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Сажетак: Медијски сервис јавности или такозвани европски модел 
радиодифузије представља специфичну, технолошку, организациону и про-
грамску форму радио-дифузне делатности. Будући да је радиодифузија по 
својим емисионим капацитетима прекогранична те да истовремено пред-
ставља ограничен природни ресурс, од њених раних почетака се питање 
њене уређености испоставило као терен озбиљне регулаторности. Упркос 
томе, особито када је реч о програмским садржајима, врло често смо све-
доци појава које указују на то да се специфична функција медијских сер-
виса јавности не разуме на најбољи начин.

Кључне речи: РАДИо-ДИФУЗИЈА, МеДИЈСКИ СеРвИС ЈАвНоСТИ, 
пРоГРАМИ, РеГУЛАРНоСТ.
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Увод

Током јесени која је за нама, Програмски савет Јавне медијске уста-
нове Радио-телевизија Србије (ЈМУ РТС) организовао је јавну расправу о 
програмским садржајима ове радиодифузне институције. Овој активно-
сти се својом подршком придружило и Одељење за медије Мисије ОЕБС 
у Србији. Централне теме јавне расправе биле су Културне потребе гра-
ђана и програмски садржаји РТС-а и програмски садржаји РТС-а намењени 
деци и омладини. Предвиђено је да, након анализе сугестија, предлога и 
примедаба учесника у јавној расправи, Програмски савет РТС-а достави 
генералном директору и Управном одбору извештај и препоруке за уна-
пређење програмског садржаја изражене током јавне расправе.

Покретање поменуте јавне расправе чини нам се прикладним поводом 
за разматрање низа питања која осликавају специфичну феноменологију 
радио-дифузије, као дела медијског комплекса, а унутар ње и особености 
технолошких и организационо-програмских модела који се дефинишу као 
јавни медијски сервиси. Изван доброг разумевања низа околности које на 
посебан начин одређују радиодифузне институције овог типа, није могуће 
на исправан начин расправљати ни о њиховим програмским садржајима.

1.Орадио-дифузији:нарастајућепотребе 
за убрзаним комуникацијама

Према домаћем Закону о радио-дифузији,1 радио-дифузија (енгл. 
broadcasting) је општи по јам за ра дио и те ле ви зи ју као елек трон ске ме-
ди је ма сов не ко му ни ка ци је, ко ји своју делатност оства ру ју по сред ством 
ана лог ног или ди ги тал ног пре но са тек ста, го во ра, зву ка, не по крет них и 
по крет них сли ка, у ви ду про грам ских са др жа ја на ме ње них нај ши рој јав-
но сти, пу тем ра дио та ла са или ка блов ских ди стри бу тив них си сте ма до 
од го ва ра ју ћих при јем них уре ђа ја. Истовремено, под радио-дифузијом 
се подразумева и планска расподела мреже радио станица на неком под-
ручју, односно радио-дифузија је медијска област емитовања радио и 
телевизијских програма.

Цeлoкупaн истoриjaт мeдиja сфeрe пoчивa нa тaкoзвaнoм тeхнoлoш-
кoм дeтeрминизму, oднoснo нa низу нaучних oткрићa трaнсфoрмисaних 
у тeхнoлoгиje кoje у сeби, измeђу oстaлoг, сaдржe кoмуникaциjскe пoтeн-
циjaлe. Oнo штo ћe нaучнe нaпoрe усмeрaвaти у прaвцу нeпрeстaнoг 
изнaлaжeњa нoвих кoмуникaциjских мoгућнoсти су нeсумњивo стaлнo 
нaрaстajућe пoтрeбe зa убрзaним кoмуникaциjaмa. 
1 Службени гласник Републике Србије, бр. 42/2002, 97/2004, Члан 4. 
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 Императив брзине и снажење захтева за убрзањем, којим се уве-
лико апстрахују простор и време, препознатљива је одлика раздобља у 
које ступа човечанство у времену проналаска електромагнетних таласа 
који се, уз друге видове примене, релативно брзо трансформисао у нове 
медије масовног комуницирања – радио и телевизију.

