у зе ћа. Један 
од основ них усло ва за раз вој ино ва ци ја је орга ни за ци о но уче ње, где су бит на 
два интер ак тив на про це са: један који води стал ном пове ћа њу фон да зна ња, 
а дру ги, којим се потвр ђу је у прак си (Кома зец, Петро вић-Лаза ре вић, 2007: 
270). Уче ње кроз прак су се одно си на ауто мат ски про цес које пред у зе ћа све 
више прак ти ку ју, самим тим, ефи ка сни ја су у оно ме што већ раде. Допу ња ва-
њем са зна њем које могу сте ћи ван пред у зе ћа омо гу ћа ва им да ура де нешто 
сасвим дру га чи је (Wesley M. Cohen; Daniel A. Levint hal, 1989: 569-596).

Пред у зе ћа 
која су у 

послед њих 
пет годи на 
финан си-
ра ла запо-
сле не на:

Број пред-
у зе ћа који 
је потврд-
но одго во-

рио

Про це нат 
потврд них 
одго во ра 

Број пред-
у зе ћа који 
је нега тив-
но одго во-

рио

Про це нат 
нега тив них 
одго во ра 

Број пред-
у зе ћа који 
није одго-

во ри о 

Про це нат 
оних који 
нису одго-
во ри ли на 

пита ње 

Ма стер 
сту ди је

4 22,2 14 77,8 1 5,3

Спе ци ја ли-
сич ке сту-

ди је

2 11,1 16 88,9 1 5,3

Док тор ске 
сту ди је

1 5,6 17 94,4 1 5,3

Табела9:Ула га ње у додат но шко ло ва ње запо сле них
(Извор: истра жи ва ња ауто ра)

Табе ла 10 при ка зу је број запо сле них које пред у зе ће финан си ра да се 
додат но шко лу ју у послед њих 5 годи на – у пери о ду од 2008. до 2012. годи-
не. Пока за те љи су мали што се види из табе ле. У 2010. годи ни издво је но је 
нај ви ше финан сиј ских сред ста ва за шко ло ва ње запо сле них. У про се ку је 
тада посла то 11 запо сле них, да би се тај број смањио наред них годи на.
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Број запо сле них 
које пред у зе ће 

финан си ра да сту
ди ра ју

Про се чан број запо
сле них које пред у
зе ће финан си ра да 

сту ди ра ју 

Мини мал ни број 
финан си ра них запо

сле них сту де на та

Мак си мал ни број 
финан си ра них запо

сле них сту де на та

2012 7,7 1 19

2011 5,7 1 13

2010 10,7 2 27

2009 15 3 27

2008 8,5 3 14

Табела10:Сла ње запо сле них на додат но шко ло ва ње  
у пери о ду од 2008-2012.

(Извор: истра жи ва ња ауто ра)

На пита ње које се одно си на нај че шће наво ђе не раз ло ге за додат но 
шко ло ва ње запо сле них, анке ти ра на пред у зе ћа су одго ва ра ла да је то 
због:

•	 побољ	ша	ња	про	гра	ма
•	 допри	но	са	запо	сле	них	даљем	раз	во	ју	нових	тех	но	ло	ги	ја
•	 потре	ба	финан	си	ра	ња	рада
•	 „Жели	мо	нај	ква	ли	тет	ни	је	људе	у	нашем	тиму”

Табе ла 11 при ка зу је сарад њу путем сту дент ске прак се која се оства-
ру је изме ђу висо ко о бра зов них инсти ту ци ја и теле ви зиј ских пред у зе ћа у 
послед њих пет годи на (2008-2012).

Сарад ња изме
ђу пред у зе ћа и 
висо ко о бра зов
них инсти ту ци ја 

у погле ду сту
дент ске прак се 
посто ја ла је у 

сле де ћим годи
на ма:

Про се чан број 
сту де на та који 
били на прак си 

Ми ни ма лан 
број сту де на та

Мак си ма лан 
број сту де на та

Про сеч но вре
ме тра ја ња у 

дани ма

2012 12,1 1 44 66
2011 20,3 2 44 108,2
2010 39,3 3 78 161,7
2009 12,3 3 31 161,7
2008 16 2 29 227,5

Табела11:Сарад ња изме ђу теле ви зиј ских пред у зе ћа и висо ко бра зов них 
инсти ту ци ја у погле ду сту дент ске прак се у пери о ду од 2008-2012.

(Извор: истра жи ва ња ауто ра)
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Нај ве ћи број сту де на та који су били на прак си у теле ви зиј ским пред у-
зе ћи ма био је 2010. годи не и у про се ку је изно сио 39. Тај број се сма њу је од 
те годи не, па је 2012. годи не у про се ку само 12 сту де на та било на прак си. 

