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Пред го вор

Са др жај мо но гра фи је чи не сту ди је у ко ји ма се про ми
шља о ра зли чи тим пи та њи ма ме диј ске по ли ти ке у кон тек
сту но вих ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
и њи ма ге не ри са не со ци је тал не ма три це ин фор ма ци о ног 
дру штва. Тра га ју ћи за јав ним ин те ре сом у ме диј ском оби
љу са вре ме ног до ба, чи та лац ће би ти про ве ден кроз ту ма
че ња стан дар да, прав них нор ми и ем пи ри је, а пред мет на 
око сни ца ис тра жи ва ња се, кон цен трич ном пу та њом, про
ши ру је од ак ту ел них про бле ма на ме диј ској сце ни Ср би је 
у ве зи са пи та њи ма вла сни штва, ре гу ла ци је, са мо ре гу ла
ци је и ети ке, пре ко ме диј ске по ли ти ке ко ју кре и ра ју Са вет 
Евро пе и Европ ска уни ја, за хва тив ши, ко нач но, и етич ка 
пи та ња прак си гло бал них ме ди ја и ме ђу на род ног ко му ни
ци ра ња у спе ци фич ним усло ви ма. 

Основ но ис тра жи вач ко пи та ње ко је под сти че ау то
ра је сте: има ли ди ја лек ти ке из ме ђу ме диј ске по ли ти ке и 
прак се у са вре ме ним де мо кра ти ја ма? Ова књи га је на ста
ја ла не ко ли ко го ди на, а по је ди ни кра ћи те мат ски сег мен
ти об ја вљи ва ни су упо ре до са ис тра жи вач ким про це сом, 
ка ко ак ту ел ност по да та ка и ре зул та та не би тр пе ла у тра
га њу за ко нач ним обли ком це ли не. Ипак, ис тра жи ва ње у 
свом ко хе рент ном и ин те грал ном обли ку пред ста вље но је 
јав но сти тек овом пу бли ка ци јом.

У увод ном по гла вљу ове књи ге иден ти фи ко ва не су те
мељ не ка рак те ри сти ке ин фор ма ци о ног дру штва кроз пре
глед не ко ли ко со ци о ло шких па ра диг ми, ко је – кре ћу ћи се 
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у ра спо ну од апо ло ги је до де кон струк ци је – све до че да је 
фе но мен ин фор ма ци о ног дру штва већ у са мом свом кон
цеп ту ис пу њен ду бо ким про тив реч но сти ма. У са вре ме но, 
ин фор ма ци о но до ба, ди ги тал не тех но ло ги је омо гу ћа ва ју 
про жи ма ње ра зли чи тих плат фор ми по сре до ва ња ме диј
ских по ру ка, за хва љу ју ћи че му су оства ре не фун да мен тал
не про ме не у струк ту ри тра ди ци о нал них ме ди ја ма сов ног 
ко му ни ци ра ња, ди се ми на ци ји њи ма по сре до ва них по ру ка 
и при ро ди ко му ни ка ци о ног ак та ре цеп ци је и де ко ди ра ња. 
Про гре си ја сек то ра ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех
но ло ги ја (ИКТ) усло ви ла је те мељ не про ме не и у струк ту
ри и ети ци но ви нар ске про фе си је. Сто га ово ис тра жи ва ње 
на сто ји да иден ти фи ку је кључ не прав це транс фор ми са ња 
но ви нар ске про фе си је ко ја се од ви ја под ути ца јем ди ги
тал них ме ди ја и да ис пи та мо гућ но сти ре кон сти ту и са ња 
ње ног иден ти те та, кроз ин ди ка то ре ка кви су са мо ре гу ла
тор ни ме ха ни зми и нор ма тив ни ка рак тер дру штве не од
го вор но сти ме ди ја.

По себ на це ли на по све ће на је про ме на ма ко је се на тр
жи шту штам па них но ви на у Ср би ји до га ђа ју услед све ве ће 
рас про стра ње но сти ди ги тал них из да ња. Упо ред ни по ка
за те љи трен до ва у ши рим окви ри ма Европ ске уни је по
ка зу ју за што се у овом де лу све та још увек не об и сти њу ју 
пред ви ђа ња да штам па не но ви не, као ме диј ин ду стриј ског 
до ба, не ста ју у ин фор ма ци о ном. Ем пи риј ско ис тра жи ва
ње днев не штам пе по себ но раз от кри ва уло гу ме ди ја у кре
и ра њу дис кур са евро ин те гра ци ја у до ма ћој јав ној сфе ри.

Дру га пер спек ти ва овог ис тра жи ва ња усме ре на је ка 
пре и спи ти ва њу до стиг ну ћа ко ја су оства ре на у про це су 
пост со ци ја ли стич ке транс фор ма ци је ме диј ског си сте ма у 
окви ру срп ског на ци о нал ног по друч ја. Пред ста вље ни су 
прин ци пи европ ске ме диј ске по ли ти ке и по том си сте ма ти
зо ва ни глав ни про бле ми про и за шли из про це са та ко зва не 
де мо крат ске транс фор ма ци је ме диј ског си сте ма Ре пу бли
ке Ср би је кроз ускла ђи ва ње са европ ским ре гулатор ним 
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окви ром. При ме ном упо ред не и ана ли зе са др жа ја, иден
ти фи ко ва ни су, та ко ђе, основ ни не до ста ци ко ји су про
и за шли из про це са тран зи ци је ме диј ског си сте ма Ре пу
бли ке Срп ске, ко ји функ ци о ни ше у окви ру је дин стве ног 
ре гу ла тор ног окви ра Бо сне и Хер це го ви не. По себ на па жња 
по све ће на је ствар ним ефек ти ма ме диј ске тран зи ци је на 
по бољ ша ње де мо крат ског ка па ци те та дру штва. Као па
ра диг ма ти чан при мер, пред ста вље на је кри тич ка ана ли за 
од но са но ви нар ског етич ког ко дек са и прак се у са вре ме
ним срп ским штам па ним ме ди ји ма и њи хо вим ди ги тал
ним из да њи ма.

За кљу чу је мо да су ме ди ји да нас да ле ко од не у трал но
сти у сва ком, осим у нор ма тив ном сми слу. А да ли би се 
мо гао пре по зна ти та кав низ до га ђа ја у ко ји ма је кри за не
у трал ног ста ту са ме ди ја – ка кав су им по сле Дру гог свет
ског ра та до де ли ле ме ђу на род не кон вен ци је – ге не ри са на 
на та кав на чин да је на чи њен те мељ ни за о крет у прав цу 
ле ги ти ми са ња њи хо ве ак тив не уло ге у обли ко ва њу ис хо да 
по ли тич ких и ору жа них свет ских су ко ба? У овој сту ди ји 
је, као упе ча тљи ва ини ци јал на па ра диг ма, при ка за на ме
то до ло ги ја ин стру и ра ња ме ди ја ко ја је вр ше на од стра не 
еста бли шмен та Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и Ве ли ке 
Бри та ни је, у ци љу оправ да ња ин ва зи ја на Ирак ко је су во
ђе не на пре ла зу из ме ђу два ми ле ни ју ма. Под кри ла ти цом 
„ра та про тив те ро ри зма“, та да је оза ко њен мо дел ко јим се 
упра вља ње ме ди ји ма пре ду зи ма као по лу га по ли тич ког 
и вој ног де ло ва ња, при че му су ди ги тал не тех но ло ги је и 
оли го пол ски ка рак тер транс на ци о нал ног кор по ра тив ног 
вла сни штва над ме ди ји ма упо тре бље ни као кључ ни ослон
ци ове стра те ги је. Та ко су си стем ски пот ко па не извор не 
функ ци је ме ди ја да исти ни то, објек тив но и пра во вре ме но 
из ве шта ва ју, и ре ла ти ви зо ва на иде ја њи хо ве нор ма тив не 
дру штве не од го вор но сти.

У на ди да ће ова књи га би ти ин спи ра тив на и ко ри
сна ме диј ским ак те ри ма, ис тра жи ва чи ма и сту ден ти ма, 
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препуштам је струч ној јав но сти. Дра го це ну по др шку у из
ра ди ове мо но гра фи је пру жи ли су ње ни ре цен зен ти Бра
ни мир Стој ко вић, Зо ран Јев то вић и Бо бан То мић, као и 
ди рек тор Ин сти ту та за европ ске сту ди је Ми ша Ђур ко вић, 
ко ји ма ду гу јем ве о ма ср дач ну за хвал ност. 

У Бео гра ду, но вем бра 2017. Ири на Ми лу ти но вић



1. 
 

НО ВИ СВЕТ СКИ ИН ФОР МА ЦИ О НИ 
ПО РЕ ДАК





1.1. КРИ ТИЧ КО ПРО ПИ ТИ ВА ЊЕ 
ИН ФОР МА ЦИ О НОГ ДРУ ШТВА

Још увек не по сто ји пот пу на са гла сност о то ме шта све 
обу хва та по јам ин фор ма ци о но дру штво. Овом тер ми ну 
прет хо дио је, и ду го се упо тре бља вао са си но ним ним зна
че њем, из раз пост ин ду стриј ско дру штво, ко ји је ушао у 
упо тре бу кра јем ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. Ње
гов ау тор је Деј вид Ри сман (Da vid Ri e sman), а те о ре ти ча
ри пост мо дер ни зма су по јам пост ин ду стриј ско дру штво 
усво ји ли кроз ра до ве аме рич ког со ци о ло га Да ни је ла Бе
ла (Da ni el Bell), ко ји га је пр ви упо тре био у де лу „До ла
зак пост ин ду стриј ског дру штва“ 1974. го ди не, ка ко би ан
ти ци пи рао по ја ве ко је ће те мељ но из ме ни ти струк ту ру и 
вред но сти ин ду стриј ског дру штва. Бел је на зна чио сле де ћа 
бит на обе леж ја ин ду стриј ског дру штва: упо тре ба ма ши
на у ра ду и пре те жно ко ри шће ње фи зич ке рад не сна ге у 
про и звод њи („пла ви око врат ни ци“); про и звод ња ма те ри
јал них до ба ра за сно ва на на пре ра ђи вач кој ин ду стри ји уз 
по моћ ве штач ке енер ги је; хи је рар хи зо ва на и не е ла стич на 
со ци јал на струк ту ра са по сто ја ним си сте мом вред но сти; 
на вр ху дру штве не хи је рар хи је на ла зе се вла сни ци ка пи
та ла – у при ват ној, јав ној или др жав ној сво ји ни; до ми на
ци ја „бе лих око врат ни ка“ у про це си ма упра вља ња; ја сна 
суб ор ди на ци ја у рад ним од но си ма; цен тра ли зам у по сло
ви ма одлу чи ва ња и ин фор ми са ња. Пре ма ми шље њу овог 
ау то ра, но во дру штво (у то вре ме у ра ној фа зи на ста ја ња), 
а ко је је име но вао као пост ин ду стриј ско, ка рак те ри ше се 
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сво јим ди стинк тив ним обе леж ји ма: дру штве ни ра звој по
чи ва пре вас ход но на про и звод њи ин фор ма ци ја; раст кре а
тив ноино ва тив ног ра да за сно ва ног на зна њу; флек си бил
ност у си сте ми ма вред но сти; „штраф та сти око врат ни ци“ 
(за по сле ни ко ји су на дле жни и да про и зво де и да упра вља
ју); по кре тљи вост и транс фор ма ци ја вер ти кал них струк
ту ра дру штва у хо ри зон тал не; ди спре зи ја пре ци зних ди
стинк ци ја у со ци јал ним струк ту ра ма; ства ра ње мре жних 
ин фор ма ци о них си сте ма и флек си бил них, ау то ном них 
обли ка одлу чи ва ња (Bell, 1974). Кључ ни де тер ми на тор но
во на ста ју ћег ти па дру штва, пре ма Да ни је лу Бе лу, је сте ин
фор ма ци о на тех но ло ги ја, ко ја ће за у зе ти цен трал но ме сто 
у еко но ми ји и кул ту ри. 

Дру ги уте ме љи вач кон цеп та пост ин ду стриј ског дру
штва је аме рич ки еко но ми ста Фриц Ма хлуп (Fritz Mac
hlup), чи је је де ло „Про и звод ња и ди стри бу ци ја зна ња у 
САД“ 1960их го ди на под ста кло те о риј ску ра спра ву о 
„дру штву зна ња“. У го ди на ма ко је су усле ди ле у струч ним 
кру го ви ма је ар ти ку ли сан но ви по јам: ин фор ма ци о но дру
штво – да би се њи ме озна чи ла нај но ви ја фа за ра зво ја ин
ду стриј ског дру штва. Са знај ни зна чај овог тер ми на по
твр дио је пр ви свет ски са мит о ин фор ма ци о ном дру штву 
(WSIS), ко ји је одр жан у Же не ви, 10–12. де цем бра 2003. го
ди не, под по кро ви тељ ством Ује ди ње них на ци ја.

Ме ђу пр вим де ли ма ко ји ма је, ис то вре ме но на ра зли чи
тим кон ти нен ти ма, на уч но оправ да но уво ђе ње но вог пој
ма, био је рад под на сло вом „Гло бал не им пли ка ци је ин фор
ма циј ског дру штва“ чи ји је ау тор Марк По ра (Marc Po rat), а 
ко ји је на ру чи ла Аген ци ја за ин фор ми са ње САД и об ја вио 
Ин сти тут у Аспе ну 1977. го ди не. Јед на од ути цај ни јих би ла 
је и књи га „Ин фор ма циј ско дру штво као пост ин ду стриј
ско дру штво“ ау то ра Јо не џи ја Ма су дe (Yo ne ji Ma su da), ко ју 
је об ја вио Ин сти тут за ин фор ма циј ско дру штво у То ки ју, 
1980. го ди не. Ја пан ски на уч ник је та да пред ви ђао да ће, у 
де це ни ја ма ко је сле де, рад би ти ра ши рен по „елек тронским 



Нови светски иНфорМациоНи поредак 15

ко ли ба ма“, да ме ди ји ви ше не ће би ти „ма сов ни“, а да ће 
се људ ска свест „по ве ћа ти“ – ка ко се про ток ин фор ма ци
ја бу де убр за вао (пре ма: Brigs, Berk, 2006: 357). Ма су да је 
у одељ ку књи ге по све ће ном ра спра ви о ин фор ма циј ском 
дру штву, на мет нуо те му гло ба ли зма: „Ин фор ма ци је не ма
ју при род не гра ни це. Ка да се фор ми ра гло бал ни про стор 
за ин фор ма ци је, ко му ни ка ци ја ме ђу љу ди ма ши ром све
та пре ћи ће све др жав не гра ни це. (...) За ра зли ку од кон
вен ци о нал ног гео граф ског про сто ра, гло бал ни про стор 
за ин фор ма ци је би ће про стор по ве зан ин фор ма циј ским 
мре жа ма“ (Ma su da, пре ма: Brigs, Berk, 2006: 357). 

У ис том пе ри о ду, Ал вин То флер (Al vin Tof er) у сво јој 
три јад ној по де ли ци ви ли за циј ских епо ха, опи су је на сту па
ју ћи „тре ћи та лас ци ви ли за ци је“ – у ко јем као глав ни ин те
гра тив ни фак тор за јед ни ца прет по ста вља ин фо сфе ру. Као 
кључ но обе леж је ин фо сфе ре он на ја вљу је опа да ње зна ча ја 
кон вен ци о нал них ма сов них ме ди ја, и по раст уло ге но вих 
– де ма си фи ко ва них ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја. То флер 
је за кљу чио да ће до ла зе ћа тех но ло ги ја по ти сну ти до ми
нант не масме ди је и у ду ху ме ди ја цен три зма ус твр дио да 
ће то ути ца ти на ус по ста вља ње но вог ти па дру штве но сти 
и чак под сти ца ти ква ли та тив не про ме не у пси хо ло шкој 
струк ту ри чо ве ка (Тo fler, 1983). 

Већ у пр вим на уч ним ра спра ва ма ко је је по кре ну ла 
по ме ну та Бе ло ва књи га, би ло је очи глед но да је от по че ла 
ве ли ка транс фор ма ци ја. У срп ској со ци о ло шкоко му ни
ко ло шкој ли те ра ту ри, по јам ин фор ма ци о ног дру штва се 
раз ма тра са ра зли чи тих ап се ка та: aна ли зи ра ју се про ме не 
у ор га ни за ци ји ра да (Mi lo še vić, 2013), ин фор ма ци ја као део 
со ци јал ног ка пи та ла (Ko ko vić, 2009), уло га и зна чај зна ња 
у „дру штву зна ња“ (Авра мо вић, 2013), ин фор ма ци ја у про
це су ме ђу на род ног ко му ни ци ра ња (Ra doj ko vić, Stoj ko vić, 
Vra neš, 2015).
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Ка ко је ин тер нет ме њао ин ду стриј ско дру штво

У про це су ре струк ту ри ра ња на чи на про и звод ње у дру
гој по ло ви ни 20. ве ка, кључ на је би ла ре во лу ци ја ин фор
ма ци о не тех но ло ги је. Док је у мо де лу ин ду стриј ског дру
штва услов про дук тив но сти био у уво ђе њу но вих изво ра 
енер ги је, до тле се у ин фор ма циј ском на чи ну ра зво ја извор 
про дук тив но сти ве зу је за тех но ло ги је ства ра ња зна ња, об
ра де ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци је сим бо ла. Но ви на чин 
ра зво ја одре ђен је као ин фор ма ци о на ли зам, бу ду ћи да се 
они фак то ри ко ји има ју кључ ни зна чај за одр жа ва ње про
дук тив но сти у про и звод ном про це су у одре ђе ном пе ри о
ду пре по зна ју као струк ту рал но на че ло ра зво ја дру штва 
(Авра мо вић, 2013). Та ко се по јам ин фор ма ци о ног дру штва 
од но си на спе ци фи чан тип дру штва у ко јем ин фор ма ци
је и њи хов пре нос по ста ју основ ни извор про дук тив но
сти и мо ћи. Ова ди стинк ци ја је ва жна ка ко би се ра зу
мео но ви тип дру штва ко ји је ба зи ран на ин фор ма ци о ној 
тех но ло ги ји, за ра зли ку од уо би ча је не кон ста та ци је да су 
зна ње и ин фор ма ци је бит не за сва ко дру штво. Ма ну ел 
Ка стелс опи су је све о бу хват не про ме не ка рак те ри стич не 
за ин фор ма ци о но дру штво: тех но ло шка транс фор ма ци ја 
одн. ин фор ма циј скоко му ни ка циј ска ре во лу ци ја; еко ном
ска транс фор ма ци ја; дру штве не про ме не (Ca stells, 2000). 
Бу ду ћи да дру штве но бо гат ство и на ци о нал ни до хо дак 
у са вре ме но до ба све не по сред ни је за ви се од ко ли чи не и 
ква ли те та про и зве де них и про це си ра них ин фор ма ци ја, 
це ли на дру штве них и при вред них ак тив но сти у ин фор
ма ци о ном дру штву усме ра ва се ка овом ге не ра то ру свог 
ра зво ја (Druc ker, пре ма: Авра мо вић, 2013; Mc Ken zie, 2006), 
те до ми на ци ју пре у зи ма ју си сте ми, ин сти ту ци је и про це си 
ко ји се ба ве про и звод њом, пре ра дом, чу ва њем и ди се ми
на ци јом ин фор ма ци ја.