Канадски теоретичар масовних медија Р. Лоример истиче да је де-
лат ност радиодифузних медија, како радија тако и телевизије, од самог 
настајања била уређена на начин који је имао у виду да су електромаг-
нетни таласи ограничени природни ресурс те да се као такви морају тре-
тирати као опште добро. То упућује на оне начине коришћења електро-
магнетних таласа који немају монополски карактер – што иначе нису 
ретке интенције у радиодифузној сфери. Исто тако, радио-дифузија није 
једини корисник фреквенција електромагнетних таласа те и та околност 
условљава потребу да се тачно утврде фреквентни опсези који јој се ста-
вљају на располагање, односно да се изврши целисходна дистрибуција 
унутар мреже радиодифузних емитера. Наиме, поред радиодифузних 
организација, за своје комуникационе потребе елекромагнетне таласе 
користе и многе друге делатности односно службе – телефонија, војска, 
полиција, ватрогасци, разне врсте саобраћајних служби, хитна помоћ и 
др. – „комуникационе потребе су огромне, а тај начин преноса користи 
један ограничен ресурс – спектар радио-фреквенција”. (Ирис, 1999: 62)

Већ са проналаском жичаног телеграфа, који брзо прераста у јавно 
доступну услугу, уочава се потреба за уређењем начина његовог кори-
шћења, на националном и међународном плану. Из тих разлога је 1865.
године потписана прва Међународна конвенција о телеграфији и основана 
Међународна телеграфска унија која ће доцније прерасти у Међународну 
унију за телекомуникације (International telecomunication Union – ItU). 
Међународна унија за телекомуникације је асоцијација која делују под 
окриљем Уједињених нација. Унија је креатор техничких стандарда и 
кључно међународно тело у области информационо-комуникационих 
технологија. Један од основних задатака Уније је да регулише коришће-
ње радио-фреквенцијског спектра. Исто тако, улога ITU је од великог 
значаја у планирању стратегије управљања, изградње, развоја и при-
мене информационо-комукационих технологија у свим деловима света, 
посебно у неразвијеним земљама. У данашње време ситуација је унеко-
лико другачија, будући да ера дигитализације у коју смо озбиљно зако-
рачили значајно ублажава проблем ограниченог коришћења овог при-
родног ресурса, пружајући нам уз то виши квалитет у односу на тради-
ционалан аналогни поступак као и могућност интеграције различитих 
медија посредством свођења њиховог сигнала на бинарне кодове одно-
сно дигиталну форму.
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2.Организационо-програмскимоделирадиодифузнеделатности

Различите околности утичу на организационо-програмско моде-
лирање радиодифузних институција. У оквиру њих се као кључне могу 
издвојити:

друштвена улога и утицај радиодифузних медија, –
економски капацитет радиодифузне делатности, –
радиодифузни ресурси као ограничени природни ресурс, –
технолошке претпоставке радиодифузије (аналогно-дигитално). –

Друштвена улога и утицај свих облика радиодифузне делатности су 
огромни будући да она представља главну информациону магистралу 
односно најзаступљенији канал дистрибуције – „...они који владају кана-
лима дистрибуције могу да одаберу да предност дају сопственој култури 
пре него некој другој. Дакле, земље са најразвијенијим информационим 
магистралама доживеће да виде како њихова култура доминира тим 
новим облицима преноса информација: мултимедијална дела, елек-
тронска књижевност, итд. Друге земље, са извесним заостатком у развоју, 
излажу се опасности да буду ометене и у развоју сопствених култура, 
као и да повећају свој економски дефицит, услед масовног увоза страних 
производа. Тај ризик је толики да у неким земљама може да доведе и до 
уништења традиционалног идентитета и свих његових културних обе-
лежја”. (Ирис,1999: 49-50) Отуда све државе односно друштвене заједни-
це показују велики интерес за делатност радиодифузних институција и 
регулацију радиодифузне делатности као целине. 

Утицај и моћ медија су велики. Значајан део те моћи почива на 
њиховом економском потенцијалу. Да бисмо илустровали снагу еконо-
мије медија овде ћемо само навести података да рецимо најпознатија 
светска радиодифузна корпорација Би-би-си има годишњи финансијски 
обрт од преко 5 милијарди фунти!