Нај че шће наво ђе ни факул те ти са којих су дола зи ли сту ден ти на 
прак су:

•	 ФТН	–	Факул	тет	тех	нич	ких	нау	ка
•	 Факул	тет	без	бед	но	сти
•	 Еко	ном	ски	факул	тет
•	 Факул	тет	за	менаџ	мент
•	 Фило	зоф	ски	факул	тет
•	 ФОН	–	Факул	тет	орга	ни	за	ци	о	них	нау	ка
•	 ПМФ	–	При	род	номате	ма	тич	ки	факул	тет
•	 ФПН	–	Факул	тет	поли	тич	ких	нау	ка
•	 Мега	тренд	уни	вер	зи	тет	–	Факул	тет	за	кул	ту	ру	и	меди	је
•	 ФДУ	–	Факул	тет	драм	ских	умет	но	сти
•	 Спорт	ска	жур	на	ли	сти	ка
•	 Алу	–	Ака	де	ми	ја	лепих	умет	но	сти
•	 Бал	кан	Медиа	тим

Закључак

На осно ву овог истра жи ва ња дошло се до закључ ка да се теле ви зиј-
ска пред у зе ћа сусре ћу са раз ли чи тим про бле ми ма који ути чу на гло-
бал ни напре дак самог пред у зе ћа. Први и нај ве ћи про блем свих анке ти-
ра них теле ви зиј ских пред у зе ћа у Срби ји је лоша финан сиј ска ситу а ци ја 
која узро ку је низ дру гих про бле ма који изме ђу оста лог ути чу и на раз вој 
и ино ва тив ност про из во да/услу га. Из непо вољ не финан сиј ске ситу а ци је 
са којом се суо ча ва већи на пред у зе ћа про из и ла зи чиње ни ца да је гене-
рал но ниска сто па запо сле но сти.

С обзи ром на ниску сто пу запо сле но сти, засту пље ност висо ко ква ли-
фи ко ва них рад ни ка у пред у зе ћи ма је самим тим још мања. Сла ње рад-
ни ка на раз ли чи те видо ве уса вр ша ва ња је оне мо гу ће на што ути че на 
њихо ву моти ви са ност, кре а тив ност и даљи напре дак у раду.

Сарад ња изме ђу теле ви зиј ских пред у зе ћа и факул те та није на завид-
ном нивоу што дово ди до закључ ка да би у наред ном пери о ду обе стра не 
тре ба ле да пора де на реша ва њу овог наиз глед беза зле ног про бле ма, уко-
ли ко желе да напре ду ју и иду у корак са савре ме ним све том. 

Наме ра теле ви зиј ских пред у зе ћа би тре ба ла бити пру жа ње гле да о ци-
ма тач не инфор ма ци је, ква ли тет ну заба ву и пози тив но обра зо ва ње, нагла-
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ша ва ју ћи људ ске вред но сти са циљем да се у Срби ји ство ри уре ђе но и 
напред но дру штво. Теле ви зи је тре ба да има ју визи ју у којој би људи могли 
да виде себе у леп шем све тлу, бли жи Евро пи, а да ипак оста ну и даље бли-
ски вла сти том наци о нал ном иден ти те ту, све сни вла сти тих недо ста та ка и 
спо соб ни да их пре по зна ју и испра ве. Основ не вред но сти теле ви зи је тре-
ба да буду хра брост и неза ви сност, спо соб ност да брзо и на вре ме реа гу ју 
на про ме не, инвен тив ност и ино ва тив ност. Иако се већи на теле ви зиј ских 
пред у зе ћа слу жи поли тич ким стран ка ма и публи ци нуде плит ку заба ву, 
у сва кој од њих тре ба да посто ји оаза у којој гле да лац може да се одмо ри, 
вра ти наду и свест о вла сти тој сна зи и важно сти. Визи ја сва ког пред у зе ћа 
тре ба да се бази ра на рав но те жи изме ђу финан сиј ске само о др жи во сти, 
објек тив ног инфор ми са ња и неза ви сне уре ђи вач ке поли ти ке и про гра ма. 

Теле ви зи је ства ра ју ћи про гра ме са дру штве ном одго вор но шћу, про-
мо ви шу ћи вред но сти зна ња, поште ња, добрих наме ра, рада и кре а тив-
но сти допри но се побољ ша њу сво је гле да но сти, а самим тим усло ве за 
раз вој и што бољу пози ци о ни ра ност на тржи шту.
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Bel gra de

THEDEVELOPMENTOFTELEVISIONSTATIONS
THROUGHTHEIMPLEMENTATION 
OFINNOVATIONANDCREATIVITY 

INMODERNSOCIALANDMEDIATERMS

Sum mary: Tele vi sion sta ti ons are indi spen sa ble cre a tors tho ught, but also they 
are con duc tors and vari o us infor ma tion mate rial to the seg ment of the public that 
are impor tant for any seri o us orga ni za tion. The deve lop ment of media and com mu-
ni ca tion tec hno lo gi es leads to new met hods and inno va te. They lead to inno va ti ons 
and cre a ting new ways and solu ti ons that will sim plify and impro ve the ir rea lity and 
take them to the desi red step.

This paper shows the impor tan ce of inno va tion in the TV sta ti ons and thro ugh 
the results of the rese arch con duc ted on the ter ri tory of Ser bia shows how and in 
what time period it comes to inno va tion. Aut hor of this paper will show how ino-
va tion works to enco u ra ge and moti va te employees to exhi bit the ir cre a ti ve skills. 
Also, it will be seen how much com pa ni es invests in the deve lop ment, per son nel and 
reso ur ces, what they are com monly used and is the re coo pe ra tion bet we en tele vi sion 
com pa ni es and insti tu ti ons of hig her edu ca tion. This paper will show how it achi-
e ves, and all with imple men ta ti ons of inno va tion that leads to the deve lop ment of 
tele vi sion com pa ni es.

Key words: TELE VI SION, TELE VI SION STA TI ONS, MEDIA, MEDIA DEVE-
LOP MENT, INNO VA TION.