Та кав си стем је ин тер нет. Ње го ву ин фра струк тур
ну над град њу чи не ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не 



Нови светски иНфорМациоНи поредак 17

технологи је (ИКТ), ко је одре ђу је мо као на пред не тех но ло
шке ала те за ко му ни ци ра ње и пре но ше ње ра зли чи тих по
ру ка, ко ји се при ме њу ју у свим дру штве ним под си сте ми ма. 
Овај по јам пред ста вља део ме диј ске кул ту ре и обу хва та ди
ги тал не ме ди је (ин тер нет и вебапли ка ци је). Ин фор ма ци
о на тех но ло ги ја ни је на про сто алат ко ји тре ба при ме ни ти, 
не го је и про цес у ко јем ко ри сник ујед но по ста је и кре а тор 
ин фор ма ци је. Ова тех но ло ги ја та ко по ста је „про ду же так 
људ ског ума“ (уп. Ma klu an, 1971). По ред те ле ко му ни ка ци ја 
и еми то ва ња, Ка стелс у ин фор ма ци о не тех но ло ги је убра ја 
тех но ло ги је с по друч ја: ми кро е лек тро ни ке, ра чу нар ства 
(хар двер и соф твер) и ге нет ског ин же ње рин га (ко ји се ба
ви де ко ди ра њем и про гра ми ра њем ин фор ма циј ских ши
фри жи ве ма те ри је).

Сва ки тех но ло шки про на ла зак ме ња на чин на ко ји се 
љу ди по ве зу ју и ства ра ју за јед ни це. Би ло да је у пи та њу 
штам па, ра дио, филм, те ле ви зи ја или ин тер нет, прак тич но 
сва ко сред ство ко му ни ци ра ња ко је се за сни ва на тех но ло
ги ји, пре или ка сни је по чи ње да се сма тра узро ком „ре во
лу ци је“. Са да је та кав слу чај са ра зво јем тех но ло ги ја ком
пју тер ске ко му ни ка ци је, по го то во ин тер не та. За ра зли ку 
од прет ход них тех но ло шких ре во лу ци ја, чи је је ши ре ње 
би ло се лек тив но, уско и спо ро, ин фор ма ци о на тех но ло ги ја 
се про ши ри ла ве ли ком бр зи ном и при лич но не се лек тив
но. Ин фор ма тич ка ре во лу ци ја по чи ње у Аме ри ци 1970их 
го ди на, ка да су на ста ли ње ни еле мен тар ни из у ми. Вре ме и 
дру штве ни кон текст у ко јем су ови из у ми кре и ра ни обе
ле жи ла је еко ном ска кри за узро ко ва на нафт ним шо ком и 
по тре ба ре струк ту ри ра ња ка пи та ли зма. Тех но ло шки про
бој ко ји је на сту пио се дам де се тих го ди на, ау то ри пре по
зна ју као ре зул тат спе ци фич но аме рич ког, ка ли фор ниј ског 
ра зво ја (Си ли ци јум ска до ли на) у то ку прет ход не две де
це ни је, а дру штве ноеко ном ски кон текст у ко јем се про
бој до го дио одре дио је ње гов ра звој и при ме ну (Džo uns, 
2001: 17). На и ме, ка да су се у то ку нафт не кри зе 1970их 
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го ди на пре ду зе ћа су о чи ла с па дом про фи та, она су ре а го
ва ла про ме ном стра те ги је. До ступ ност но вих тех но ло ги ја 
омо гу ћи ла је и уте ме љи ла про цес дру штве ноеко ном ског 
ре струк ту ри ра ња ко је је усле ди ло 1980их. При ме ње на су 
че ти ри основ на прин ци па у ци љу по ве ћа ња про фи та: сма
ње ње тро шко ва про и звод ње; по ве ћа ње про дук тив но сти; 
про ши ри ва ње тр жи шта; убр за ње про ме та ка пи та ла. За 
ре а ли за ци ју ових прин ци па, као ну жна на мет ну ла се по
тре ба по ве зи ва ња тр жи шних сег ме на та у гло бал ну мре жу 
и по ве ћа на је мо бил ност ка пи та ла. То је оства ре но де ре
гу ла ци јом тр жи шта и при ме ном но вих ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја. Пре ма ту ма че њу Ма ну е ла Ка стел са, од и гра ла 
су се два не за ви сна про це са, а у њи хо вој ин тер ак ци ји на
ста ло је да на шње ста ње. Прем да је „ре во лу ци ја“ кре ну ла 
из Ка ли фор ни је, ње ном ши ре њу су зна чај но до при не ле и 
ја пан ска и европ ска ин ду стри ја. 

Ин фор ма ци о на ли зам је до нео но ве обли ке дру штве
не ин тер ак ци је, по на ша ња и ин тер га ци је. Сти вен Џо унс 
(Ste ven Jo nes) је сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве
ка за па зио да је ра звој ин тер не та ли не а ран: он не ства ра 
не за ви сне со ци јал не про сто ре по се би, већ се осла ња на 
по сто је ћу ко му ни ка ци о ну ин фра струк ту ру и ин те гри ше 
у те ку ће еко ном ске про це се у те ле ко му ни ка ци о ној ин ду
стри ји. Ин те ре со ва ње овог ау то ра по себ но је усред сре ђе но 
на пи та ње: „Ко смо ми кад смо он лајн?“, и ори јен ти са но је 
пре ма дру штве ним од но си ма ко ји се из гра ђу ју пу тем ин
тер не та у ин фор ма ци о ном дру штву. У књи зи „Вир ту ел на 
кул ту ра“ ана ли зи ран је ути цај дру штве них он лајн фор ма
ци ја на обич ни жи вот љу ди и од но се у њи хо вој ру ти ни ра
ној сва код не ви ци: „По врат на ре ак ци ја на ове тех но ло ги је 
већ је по че ла, и не ки им спо чи та ва ју гу би так иден ти те та, 
ко ји че сто пра ти ком пју тер ско по сре до ва ње ко му ни ка ци
је, дру ги ја ди ку ју над вре ме ном ко је од лич ног кон так та 
од у зи ма ју тех но ло ги је ко је за хте ва ју струч ност, не по де
ље ну па жњу и чак ства ра ју за ви сност“ (Džo uns, 2001: 21). 
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Ус поста вља ње гло бал ног ко му ни ка циј ског си сте ма ини ци
ра ло је, не што ка сни је, и тренд ре а фир ми са ња дру штве ног 
и по ли тич ког де ло ва ња око при мар ног иден ти те та, кад је 
по ста ла ви дљи ва су прот ност из ме ђу гло ба ли за ци је и иден
ти те та – мре же и соп ства.

Сти вен Џо унс лу цид но за па жа да се као по сле ди ца 
ино ва ци ја у обла сти ин фор ма ци о них тех но ло ги ја од ви
ја ју на по ре до два прав ца про ме на – док тех ни ка и ме ди ји 
кон вер ги ра ју, дру штво под ле же си ла ма ди вер ген ци је. Са 
ра зво јем мо гућ но сти за вир ту ел но ко му ни ци ра ње, при ли
ке за лич ни из бор, пот пу ни ју ин ди ви ду а ци ју и ства ра ње 
но вих дру штве них и кул тур них ен ти те та, по ста ју знат но 
број ни је. У ста ни шти ма вир ту ел не кул ту ре струк ту ра за
јед ни штва је фун да мен тал но про ме ње на, јер но ве тех но
ло ги је омо гу ћа ва ју ко му ни ци ра ње из ван огра ни че ња ко ја 
је по ста вља ла тра ди ци о нал на за јед ни ца – про стор се ре
ор га ни зу је а гра ни це рас та чу. Љу ди ма ко ји ма је свој ствен 
осе ћај при вр же но сти за јед ни ци на одре ђе ном фи зич ком 
про сто ру, но ва тех но ло ги ја по ну ди ла је но ви мо дел за јед
ни штва ко ји се от кри ва у вир ту ел ном про сто ру ин тер не та. 
У том про сто ру се ва спо ста вља мо гућ ност за јед ни штва за 
оне љу де чи ја је про стор на ори јен та ци ја по ре ме ће на; шта
ви ше, он по ста је за мно ге је ди но за јед нич ко ме сто ко је мо
гу за у зе ти. Та ко се ис по ља ва ва жна уло га ин тер не та ко јом 
он на док на ђу је из гу бље ни про стор за јед ни це, пле ме на или 
на ци је, та ко што га по но во осми шља ва и ства ра на дру гом 
– над на ци о нал ном про сто ру (Džo uns, 2001: 117). При то ме 
тра ди ци о нал ни „цен три“ не ста ју са ин тер не та. На ин тер
не ту вла да „ка ко фо ни ја гла со ва“ од ко јих се сва ки осе ћа 
овла шће ним да го во ри; у овој за јед ни ци до ми на ци ја цен
та ра свој стве на хи је рар хи ји тра ди ци о нал не за јед ни це по
ста је не при ме њи ва. Ре кло би се да де цен тра ли зо ва ност у 
вир ту ел ном про сто ру ин тер не та оне мо гу ћа ва би ло ка кво 
иде о ло шко за тва ра ње. Кон сти ту и ше се „не на сил на моћ“ 
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ко ја се ма ни фе сту је „дис кур зив ним ка пи та лом“ – у тек сту 
ко ји ства ра ју са ми ко ри сни ци (Džo uns, 2001: 122). 

У ка квом су од но су „овла шће ни“ по је дин ци у овој за
јед ни ци? Јед на од кључ них ка рак те ри сти ка ин фор ма ци
о ног дру штва је умре же ност. Про це се у но вом дру штву 
обли ку је спе ци фич на ар хи тек ту ра од но са из ме ђу мре жа, 
као и мо гућ ност тре нут ног укљу че ња и ис кљу че ња по је
дин ца из мре же. Мре жу чи ни скуп ме ђу соб но по ве за них 
чво ро ва. Но ви дру штве ни по ре дак се ор га ни зу је око свет
ских мре жа ка пи та ла, упра вља ња и ин фор ма ци ја. Овај си
стем, иа ко дру га чи ји од све га прет ход ног, пре све га је ка
пи та ли стич ки. Од прет ход них устрој ста ва ра зли ку ју га две 
осо би не: 1. ка пи тал је гло ба лан; 2. ка пи тал је струк ту ри
ран око ин фор ма тич ке мре же фи нан сиј ских то ко ва. Иа ко 
у со ци о ло шком сми слу ни је ство ре на гло бал на ка пи та ли
стич ка кла са, по сто ји гло бал на мре жа ка пи та ла ко ју чи не 
фи нан сиј ски то ко ви ко ји ма упра вља ју елек трон ске мре же. 
Тај сплет мо же мо за ми сли ти као „без лич ног ко лек тив ног 
ка пи та ли сту“, пре дла же Ка стелс. А та ко умре жен, но вац 
је по стао го то во пот пу но не за ви сан од про це са про и звод
ње. У до ба „умре же ног ка пи та ли зма“ – ка ко га де фи ни ше 
Ка стелс – све сфе ре дру штва сно се по сле ди це кре та ња на 
гло бал ном фи нан сиј ском тр жи шту – од по је ди нач них до
ма ћин ста ва пре ко на ци о нал них еко но ми ја до кул ту ре и 
умет но сти. 

Шта на пла ну со ци јал не стра ти фи ка ци је до но си но ва 
дру штве на умре же ност? У но во на ста лим усло ви ма про
и звод ње и пре ра де ин фор ма ци ја, дру штве на хи је рар хи
ја свој стве на ин ду стриј ској ор га ни за ци ји про ме ње на је. 
Кључ на про ме на је што се у са вре ме ном дру штву про и
звод ња ин фор ма ци ја мо же ре а ли зо ва ти на ра зли чи тим 
тач ка ма дру штве не ма три це. Ин фор ма ци о но дру штво ка
рак те ри ше хо ри зон тал на со ци јал на по кре тљи вост. Сто га 
јед на од нај у пе ча тљи ви јих ме та фо ра ко јом се опи су је ин
фор ма ци о но до ба, про и за шла из пе ра То ма са Фрид ма на 
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(Tho mas Fri ed man), гла си: „свет је ра ван“. У књи зи ис то и
ме ног на сло ва, Фрид ман ана ли зи ра пе ри о ди за ци ју исто
ри је чо ве чан ства кроз „три ве ли ке ере гло ба ли за ци је“: пр ва 
је тра ја ла од 1492 – ка да се Ко лум бо оти снуо на мо ре, отва
ра ју ћи тр го ви ну из ме ђу Ста рог и Но вог све та – до от при
ли ке 1800. го ди не (Гло ба ли за ци ја 1.0), а дру га при бли жно 
од 1800. до 2000. го ди не, с пре ки ди ма за вре ме Ве ли ке де
пре си је и свет ских ра то ва (...) (Frid man, 2007: 20). Овај ау
тор озна ча ва 2000. го ди ну као пре крет ни цу на ко јој је чо
ве чан ство сту пи ло у но ву, тре ћу фа зу – еру Гло ба ли за ци је 
3.0. За што баш 2000? Док су у пр вој фа зи као ди на мич ке, 
по кре тач ке сна ге би ле иден ти фи ко ва не др жа ве ко је су де
ло ва ле гло бал но, а у дру гој фа зи мул ти на ци о нал не ком па
ни је, у по след њој ери то је но во от кри ве на моћ по је дин ца 
ко ме је омо гу ће но да гло бал но де лу је и са ра ђу је са дру гим 
по је дин ци ма. Фе но мен ко ји је оспо со био по је дин це и ма
ле гру пе да де лу ју гло бал но је сте оно што Фрид ман на зи ва 
„плат фор мом рав ног све та“ – то је про и звод кон вер ген
ци је пер со нал ног ра чу на ра (ко ји је омо гу ћио сва ком по
је дин цу да на јед ном по ста не ау тор соп стве ног са др жа ја у 
ди ги тал ном обли ку) с оп тич ким ка блом (ко ји је свим тим 
по је дин ци ма омо гу ћио да има ју јеф тин при ступ све ве ћој 
ко ли чи ни ди ги тал ног са др жа ја ши ром све та) и по ра стом 
соф тве ра за ток ра да (што је по је дин ци ма омо гу ћи ло да 
са ра ђу ју на ис том ди ги тал ном са др жа ју ода кле год он по
ти цао, без об зи ра на уда ље но сти из ме ђу њих) (Frid man, 
2007: 20–21). Ова кон вер ген ци ја до го ди ла се упра во око 
2000. го ди не. До не ла је по је дин цу мо гућ ност за ин ди ви
ду ал но уче шће и ком пе ти тив ност на гло бал ном пла ну пу
тем ин тер не та, Weba, дру штве них мре жа, ус по ста вив ши 
плат фор му на ко јој се по ла ко „сма њу је и по рав на ва свет“. 

Но ва ор га ни за ци ја дру штва се мо же за ми сли ти као 
без гра нич на ри бар ска мре жа – ко ја се не рет ко опи су је 
као хо ри зон тал на струк ту ра ко ја не ма ни по чет ка ни кра
ја, а „по нај ма ње у њој по сто је цен три од ко јих се гра на ју 
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инфор ма ци је и моћ“ (Štam buk, 2007: 111–131). Ако се у мре
жи „по рав на ва ју“ тра ди ци о нал ни цен три, ка ко се, он да, у 
овој струк ту ри рас по де љу је моћ? Ци ти ра ни ау тор за пра
во пре у зи ма Ка стел со ву иде ју де ком по зи ци је дру штва, по 
ко јој се фор ме хи је ра хиј ског дру штве ног по рет ка раз гра
ђу ју и усту па ју ме сто флек си бил ним, не хи је рар хиј ским 
– мре жним ор га ни за ци ја ма. За ра зли ку од вер ти кал но 
ор га ни зо ва них дру шта ва – ко ја те же цен тра ли за ци ји и ин
те гра ци ји, по дре ђу ју ћи све де ло ве дру штва „јед ном“ до ми
нант ном прин ци пу, де ком по зи ци ја пред ста вља тен ден ци ју 
раз би ја ња цен тра ли зо ва них и хи је рар хи зо ва них струк ту
ра ин ду стриј ског дру штва (Ca stells, 2000). У ин фор ма ци о
ном дру штву и ин сти ту ци је др жа ве гу бе свој ин те гра тив
ни ка рак тер. Оне по су ста ју као ма три ца струк ту ри ра ња 
дру штва, а си стем со ци јал них ин сти ту ци ја и ор га ни за
ци ја упра вља ња те жи флек си бил но сти и про мен љи во сти. 
Ови про це си тен ди ра ју у прав цу на ста ја ња ин те гри шу ће 
транс те ри то ри јал не за јед ни це. Де те ри то ри ја ли зо ва не за
јед ни це оства ру ју сво је раз но вр сне ин те ре се кроз оку пља
ње у вир ту ел ним усло ви ма, фор ми ра ју ћи ан сам бле (из раз 
је пре дло жио Ка стелс) – тј. но ве мо де ле удру жи ва ња љу ди 
ко ји се у вир ту ал ном про сто ру оку пља ју око раз ме не ин
фор ма ци ја. При то ме, ау то ри тет и моћ у мре жи се све ви
ше ве зу је за сна гу но до ва – тј. чво ри шта ко ји ма при па да ју 
де те ри то ри ја ли зо ва ни, де на ци о на ли зо ва ни, де тра ди ци о
на ли зо ва ни ан сам бли. То зна чи да, упр кос де цен тра ли шу
ћој и де кон цен три шу ћој тен ден ци ји мре же, не тре ба га ји
ти илу зи ју да у мре жи сви „уве за ни“ уче сни ци рас по ла жу 
рав но прав ним ути ца јем. 

На ста нак но ве вир ту ал но сти

Ек спан зи ја те ле ви зи је на кон Дру гог свет ског ра та ство
ри ла је но ви тип ко му ни ка ци је, ко ји, до ду ше, ни је уни штио 
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пре ђа шње обли ке ко му ни ци ра ња, али их је пре о бли ко вао. 
Те ле ви зи ја је по ста ла вла да ју ћи ме диј. Она функ ци о ни ше 
као ма сов ни ме диј. То зна чи да ми ли он ска пу бли ка до би
ја ис те по ру ке ко је се еми ту ју од стра не цен тра ли зо ва них 
струк ту ра по ши ља ла ца. Те ле ви зи ја је убр зо по ста ла кул
тур ни епи цен тар дру шта ва, бу ду ћи да је по ну ди ла та кву 
фор му ко ји са др жи за во дљи вост, чул ну сти му ла ци ју, ла
ку ко му ни ка тив ност, за хте ва ју ћи ма ли мен тал ни на пор.