Чињеница да су електромагнетни таласи јавно добро и истовре-
мено ограничени природни ресурс који се користи за различите кому-
никацијске потребе, условљава потребу за избором најцелисходнијих 
начина организације коришћења радиодифузних потенцијала.

Што се тиче технолошке условљености, добро је познато да су 
технологије како извор настајања тако и оквир деловања свих медија – 
„историја масовних медија представља историју технолошког развоја.” 
(Бригс, Кобли, 2005: 275) Од технологија на којима почивају, зависе и 
облици организовања различитих видова медијске праксе.
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Историја развоја радиодифузне делатности познаје три карактери-
стична модела реализације радиодифузне делатности:

 државни модел радио-дифузије, –
 модел радиодифузне делатности као сервиса јавности – јавни  –
медијски сервис,
 комерцијални модел радио-дифузије. –

Суштинска разлика међу наведеним моделима радио-дифузије 
огледа се у:

начину финансирања, –
регулаторности и –
програмској оријентацији. –

Између државног модела односно јавне службе и сервиса јавности 
врло је тешко повући оштру и очигледну разлику будући да практично 
не постоје јавни сервиси који, с једне стране, не рачунају са неком фор-
мом државних субвенција, док су, са друге стране, сви изложени значаја-
ној регулацији односно бризи државе. Комерцијални модел радио-дифу-
зије, пак, финансијски послује у условима такозваног тржишног либера-
лизма, али се ни он као модел радио-дифузије не налази потпуно изван 
оквира регулаторности државе. Исто тако, већини јавних медијских сер-
виса радиодифузно законодавство дозвољава да у одређеном проценту у 
њиховим програмима буду заступљени и комерцијални садржаји.

Јавне радиодифузне установе, било националне, регионалне или локал-
не своје приходе обезбеђују из следећих извора:

претплата односно такса(само јавни национални сервис) – 2,
буџетске дотације оснивача, –
накнада за емитовање рекламних порука, –
спонзорски прилози, –
производња и продаја програма, –
пружање услуга везаних за производњу програма, –

2 У већини европских земаља јавни сервиси више од 50% прихода остварују 
из претплате. Претплата је у суштини прерушени облик опорезивања. Бри-
тански јавни сервис Би-би-си финансира се од претплате али му ни комер-
цијални приливи нису занемарљиви. Преко 22 милиона британских дома-
ћинстава је претплаћено на Би-би-си. Би-би-си годишње приходује само од 
претплате преко 3 милијарде евра. Годишња претплата Би-би-сија је једна 
од највећих и износи 180 евра. Скупља претплата од британског јавног сер-
виса је на Исланду – 250 евра, у Данској – 245, Аустрији – 215 , Норвешкој – 
205 и Белгији – 190 евра. Други највећи извор прихода Би-би-сија је продаја 
програма који спадају у најквалитетнију продукцију те врсте у свету.
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организовање концерата и других културно-уметничких манифе- –
стација,
остали извори. –

Регулаторност прати радиодифузну делатност од њеног настајања. У 
међувремену је у демократским друштвима остварен значајан напредак 
утолико што носилац регулаторности није више држава већ су то незави-
сна регулаторна тела која своју функцију остварују у интересу најшире 
јавности. То заправо представља значајан корак у правцу дерегулације 
медијске сфере, што заправо треба и да буде њена развојна оријентација. 
Проблем је, међутим, у чињеници да се питање дерегулације не схвата 
увек као „слободни медији-слободним људима”. У светским центрима 
политичке и економске моћи који су заговорници „доктрине слободног 
протока информација”, медијске слободе односно дерегулација медиј-
ске праксе схваћене су као предуслов либерализације и отварања нових 
медијских тржишта, што се очитује у успостављању мултимедијских 
конгломерата који су запосели планетарно медијско тржиште. 

У границама Европске уније прихваћени су стандарди који се односе 
на неколико кључних регулаторних подручја:

административно регулисање медијског тржишта, –
медијска концентрација, –
квоте страног власништва, –
регулисање и контрола државне помоћи, –
обавезне квоте програма. –

У медијском систему се у поводу нужности онемогућавања стварања 
монополске позиције појединих медија најчешће говори у оквиру регу-
латорности то јест нормативног и законског оквира медијске делатно-
сти. При том се у првом реду имају у виду програмски аспекти медија 
и друштвене штете које би могле настати као последица успостављања 
нечије програмске доминације односно монопола. Често се заборавља 
да је ово питање, као и у свим другим делатностима, уједно и економ-
ско питање. Наиме, постојање нечијег монопола у медијском простору 
значи и повлашћену позицију за остваривање веће економске добити. 
Отуда су питања успостављене конкурентности у медијском простору и 
немогућност стварања монополских позиција суштинска питања медиј-
ске економије. Да ли ће у некој друштвеној средини бити успостављена 
конкуренција унутар медијског простора првенствено је ствар државе и 
њених регулаторних механизама. Јер, држава је та која је носилац и кре-
атор процеса регулаторности или дерегулације и оба та процеса усме-
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рава и дозира у мери потребе спровођења сопствених односно најши-
рих друштвених интереса у овој области. Држава је, дакле, веома заин-
тересована за то ко и шта чита, гледа и слуша у медијском простору. 
Ни уз највећи степен регулаторности, потпуни увид у медијски простор 
није увек могуће остварити, нарочито у области радио-дифузије, али ће 
држава у највећем делу остварити свој интерес одређивањем броја ради-
одифузних емитера, расподелом фреквенција и механизмима праћења 
њиховог програма.

3. Радиодифузна делатност као сервис јавности   
– „медиј народа, од народа и за народ”  

(европскимоделрадио-дифузије)

Јавни радиодифузни сервис (Public Service Broadcasting – PSB) „пред-
ставља институционални модел организације радио-дифузне службе 
који посредством скупа норми и принципа у свом деловању не максима-
лизује профит, већ потребе грађана, примарно служећи и задовољава-
јући њихове потребе... Јавни радио-дифузни сервис је и општа друштвена 
вредност која ће бити добровољно плаћена, финансирана од стране свих 
грађана око чега су они, као заинтересоване стране, постигли консензус, 
односно договор”. (Николић, 2003: 165)

Модел радио-дифузије као јавног сервис често се означава и као 
„европски” (мада га срећемо на свим деловима планете), зато што је он 
као модел, с једне стране, поникао у европском медијском простору и, с 
друге, зато што је најзаступљенији у Европи.

Јавни медијски сервис се најчешће одређује као медијски систем 
који је:

основан од јавности, –
финансиран од јавности, –
контролисан од јавности. –

Кључни документ којим се на европском простору дефинише улога 
и одговорност јавних сервиса је такозвани Амстердамски уговор, који је 
1998.године усвојен под окриљем европске уније за радио-дифузију (еBU)3. 
Из овог основног проистекао је други документ који ближе регулише одго-

3 Седиште Европске уније за радио-дифузију је у Женеви са истуреним одељењима 
у Бриселу, Њујорку, Москви, Сингапуру, и Вашингтону. У чланство ове уније су 
укључене радиодифузне организације из преко 50 земаља, при чему није реч само 
о земљама са европске територије већ има чланица и из Африке и Азије.
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ворност јавних сервиса у радиодифузном простору – Делокруг одговорно-
сти јавног сервиса данас и сутра. Тим документом се медијским серви-
сима у систему радио-дифузије додељује таква улога за коју се поуздано 
зна да је не испуњавају комерцијални емитери јер се они „сасвим леги-
тимно – руководе тржишном логиком”. Услед тржишне логике и комер-
цијалних интереса којима је окренута већина емитера, илузорно је оче-
кивати програмску продукцију која ће бити окренута свим сегментима 
друштва. Отуда се, уз све недостатке који се приписују деловању јавних 
сервиса као организационо-програмског модела радиодифузне делатно-
сти, друштвени интерес за њиховим постојањем, па и даљим снажењем, 
приписује очигледној потреби за превазилажењем неравноправности 
која проистиче из тржишних модела задовољавања потреба за комуни-
цирањем разнородних социјалних слојева и друштвених групација. Да би 
својим програмима испунили очекивану друштвену улогу јавним серви-
сима је потребно обезбедити апсолутно независну уређивачку политику.