Ма сов ни ме ди ји по че ли су да се транс фор ми шу и пре 
по ја ве ин фор ма ци о не тех но ло ги је. Осно ва ове транс фор
ма ци је би ла је спе ци ја ли за ци ја про гра ма за ра зли чи те пу
бли ке. По ред то га, по себ но ва жна би ла је по ја ва ви део
ри кор де ра, ко ји су омо гу ћи ли би ра ње са др жа ја и вре ме 
ка да ће се он ко ри сти ти, као и ка ме ра за кућ ну упо тре бу. 
Нај сна жни ји мо ме нат ове про ме не у прав цу ве ће ди вер
си фи ка ци је пу бли ке би ла је по ја ва ве ћег бро ја те ле ви зиј
ских про гра ма – што је омо гу ће но уво ђе њем ка блов ске 
и са те лит ске те ле ви зи је. По не ким ту ма че њи ма, већ ови 
до га ђа ји озна чи ли су крај хо мо ге не ма сов не пу бли ке, јер 
љу ди су овим сте кли мо гућ ност да ак тив ни је уче ству ју у 
из бо ру про гра ма и се лек ци ји по ру ка ко је при ма ју. Про
цес сег мен та ци је ма сов не пу бли ке на ста вљен је уво ђе њем 
спе ци ја ли зо ва них про гра ма за одре ђе не гру пе (на при мер, 
МТВ се по сво јој про грам ској ори јен та ци ји при ла го ђа ва 
за ба вља њу ти неј џе ра). Ме ђу тим, све ово ни је до не ло су
штин ску де цен тра ли за ци ју ма сов них ме ди ја, на про тив: 
ме диј ске ком па ни је су се укруп ња ва ле, а вла сни штво над 
њи ма се цен тра ли зо ва ло. Та ко ђе, иа ко је пу бли ка де ли мич
но сег мен ти ра на и ди фе рен ци ра на, те ле ви зи ја је оста ла 
ко мер ци ја ли зо ван и оли го по ли стич ки ме диј, а оства ре
на ди вер си фи ка ци ја ни је про ме ни ла јед но смер ну ло ги ку 
овог ме ди ја, ни ти је омо гу ћи ла ствар ни фид бек пу бли ке.

Оно што је из те ме ља пре о бли ко ва ло мо гућ но сти ко му
ни ка ци о ног про це са би ла су два др жав на про јек та – „Ми
ни тел“ и „Ар па нет“, на ја вив ши фун да мен тал но но ви облик 
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ко му ни ка ци о не прак се.1 Њи хо ва кључ на од ли ка би ла је 
отво ре на ар хи тек ту ра мре же ко ја оне мо гу ћа ва пот пу ну 
кон тро лу из јед ног цен тра. Усле дио је ра звој Ин тер не та 
1990их, у ко јем су ко нач но ре а ли зо ва ни по тен ци ја ли ин
тер ак тив но сти. Ин тер нет је убр зо ушао у фо кус ин те ре
са вла да ра зви је них зе ма ља, па су на ве ли ко по че ли да се 
ра зви ја ју про гра ми ин фор ма ти за ци је дру штва. Ка стелс 
твр ди: „Си стем код ко јег се не зна ко ји ће ко нач ни облик 
по при ми ти, по ста је за ни мљив – јер онај ко ји кон тро ли ше 
ње го ве по чет не ступ ње ве мо же одлуч но ути ца ти на ње гов 
бу ду ћи ра звој“ (Ca stells, 2000). Та ко је кре ну ло утр ки ва ње 
ком па ни ја око ме ста у овом си сте му... Ме ђу тим, кључ ну 
уло гу у обли ко ва њу си сте ма ин тер не та ка кав да нас по зна
је мо од и гра ли су ко мер ци јал ни ак те ри. Ка ко се већ би ло 
по ка за ло да нај ве ћи тр жи шни по тен ци јал ме ди ја има за
ба ва, ово је по ста ло по друч је у ко је се нај ви ше и ула же.

У књи зи „Успон умре же ног дру штва“, Ма ну ел Ка стелс 
да је пре глед ра зво ја ма сов них ме ди ја и по ка зу је њи хов пре
о бра жај у „но ве ме ди је“. Он њи ма ини ци ран и по др жан 
но ви тип кул ту ре име ну је као кул ту ра ствар не вир ту
ал но сти. Ка ко Ка стелс гле да на кул тур не по сле ди це ко је 
про и зла зе из но вих мо гућ но сти ме диј ске ин тер ак ци је са 
пу бли ком? Кул ту ра се са сто ји од ко му ни ка циј ских про
це са, а ко му ни ка ци ја се те ме љи на про и звод њи и раз ме
ни сим бо ла. Но ви ме ди ји се не уда ља ва ју од тра ди ци о нал
них кул ту ра, већ их ап сор бу ју. Али но ва ин тер ак тив ност 

1 Минител је покренула француска влада. То је пројекат повезивања 
сер вер ских центара на које се могло приступити путем терминала; 
струк ту ру видеотекста је 1978. створио француски „Телеком“ и увео 
на тржиште 1984. године. Арпанет је пројекат америчког ми ни стар
ства обране, комуникацијска мрежа конструисана за случај ну кле ар
ног напада. Технички постоји од 1973. Пројекат је заснован на по ве
зи ва њу рачунара и комуникацијској технологији пребацивања па ке та 
информација, чиме је омогућено да мрежа буде независна од кон трол
них цен тара – јединице поруке могле су да пронађу сопствене путеве 
по мрежи и саставе се поново на било којој тачки.
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поништа ва гра ни це из ме ђу ствар но сти и ње ног сим бо лич
ког пред ста вља ња, јер се у њој тех нич ки ин те гри шу сви 
по зна ти обли ци ко му ни ка ци о не прак се. Та ко се на ди ла зи 
чак и вир ту ел на ствар ност: са ма ствар ност (и ма те ри јал но 
и сим бо лич ко по сто ја ње) би ва у пот пу но сти обу хва ће на 
вир ту ел ном по став ком сли ка у из ми шље ном све ту; те по
ја ве ви ше не по сто је са мо на екра ну по мо ћу ко јег се ис ку
ство ко му ни ци ра, оне и са ме по ста ју ис ку ство – тј. ствар на 
вир ту ал ност. Но вом ар хи тек ту ром вир ту ел ног про сто ра 
осла бље на је сим бо лич ка моћ тра ди ци о нал них еми те ра 
по ру ка: они не не ста ју, али њи хо ва моћ се ума њу је уко ли
ко се не пре ко ди ра ју у но ву струк ту ру. 

Со ци о ло зи ве ко ви ма по сма тра ју про мен љи ви обра зац 
из ме ђу при ро де и кул ту ре: у пр вом мо де лу од но са пре о вла
да ва ла је до ми на ци ја при ро де над кул ту ром; дру ги мо дел 
(на кон ин ду стриј ске ре во лу ци је) обе ле жи ла је до ми на ци ја 
кул ту ре над при ро дом – чо век је на двла дао ње не не пре
дви ди ве си ле; да на шњи мо дел ка рак те ри ше кул ту ра ко ја 
„за ме њу је“ при ро ду до ступ ња на ко јем се при ро да ве штач
ки ожи вља ва. То је но ви на ин фор ма ци о ног до ба – ау то но
ми ја кул ту ре вир ту ал но сти у од но су на ма те ри јал не осно ве 
по сто ја ња (Ca stells, 2000). 

Ан та го ни зми пост мо дер ног зна ња 

За ра зли ку од штам пе, ра ди ја, те ле ви зи је, ко ји су увек 
има ли за циљ со ци је тал ну хо мо ге ни за ци ју, као по сле ди
ца ин тер не та ја вља се ато ми за ци ја вред но сти. Сен зи би ли
тет ин фор ма ци о ног дру штва ли шен је тра га ња за ве ли ким 
уни вер зал ним исти на ма. Флек си бил ност, не ста бил ност и 
про мен љи вост вред но сних си сте ма из ра зи су ду ха пост
мо дер не. 

У ли те ра ту ри се пост мо дер на нај ши ре одре ђу је као но
ви по ре дак све та у вре ме ну ра сту ра ња ње го ве бло ков ске 
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по де ле, ши ре ња мул ти на ци о нал ног ка пи та ли зма, осва ја ња 
све ми ра, но вих ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и до ми на ци
је ме ди ја (Đor đe vić, 2009: 184).2 Реч је о сна жном ин тен зи
те ту про ме на у пост ин ду стриј ској епо хи ви со ко ра зви је
ног ка пи та ли зма, ко је ути чу на це ло ку пан људ ски жи вот 
и одре ђи ва ње ње го вог сми сла. Та ко пост мо дер на по ста је 
озна ка за исто риј ску ета пу за пад не ци ви ли за ци је, у ко јој 
се спро во ди сна жна кри ти ка и пре ва зи ла же ње зна че ња, 
вред но сти и зна ња мо дер ног дру штва. У че му је сло же ност 
и кон тра дик тор ност овог по ду хва та? 

Деј вид Хар ви (Da vid Har vey) у књи зи „Ста ње пост мо
дер но сти“ апо ло гет ски при сту па гло бал ној мул ти кул ту
рал но сти, ту ма че ћи је као пре пли та ње и ко му ни ка ци ју 
ра зли чи тих кул ту ра све та, ко је под ује ди њу ју ћом сна гом 
гло бал ног мул ти на ци о нал ног ка пи та ли зма, оста ју ау тен
тич не али и отво ре не (Har vey, 1989). По ме ну ти Да ни јел 
Бел, пак, кри ти ку је пут ко јим је „но во дру штво“ кре ну ло. 
Бел ис ти че да је прин цип пост мо дер ног дру штва за сно ван 
на иде ја ма ра ди кал ног плу ра ли зма и хе те ро ге но сти ра
зли чи тих па ра диг ми. С об зи ром на ис то вре ме но од су ство 
сва ке транс це ден тал не ети ке ко ја би ста ја ла као сто жер за 
де зин те гри са но дру штво, ове две си ле има ју ра зор ну моћ. 
Сто га је, по Бе ло вом ми шље њу, пост мо дер но вре ме обе
ле же но ду бо ком ду хов ном кри зом, ко ја би се мо гла раз
ре ши ти је ди но об на вља њем ре ли ги је (Bell, 1974). У де лу 
„Пост мо дер ни зам или кул тур на ло ги ка ка сног ка пи та ли
зма“, Фре де рик Џејм сон (Fre de rick Ja me son), ау тор на ко
га су ути ца ле не ке Бе ло ве иде је, ана ли зи ра есте тич ке и 

2 Према интерпретацији Јелене Ђорђевић, једно од три могућа значења 
појма постмодерне користи се у најширем смислу речи и означава 
начин мишљења, навике, друштвене, економске и културне промене 
које су се догодиле у постиндустријској ери или информационом 
друштву. Друго значење појма постмодернизам тиче се уметничке 
промене и рефлексије о тим променама, а трећа могућност његове 
интерпретације односи се на филозофска промишљања постмодерног 
стања и уметничког постмодернизма (Đorđević, 2009: 184186).
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политич ке им пли ка ци је пост мо дер ни зма. Као до ми нант ну 
ди фе рен ци јал ну ка рак те ри сти ку овог до ба или дис кур са 
или иде о ло ги је..., Џејм сон под вла чи бри са ње гра ни ца из
ме ђу елит не и ма сов не кул ту ре. Дру га ва жна ка рак те ри
сти ка пост мо дер ни зма, на ко ју ука зу је, је сте „уни вер зал на 
прак са ком пи ла ци је – рас пр ска ва ње сти ло ва, кон це па та 
пре то че них у ни зо ве пар ци јал них дис кур са. По сле ди ца 
то га је стил ска и дис кур зив на хе те ро ге ност ли ше на сва ке 
нор ме“ (Ja me son, 1991).

Фран соа Ли о тар (Je anFra nço is Lyo tard) у сво јој књи зи 
„Пост мо дер но ста ње“, ана ли зи ра ју ћи ста тус на у ке у но вом 
тех но ло шком до бу и у окви ри ма тзв. пост ин ду стриј ске све
сти, кон ста ту је да се на у ка на шла у кри зи јер је до шло до 
де зин те гра ци је по сто је ћих си сте ма зна ња, у ко је се ин те
гри шу но ви, ра зли чи ти дис кур си ко ји по чи њу да угро жа
ва ју по ве ре ње у њу (Li o tar, 1988). По ла зе ћи од Вит ген штај
но ве те о ри је је зич ке игре3 као основ не је ди ни це дру штве не 
ко му ни ка ци је, Ли о тар ен ту зи ја стич но гра ди кон цепт 
пост мо дер ног зна ња. Пре ма овом кон цеп ту, пост мо дер но 
зна ње под ра зу ме ва да „игра“ ни ка да ни је за вр ше на, но ви 
свет од ли ку је при вре ме ност, раз но ли кост је зич ких ига
ра, бо гат ство из бо ра и ре ше ња, у од су ству би ло ка квог до
ми нант ног ме та је зи ка игре, или ме та ин сти ту ци је – ка ква 
је др жа ва, на при мер, ко ја би ус по ста ви ла кон сен зус ме ђу 
уче сни ци ма у игри. Пост мо дер но зна чи да су по ти сну те 
све трај не ин сти ту ци је (би ло да оне уре ђу ју про фе си о нал
ни, емо тив ни, кул тур ни, са знај ни... план, или ме ђу на род не 
од но се и по ли ти ку). То је ста ње плу ра ли те та, дис кон ти ну
и те та и ан та го ни за ма на свим ни во и ма. 

Ме ђу тим, не тач но би би ло ус твр ди ти да је пост мо дер
на на уч на кул ту ра са свим ли ше на са знај ног ка па ци те та. 

3 Према Лудвигу Витгенштајну, основне карактеристике језичке игре су: 
1. правила језичке игре немају унутрашњу легитимацију, већ зависе од 
до говора између играча; 2. свака игра зависи од правила везаних за ту 
конкретну игру; 3. сваки исказ је потез у некој игри (Vitgenštajn, 1980). 
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Али пи та ње је ка кав је њен ква ли тет и ка ква је струк ту ра 
зна ња ко је ну ди. У ин фор ма ци о ној кул ту ри сли ке, зву ко ви 
и спек та кли по ма жу да се про и зве де тки во сва код нев ног 
жи во та, сма тра Да глас Кел нер (Kel ner, 2004). Ова ква кул ту
ра ути че на са вре ме ног чо ве ка и ње гов сва код нев ни жи вот 
на ра зли чи те на чи не; она до ми ни ра вре ме ном до ко ли це и 
обли ку је по ли тич ке по гле де и дру штве но по на ша ње. Под 
ути ца јем ме диј ске кул ту ре љу ди ства ра ју сво је пред ста
ве о иден ти тет ској при пад но сти, до бру и злу, о те мељ ним 
дру штве ним вред но сти ма. Ме ди ји се у ин фор ма ци о ном 
дру штву не мо гу пот це њи ва ти ни те о риј ски за о би ла зи ти 
као „ко ли бе“ (ви ди стр. 14–15, „елек трон ске ко ли бе“), јер не 
са мо да по хра њу ју већ и обли ку ју са др жа је зна ња. 

Прем да ни су ри зни ца му дро сти ни ти си стем за са мо
са зна ње, не тре ба апри о ри од ба ци ти по тен ци ја ле ме диј
ских обра зов них са др жа ја. Пам ти мо од лич не еду ка тив не 
те ле ви зиј ске и ра дио еми си је и но вин ске тек сто ве о исто
риј ским до га ђа ји ма, гео граф ским по друч ји ма, о биљ ном 
и жи во тињ ском све ту. За па же не су еми си је из ра зли чи тих 
на уч них ди сци пли на, умет но сти, за тим оне по све ће не на
уч ним и умет нич ким био гра фи ја ма ве ли ких ства ра ла ца. 
У окви ру сај беркул ту ре, ја сно је да ме ди ји мо гу де ло ва ти 
у функ ци ји, ка ко еман ци па ци је, та ко и зло у по тре бе зна
ња. Би ло би не тач но ако би смо не ги ра ли еман ци па тор ске 
мо гућ но сти ин тер не та у обла сти обра зо ва ња. При ло зи из 
на у ке, кул ту ре и умет но сти до при но се про ши ри ва њу кон
вен ци о нал но сте че них зна ња, а по кат кад омо гу ћа ва ју и су
срет са но вим зна њи ма. Услов еман ци па ци је се ис пу ња ва 
ка да је ко ри сник ин тер не та са знај но и вред но сно при пре
мљен (ме диј ски пи смен) да из бег не зам ке стран пу ти це ко ја 
се кри је у овој мре жи. Ов де се дру го кључ но пи та ње ком
пе тен ци је ти че ко му ни ка то ра ко ји еми ту је одре ђе но зна ње 
на Мре жи. Про блем у овом слу ча ју на ста је због то га што 
те ма не ког бло га, на при мер, мо же би ти са знај но ин те ре
сант на, али струч ност и оба ве ште ност бло ге ра мо гу би ти 
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спор ни. Ком пе тен ци је мре жних ко му ни ка то ра, да кле, ни су 
не у пит не са ста но ви шта тач но сти и исти ни то сти из не тих 
ис ка за. Они на Мре жи не уче ству ју пре ма кри те ри ју му пе
да го шког и на уч ног ин те ре са да се са оп шта ва исти ни то 
зна ње – ко је је, пак, у про це ду ра ма фор мал ног обра зо ва ња 
за га ран то ва но за кон ском нор мом. У том ме ди ју му хо ри
зон тал не умре же но сти пла си ра ју се ра зли чи та ин ди ви
ду ал на и ко лек тив на зна ња ко ја, че сто, ни ти су пој мов но 
ва ља на, ни ти су чи ње нич ки по у зда на: од бло го ва на ко ји
ма по је дин ци са оп шта ва ју не ве ри фи ко ва на зна ња, пре ко 
сај то ва по пут „Ви ки пе ди је“ на ко ји ма се са зна ња до пу њу ју 
од стра не ко ри сни ка, до ла жног зна ња ко ја ко ри сни ка мо гу 
да упу те на по гре шан са знај ни пут. Не по сто ја ње вра та ра и 
не по дле га ње од го вор но сти за са оп ште ну не и сти ну, пре тва
ра ин тер нет у мре жу сва ко ја ког бла га али и оп се на. Опа
сност, у том сми слу, не вре ба са мо са стра не зло у по тре бе 
ме ди ја, већ и од по гре шне упо тре бе обра зов них са др жа ја 
у ме диј ским про гра ми ма, што ва ља но ар гу мен ту ју не ки 
ис тра жи ва чи (Ђур ко вић, 2009). Осо би то су обра зов ни са
др жа ји на Мре жи по дло жни зло у по тре би, ка да се не и сти
ни та зна ња об ја вљу ју у функ ци ји про фи та, иде о ло шких, 
по ли тич ких и дру гих ин те ре са. Све из ра же ни ји ин те ре си 
тр жи шне утак ми це у ме диј ској сфе ри угро жа ва ју ва лид
ност ме диј ских са др жа ја са ста но ви шта њи хо ве обра зов не 
и пе да го шке упо тре бљи во сти.