Да би емитер остварио функцију каква се очекује од јавног медиј-
ског сервиса потребно је обезбедити поштовање неколиких принципа:

емитовани програми треба да буду доступни целокупном станов- –
ништву (територијална јединственост),
програми морају да задовоље све укусе и интересовања (општа  –
привлачност),
јединствен начин плаћања (сви корисници једнако плаћају барем  –
једну станицу),
програм би требало да буде растерећен свих интереса (поли- –
тичких, економских...),
опште смернице делују у правцу ослобађања а не ограничавања  –
оних који стварају програме,
програми морају да одражавају свест и осећај о националном  –
идентитету и заједништву,
програм подстиче конкуренцију стварања бољих а не бројнијих  –
емисија,
мањине морају добити посебан третман. –

„Установе јавних радио и телевизијских сервиса, као медијске органи-
зације које остварују јавни интерес, морају равноправно да задовољавају 
информативне и комуникационе потребе појединаца и свих друштвених 
група. Као кохезиони и интеграциони фактор друштва, јавни сервиси морају 
у потпуности да буду извор непристрасних и независних информација, 
иновативног и разноврсног садржаја, који је у складу с највишим етичким 
стандардима и стандардима квалитета програма или програмских садр-
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жаја и тако постану референтна тачка за информисање јавности.” (Извод из 
Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији)

Очигледно је да је јавни сервис, као организационо-програмски модел 
радиодифузне делатности, заснован на претпоставкама независности, ква-
литету и програмској разноврсности као и општој географској доступно-
сти то јест чујности и гледаности на целокупној територији једне државе.

Када је у питању независност као одредница делатности јавног сер-
виса онда се првенствено имају у виду финансијска и политичка незави-
сност. Финансијска независност подразумева обезбеђивање стабилних 
извора финансирања који нису буџетског карактера јер би то довело у 
питање другу, једнако важну врсту независности, дакле, политичку. 
Основни извор финансирања јавних сервиса су таксе односно претплате 
око чије висине постоји јавна сагласност. Међутим, у пракси су ретки 
примери јавних сервиса којима је ово искључиви извор финансирања. 
Таксе су примарни извор финансирања али су јавни сервиси оријенти-
сани и на комерцијалне изворе – најчешће оглашавање и пружање услуга. 
Би-би-си је готово једини јавни сервис који се финансира искључиво од 
претплате и продаје својих програма – нема реклама. У Немачкој, Фран-
цуској и већини других европских земаља финансирање је двојако – од 
претплате као доминантног извора и реклама. 

Захваљујући независном финансирању отвара се могућност и поли-
тичке независности јавног сервиса у односу на државу и утицајне политичке 
факторе. Уместо држава и политичких организација, спровођење јавног 
интереса у области радио-дифузије се обезбеђује преко независних регула-
торних тела и савета који су изван утицаја државе и политичких опција.

Квалитет и програмска разноврсност су начела истакнута у Амстер-
дамском протоколу у оквиру којих се пре свега инсистира на програм-
ском плурализму, естетичким и етничким атрибутима, националном 
и културном идентитету, анти-комерцијалном приступу... Практично, 
институције јавних медијских сервиса су оријентисане на непристрасно 
задовољавање најразличитијих потреба веома разнородног аудитори-
јума који опслужују радиодифузном делатношћу – „способност медија 
у јавној служби да кроз свој програм повежу раздвојену и хетерогену 
публику”. (Кин,1995: 92) Таква програмска оријентација такође мора 
бити утемељена на њиховој финансијској независности у односу на 
државне, политичке и финансијске структуре.

Јавни медијски сервиси имају техничку обавезу да обезбеде чујност 
и гледаност, то јест покривеност највећег дела државне територије сиг-
налом који емитују - квалитетан пријем радио и телевизијског сигнала 
за најмање 90% становништва у жељеној зони сервиса, док се таква оба-
веза за установе комерцијалног сервиса односи на 60% становништва. 
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У домаћем законодавству (Закон о радио-дифузији) ови принципи су на-
глашени кроз тумачење оквира делатности јавног радиодифузног сервиса 
– „производња, куповина, обрада и емитовање информативних, образов-
них, културно-уметничких, дечијих, забавних, спортских и других радио 
и телевизијских програма који су од општег интереса за грађане, а наро-
чито у циљу остваривања њихових људских и грађанских права, размене 
идеја и мишљења, неговања политичке, полне, међунационалне и верске 
толеранције, као и очувања националног идентитета”. (Члан 4)

Будући да су медијски сервиси јавности по дефиницији непрофитне 
организације то јест организације које нису оријентисане на тржиште, да би 
се обезбедила њихова програмска независност, потребно је обезбедити нетр-
жишне изворе финансирања који ће подржавати такву врсту независности.

Како смо већ напоменули, међу бројним видовима такозваног финан-
сирања од јавности, најчешћи извори финансирања медијских јавних 
сервиса су претплата односно таксе, буџетско финансирање, донације и 
сл. Осим ових извора финансирања, у европском медијском простору, у 
већем броју држава имамо ситуацију да су јавним сервисима поред јав-
них прихода делимично одобрени и комерцијални извори. На примеру 
домаћег јавног медијског сервиса то конкретно значи да је законом (Закон 
о јавним медијским сервисима4) предвиђена могућност да се 10% прихода 
обезбеди и посредством комерцијалних програмских садржаја односно 
од услуга оглашавања. Овакав начин финансирања јавног медијског сер-
виса се у комерцијалном сектору доживљава као привилегован положај 
а унапред обезбеђене таксе и претплате оцењују као „угрожавање суве-
ренитета потрошача”. Ипак, овакав положај јавног сервиса се још увек 
објективно може правдати друштвеним интересима или очекиваној 
добробити која би требало да се делатношћу овог радиодифузног модела 
остварује. С друге стране, дозвола да се финансирању из јавних извора 
придружи и делимично тржишно пословање, последица је настојања 
друштвених заједница у којима делују јавни медијски сервиси да им се 
обезбеде што повољнији услови за самоодрживост из које ће проистећи 
још виши степен њихове аутономије. У сваком случају „дилема: бинзис 
или мисија, обележила је развој радиодифузије од њеног настанка до да-
нас, са и даље отвореним питањем друштвене стратегије у овој области”. 
(Вељановски, 2005: 267)

Модел радио-дифузије као сервиса јавности је, по правилу, модел који 
је најкомплекснији у организационом и програмском смислу – „Органи-
зација јавне службе није једноставно – медиј. То је увек конгломерат већег 
броја медија, више програма радија и телевизије који као комуникаци-
они канали пружају услуге грађанима”. (Вељановски, 2005: 11) Такав је 
4 Сл. гласник РС 83/14 од 5.августа 2014. 
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случај и са домаћим јавним медијским сервисом који сачињавају Јавна 
медијска установа „Радио-телевизија Србије”и Јавна медијска установа 
„Радио-телевизија Војводине”. Прва у свом саставу има три телевизијска 
(рачунајући и најновији дигитални канал) и неколико радијских програ-
ма. Друга има два телевизијска и три радио програма. У саставу Јавне 
медијске установе „Радио-телевизија Србије” је и Музичка продукција 
са неколико ансамбала – Симфонијски оркестар, Мешовити хор, Велики 
и Мали народни оркестар, Дечји хор и дечји хор „Колибри”.

Исто тако, савремено пословање медијских сервиса јавности одавно 
већ не подразумева само радиодифузно емитовања. Већина јавних сер-
виса има развијену кабловску дистрибуцију, сателитско емитовање, те-
летекст, дистрибуцију посредством интернета као и друге сервисе. Срби-
ја има укупно 2,7 милиона домаћинстава. Проценат оних који су упућени 
на пријем телевизијских сигнала путем спољашње антене једнак је про-
сечном земаљском пријему у Европској унији и износи 57%. Кабловски 
дистрибуциони системи постоје у 34% домаћинстава, сателитски пријем 
у облику де-те-ха 8%, док приближно 1% домаћинстава користи ај-пи-
ти-ви (пренос телевизијских сервиса преко интернета).