Јед на ка рак те ри сти ка сти ца ња зна ња у не фор мал ном 
про це су пу тем ме ди ја (ра ди ја, но ви на, те ле ви зи је, ин тер
не та) је, пре све га, сло бо дан из бор ре цеп ци је. „Уче ник“ по 
сво јом ин те ре со ва њу, без спо ља шњих за хте ва, а по на ме
ри или слу чај ном „ула ску“ у про грам, при ста је да слу ша, 
гле да или чи та са др жај ко ји има са знај ни зна чај. Реч је о 
са мо и збо ру. Ре цеп ци ја ме диј ских са др жа ја има ка рак тер 
слу чај ног са зна ња или спон та ног, не си сте мат ског обра зо
ва ња. Дру га ка рак те ри сти ка је не по сред ност или ди рек тан 
кон такт са „су бјек том“ зна ња и ве шти на. Дру гим ре чи ма, 
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из ме ђу „уче ни ка“ и ме диј ске „лек ци је“ не ма по сред ни ка, 
од но сно ау то ри те та на ста ве и ње го вих ме то да ра да и на
став них сред ста ва. Струк ту ра про це са уче ња на овај на чин 
под ле же зна чај ним про ме на ма, ко је су ви дљи ве у из о стан
ку тех ни ка уче ња, си сте ма пам ће ња зна ња ко је под ра зу ме
ва по на вља ње и про ве ру успе шно сти тог про це са; са др жа ји 
из ме ди ја се не си сте мат ски ре ци пи ра ју без оба ве зе пам ће
ња. По љем зна ња, след стве но, овла да ва ју пре по зна ва ње и 
по вр шност ту ма че ња ко ја до ла зе не рет ко из не се лек тив них 
и не про вер љи вих изво ра, а ти ме и ком пе тен ци је ин стант 
ква ли те та (оп шир ни је у: Mi lu ti no vić, 2016d: 181–186).

Ка та стро фич на пер спек ти ва

При пад ник гру пе ми сли ла ца ко ја се ве о ма не га тив но 
одре ђу је пре ма бу дућ но сти ци ви ли за ци је ин фор ма ци о
ног дру штва Нил Пост ман (Ne il Post man), сво је оп сер ва ци
је ефект но је са жео у ко ва ни ци – тех но пол („то та ли тар на 
тех но кра ти ја“), ко јом озна ча ва прин цип пре да ва ња кул
ту ре тех но ло ги ји. У дру штву мул ти ме ди ја, по ред про бле
ма де ху ма ни за ци је и кон цен тра ци је мо ћи, ана ли ти ча ре 
да нас нај ви ше за бри ња ва успон „кул ту ре из ја ва и тврд њи 
на ра чун ста ри је кул ту ре до ка зи ва ња“ (Post man, 1992: 51). 
Аме рич ки пу бли ци ста Деј вид Хал бер стам (Da vid Hal ber
stam) на ро чи то ис ти че про блем по ве ћа ња бро ја ано ним них 
изво ра и не по сто ја ње ко му ни ка ци о них вра та ра на ин тер
не ту. Про блем је у то ме што ин тер нет охра бру је ано ним не 
изво ре, да кле ре ла ти ви зу је ва жност исти ни тог и по у зда ног 
при ка зи ва ња до га ђа ја.

На су прот Ли о та ру, ко ји у хе те ро ге но сти и плу ра ли зму 
ви део под сти цај не и ра звој не мо гућ но сти игре и так ми че
ња, фран цу ски ми сли лац Жан Бо дри јар (Je an Ba u dril lard), 
у де лу „Си му ла кру ми и си му ла ци ја“, да је ре зиг ни ра но и 
апо ка лип тич но ту ма че ње бу дућ но сти ин фор ма ци о ног 
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друштва. Бо дри јар у ње му пре по зна је са мо бе со муч ну 
про дук ци ју сли ка, про и зво да, зна ко ва, ко јом се за пра во не 
уна пре ђу ју већ по ни шта ва ју ра зли чи то сти, а ти ме и сва ки 
сми сао. Он ви ди „за стра шу ју ће про ме не ко је до но си ме диј
ска ера у прав цу де ху ма ни за ци је дру штва и хо мо ге ни за
ци је кул ту ре“, а ње го во по ла зи ште уте ме ље но је у иде ји да 
„у по тро шач ком дру штву ства ри и пред ме ти гу бе упо треб
ну и ствар ну вред ност, пре тва ра ју ћи се у си сте ме зна ко ва 
чи ја функ ци ја ни је да од го во ри по тре ба ма, већ да иза зи ва 
же ље“. За Бо дри ја ра пост мо дер ни зам је „по ре дак си му ла
кру ма“: „У не пре глед ној про и звод њи сли ка, ин фор ма ци ја, 
ме диј ских ве сти и ре кла ма, свет је рас тво рен у фик ци ји, 
ма те ри ја у сли ци, а ствар ност по ста је чист соп стве ни си
му ла крум, од но сно ко пи ја без ори ги на ла“ (Bo dri jar, 1991: 
38). Овај по ре дак при па да ин фор ма ци о ном дру штву и тех
но ло шкој ери у ко јој су се „зна ци оса мо ста ли ли и оде ли ли 
од свог ре фе рент ног“. За хва љу ју ћи ко му ни ка ци о ним сред
стви ма, илу зи је се чи не ве ро до стој ним, а ис ку ство при ма
ла ца сво ди се на пу ки при јем по вр шних ути са ка, ин фор ма
ци ја ли ше них зна че ња. Уве рен да при вид го спо да ри овим 
све том ко ји је ве штач ки про и зве ден, тај „свет хи пер ре ал
но сти“ овај ау тор до жи вља ва као „але го ри ју смр ти“. Јер та 
то тал на ме ди ја ти за ци ја све та од но сно све о бу хват на ви зу
а ли за ци ја или, дру гим ре чи ма, уни вер зал ни во а је ри зам, 
пред ста вља за пра во ин фор ма тич ку бло ка ду ре ал но сти ко
јом се оспо ра ва це лис ход ност ин фор ма ци је. Ко ри сни ци 
ин тер не та, за тво ре ни у вир ту ел ним мре жа ма, де ле сво ју 
ин тим ност са сви ма. Због то тал не чул не и емо ци о нал не за
хва ће но сти хи пер про дук ци јом сли ка и сти му лан са, пре ма 
ствар но сти се не за у зи ма ра ци о на лан од нос. Свет се сво ди 
на чи сту ин сце на ци ју, си му ла крум, чи ме се ствар ност уки
да: сва ко зна че ње не ста је у ви шку ин фор ма ци ја, у стал ној 
про и звод њи при ча и сли ка, за па жа Бо дри јар. 

Ин тер нет но си у се би оно нај бо ље и оно нај го ре: на
пре дак се са сто ји у ко му ни ка ци ји ско ро без гра ни ца, али 
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не во ља је у то ме што ће „овај Ти та ник вир ту ел не пло вид бе 
јед ног да на на и ћи на сан ту ле да“, сма тра Пол Ви ри лио (Ви
ри лио, 2000: 106). Нај дра ма тич ни ја ви зи ја сај берсве та ан
ти ци пи ра на је у ње го вом де лу „Ин фор ма тич ка бом ба“, ко је 
по ла зи од оце не да са вре ме на на у ка гу би свој сми сао у пре
ко мер но сти то бо жњег на прет ка: „Тех но на у ка по ста је су лу
да по кре тач ка сна га убр за ња ре ал но сти“ (Ви ри лио, 2000: 
9). Та стра шна игра „убр за ња ре ал но сти“ за во ди аван ту
ри сте и из ла же их опа сно сти да пре ко ра че етич ке гра ни це, 
до во де ћи људ ски род на сâм руб про па сти. На сту па „ве
ли ка гло бал на му та ци ја“, при ро ди се од у зи ма иден ти тет. 
Ка ко при ро ди, та ко и дру штву, „гло бал на де ло ка ли за ци ја“ 
од у зи ма и на ци о нал ни и со ци јал ни иден ти тет, до во де ћи у 
пи та ње ко ли ко на ци о нал ну др жа ву то ли ко и кон цеп ци ју 
гра да. Ре ал ни град, про стор но ло ка ли зо ван, усту па ме сто 
вир ту ел ном гра ду – де те ри то ри ја ли зо ва ном ме та гра ду, ко
ји по Ви ри лиу по ста је се ди ште ме тро по ли ти ке чи ји то та
ли тар ни по тен ци ја ли не ће ума ћи. 

Тех но ло шка ре во лу ци ја је тра ге ди ја зна ња, твр ди Ви ри
лио. У че му се огле да нај ве ћа опа сност на ра ста ју ће сај бер
кул ту ре? У по ве зи ва њу био ло шких, еко ном ских и ин фор
ма тич ких на у ка у прав цу сај бер нет ског еу ге ни зма и још 
да ље – до де ши фро ва ња ге нет ског ко да и при ва ти за ци је 
ге нет ске ба шти не чо ве чан ства, што отва ра пут еу ге ни зму 
ко ји ће фа во ри зо ва ти не при род ну не го ве штач ку се лек
ци ју људ ске вр сте. У та квим усло ви ма атом ска бом ба ви
ше ни је нај ве ћа прет ња; ин фор ма тич ка бом ба се на ја вљу је 
као но ви си стем ап со лут ног оруж ја. Чо век ће устук ну ти 
пред ге нет ски мо ди фи ко ва ним чо ве ком, за кљу чу је Ви ри
лио сво ју мрач ну ви зи ју, ко ји ће – по пут ге нет ски мо ди
фи ко ва ног по вр ћа – би ти бо ље при ла го ђен но вој око ли ни 
од при род ног чо ве ка. Ви ри ло сво ју ви зи ју ка та стро фе ин
фор ма ци о ног дру штва до во ди до вр хун ца ан ти ци па ци јом 
гло бал ног ин фор ма тич ког ра та, чи ји су глав ни реквизи
ти ге не тич ка и ин фор ма тич ка бом ба (Ви ри лио, 2000: 138).
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* * *

Те шко да је мо гу ће рав но ду шно при ми ти прет ход не 
оп сер ва ци је. Оне још увек не ма ју уте ме ље ње у до ка зи ма да 
је на у ка отрг ну та од са мо кон тро ле (Ми лу ти но вић, 2016д: 
140). Али на ме ћу ва жно пи та ње мо гућ но сти и огра ни че
ња при ме не етич ког ко рек ти ва у усло ви ма не ста бил них и 
ди спер зо ва них дру штве них вред но сти. Јер мре жна де хи
је рар хи за ци ја дру штва ни је до не ла ре не сан су де мо кра ти је 
и ин ди ви ду ал них пра ва, на про тив – нај сна жни ји но до ви 
(чво ри шта) у мре жи по ста ли су вла сни ци транс на ци о
нал ног ка пи та ла и с њи ма по ве за не ин те ре сне гру пе и по
ли тич ки ак те ри, и они за др жа ва ју мо но пол над ин фор
ма ци о ним тех но ло ги ја ма. Упр кос ло ги ци де ком по зи ци је 
цен тра ли зо ва них и хи је рар хи зо ва них струк ту ра свој стве
них ин ду стриј ском дру штву, ан та го ни зми ко ји су се у про
шло сти од ви ја ли на ре ла ци ји зе мљо по сед ни ци – се ља ци 
и ка пи та ли сти – рад ни ци, у хо ри зон тал ној ма три ци ин
фор ма ци о ног дру штва ни су уки ну ти, већ се са мо по сте пе
но пре о бли ку ју у прав цу но вих де те ри то ри ја ли зо ва них и 
де на ци о на ли зо ва них ак те ра, а на ре ла ци ји век то ра ли сти 
– ха ке ри (одн. вла сни ци на су прот ства ра о ци ма ин фор ма
ци ја) (пре ма Mc Ken zie, 2006). Ин фор ма ци о но дру штво је 
за си гур но ис пу ње но про тив реч но сти ма, не мо же мо га сма
тра ти до вр ше ним и оно до зво ља ва оче ки ва ња сва ко вр сних 
из не на ђе ња.



1.2. ИН ФОР МА ЦИ О НО-КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ 
ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ И НО ВИ НАР СТВО

Ра звој ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
под ста као је да ле ко се жне про ме не у ме диј ској кул ту ри. На
ста нак ди ги тал них тех но ло ги ја и отво ре них мре жа ко је 
омо гу ћа ва ју ин тер ак тив ност ко ри сни ка но вих ме ди ја, бит
но је про ме нио при ро ду од но са из ме ђу ства ра ла ца ме диј
ских са др жа ја и гејт ки пе ра. Пре не ко ли ко го ди на су са мо 
про фе си о нал ни но ви на ри би ли у мо гућ но сти да у окви ру 
ин сти ту ци о нал них ко му ни ка ци о них цен та ра си сте ма мас
ме ди ја се лек ту ју ин фор ма ци је, пре во де их од го ва ра ју ћим 
сим бо лич ким сред стви ма у ме диј ске по ру ке и ди стри бу
и ра ју пре ма мно штву по је ди на ца – ма сов ној пу бли ци. Да
нас, пак, сва ки при пад ник „при ма ју ће струк ту ре“ мо же да 
кре и ра соп стве ни ме диј ски са др жај и да га ди стри бу и ра на 
ин тер не ту ка гло бал ној пу бли ци. Да кле, ме диј ска пу бли ка 
пре у зи ма уло гу у при ку пља њу, об ра ди и ди се ми на ци ји но
ви нар ских са др жа ја. Ме ђу тим, да ли ова мо гућ ност чи ни 
сва ког по је дин ца ко ји ко ри снич ки ге не ри ше ме диј ски са
др жај но ви на ром? И да ли та ко обли ко ван и ди стри бу и ран 
са др жај пред ста вља по у здан извор са зна ња са ста но ви шта 
тач но сти, објек тив но сти и не при стра сно сти из ве шта ва ња? 
Од го во ре на ова пи та ња до дат но ком пли ку је ква ли фи ка
ци ја Са ве та Евро пе, пре ма ко јој се као но ви нар одре ђу је 
„би ло ко је (подв. И.М.) фи зич ко или прав но ли це ко је се ре
дов но или про фе си о нал но ба ви при ку пља њем и ши рењем 
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ин фор ма ци ја за јав ност пу тем би ло ко јег сред ства ма сов не 
ко му ни ка ци је“ (Möl ler, Rich ter, 2013: 20).

Ме диј ска ди ги тал на му та ци ја

У извор ном сми слу, реч ме диј озна ча ва по сред ни ка – 
при род ни или ве штач ки ин стру мент ко ји љу ди ко ри сте 
за пре нос ре чи, ми сли, иде ја, оства ру ју ћи ко му ни ка ци ју 
раз ме ном ин фор ма ци ја. Ма сов ни ме ди ји тј. ме ди ји ма сов
ног ко му ни ци ра ња или масме ди ји, у струч ној ли те ра ту ри 
пре ци зно се одре ђу ју као „тех нич котех но ло шке струк
ту ре, на ста ле скло пом ве штач ких и, де лом, при род них 
усло ва, са њи ма свој стве ним мо гућ но сти ма сим бо лич ке 
ек спре си је, тј. спе ци фич ним ’је зи ко м’, по сред ством ко јих 
се, из јед ног или ви ше ко му ни ка ци о них цен та ра, ди стри
бу и ра ју по ру ке пре ма не о гра ни че ном мно штву по је ди
на ца“ (Radojković, Miletić, 2005: 103). Уо ча ва мо не ко ли ко 
ди стинк тив них ка рак те ри сти ка ма сов них ме ди ја: 1. се лек
ци ја ин фор ма ци ја и њи хо во пре ра ђи ва ње у по ру ке вр ши се 
у ин сти ту ци о нал ном ко му ни ка ци о ном цен тру; 2. по ру ке се 
по том еми ту ју у про це су ма сов не ди стри бу ци је; 3. ди стри
бу ци ја по ру ка се вр ши по сред ством ме ди ју ма ко ји са др жи 
од го ва ра ју ћу тех нич котех но ло шку струк ту ру, а то је фи
зич ки но сач по ру ке од но сно уре ђај за ње ну ди стри бу ци ју; 
4. по ру ка сти же до ма сов не пу бли ке, ко јој је на ме ње на и 
ко ја пред ста вља (пре те жно па сив ну) при ма ју ћу струк ту ру 
у овом ко му ни ка ци о ном про це су. Уо би ча је но је да се под 
ме ди ји ма ма сов ног ко му ни ци ра ња под ра зу ме ва ју штам па, 
филм, ра дио и те ле ви зи ја. 

Јед на од у те о ри ји за сту пље них по де ла масме ди ја за
сно ва на је на вр сти чул не пер цеп ци је њи ма по сре до ва
них по ру ка: ви зу ел ни (штам па, филм у не мој фа зи), ау
ди тив ни (ра дио, ка се то фон, на при мер) и ау диови зу ел ни 
ме ди ји (филм, те ле ви зи ја, ДВД пле јер, и дру ги). Пре ма 
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кри те ријуму на чи на пре но ше ња по ру ка од изво ра до ре ци
пи је на та, масме ди је је мо гу ће ди фе рен ци ра ти на: ди стри
бу тер ске (штам па, филм) и транс ми си о не (ра ди о ди фу зна 
(ра дио и те ле ви зи ја), ка блов ска и са те лит ска транс ми си ја). 
С об зи ром на тех нич котех но ло шку струк ту ру ко ја по др
жа ва ди стри бу ци ју по ру ка, ме ди ји се озна ча ва ју као штам
па ни, елек трон ски и ди ги тал ни. Ви ди мо да по јам ме ди ја 
(ме ди ју ма) ма сов ног ко му ни ци ра ња под ра зу ме ва, та ко ђе, 
и фи зич ки но сач по ру ке као и уре ђај за ње ну ди стри бу
ци ју: гра мо фон ска пло ча и гра мо фон, ка се та и ка се то фон, 
ком пактдиск и ЦД пле јер. Исто риј ски ра звој тех но ло ги ја 
по сре до ва ња по ру ка ука зу је на не ко ли ко фа за: 1) при мар
ни ме ди ји (чо век и ње гов го вор, по крет, плес, ри ту ал), 2) 
се кун дар ни ме ди ји (штам пар ска пре са, пи са ћа ма ши на), 
3) елек трон ски ме ди ји (ра дио, пло че, ка се те, те ле ви зи ја, 
филм, те ле фон, факс), 4) ди ги тал ни ме ди ји (ком пју тер, ин
тер нет). 

Та ко зва ни но ви ме ди ји су те мељ но уз др ма ли не са мо 
ма сов не ме ди је већ и мо дер ни дру штве ни и кул тур ни жи
вот. По јам но вих ме ди ја, њи хов ра звој и ути цај на дру штво 
опи су је Лев Ма но вич (Lev Ma no vich). Овај ау тор сма тра да 
се у са вре ме но, пост мо дер но до ба, услед ме диј ске ре во лу
ци је, зби ва по ме ра ње це ло куп не кул ту ре на ра чу нар ски 
за сно ва не обли ке про и звод ње, ди стри бу ци је и ко му ни ка
ци је. По ње му, но вим ме ди ји ма тре ба сма тра ти ин тер нет, 
вебсај то ве, ра чу нар ску мул ти ме ди ју, ра чу нар ске игре, ЦД 
ро мо ве и ДВД из да ња, мо бил ну те ле фо ни ју и вир ту ел ну 
ствар ност (Ma no vich, 2001).