Из претходних карактеристика које указују на програмске, органи-
зационе и економске специфичности и стандарде који се везују за делат-
ност медијских сервиса јавности, логично је закључити да се и питање 
управљања таквим системима испоставља као значајно и комплексно. 

Овим аспектима треба неизоставно придружити и једно од поменутих 
основних начела функционисања јавних сервиса које предвиђа контролу 
јавности. То у практичном смислу значи да делатност јавних медијских 
сервиса подразумева и заступљеност представника јавности у доношењу 
одлука које се односе и на програме али и на начин управљања таквим орга-
низацијама. У том смислу управљачку структуру јавног сервиса чине:

Управни одбор – политика, буџет, активности, –
Програмски савет – саветодавни орган који се стара о интересу  –
јавности,
Директор – руковођење радом станице. –

У свету радиодифузних медија постоје значајни отпори према посто-
јању и раду јавних установа. Једни се, чини се оправдано, позивају на но-
ве технолошке околности које указују на веома динамичан развој сате-
литске телевизије. Овај технолошки вид емитовања програма је довео у 
питање и учинио у значајној мери превазиђеним концепт јавног сервиса, 
услед тога што посредством сателитског емитовања програми прелазе 
не само националне већ и регионалне па и континенталне границе. 
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Друга врста отпора према јавним сервисима долази из кругова на-
клоњених тржишном либерализму. И даље се сматра да су ти медији 
под значајним утицајем државног монопола и да заправо представљају 
рецидив неефикасних и недемократских форми у медијској области. 
Они сматрају да је суштина медијског деловања у слободном избору а 
не у симулацији демократије и претенциозној жељи да сви буду једнако 
информисани. При томе има честог позивања на изјаву првог директора 
BBC-ја, највећег светског јавног сервиса, лорда Рита: „Понекад нам се 
указује на то да је наш задатак , по свему судећи, да пружимо јавности 
оно што мислимо да је потребно, а не оно што жели – али мало ко зна шта 
она жели, а још мање шта јој је потребно.” Они који налазе оправдање 
за постојање јавних сервиса сматрају да би потпуна стихија тржишног 
либерализма извела у први план инстант профитерство и неоправдану 
популарност многих медијских садржаја. Да ли, можда, управо искуство 
Би-би-сија, као несумњиво најугледније медијске куће у свету, доказује 
„да ће што је више демократије у неком друштву, његов емитерски сис-
тем бити одговорнији према јавности.” (Херман-Мекчесни, 2004: 23)

Савет Европе сматра да је јавни медијски сервис суштински елемент 
европске демократије и очувања културног идентитета. На другој страни 
Светска трговинска организација осуђује повлашћену позицију радиоди-
фузног сервиса који добија буџетска средства док се притом равноправно 
бори са комерцијалним емитерима за приход од реклама. Иако су формал-
но независне, јавне радиодифузне станице су у Европи значајно политизо-
ване. На то утиче састав њихових управљачких структура. Држава у ствар-
ности игра улогу „прикривеног менаџера” који контролише јавне медије. 

Ако јавни сервис поредимо са комерцијалним електронским емите-
рима лако ћемо утврдити да је јавни сервис још увек једини модел елек-
тронског медија који обезбеђује високу поузданост у спровођењу основ-
них програмских функција:

информативне,  –
едукативне, –
забавне.  –

 Ова улога јавног сервиса постаје све значајнија уколико имамо у виду 
да је у оквиру доминантних тржишних односа све очигледнија „тенден-
ција комерцијалних медија да своје садржаје прилагођавају искључиво 
законима тржишта, због чега не само да често не обезбеђују простор за 
потребе најширег аудиторијума, већ, уз уску логику профита, промо-
вишу низак укус и садржаје лошег квалитета”. (Вељановски, 2005: 11)
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Закључак 

Општа слика о радиодифузним организацијама то јест о емитерима у 
Србији, упркос значајним реформама које су предузете у последњих неко-
лико година, делује још увек доста конфузно. Након распада бивше СФРЈ, 
дотле релативно добро уређену радиодифузну делатност, у оквиру које 
је функционисало 8 матичних радио-телевизијских центара и 215 локал-
них радио-станица, захвата хаос који за последицу има такозвану „дивљу 
градњу у етру” – „у једном селу у Србији, које има 1600 становника, про-
граме емитује чак четири ТВ станице”. (Пековић, 2000: 250) Пре доношења 
и почетка примене Закона о радио-дифузији из 2004. године у Србији смо 
имали 755 емитера, од тога 543 радио станице, 73 искључиво ТВ станице и 
139 станица које емитују радио и ТВ програм. Међу њима је био велики број 
оних без икаквих техничких и програмских дозвола. Протеклих неколико 
година је обележено интензивним процесом лиценцирања радијских и 
телевизијских емитера који је резултирао значајним смањивањем њиховог 
некадашњег броја. Новији подаци говоре да у Републици Србији дозволе за 
емитовање поседује: 321 радио станица, од којих је пет националних, једна 
покрајинска, 48 регионалних и 267 локалних; 134 телевизијске станице, од 
којих је шест националних, 30 регионалних и 98 локалних. 

У тако комплексним околностима треба промишљати и позицију 
домаћег медијског сервиса јавности – не само са програмског аспекта, 
који је непосредна тема скорашње јавне расправе, већ и са економског, 
друштвеног и политичког ставновишта. 

Погрешно, чак у неку руку наивно, би било мислити о медијском јавном 
сервису као о потпуно независној медијској структури која остварује најве-
ће утицаје на остале чиниоце друштвеног система. Не спорећи његов ван-
редни утицај, не треба сметнути с ума да је медијски сервис јавности и сам 
веома изложен утицајима и притисцима сопственог окружења, то јест оста-
лих друштвених чинилаца. У том смислу су посебно изражени они утицаји 
који долазе из политичких или економских структура јер оне располажу 
значајним друштвеним потенцијалима – пре свега влашћу и финансијама. 
Отуда је медијском подсистему и његовим чиниоцима веома тешко да очу-
вају сопствену аутономију, која је често угрожена, а питање слободе медиј-
ског деловања, посебно у односу на утицаје који долазе из сфера политичке и 
економске моћи, испоставља се као кључан терен очувања друштвене функ-
ције медија. Што се тиче утицаја из сфере политичке моћи, познато је да 
„ако политички систем доминира, то значи да он себи подређује информа-
ционо-комуникациони систем и своди га на трансмисију политичке моћи”.5 
5 Радојковић, Стојковић (2004): Информационо комуникациони системи; Београд: 

Клио; стр. 37.
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Ништа нису боље околности ако су медији изложени економској зависности 
– „у капиталистичком систему, аутономију информационо-комуникацио-
ног система угрожава олигополски облик власништва над медијским инсти-
туцијама, као и информативно-рекламна функција за рачун економског 
система (зависност од прихода остварених продајом рекламног простора, 
односно времена)”6. Постоји и трећи, комбиновани модел утицаја, у којем 
су медији зависни и у политичком и у економском погледу – „ако је власник 
држава (државни медиј) онда је аутономија информационо-комуникацио-
ног система доведена у питање спрегом политичког и економског система, 
као што је то био случај у систему државног социјализма”7.

Све те утицаје који долазе из окружења, у мањој или већој мери, пре-
познајемо и у случају домаћег медијског сервиса јавности. Држава то 
чини почевши од уставних начела која се односе на слободу изражавања 
и информисања, преко закона о телекомуникацијама, закона о радиоди-
фузији... Осим претходног, држава има и изузетно важну улогу као извор 
информација али и као неко ко субвенционише недостајућа финансијска 
средства јер су и систем претплате и прилив од оглашавања по правилу 
недовољни за самостално финансијско пословање односно пословну одр-
живост тако комплексног система какав је медијски сервис јавности.

6 Исто, стр. 38.
7 Исто. 
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