Јир ген Ха бер мас (Jür gen Ha ber mas) је још 1960их го
ди на, у де лу „Јав но мње ње“, за па зио да се „са но вим сред
стви ма ме ња и сам облик ко му ни ка ци је“ (Ha ber mas, 1969: 
215). Ни ко лас Не гро пон те (Nic ho las Ne gro pon te), у де лу ко је 
је на ста ло го то во три де це ни је ка сни је, по твр ђу је ову те зу 
по ре ђе њем пот пу но но вог ме ди ја – ком пју тер ске мре же са 
кла сич ном мре жом те ле ви зиј ских ста ни ца: „Те ле визијске 
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мре же и ком пју тер ске мре же су го то во су прот но сти. Мре
жа те ле ви зиј ских ста ни ца пред ста вља хи је рар хи ју у еми
то ва њу ко ја се са сто ји од јед ног изво ра (из ко га по ти чу 
сиг на ли) и мно гих хо мо ге них при јем ни ка (по тро ша ча). На
су прот то ме, ком пју тер ске мре же се са сто је од јед не ре шет
ке хе те ро ге них про це со ра ко ји мо гу да бу ду не са мо извор 
већ и при јем ник“ (Ne gro pont, 1988: 220–221). Но ви облик 
ко му ни ка ци о не прак се раз ма тран је и у пост мо дер ном дис
кур су, уз при лич но су мор не оп сер ва ци је фи ло зо фа Бо дри
ја ра: „Да нас ви ше не ма сце не и не ма огле да ла, по сто је са мо 
екран и мре жа. Не ма ви ше ду би не, по сто ји са мо по вр ши на 
на ко јој се од ви ја ју де лат но сти, глат ка и де лат на по вр ши на 
ко му ни ка ци је“ (Bo dri jar, 1994: 5–10).

Ко нач но, Де нис Ма квејл (De nis McQu a il) те о риј ски уо
бли ча ва и ар гу мен ту је иде ју да ће но ви ме ди ји уки ну ти 
„ин сти ту ци о нал не ра зли ке из ме ђу ма сов ног и ин тер пер со
нал ног, као и при ват ног и јав ног“ (Mek kvejl, 1994: 18). На и
ме, пре по ја ве ком пју тер ске мре же, це ли на ко му ни ка ци о не 
прак се оства ри ва ла се кроз мо гућ но сти ко је су пру жа ле 
фор ме ин тра пер со нал ног, ин тер пер со нал ног, ко му ни ци
ра ња у дру штве ним гру па ма и ма сов ног ко му ни ци ра ња. 
Тек је с по ја вом но вих ме ди ја ар ти ку ли сан есен ци јал но 
но ви облик ко му ни ци ра ња у од но су на све по сто је ће и на
зван је вир ту ел но ко му ни ци ра ње. Овај тер мин из ве ден је 
из из ра за вир ту ел на ствар ност (vir tu al re a li ty), а као си но
ним ни упо тре бља ва ју се и ин тер ак тив но, ди ги тал но, то
тал но, мре жно, ком пју тер ско... ко му ни ци ра ње (Ra doj ko vić, 
Mi le tić, 2005: 162). Осла ња ју ћи се на те о риј ска раз ма тра ња 
дво ји це ути цај них хо ланд ских ау то ра Бор де виј ка и Ван Ка
ма, Ма квејл об ја шња ва кључ ну тврд њу да је ком пју тер ска 
мре жа пот пу но но ви ме диј у од но су на масме ди је, бу ду ћи 
да су у њој – као ни у јед ном ме ди ју ра ни је – за сту пље ни 
сви об ра сци про то ка и ко ри шће ња ин фор ма ци ја: ало ку
ци ја, кон сул та ци ја, кон вер за ци ја и ре ги стра ци ја (McQu a
il, 1994). Шта ово, за пра во, зна чи? Ало ку ци ја пред ста вља 
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једно смер ну ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја об ра ђе них у не
ком ко му ни ка ци о ном цен тру ка одре ђе ној гру пи или не о
гра ни че ном мно штву ре ци пи је на та; ре ги стра ци ја озна ча ва 
скла ди ште ње ин фор ма ци ја у јед ном цен тру ко ји има кон
тро лу над њи ма, а ко је су до ступ не по је ди нач ним ко ри сни
ци ма на осно ву по себ ног за хте ва; кон сул та ци ја упу ћу је на 
се лек тив но ко ри шће ње ин фор ма ци ја из цен трал не за ли хе 
од стра не по је дин ца, а кон вер за ци ја се мо же одре ди ти као 
ин ди ви ду ал на раз ме на ин фор ма ци ја у ин тер пер со нал ном 
ко му ни ци ра њу (Ra doj ko vić, Mi le tić, 2005: 163164). Сви на
ве де ни об ра сци сер ви си ра ња ин фор ма ци ја мо гу ћи су на 
ин тер не ту, за хва љу ју ћи ње го вој ди ги тал ној ло ги ци. Ин
тер нет ком би ну је ра зли чи те прав це ко му ни ка циј ског од
но са извор–по ру ка–при ма лац, по ста вља ју ћи их по не кад 
у кла сич не об ра сце (на при мер, у ин тра пер со нал ном4 или 
ин тер пер со нал ном ко му ни ци ра њу), а по не кад у са свим 
но ве кон фи гу ра ци је. Упра во је на ин тер не ту бит но про
ме ње на ко му ни ка ци о на прак са – но ви облик ко му ни ци
ра ња је не за ми слив у свим ра ни јим ме диј ским фор ма ма. 
Ре во лу ци о нар на но ви на ко ју до но си упо тре ба ин тер не та 
је сте чи ње ни ца да ин тер нет омо гу ћа ва све мо де ле ди рект
не по врат не ко му ни ка ци о не спре ге: јед ног са јед ним, јед
ног са мно ги ма, мно гих са јед ним и мно гих са мно ги ма. 
Ин тер ак ци ја ње го вих ко ри сни ка оства ру је се кроз број не 
мо де ле со ци јал них ига ра у вир ту ел ним про сто ри ма и то 
на ни воу раз ме не, док сред ства за ма сов ну ко му ни ка ци ју 
де лу ју пре све га у до ме ну ути ца ја. Ова кве про ме не у „ба зи“ 
ко му ни ци ра ња одра жа ва ју се на при ро ду људ ских по тре
ба, и то пре све га на оне по тре бе ко је се ти чу ус по ста вља ња 
и одр жа ва ња дру штве них кон та ка та. У та квом окру же њу 

4 Интраперсонално комуницирање – облик комуникативне праксе који 
се остварује када појединац себи самом упућује поруке посредоване 
неким медијем. На плану виртуелног комуницирања, оно се остварује, 
на пример, када сами себи пошаљемо имејл или гледамо свој профил 
на Фејсбуку, читамо сопствене белешке на свом блогу, и слично. 
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се ства ра „ин тер нет ге не ра ци ја“, ко ја ра ди ком пју те ром у 
но вој еко но ми ји, игра се уз рад, обра зу је се, ин фор ми ше и 
ус по ста вља со ци јал не од но се на Мре жи. 

Транс фор ма ци ја иден ти те та 
но ви нар ске про фе си је

Ин тер нет ме ња све аспек те прак се ме диј ских по сле ни
ка: по чев од при ку пља ња ин фор ма ци ја, њи хо ве об ра де и 
ди стри бу ци је обли ко ва них по ру ка. На ди ги тал ним плат
фор ма ма је мо гу ће ра зли ко ва ти три ни воа пар ти ци па ци је 
у про це су кре и ра ња по ру ка: про фе си о нал но но ви нар ство, 
ко је је за сту пље но у он лајн из да њи ма штам па них но ви на 
и уре ђи вач ки обли ко ва ним пор та ли ма; гра ђан ско (јав но) 
но ви нар ство – ви дљи во у ко ри снич ки ге не ри са ним са др
жа ји ма из ван тра ди ци о нал не но ви нар ске ма три це, и за
пи си на ин тер нет фо ру ми ма, дру штве ним мре жа ма, са
мо стал ним елек трон ским пу бли ка ци ја ма по пут бло го ва, 
вебпре зен та ци ја и слич но, ко ји се не сма тра ју про и зво
ди ма но ви нар ске де лат но сти. На ком плек сност по зи ци је 
у ко јој се на шла но ви нар ска про фе си ја под ути ца јем ди ги
тал не тех но ло ги је, упу ћу је се у Ре зо лу ци ји Кон фе рен ци је 
ми ни ста ра Са ве та Евро пе на дле жних за ме ди је и ин фор
ма ци о но дру штво: „Сма тра мо да је про фе си о нал но но ви
нар ство, упо ре до са уред нич ком не за ви сно шћу, пре суд но 
зна чај но за оства ри ва ње ме диј ских ци ље ва. По ло жај но
ви на ра ко ји све ви ше ра де у не и зве сним си ту а ци ја ма као 
сло бод ни но ви на ри, упо ре до с по ја вом но вих обли ка ин
тер нет но ви нар ства и оно га о че му се по не кад го во ри као 
о ’гра ђан ском но ви нар ству’ за хте ва да се про на ђу но ви на
чи ни за уна пре ђе ње етич ких стан дар да, а да се ис то вре ме
но очу ва ју сло бо да из ра жа ва ња и сло бо да ин фор ми са ња, 
као и да се све то по ми ри и ускла ди с пра вом на за шти ту 
при ват но сти“ (Sto ja no vić, 2015: 187). На на ред ним стра на ма 
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раз мо тре на су не ка пи та ња са мо ре гу ла ци је у он лајн ме ди
ји ма, са ци љем да се пре и спи та ње на ефи ка сност као ин
стру мен та за шти те пра ва и сло бо де из ра жа ва ња но ви на ра 
у сај бер про сто ру, с јед не стра не, и њи хо вих про фе си о нал
них оба ве за и од го вор но сти, с дру ге. 

Да би би ло мо гу ће ана ли зи ра ти аспек те и до ме те про
фе си о нал не транс фор ма ци је ко ја се од ви ја под ути ца јем 
он лајн ме диј ске кул ту ре, не оп ход но је нај пре да се пре
ци зно одре де по јам и струк тур ни еле мен ти но ви нар ске 
про фе си је. Ко ји су то, да кле, ди фе рен ци јал ни еле мен ти 
про фе си је но ви на ра? И ко ли ко је уоп ште убе дљив ста тус 
но ви нар ства као про фе си је?

Одре ђу ју ћи по јам про фе си је, Де нис Ма квејл је иден
ти фи ко вао не ко ли ко кључ них еле ме на та ко јим се про фе
си о нал не дру штве не де лат но сти ра зли ку ју од оних ко је 
то ни су: одре ђе ни за да ци у прак си за хте ва ју обу ку за од
го ва ра ју ће ве шти не; про фе си ја је си ту и ра на уну тар не ке 
ин сти ту ци је; у њој ва же не ки по чет ни усло ви за ула зак у 
по сао; ва жи ети ка јав не слу жбе; при хва та ју се одре ђе не 
ду жно сти; по сто је не ки про це си (са мо)ре гу ла ци је и од го
вор но сти; одре ђе ни сте пен ау то но ми је у свим на ве де ним 
став ка ма про и сти че из про фе си о на ли зма (Mek Кvejl, 2007: 
7). Ко ли ко од на ве де них кри те ри ју ма за до во ља ва прак ти
ко ва ње но ви нар ске де лат но сти? Ако се пре и спи та нај пре 
је дан од цен трал них – ди мен зи ја про фе си о нал не ау то но
ми је, ко ја се те ме љи на си сте мат ском зна њу или док три ни 
сте че ним кроз ду го тра ја но фор мал но обра зо ва ње и обу ку, 
мо ра се при зна ти да но ви нар ство не ма та кву док три ну. У 
по ре ђе њу са про фе си јом ле ка ра, на при мер, ко ја свој ста
тус те ме љи на по сто ја њу си стем ског ме ди цин ског зна ња, 
но ви нар ство не оства ру је тај сте пен езо те рич но сти и за
тво ре но сти у ту ма че њу ау тен тич них зна ња. 

Сна жни је упо ри ште за „од бра ну“ иден ти те та но ви
нар ске про фе си је мо же се пре по зна ти у по сто ја њу ску па 
спе ци фич них про фе си о нал них и етич ких нор ми. Не ки од 
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оба ве зу ју ћих ко дек са у окви ру но ви нар ског ра да тре ба
ло би да бу ду, на при мер, кри те ри ју ми вред но ва ња из ван 
лич не по ли тич ке ори јен та ци је или оба ве за да се за шти ти 
по вер љив извор. Ка да је реч о гру пи кри те ри ју ма ко ји обу
хва та ју пи та ња ети ке јав не слу жбе, но ви нар ство би упра во 
у овим вред но сти ма мо гло да на ла зи и оја ча ва уте ме ље ње 
сво је про фе си о нал не де лат но сти. Ме ха ни зми са мо ре гу ла
ци је се мо гу тре ти ра ти као dif e ren tia spe ci fi ca у од но су на 
број не дру ге про фе си је, ра зу ме се, под усло вом да се фор
мал но и ин сти ту ци о нал но ор га ни зу ју и до след но при ме
њу ју у но ви нар ској прак си. 

Је дан од кри те ри ју ма на осно ву ко јих је мо гу ће про це
њи ва ти ста тус но ви нар ске про фе си је, је сте од го вор ност. 
У том сми слу, по ла зи се од нор ма ти ви стич ког при сту па, 
по ко јем се ме ди ји одре ђу ју као дру штве но од го вор не ин
сти ту ци је. Кри те ри јум нор ма тив но сти под ра зу ме ва да је 
но ви нар ска де лат ност у знат ној ме ри усме ра ва на одре ђе
ним вред но сти ма ко је су по сво јој при ро ди не ма те ри јал не 
и не у ти ли та ри стич ке (иа ко ни ови ци ље ви не мо ра ју би ти 
ис кљу че ни), ме ђу тим, они у про фе си о нал ном но ви нар ском 
ра ду мо ра ју би ти по дре ђе ни ви шој иде ји – за шти ти ин те
ре са јав но сти. При том, нор ма тив ност под ра зу ме ва при
ста ја ње но ви нар ских про фе си о на ла ца на ци ље ве и за дат ке 
ко ји мо гу би ти има нент ни ци ље ви ма одре ђе ног ме диј ског 
пре ду зе ћа или ек стер ни (про пи са ни ре гу ла ти вом) (Mek 
Кvejl, 2007: 6–7). Као је дан од не по сред них ин ди ка то ра од
го вор но сти у тра ди ци о нал ним ме ди ји ма при ме њу је се им
пре сум, са по да ци ма о но си о ци ма од го вор но сти: глав ни 
уред ник и из да вач, адре са ме диј ске ин сти ту ци је, и дру ги. 

По ред на ве де них, као струк тур ни еле мент но ви нар ске 
про фе си је, тре ба ло би ува жа ва ти и на че ло про фе си о нал не 
са мо и ден ти фи ка ци је. Она се гра ди око ску па вред но сти 
ко је се стан дар ди зу ју у јед ној про фе си о нал ној за јед ни ци а 
ко је по је ди нац усва ја и при ме њу је као је дан од еле ме на та 
свог иден ти те та. 
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Ко нач но, по јам но ви нар ске про фе си је мо же се одре
ђи ва ти и са су прот не по зи ци је – ука зи ва њем на оно што 
пред ста вља не га ци ју про фе си о на ли зма. Као су прот ност 
на че лу про фе си о на ли за ци је у мно гим де лат но сти ма обич
но се на во ди ин стру мен та ли за ци ја. У ме ди ји ма се она нај
че шће оства ру је кроз ин стру мен те пре до ми на ци је спољ
них аге на са у но ви нар ској прак си и у ци љу оства ри ва ња 
њи хо вих пар ци јал них ин те ре са у дру штве ној, еко ном ској 
и по ли тич кој сфе ри. Ин стру мен та ли за ци ја осла бљу је ау
тен тич не осно ве но ви нар ске про фе си је и пре пу шта ви со
ко од го вор ну област дру штва пар ци јал ним ути ли тар ним 
ци ље ви ма и не јав ним ин те ре си ма (Hal lin, Man ci ni, 2004). 

Ако се сло жи мо да је но ви нар ство мо гу ће (до и ста на 
крх ким осно ва ма) одре ди ти као про фе си ју јер за до во ља ва 
ве ћи ну од на ве де них кри те ри ју ма, он да за бри ну тост уве
ћа ва ју по ја ве сла бље ња иден ти те та ове про фе си је у ин фор
ма ци о ном до бу. Ње ни ин ди ка то ри и уз ро ци су број ни: кон
ку рент ност и бр зи на про и зво ђе ња и еми то ва ња ве сти на 
ди ги тал ним плат фор ма ма; „уни вер за ли за ци ја“ но ви нар ске 
прак се; про фит ни ин те ре си на тзв. сло бод ном ме диј ском 
тр жи шту; при ти сци по ли тич ких ак те ра; уплив ПР ин ду
стри је у обли ко ва ње ме диј ских са др жа ја; осла бљен еко
ном ски и со ци јал ни по ло жај но ви на ра; де вал ви ран си стем 
ме диј ског обра зо ва ња, и дру ги. Про фе си о нал на транс фор
ма ци ја ко ја се од ви ја на Мре жи до дат но угро жа ва иден ти
тет но ви нар ске про фе си је. Он лајн ме диј ска кул ту ра из
не дри ла је но ве фор ме но ви нар ске прак се ко ји раз гра ђу ју 
кла сич не, пре те жно јед но смер не ко му ни ка ци о не об ра
сце. Пре у зи ма ју ћи уло гу кре а то ра ме диј ских са др жа ја и 
ди стри бу и ра ју ћи их на Мре жи, при пад ни ци ме диј ске пу
бли ке све ин тер ак тив ни је уче ству ју у јав ном ко му ни ци
ра њу и обли ко ва њу јав не аген де. Ко ри сни ци но вих ме ди ја 
упо тре бља ва ју но ви нар ске ала те ка ко би се ме ђу соб но ин
фор ми са ли у хо ри зон тал ној ко му ни ка ци о ној рав ни. Та ко 
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је, на ни воу раз ме не у вир ту ел ним за јед ни ца ма, кон сти ту
и сан мо дел тзв. гра ђан ског или јав ног но ви нар ства.

Ме ђу тим, ко ри снич ки ге не ри са ни за пи си на ин тер не ту 
не ма ју оба ве зу по у зда не но ви нар ске пре зен та ци је. Исти
ни за во љу, ни мно ги штам па ни та бло и ди се не мо гу сма
тра ти по зи тив ним при ме ри ма ис тра жи вач ке но ви нар ске 
прак се. Сто га се све че шће од ба цу је кри те ри јум по ре кла 
ме диј ског са др жа ја, а ре ле вант ност но ви нар ског са др жа
ја на Мре жи опре де љу је се на осно ву дру гих кри те ри ју ма, 
ка кви су уред нич ки при ступ са др жа ју (уре ђи вач ки обли
ко ван са др жај), по што ва ње на че ла но ви нар ске ети ке (нпр. 
за шти та изво ра, про вер љи вост, итд.) и зва нич них про фе
си о нал них ко дек са. Пре ма Пре по ру ци Са ве та Евро пе ЦМ/
Рец(2011)7, у он лајн ме ди ји ма уре ђи вач ки про цес укљу чу је 
ко ри сни ке ко ји ша љу за хте ве за ски да ње одре ђе них са др
жа ја, а крај ње одлу ке се до но се у скла ду са ин тер но де фи
ни са ним про це си ма и пре ма утвр ђе ним кри те ри ју ми ма 
(ре ак тив но убла жа ва ње): „Но ви ме ди ји че сто при бе га ва ју 
ex post убла жа ва њу (ко је се че сто на зи ва по сту бла жа ва ње) 
са др жа ја ко ји су ге не ри са ли ко ри сни ци, ко је на пр ви по
глед мо же би ти не при мет но. Уре ђи вач ки про це си та ко ђе 
мо гу би ти ау то ма ти зо ва ни (на при мер, у слу ча ју ex an te 
из бо ра са др жа ја пу тем ал го ри та ма или по ре ђе ња са др жа ја 
са ма те ри ја лом за шти ће ним ау тор ским пра ви ма)“ (пре ма: 
Sto ja no vić, 2015: 93). До бар при мер гра ђан ског но ви нар ства 
мо же би ти прак са бло ге ра ко ји оба вља ју уред нич ке по сло
ве. Као успе шни ји при ме ри обич но се на во де бри тан ски 
он лајн бренд „Huf ng ton Post“, не мач ки воч блог „Bild Blog“ 
и тех но ло џи блог „Mas ha ble“. 

Сен ку на ве ро до стој ност гра ђан ског но ви нар ства ба ца 
до пу ште на ано ним ност тво ра ца он лајн са др жа ја, ко ји свој 
иден ти тет не рет ко скри ва ју иза псе у до ни ма или ла жних 
елек трон ских тра го ва. Уред нич ка по зи ци ја је ну жна у од
го вор но про фи ли са ној бло го сфе ри и она под ра зу ме ва лич
ну од го вор ност. Пре ма За ко ну о елек трон ским ме дијима 
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Ре пу бли ке Ср би је, ин тер нет гла си ло или елек трон ско из да
ње се одре ђу је као „уре ђи вач ки обли ко ва на ин тер нет стра
ни ца или ин тер нет пор тал“5 а одред бе ме диј ских за ко на се 
при ме њу ју уко ли ко је елек трон ско из да ње упи са но у Ре ги
стар ме диј ских услу га код Ре гу ла то ра (РЕМ). За кон ским 
одред ба ма ко ји ма се ре гу ли ше рад ме ди ја у Ре пу бли ци Ср
би ји не под ле жу за пи си на ин тер нет фо ру ми ма, дру штве
ним мре жа ма, са мо стал ним елек трон ским пу бли ка ци ја ма 
по пут бло го ва, вебпре зен та ци ја и то ме слич но. Ова кви са
др жа ји не сма тра ју се про и зво ди ма но ви нар ске де лат но сти.

Мо гућ је и обр ну ти мо дел ин тер ак ци је на Мре жи – ка
да про фе си о нал ни но ви на ри у свом ра ду ко ри сте ко ри
снич ки ге не ри са не он лајн са др жа је. Они не рет ко про на
ла зе гра ђу и пре у зи ма ју при че ко је су извор но по хра ње не 
на ин тер не ту, од стра не ано ним них еми те ра по ру ка. У са
вре ме ној прак си тра ди ци о нал них ме ди ја, дру штве не мре
же се по ка зу ју као из да шан извор ин фор ма ци ја. Про бле ми 
на ста ју ка да про фе си о нал ни но ви на ри обли ку ју ве сти под 
ути ца јем лич них ин тер пре та ци ја о кон тро вер зним те ма
ма на Мре жи, или уко ли ко лич не ко мен та ре на бло го ви ма 
или дру штве ним мре жа ма пре но се у окви ре јав не аген де с 
ау то ри те том про фе си о нал них по сле ни ка. Та ко се раз гра
ђу ју нор ма тив ни окви ри од го вор не ар ти ку ла ци је ин те ре са 
у но ви нар ској про фе си ји.

Пре ма не ким ту ма че њи ма, по ја ва гра ђан ског но ви нар
ства ре а фир ми ше извор ни кон цепт не за ви сне но ви нар ске 
ети ке и прак се. Де нис Ма квејл сма тра да јав но (гра ђан
ско) но ви нар ство под сти че гра ђа не да дру штве не по ја ве 
ин тер пре ти ра ју као ње го ви ак тив ни и од го вор ни чла но ви 
(McQu a il, 2010: 568). Ме ђу тим, стре ме ћи иде а лу сло бод
не гра ђан ске пар ти ци па ци је у јав ној сфе ри, не тре ба за
не ма ри ва ти кри те ри јум ква ли фи ко ва но сти за оба вља ње 

5 Чл. 4 Закона о електронским комуникацијама, „Сл. гласник РС“, бр. 
83/2014.
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но винар ске про фе си је, као ни им пе ра ти ве објек тив но сти, 
не за ви сно сти, не при стра сно сти и про ве ра ва ња чи ње ни ца. 
На ни воу гра ђан ске пар ти ци па тив но сти у но вим ме ди ји ма 
ис по ља ва се сво је вр сна не у са гла ше ност: из ме ђу пра ва свих 
да учи не јав ним сво ја за па жа ња и су до ве, и про фе си о нал
но ар ти ку ли са ног де ло ва ња у јав ној сфе ри. Кључ на ра зли
ка је у од го вор но сти. Про фе си о нал но но ви нар ство не би 
сме ло да из ра жа ва на кло ње ност би ло ко јим ин те ре сним 
гру па ма или гле ди шти ма (чи ме гра ђан ско но ви нар ство 
ни је огра ни че но). Бло гер из ри че свој лич ни став, да кле, 
су штин ска ра зли ка из ме ђу бло ге ра и про фе си о нал ног но
ви на ра огле да се у од го вор но сти пре ма јав но сти. Но ви
нар одре ђе не ком па ни је оба ве зан је да стрикт но по шту је 
одред бе ме диј ских за ко на и упут ства са мо ре гу ла тор ног 
ко дек са, ко ји бло ге ра не оба ве зу ју. Сто га по што ва ње ових 
за хте ва пред ста вља лак мус па пир у но ви нар ској он лајн 
прак си, на осно ву ко јег они пор та ли ко ји се опре де љу ју за 
по што ва ње ко дек са и ре ги стру ју у јав но сти јем че за сво ју 
про фе си о нал ност и кре ди би ли тет.

Ин стру мен ти са мо ре гу ла ци је

По ја ва ди ги та ли за ци је, ин тер не та и сај берко му ни ци
ра ња до при не ла је трен ду де ре гу ла ци је ме ди ја, ко ји је на
сту пио са раз вла шћи ва њем др жа ве у до ме ну штам па них и 
про ши рио се на елек трон ске ме ди је. Де ре гу ла ци ја у ме диј
ској ин ду стри ји се одра жа ва и по зи тив но и не га тив но на 
де мо крат ски ка па ци тет европ ских дру шта ва. Упо ре до са 
де ре гу ла тор ним, од осам де се тих го ди на про шлог ве ка при
су тан је и дру ги (на и зглед кон тра дик то ран) пра вац европ
ске ме диј ске по ли ти ке: ус по ста вља ње но вог ре гу ла тор ног 
окви ра на це ло куп ном европ ском про сто ру. 

Ре гу ли са ње упра вља ња ин тер не том на прин ци пу мул
ти ла те рал не са гла сно сти от по че ло је одр жа ва њем Светског 
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са ми та о ин фор ма ци о ном дру штву, ко ји је под по кро ви
тељ ством Ује ди ње них на ци ја одр жан у две фа зе – у Же не
ви (2003) и у Ту ни су (2005), и пр вог Фо ру ма о упра вља њу 
ин тер не том6, ко ји је усле дио 2006. го ди не у Ати ни. Ре зул тат 
ових су сре та би ло је ус по ста вља ње кон сен зу са ме ђу др жа
ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Иден ти фи ко ва на 
су три ак те ра ре гу ла ци је ин тер не та с јед на ким пра ви ма 
на гло бал ном ни воу: вла де – на дле жне за пот пи си ва ње ме
ђу на род них уго во ра, при ват ни сек тор (ме диј ске кор по ра
ци је) и ци вил но дру штво, од но сно не вла дин сек тор ко ји 
за сту па ин те ре се ко ри сни ка ин тер не та. 

Др жа ве кроз за ко но дав ну и из вр шну власт обли ку
ју усло ве за ко ри шће ње ин тер не та. На при мер, на дле жне 
ин сти ту ци је др жа ве има ју ин ге рен ци је да огра ни че или 
спре че ди стри бу ци ју одре ђе них са др жа ја, као што је де чи
ја пор но гра фи ја или под сти ца ње го во ра мр жње. Ме ђу тим, 
осо бе ност ин тер не та као гло бал ног ме ди ја ко ји за хте ва це
ло ви тост и сло бо ду из ми че ре гу ла ци ји и још увек омо гу ћа
ва по друч ја не у ре ђе ног и ан ар хич ног ста ту са. Сто га сма
њен оп сег др жав не кон тро ле на ин тер не ту за хте ва при ме ну 
одре ђе них ко ре гу ла тор них ме ха ни за ма. 

Чи ње ни ца да ин тер нет те мељ но ме ња струк ту ру и ети
ку но ви нар ства на ме ће пи та ње: ка ко ус по ста ви ти си стем 
ефи ка сне и при ме ре не са мо ре гу ла ци је ко ри снич ки ге не ри
са них са др жа ја на Мре жи? По се бан про блем пред ста вља
ју они са др жа ји ко ји ни су уред нич ки обли ко ва ни. До бар 
при мер да је са ти рич ки ви деоза пис под на зи вом „Му сли
ман ска не ви ност“, ко ји је под ста као на сил не про те сте ши
ром све та у то ку сеп тем бра и ок то бра 2012. го ди не, по што 

6 Форум о управљању интернетом (The Internet Governance Forum) је 
ос но ван као oрганизација за дијалог више интересних група о јавним 
по ли ти ка ма које се тичу питања управљања интернетом: одрживости, 
из др жљи во сти, сигурности, стабилности и развоја. Циљ Форума је да се 
по ве ћа могућност отвореног и инклузивног дијалога и размене идеја о 
пи та њи ма управљања интернетом.  http://www.intgovforum.org/cms/faqs
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је об ја вљен на ин тер не ту, а при пад ни ци ислам ске ве ро и
спо ве сти га пер ци пи ра ли као бо го ху ље ње.7 Ова кве по ја ве 
за хте ва ју ко ре гу ла тор ни при ступ: ве ћи ан га жман ар би тра
же ме диј ских кор по ра ци ја, док њи хо ва дру штве на од го
вор ност мо ра би ти ускла ђе на са за ко ни ма др жа ве у ко јој се 
са др жа ји ди стри бу и ра ју пу тем гло бал не мре же. Ком па ни ја 
„Гугл“ про на ла зи ре ше ње у огра ни ча ва њу при сту па са др
жа ји ма на до ме ни ма одре ђе них зе ма ља у ко ји ма др жав ни 
за ко ни то за хте ва ју, и то као од го вор на кон крет не за хте ве 
вла сти (Sut ter, 2016). 

Ме ха ни зми са мо ре гу ла ци је у он лајн сфе ри мо ра ју уз и
ма ти у об зир кул ту ро ло шке им пли ка ци је гло бал не мре же. 
Ме диј ски са др жа ји ко ји се у не ким сре ди на ма ин тер пре
ти ра ју као из раз умет нич ког ства ра ла штва и сло бо де го во
ра, у дру гим кул ту ра ма се при ма ју са по до зре њем да уни
фи ку ју кул тур не хе те ро ге но сти или пак по вре ђу ју вер ска 
осе ћа ња. Ова вр ста де ба те је све за сту пље ни ја у јав но сти. 
Не ки ко ри сни ци су из ра зи ли оштро не го до ва ње по во дом 
одлу ке „Фејс бу ка“ да не ски не стра не ко је су по др жа ва
ле чо ве ка ко ји је у ју лу 2012. го ди не отво рио ва тру на по
се ти о це пре ми је ре но вог фил ма о Бет ме ну у био ско пу у 
Ко ло ра ду. „Ју тјуб“ је, пак, че сто кри ти ко ван бр зог ски да
ња ви деосни ма ка ко ји при ка зу ју по ли циј ску бру тал ност 
и дру ге ак те на си ља ко ји би мо гли има ти до ку мен тар ни 
зна чај. Не ки од ових ви деа су по но во по ста вља ни по сле 
до дат ног пре гле да, са об ра зло же њем да спор ни са др жа ји 
има ју до ку мен тар ну вред ност ко ја оправ да ва њи хов оп ста
нак на „Ју тју бу“, уз на по ме ну да би при ка за ни ак ти кр ши
ли усло ве „Ју тју ба“ уко ли ко не би би ли вред ни по ме на ни 
у штам па ним но ви на ма. Та ко ђе, осно ва ност за об ја вљи
ва ње не ког кли па са на сил ним са др жа јем на овом ка на лу 
тра жи се у ње го вој уса гла ше но сти са прав ним про пи си ма 

7 Доступно на: Gnjev muslimana zbog antiislamskog videa, http://balkans.
aljazeera.net/blog/gnjevmuslimanazbogantiislamskogvidea, 23. 5. 2016. 
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др жа ве у ко јој се са др жај ди стри бу и ра. Са мо ре гу ла тор ни 
стан дар ди „Ју тју ба“ за бра њу ју пор но гра фи ју и афир ми са
ње на си ља и мо ле ко ри сни ке ко ји апло а ду ју ви деа да по
шту ју ау тор ска пра ва. У ве зи са кон тро вер зном де ба том, 
ме наџ мент „Ју тју ба“ са оп шта ва зва нич ну по ли ти ку сво је 
ку ће: „Ми охра бру је мо сло бо ду го во ра и бра ни мо сва чи
је пра во да из ра зи не по пу лар ну тач ку гле ди шта. Али ми 
не до зво ља ва мо го вор мр жње (ко ји на па да или по ни жа ва 
за јед ни це по осно ву њи хо ве на ци о нал не и ре ли гиј ске при
пад но сти, ин ва ли ди те та, по ла, го ди шта, ста ту са ве те ра на и 
сек су ал не ори јен та ци је / пол ног иден ти те та)“ (Sut ter, 2016). 
Опре де ље ње ове ком па ни је (као и „Гу гла“) је да не тре ба да 
цен зу ри са ти (укла ња ти) ви деа ши ром све та, већ их тре ба 
бло ки ра ти са мо у спе ци фич ним зе мља ма где они мо гу да 
узро ку ју на си ље. „Ју тјуб“ се осла ња на сво ју пу бли ку, за по
сле не и ком пју тер ски про грам да над зи ру са др жа је за ко је 
се сма тра да кр ше усло ве ње го ве упо тре бе. Да би био укло
њен са „Ју тју ба“, про це ду ра на ла же да ви део нај пре мо ра да 
бу де озна чен од јед ног ко ри сни ка сај та. Ком пју тер по том 
ске ни ра ви деоклип, па гру па за по сле них ко ји су ра спо ре
ђе ни ши ром све та про це њу ју озна че не са др жа је под зе мља 
ин тер не та са ста но ви шта де фи ни са не по слов не по ли ти ке.

За са мо ре гу ла ци ју са др жа ја на ин тер не ту зна чај не 
смер ни це обез бе ђу је до ку мент под на зи вом РФЦ бр. 18558, 
ко ји на 20 стра на фор му ли ше и опи су је пра ви ла ко ја су 
при зна та као глав ни етич ки ко декс на Мре жи – тзв. Мре
жни бон тон, пре дло жен и слу жбе но одо брен 1995. го ди
не. Вла сник свих пра ва над РФЦ до ку мен ти ма је гло бал на 
ор га ни за ци ја за ра звој ин тер не та као отво ре ног и сло бод
ног сер ви са „In ter net So ci e ty“. У РФЦ до ку мен ти ма су, по
ред етич ких, де фи ни са ни и дру ги ин тер нет ски стан дар ди, 
ау тор ска пра ва, за бра на спа ма, исто риј ске ре фе рен це, ре
зул та ти тех нич ких ек спе ри ме на та, смер ни це за усва ја ње 

8 RFC – „Request for Comments“ (Захтев за коментаре).
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но вих тех но ло ги ја и сл., та ко да пред ста вља сво је вр сни во
дич за упра вља ње ин тер не том. Осе тљи ва дру штве на пи
та ња се над зи ру и у окви ру са рад ње ор га на од го вор них за 
спро во ђе ње за ко на и те ла ко ја осни ва он лајн ин ду стри ја 
ка ко би ука зи ва ла на не за ко ни те са др жа је на ин тер не ту 
(нпр. бри тан ска не вла ди на ор га ни за ци ја „In ter net Watch 
Fo un da ti on“).

На те ме љу по стиг ну тих мул ту ла те рал них до го во ра о 
упра вља њу ин тер не том, Са вет Евро пе до но си пре по ру
ке и ди рек ти ве ко ји пред ста вља ју европ ски ре гу ла тор ни 
оквир за он лајн ме ди је (Di rec to ra te Ge ne ral of Hu man Rights 
and Ru le of Law, 2015). Основ ни прин ци пи са мо ре гу ла ци је 
за европ ске ме ди је са оп ште ни су у до ку мен ту Пре по ру ка 
1848 (2008): „Ин ди ка то ри за ме ди је у де мо кра ти ји Са ве
та Евро пе“. У до ку мен ту се пре по ру чу је при ме на си сте
ма са мо ре гу ли са ња ме ди ја, „укљу чу ју ћи пра во на од го вор 
и исправ ку или до бро вољ но изви ње ње но ви на ра. Ме ди ји 
тре ба да осну ју сво ја соп стве на ре гу ла тор на те ла, као што 
су ко ми си је за жал бе или ом буд сма ни, а одлу ке ових те ла 
тре ба ло би да се спро во де. Ове ме ре тре ба да бу ду за кон ски 
при зна те од стра не су до ва“ (Са вет Евро пе, 2008: чл. 8.25 
и 8.26). Прин ци пи са мо ре гу ла ци је свих ко ји ра де у обла
сти ин фор ми са ња на он лајн плат фор ма ма не ра зли ку ју се 
од етич ких ко дек са и про це ду ра ко ји су про пи са ни за рад 
кла сич них ме ди ја, је ди но је њи хо ва при мен љи вост фо ку
си ра на на он лајн сфе ру. Европ ски суд за људ ска пра ва не 
ра зли ку је но ви нар ство на ин тер не ту од тра ди ци о нал них 
ме ди ја у по гле ду при ме не чла на 10 Европ ске кон вен ци је за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.9 

Ме диј ска са мо ре гу ла ци ја уте ме ље на је пре вас ход но 
у етич ким пра ви ли ма стру ке. О свим пи та њи ма са мо ре
гу ла ци је одлу чу ју ме диј ски про фе си о нал ци, одре ђу ју ћи 
оп сег сво јих на дле жно сти, де фи ни шу ћи етич ке ко дек се и 

9 Садржај члана 10 је слобода изражавања.
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ме хани зме за спро во ђе ње по што ва ња ко дек са: са мо ре гу
ла тор на те ла, њи хо ве ин стру мен те, про це ду ре и ка зне не 
ме ре. 

За што по тен ци јал за уна пре ђи ва ње но ви нар ске про фе
си је и ква ли те та ме ди ја пре по зна је мо баш у пер ма нент ној 
и до след ној при ме ни са мо ре гу ла тор них ме ра? До но ше њем 
оба ве зу ју ћег етич ког ко дек са и ње го вом при ме ном, ме ди ји 
јем че свој део од го вор но сти за де мо крат ски кон сти ту и са ну 
јав ност. Осно ву за са вре ме не на ци о нал не етич ке ко дек се 
пред ста вља Мин хен ска де кла ра ци ја о пра ви ма и ду жно
сти ма но ви на ра, усво је на 1971. го ди не од стра не пред став
ни ка но ви нар ских удру же ња зе ма ља чла ни ца Европ ске 
еко ном ске за јед ни це. У са вре ме но до ба, но ви нар ски ко
дек си, на че ла и пра ви ла, ра зли чи ти су по са др жи ни, си
сте ма ти ци и фор му ла циј ски, али углав ном тре ти ра ју ис те 
гру пе пи та ња: исти ни тост из ве шта ва ња, но ви нар ска па
жња, од го вор ност, чу ва ње изво ра, не за ви сност и ин те гри
тет но ви на ра, уну тра шња сло бо да, пра ва дру гих ко јих се 
ин фор ма ци је ти чу, по себ но при ват ност и не ди скри ми на
ци ја (Vo di ne lić, Ga jin, 2006). Ау то ном ни но ви нар ски ко декс 
је до ку мент ко јим се ко ди фи ку ју про фе си о нал ни стан дар
ди, чи не до ступ ним и транс па рент ним осно ве за про фе
си о нал ну од го вор ност и на осно ву ње га се про це њу је ква
ли тет но ви нар ског ра да. Етич ки ко декс та ко ле ги ти ми зу је 
про фе си ју но ви на ра и одва ја га од ње го вих при ват них уло
га и лич них афи ни те та. Као што је адво кат оба ве зан да 
при сту пи од бра ни оп ту же ног по слу жбе ној ду жно сти или 
ле кар да ука же здрав стве ну по моћ, та ко ни но ви на ру ни је 
до зво љен из бор да ли ће о одре ђе ном до га ђа ју да из ве шта
ва објек тив но или при стра сно (Ми лу ти но вић, 2016в: 70). У 
при ват ном окру же њу не ко мо же да бу де не мо ра лан, али он 
ис то вре ме но на про фе си о нал ном пла ну мо же да бу де од
ли чан но ви нар, и обр ну то. По не кад је, ра ди пра ће ња одре
ђе них изво ра, по треб но да но ви нар „лај ку је“ не ку стра ну 
на дру штве ној мре жи, иа ко је тај са др жај у су прот но сти са 
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ње го вим лич ним афи ни те ти ма или мо рал ним осе ћа њем. 
Ко декс је, због то га, не оп хо дан ра ди раз гра ни ча ва ња лич
не и про фе си о нал не ети ке, као и ра ди транс па рент но сти. 
Ко ди фи ко ва на и по зна та пра ви ла стру ке пре ве ни ра ју на
ста нак кон фликт них си ту а ци ја, а на осно ву њих пу бли ка 
про це њу је кре ди би ли тет одре ђе ног ме ди ја или но ви на ра.

У усло ви ма ме диј ске пар ти ци па ци је ко ји за ма гљу ју 
гра ни це из ме ђу про фе си о нал ног и гра ђан ског но ви нар
ства, ме диј ске ком па ни је фор му ли шу де таљ на пи са на 
упут ства ко ја ре гу ли шу по ступ ке но ви на ра на дру штве
ним мре жа ма и ин тер не ту. Као успе шни је при ме ре етич
ких ко дек са из два ја мо: „BBC Pro du cer’s Gu i de“, „Co de of the 
Con duct for the Ne ws and Edi to ri al De part ments New York Ti
mes“, za tim etič ki vo di či As so si a ted Press Me dia Edi tors: „Sta
te ment of Et hi cal Prin ci ples“ или „Po li ci es for Em plo ye ess of 
the Ne ws De part ments of the Wall Stre et Jo ur nal“. Ко ји су 
нај ва жни ји етич ки стан дар ди но ви нар ства у ди ги тал ном 
до бу, пред ви ђе ни овим ко дек си ма? Као при мар но им пе
ра тив но на че ло на во ди се по што ва ње исти не. Овај кри те
ри јум апо стро фи ра се као основ на вред но сна и мо рал на 
оба ве за но ви нар ске про фе си је. За хтев са јед на ком вред но
сном ори јен та ци јом је сте сло бо да но ви нар ског де ло ва ња. У 
нор ма тив ном сми слу, прин цип сло бо де под ра зу ме ва од го
вор ност и огра ни че ња са ста но ви шта пра ва и мо ра ла, та ко 
да се као истак ну та на че ла но ви нар ске про фе си је на во де: 
етич ност у ин фор ми са њу, ве ро до стој ност, објек тив ност и 
не при стра сност. Ко дек си на гла ша ва ју по што ва ње лич но
сти и не по вре ди вост пра ва на при ват ност и до сто јан ство. 
У ди ги тал ном окру же њу, ко дек си но ви на ре по себ но оба
ве зу ју ка да је у пи та њу про ве ра ин фор ма ци ја, има ју ћи у 
ви ду по ви ше ни ни во ано ним но сти изво ра на ин тер не ту. 
По себ не ме ре су про пи са не за по што ва ње ау тор ских пра ва 
и бор бу про тив пла ги ја та у он лајн но ви нар ству.

За кон тро лу по што ва ња и спро во ђе ња етич ких ко дек
са на дле жна су са мо ре гу ла тор на те ла. Европ ска ме диј ска 
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по ли ти ка под сти че про ши ри ва ње ин ге рен ци ја ме диј ских 
са мо ре гу ла тор них те ла на рад но ви на ра у он лајн окру же њу, 
што се прав но ве ри фи ку је у окви ру њи хо вих ста ту та. То су 
са ве ти (ве ћа) за штам пу и сај бер ом буд сма ни, ко ји де лу ју 
као ме ди ја то ри из ме ђу ин те ре са по је ди на ца или ин сти
ту ци ја и ре дак ци ја он лајн ме ди ја. У зе мља ма чла ни ца ма 
Са ве та Евро пе, са ве ти за штам пу има ју ра зли чи те на дле
жно сти. У по је ди ним др жа ва ма на дле жност се пре но си 
ау то мат ски на све вр сте он лајн са др жа ја, али то ни је пра
ви ло; у ве ћи ни ме диј ских си сте ма про ши ре ње на дле жно
сти Са ве та за штам пу под ра зу ме ва за хтев за члан ство у 
Са ве ту упу ћен од стра не одре ђе ног он лајн ме ди ја. Та ко, у 
за ви сно сти од ме диј ске по ли ти ке, са ве ти за штам пу мо гу: 
над зи ра ти ме ди је без об зи ра на њи хо ву до бро вољ ну при
дру же ност си сте му; про ши ри ти на дле жност на оне ме ди је 
ко ји по сто је са мо он лајн (са мо стал на елек трон ска из да ња), 
и на он лајн из да ња штам па них ме ди ја (укљу чу ју ћи ау дио 
и ви део за пи се ко ји се об ја вљу ју на њи хо вим стра ни ца
ма). Глав ни кри те ри јум на осно ву ко јег се про це њу је на
дле жност са ве та за штам пу је сте да ли се ра ди о уред нич ки 
обли ко ва ном ма те ри ја лу. Не ки са ве ти се ба ве са др жа јем 
бло га, на при мер, уко ли ко је он до сту пан пу тем он лајн ме
ди ја и ако га је уред ни штво пре об ја вљи ва ња об ра ди ло. 

Да би Са вет за штам пу при хва тио жал бе на одре ђе ни 
он лајн са др жај, ни је ре ле вант но ње го во по ре кло, већ да ли 
је у до тич ној др жа ви ре ги стро ва на стра ни ца ко ја пру жа 
хо стинг том са др жа ју. Жал ба се усме ра ва пре ма стра ни ци 
ко ја је пр ва об ја ви ла уред нич ки са др жај, а ме диј ко ји пре
у зи ма одре ђе ни са др жај (текст, фо то гра фи ја, ау диови зу
ел ни за пис и др.) има оба ве зу да на ве де на зив сај та с ко јег 
он по ти че. Ве ћи на по сту па ка пред са ве ти ма за штам пу во
ди се у ве зи са жал ба ма по во дом не тач них на во да, кр ше ња 
при ват но сти, ау тор ских пра ва и оп ту жба ма за пла ги јат у 
он лајн сфе ри. По след њих го ди на се уве ћа ва број жал би 
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по во дом но ви нар ског ко ри шће ња при ват ног ма те ри ја ла 
об ја вље ног на дру штве ним мре жа ма.

Као и ка да су штам па не но ви не у пи та њу, санк ци је ко је 
из ри чу са ве ти за штам пу огра ни че не су на мо рал ну кри
ти ку. Ме диј ко ји је на чи нио пре ступ оба ве зан је да об ја
ви кри ти ку и свој од го вор – исправ ку или изви ње ње, при 
че му са ве ти за штам пу ра зли чи тим сред стви ма на сто је да 
обез бе де он лајн ви дљи вост исправ ке или изви ње ња на ин
тер не ту. По ред зва нич ног вебсај та Са ве та, не рет ко се ко
ри сте дру штве не мре же за ши ре ње њи хо вих одлу ка и ре
ше ња (Hu lin, Dvor kin, 2013: 99).

* * *

Сва ко ко кре и ра и ди стри бу и ра ме диј ски са др жај рас
по ла же де лом јав не дру штве не мо ћи и сто га мо ра да бу де 
под врг нут јав ној кон тро ли и кри ти ци, ко ја тре ба да се те
ме љи на извор ним вред но сти ма сло бо де и исти не. Сто га је 
не оп ход но раз гра ни ча ва ти ме ди је по мо ћу ко јих гра ђа нин 
оства ру је сво је пра во на сло бод но из ра жа ва ње и ин фор
ми са ње, и ма ни пу ла тив ну упо тре бу ме ди ја ко ја под сти че 
по је дин ца да оства ри оно што је по жељ но по оце ни не јав
ног – при ват ног, кор по ра циј ског, вла ди ног или ин те ре са 
одре ђе них гру па. На двла да ва њем пар ци јал них ин те ре са 
над јав ним, цен трал не вред но сти про фе си о нал ног но ви
нар ства се мар ги на ли зу ју, а ње гов иден ти тет се раз гра ђу је. 

Ста но ви ште Са ве та Евро пе је да је не оп ход но да др жа
ве, при ват ни сек тор и ци вил но дру штво оства ру ју ин тен
зив ну са рад њу и парт нер ство, у ци љу пот пу ни јег оства ри
ва ња пра ва и сло бо да по је ди на ца у но вом ин фор ма ци о ном 
и ко му ни ка ци о ном окру же њу. Ов де се по себ но на гла ша
ва ус по ста вља ње пра вич не рав но те же из ме ђу пра ва на 1) 
сло бо ду из ра жа ва ња и ин фор ми са ња и 2) пра ва дру гих, 
ми сле ћи на за шти ту при ват ног жи во та и очу ва ње људ
ског до сто јан ства. Са вет Евро пе у број ним до ку мен ти ма 
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подвла чи по тре бу да пра во на сло бо ду из ра жа ва ња бу де 
под врг ну то фор мал но сти ма, усло ви ма и огра ни че њи ма, 
ка ко би се обез бе ди ла та сра змер ност.

Од го вор ност за оства ри ва ње на ве де них пра ва па да на 
све иден ти фи ко ва не ак те ре ко ји пар ти ци пи ра ју у овом 
про це су, уз и ма ју ћи у об зир њи хо ве спе ци фич не уло ге и од
го вор но сти. Од го вор ност но ви на ра за соп стве ни по ло жај 
та ко ђе се не сме за о би ла зи ти. Ана ли за спро ве де на на те
ме љу ак ту ел них те о риј ских и прак тич них са зна ња упу ћу је 
на ар гу мен то ван за кљу чак: са мо ре гу ла тор ни ме ха ни за ми 
мо гу да има ју фун да мен тал ну уло гу у осна жи ва њу иден ти
те та но ви нар ске про фе си је у он лајн окру же њу. По ла зе ћи од 
нор ма тив ног ка рак те ра дру штве не од го вор но сти ме ди ја, 
уна пре ђи ва ње са мо ре гу ла ци је у он лајн ме ди ји ма за хте ва: 
пер ма нент но при ла го ђа ва ње етич ког ко дек са но вим смер
ни ца ма ко је су при ме ре не про мен љи вом ин фор ма ци о ном 
окру же њу; до след но при ме њи ва ње ко дек са у прак си, и ја
ча ње на дле жно сти и од го вор но сти не за ви сних ре гу ла тор
них те ла и про фе си о нал них удру же ња. По ред од го вор ни јег 
и до след ни јег пар ти ци пи ра ња у про це су са мо ре гу ла ци је, 
за уна пре ђи ва ње ау то но ми је и кре ди би ли те та но ви нар ске 
про фе си је, пре ма Пје ру Бур ди јеу (Pi er re Bo ur di eu), од зна
ча ја би би ло и че шће одр жа ва ње јав них по ле ми ка, објек
тив на со ци о ло шка ана ли за и сна жни ја уну тра шња кри ти
ка (Bur di je, 2000: 46). Ме ђу тим, не рет ко се та кве кри ти ке у 
окви ру „есна фа“ ин тер пре ти ра ју не по вољ но, као по вре ђи
ва ње но ви нар ске со ли дар но сти или сло бо де ме ди ја.



2. 
 

ЕВРОП СКА МЕ ДИЈ СКА ПО ЛИ ТИ КА 
И ТРАН ЗИ ЦИ О НО ДРУ ШТВО





2.1. МЕ ДИЈ СКА ПО ЛИ ТИ КА СА ВЕ ТА ЕВРО ПЕ 
И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Ме диј ска по ли ти ка је део јав них по ли ти ка ко ји се ба ви 
пи та њи ма јав ног ин те ре са и уло ге др жа ве у ме диј ској сфе
ри. У ли те ра ту ри се по јам јав на или прак тич на по ли ти ка 
од но си на „све што вла да одлу чи да чи ни или да не чи ни“ у 
одре ђе ној обла сти дру штве ног жи во та.10 Тер мин по ти че из 
ен гле ског је зи ка (pu blic po li ci es) и озна ча ва ар ти ку ли са ње 
јав них ин те ре са у ре ша ва њу про бле ма у одре ђе ној обла сти 
дру штва и на чин ми шље ња о њи ма: при вред не, здрав стве
не, обра зов не, кул тур не, ме диј ске по ли ти ке. Им пли ци ра, 
та ко ђе, про грам ско одлу чи ва ње и спро во ђе ње од го ва ра ју
ћих ин стру ме на та у одре ђе ној обла сти, у че му пар ти ци пи
ра ју вр ши о ци вла сти и сви по је дин ци и гру пе ко ји раз ма
тра ју пи та ња за јед ни це од оп штег ин те ре са. Јав не по ли ти ке 
се до но се у име јав но сти; ини ци ра их одре ђе но упра вљач ко 
те ло и спро во де их јав на или при ват на те ла; то су ау то ри
та тив не, упра вљач ке и оба ве зу ју ће ак ци је про и за шле из 
де тек то ва них дру штве них по тре ба и про бле ма, чи ји пла
но ви са др же ар гу мен те (Bir kland, 2015: 7–10).

Ако по ђе мо од оп штег одре ђе ња ме диј ске по ли ти ке 
као јав не прак тич не по ли ти ке у ме диј ској обла сти, ко јом 
се одлу чу је о пи та њи ма зна чај ним за функ ци о ни са ње и 

10 То је уже значење појма политика – као конкретна циљно ори јен ти
са на активност практичног одлучивања у одређеној области јавног жи
во та. У ширем смислу, под појмом политика подразумева се политич
ки систем неке заједнице, односно њен систем институција и норми.



58 Медијска политика и пракса – европа и србија

ра звој јав не сфе ре у јед ном дру штву, већ у по ла зи шту се 
на зи ре не ко ли ко те шко ћа за по ку шај де фи ни са ња пој ма 
европ ске ме диј ске по ли ти ке. Нај пре, одред ни ца ко ју је 
не мо гу ће из бе ћи у ме диј ском дис кур су – јав ни ин тер ес – 
пред ста вља сло жен по јам, по дло жан ра спра ви и оп те ре
ћен мно штвом ту ма че ња о то ме шта све за не ког мо же или 
не мо же да пред ста вља јав ни ин тер ес. Не по сто ји уни вер
зал ни тест ко јим је мо гу ће утвр ди ти да ли је не ка ствар од 
ин те ре са за јав ност, ни ти ис та ствар мо же би ти од ин те
ре са за све јав но сти. Ако по јам јав но сти ту ма чи мо са зна
че њем „дру штве ног и по ли тич ког про сто ра у ко ме на ста је 
и де лу је јав но мње ње“, од но сно про сто ра на ко ме се пре
пли ћу „при ват на сфе ра дру штва и јав на си ла др жа ве“ (Та
дић, 2007), он да је ја сно да одре ђе ни по ли тич ки иден ти тет 
на ста је и одр жа ва се у јав ној сфе ри, да кле ње го ва ну жна 
прет по став ка је ак тив на јав ност чи ји је ве ли ки део са зна
ња о дру штве ним и по ли тич ким пи та њи ма у тој аре ни по
сре до ван си сте мом ме ди ја. Сто га је по ли ти ка ко ја се ти че 
ме ди ја из у зет но зна чај но ако не и кључ но пи та ње за де мо
крат ски ка па ци тет дру штве них про це са. Ова уло га ме ди ја 
ни је ви дљи ва са мо у кон сти ту и са њу европ ске јав не сфе ре, 
већ пред ста вља и зна чај но пи та ње одр жа ња на ци о нал них 
јав них сфе ра. Обич но се као ре зул тат на уч не са гла сно сти 
уз и ма ју сле де ћи па ра ме три јав ног ин те ре са: пра во јав но
сти да бу де ин фор ми са на пу тем ме ди ја; оп ти мал на ме ра 
уса гла ше но сти из ме ђу оп штих, по себ них и по је ди нач них 
ин те ре са гра ђа на, као и ве ћин ских и ма њин ских гру па у 
дру штве ном си сте му; не пред ста вља прост збир ин те ре са 
већ је про и звод кон сен зу са. Јав ни ин тер ес се ар ти ку ли ше у 
по зи тив ном пра ву, али по је ди ни праг ма ти ча ри иду ко рак 
да ље па га не тач но ре ду ку ју на др жав ни ин тер ес.

Ова ко ак си о мат ски оме ђен, по јам европ ска ме диј ска 
по ли ти ка од но си се на це ло вит скуп вред но сти, пра ви ла 
и ин стру ме на та ко ји ма се уре ђу је европ ска ме диј ска сфе
ра; они се раз ра ђу ју на ни воу Са ве та Евро пе и Европ ске 
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уни је и им пле мен ти ра ју се у бли ској са рад њи са др жа ва ма 
чла ни ца ма. Има ју ћи у ви ду ра зу ђе ност ин те ре са, ак те ра и 
ин сти ту ци о нал них на дле жно сти, по сто је уве ра ва ња да је 
осно ва ни је го во ри ти у мно жи ни – о европ ским ме диј ским 
по ли ти ка ма. Ме ђу тим, не тач но би би ло твр ди ти да не по
сто ји је дин ствен европ ски при ступ о то ме шта су при о
ри те ти ме диј ске сфе ре, ко је је мо гу ће си сте ма ти зо ва ти у 
окви ру че ти ри ди мен зи је или прав ца: (1) хар мо ни за ци ја 
пра ви ла ко ји ма се на па не вроп ском ни воу ус по ста вља је
дин стве но уну тра шње тр жи ште ау ди о ви зу ел них ме диј
ских услу га; (2) про гра ми по др шке ко ји сти му ли шу про
и звод њу и ди стри бу ци ју ра до ва филм ске и те ле ви зиј ске 
ин ду стри је; (3) фор му ли са ње оп штих стан дар да у окви ру 
ме диј ске пи сме но сти и ме диј ског плу ра ли зма; (4) спољ
на ди мен зи ја ме диј ске по ли ти ке фо ку си ра на на за шти ту 
европ ских кул тур них ин те ре са у окви ру Свет ске тр го вин
ске ор га ни за ци је (СТО) и Ује ди ње них на ци ја (УН). 

Ус по ста вља ње је дин стве ног ре гу ла тор ног окви ра за 
ме ди је на це ло куп ном европ ском про сто ру про и за шло је 
из одред би о европ ским еко ном ским, по ли тич ким и кул
тур ним ин те гра ци ја ма у Уго во ру о осни ва њу Европ ске 
еко ном ске за јед ни це (ЕЕЗ). Ка ко је пред ви ђе но Рим ским 
уго во ром, сту па ње у про цес европ ских ин те гра ци ја за хте
ва ус по ста вља ње бли жих од но са из ме ђу европ ских др жа
ва и „ра зви ја ње ме ха ни за ма те шње уни је из ме ђу на ро да 
Евро пе, оси гу ра ва ју ћи њи хов еко ном ски и дру штве ни на
пре дак пу тем за јед нич ке ак ци је ка укла ња њу ба ри је ра ко
је де ле Евро пу и под сти чу ћи стал но уна пре ђи ва ње усло
ва жи во та ње них на ро да“ (Tre a ty of Ro me, 1957: Ar tic le 2). 
По тен ци јал ме диј ског сек то ра је у окви ру тзв. европ ског 
про јек та до шао до по себ ног из ра жа ја ка да је сна же ње гло
бал ног тр жи шта за пре ти ло да угро зи европ ски при вред ни 
раст. Глав ни на ра ти ви са вре ме не европ ске ме диј ске по ли
ти ке кон сти ту и шу се око пи та ња: Ка ко бра ни ти ме диј ске 
сло бо де и плу ра ли зам? Ка ко оси гу ра ти на че ло кул тур не 
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разноли ко сти? Ка ко на оп ти ма лан на чин ис ко ри сти ти брз 
раст ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја? Ка ко 
ре гу ли са ти са др жај ме ди ја у усло ви ма њи хо ве оп ште тех
но ло шке кон вер ген ци је? 

Кон цеп ту ал не вред но сти 
европ ске ме диј ске по ли ти ке

Европ ска ме диј ска по ли ти ка је тра си ра на ме ђу на род
ним до ку мен ти ма у ко ји ма је оства рен кон сен зус др жа ва 
чла ни ца Са ве та Евро пе и Европ ске уни је. Стан дар ди ко ји 
су по зна ти као европ ска прак са или европ ски стан дар ди у 
ме диј ској обла сти афир ми шу нај ви ше вред но сти по зна те у 
де мо крат ским дру штви ма европ ске тра ди ци је и уте ме ље не 
су у одред ба ма Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра
ви ма и Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них 
сло бо да. Члан 19 Уни вер зал не де кла ра ци је гла си: 

„Сва ко има пра во на сло бо ду ми шље ња и из
ра жа ва ња, што обу хва та пра во да не бу де уз не ми
ра ван због свог ми шље ња, као и пра во да тра жи, 
при ма и ши ри оба ве ште ња и иде је би ло ко јим сред
стви ма и без об зи ра на гра ни це“ (UN, 1948: чл. 19). 

Кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло
бо да (по зна ти ја као Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра
ви ма) усво је на је у Ри му 1950. го ди не, а ини ци ра на је Уни
вер зал ном де кла ра ци јом о људ ским пра ви ма. Члан 10 ст. 
1 ове кон вен ци је гла си: 

„Сва ко има пра во на сло бо ду из ра жа ва ња. Ово 
пра во укљу чу је и сло бо ду на ста но ви ште и на при
ма ње и са оп шта ва ње оба ве ште ња и иде ја без ме ша
ња јав не вла сти и без об зи ра на гра ни це. Овај члан 
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не спре ча ва др жа ве да ра диоста ни це, те ле ви зиј ске 
ста ни це и био скоп ска пре ду зе ћа под врг ну ре жи му 
до зво ла.“ 

Ста вом 2 на ве де ног чла на Европ ске кон вен ци је на гла
ше но је ве о ма ва жно пра ви ло у прав ној те о ри ји и прак си 
– да су сло бо де јед них огра ни че не сло бо да ма дру гих: 

„По што вр ше ње ових сло бо да по вла чи за со бом 
ду жно сти и од го вор но сти, оно мо же би ти под врг
ну то фор мал но сти ма, усло ви ма, огра ни че њи ма или 
ка зна ма, ко ји су пред ви ђе ни за ко ном и ко ји су не
оп ход ни у ин те ре су на ци о нал не бе збед но сти, те
ри то ри јал ног ин те гри те та или јав не си гур но сти, 
ра ди спре ча ва ња не ре да или зло чи на, ра ди за шти те 
здра вља или мо ра ла, ра ди за шти те угле да или пра
ва дру гих, ра ди спре ча ва ња от кри ва ња оба ве ште ња 
при мље них у по ве ре њу или ра ди очу ва ња ау то ри
те та и не при стра сно сти су до ва“ (CoE, 1950: чл. 10). 

Су шти на на ве де них одред би је у га ран то ва њу сло бо
де ми шље ња и из ра жа ва ња, укљу чу ју ћи пра во на при ма
ње ин фор ма ци ја пу тем би ло ко јих ме ди ја, што обу хва та и 
пра во да ни ко не бу де уз не ми ра ван због свог ми шље ња, 
као и пра во да тра жи, при ма и ши ри оба ве ште ња и иде је 
би ло ко јим сред стви ма и без об зи ра на гра ни це, уз мо гућ
ност огра ни че ња ко ја про и зла зе из ду жно сти и од го вор
но сти не оп ход них у де мо крат ском дру штву и пре ци зно 
про пи са них за ко ном – што пред ста вља кључ ни прав ни 
основ за по ступ ке ко ји се у ве зи са ме ди ји ма во де пред 
Европ ским су дом за људ ска пра ва у Стра збу ру. 

Основ на пи та ња ко ја оте жа ва ју ре а ли за ци ју ме диј ске 
по ли ти ке уте ме ље не на на ве де ним на че ли ма ти чу се ефи
ка сно сти ин стру ме на та, на дле жно сти из вр шних те ла, ин
те ре са по је ди нач них ак те ра и фун да мен тал них ра зли ка 
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др жа ва чла ни ца у по гле ду при сту па дру штве ним и еко
ном ским функ ци ја ма ме ди ја. Из ових пи та ња про и зла зе 
и глав не пре пре ке спро во ђе њу ко хе рент не ме диј ске по ли
ти ке у па не вроп ском окви ру. 

Пре све га, основ ни не до ста так на ла зи се у чи ње ни ци 
да ме диј ска по ли ти ка по пра ви лу пред ста вља ак тив ност 
др жав не упра ве ко ја је за сно ва на на по ли тич ком ле ги ти
ми те ту и за кон ском и фи нан сиј ском ау то ри те ту ње них ор
га на. Иа ко је Европ ска уни ја над на ци о нал на ор га ни за ци ја, 
на ње ном ни воу не по сто ји пред став нич ко те ло ко јем су 
гра ђа ни да ли та кав ле ги ти ми тет и ау то ри тет да до но си 
и из вр ша ва одлу ке у окви ру упра вља ња транс на ци о нал
ном ме диј ском по ли ти ком, ко је би би ле оба ве зу ју ће за све 
ње не чла ни це. Дру га европ ска ор га ни за ци ја ко ја де лу је у 
обла сти ме ди ја је Са вет Евро пе, ко ја, бу ду ћи ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја, не ма овла шће ња да ди рект но во ди ме диј ску 
по ли ти ку, већ одре ђе ним нор ма тив ним и фи нан сиј ским 
ин стру мен ти ма, ка кви су ме ђу на род не кон вен ци је, де кла
ра ци је, фон до ви и про јек ти, мо же да ути че на ме диј ске по
ли ти ке сво јих зе ма ља чла ни ца. 

Да кле, на над на ци о нал ном европ ском ни воу не по сто ји 
ни је дан на дле жан ор ган ко ји је ди рект но од го во ран за ме
диј ску по ли ти ку; не по сто ји устав ни ти кров ни за кон са ко
јим би сви европ ски ме диј ски си сте ми би ли у оба ве зи да се 
хар мо ни зу ју; али не ма та ко ђе ни је дин стве но ар ти ку ли са
ног јав ног ин те ре са. ЕУ је сло жен ла ви ринт ак те ра и ин те
ре са. Упра вља ње у ме диј ској сфе ри од ви ја се на прин ци пу 
суп си ди јар но сти, што под ра зу ме ва рас по де лу за јед нич ких 
и ау то ном них на дле жно сти на ра зли чи тим ни во и ма, при 
че му се на ин сти ту ци је ЕУ пре но се овла шће ња тек ка да се 
ис цр пе сви ин стру мен ти на ни жим ни во и ма одлу чи ва ња. 
Ре гу ла тор ни оквир европ ске ме диј ске по ли ти ке обу хва та 
ди рек ти ве – ко је су оба ве зу ју ће ка ко за др жа ве чла ни це 
та ко и за оне ко је тен ди ра ју члан ству – и не о ба ве зу ју ће 
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пре по ру ке ко је им пле мен ти ра ју др жа ве чла ни це пре ма фа
кул та тив ном из бо ру у окви ру сво јих на дле жно сти. 

Чак и у оним обла сти ма у ко ји ма Европ ска ко ми си ја 
има ау то ном не на дле жно сти, као што су по ли ти ка кон ку
рен ци је и спољ на тр го ви на, не по сто ји пот пу на са гла сност 
ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма. Основ на ли ни ја спо ре ња по ву
че на је из ме ђу при ста ли ца и опо не на та по ли ти ке ли бе ра
ли за ци је и ко мер ци ја ли за ци је у обла сти ме ди ја и кул ту
ре, ко ја мо же има ти да ле ко се жне по сле ди це. По бор ни ци 
ли бе ра ли за ци је ме диј ског си сте ма за ла жу се за до след но 
спро во ђе ње прин ци па „сло бод ног тр жи шта“ у овој обла
сти. Њи хо ви ар гу мен ти су да са мо осло бо ђе не има нент
не сна ге тр жи шта иде ја мо гу да обез бе де раз но ли кост и 
плу ра ли зам, те да сто га тре ба омо гу ћи ти сло бо дан про ток 
ме диј ских до ба ра и услу га пре ко гра ни ца европ ских др
жа ва, а кон ку рен циј ско пра во тре ба да омо гу ћи сло бод ну 
и фер кон ку рен ци ју. Про тив ни ци ул ти ма тив не ли бе ра ли
за ци је ме диј ског си сте ма су не по вер љи ви пре ма уну тра
шњим сна га ма ме диј ског тр жи шта да га ран ту ју ме диј ски 
плу ра ли зам, ар гу мен ту ју ћи сво је ста но ви ште спе ци фич
ном „двој ном“ при ро дом ме диј ског про и зво да: он по ред 
тр жи шне има и не ма те ри јал ну вред ност ко ја се из ра жа ва 
кроз си стем сим бо лич ког пред ста вља ња. Да кле, са мо по 
се би тр жи ште је не до вољ но сред ство да би очу ва ло ва жне 
дру штве не функ ци је ме ди ја и вред но сти ка кве су ква ли
тет, раз но ли кост и плу ра ли зам, и сто га је не оп ход но не 
ис кљу чи ва ти ин тер вен ци ју др жа ве у ме диј ском сек то ру. 
Из ме ђу ова два крај ња при сту па по сто је ни ја си ра ни мо де
ли: по је ди не др жа ве чла ни це Европ ске уни је су флек си бил
ни је пре ма ин тер вен ци ји др жа ве (на при мер, Фран цу ска и 
Бел ги ја), док дру ге по др жа ва ју ли бе рал ни ји мо дел (Ве ли
ка Бри та ни ја, Лук сем бург, Хо лан ди ја), а не ке се за ла жу за 
ком би но ва ње ли бе рал них и ин тер вен ци о ни стич ких ме ра 
у за ви сно сти од обла сти де ло ва ња и кон крет ног пи та ња 
(нпр. Не мач ка). Ове ди ле ме су на ро чи то до бро илу стро ва не 
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ка да је реч о пи та њу др жав не по мо ћи јав ном сер ви су. Ра
зли ке у при сту пу ме диј ској по ли ти ци до ла зе до из ра жа ја 
и ка да се са ста но ви шта соп стве них ин те ре са из ја шња ва ју 
ве ли ке и ма ле др жа ве. Та ко ђе, за јед нич ке европ ске по ли
ти ке за ко је су на дле жни ге не рал ни ди рек то ра ти Европ ске 
ко ми си је су ли бе рал ни је у не ким обла сти ма, нпр. уну тра
шње тр жи ште и кон ку рен ци ја у од но су на кул ту ру и обра
зо ва ње (Don ders, Lo i sen, Pa u wels, 2014: 12). Ов де се та ко ђе 
под вла чи пи та ње на дле жно сти у ди мен зи ји спољ не по ли
ти ке: ко има ман дат да одлу чу је о европ ским стра те шким 
ин те ре си ма у ме диј ској обла сти у рун да ма пре го во ра о ли
бе ра ли за ци ји тр го ви не у окви ру Свет ске тр го вин ске ор га
ни за ци је? (Don ders, Lo i sen, Pa u wels, 2014: 11). 

По себ но се сте пен ли бе ра ли за ци је ра зли ку је у од но су 
на сек то ре ме диј ских услу га, и то је још је дан кри те ри јум 
ко ји тре ба узе ти у об зир, тим пре што пи та ња ре гу ла ци је 
по ста ју све ком плек сни ја има ју ћи у ви ду трен до ве ме диј ске 
тех но ло шке кон вер ген ци је у са вре ме но до ба. Тра ди ци о
нал но, штам па ни ме ди ји су од у век би ли ре гу ли са ни флек
си бил ни је. Из да вач ки сек тор је од свог на стан ка био ор га
ни зо ван као део тр жи шта, те и у са вре ме но до ба по сто ји 
ши рок кон сен зус о то ме да упра вља ње у обла сти штам па
них ме ди ја тре ба да се осла ња на тр жи шне сна ге до пу ње не 
са мо ре гу ла ци јом. Пот пу но дру га чи ји трет ман имао је сек
тор ра диоди фу зи је, чи ја ге не за по ка зу је нај пре ус по ста
вља ње вла ди ног мо но по ла 1920их и 1930их го ди на у овом 
сек то ру, а по том сле ди дуг пе ри од др жав ног па тер на ли
зма у обла сти ра ди ја и те ле ви зи је, ко ји је имао упо ри ште у 
огра ни че ним ре сур си ма ра ди о ди фу зног спек тра (фре квен
ци ја) и уве ре њу да се ме диј ски ква ли тет и за шти та гра ђа на 
од не по вољ ног ме диј ског ути ца ја мо гу по сти ћи са мо по
сред ством вла ди них ме ра. Да нас су у мно го ве ћој ме ри у 
еко ном ском сми слу ли бе ра ли зо ва ни не ки сек то ри ко ји су 
из ра зли чи тих ра зло га у про шло сти би ли под сна жни јом 
др жав ном кон тро лом, као што су те ле ко му ни каци је, док 
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су дру ги и да ље под врг ну ти ре гу ла ци ји, као што је слу чај 
са ра диоди фу зи јом, и то у до ме ну са др жа ја (нпр. пра ви ла 
огла ша ва ња, за шти та ма ло лет ни ка и осе тљи вих гру па) и 
струк ту ре (нпр. огра ни че ња вла сни штва).

Про цес тех нич ке кон вер ген ци је ко ји се од ви ја у то ку 
по след њих пар де це ни ја за ма гљу је гра ни це из ме ђу ра зли
чи тих ме диј ских плат фор ми и сто га пред ста вља иза зов за 
тра ди ци о нал не ре гу ла тор не мо де ле. Кон вер ген ци ја из ме ђу 
штам па них и ау ди о ви зу ел них ме ди ја је че сто ко ри шћен 
ар гу мент за при бли жа ва ње са др жа ја ре гу ла ци је (Valc ke, 
Au slo os, у Don ders et al, 2014: 313). Он лајн но ви не обич
но пре зен ту ју ау ди о ви зу ел ни ма те ри јал у окви ру сво јих 
тек сту ал них услу га, чи ме сти чу ком пе тен ци је за ула зак 
у на дле жност Ди рек ти ве о ау диови зу ел ним ме диј ским 
услу га ма (AVMS Di rec ti ve), ко ја пред ста вља ка мен те ме љац 
про пи са о ау диови зу е лим ме диј ским услу га ма у ЕУ. „Иа
ко мно ге он лајн ау ди о ви зу ел не услу ге има ју ’те ле ви зиј ске 
ка рак те ри сти ке’, оне ну жно не под ле жу ис тим пра ви ли ма 
као и тра ди ци о нал не те ле ви зиј ске услу ге“ (Valc ke, Au slo
os, у Don ders et al, 2014: 312–313), али но ве вр сте услу га ко је 
про и зла зе из тех но ло шке кон вер ген ци је ста вља ју на про бу 
оп сег ин ге рен ци ја Ди рек ти ве АВМС. На при мер, ви део
услу ге ко је ну де но ви не, плат фор ме за ко ри снич ко ге не ри
са ње са др жа ја или пор та ли по пут Yo u Tu beа тре нут но не 
спа да ју у до мен Ди рек ти ве АВМС, али по сто ји ве о ма ја сна 
ра звој на тен ден ци ја ових услу га ка сна жни јој кон вер ген
ци ји, на ро чи то има ју ћи у ви ду све ак ту ел ни је спо ра зу ме о 
са рад њи Yo u Tu beа са ус по ста вље ним те ле ви зиј ским ка на
ли ма. За са да пи та ња стан дар ди за ци је, кон тро ле огла ша ва
ња и са др жа ја, ин те лек ту ал не сво ји не, за шти те по да та ка, 
ме диј ске пи сме но сти осе тљи вих гру па и др., пре ва зи ла зе 
на дле жно сти ове ди рек ти ве и ра спра вља ју се у ши рем кон
тек сту Ди ги тал не аген де ЕУ, ко ја пред ста вља кров ну стра
те ги ју Европ ске ко ми си је за ре ша ва ње ак ту ел них иза зо ва 
ин фор ма ци о ног дру штва (ЕC, 2012).
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Глав ни ре гу ла тор ни ак те ри и ин стру мен ти

Ре ле вант ни ак те ри европ ске ме диј ске по ли ти ке су ин
сти ту ци је, ор га ни за ци је, гру пе и по је дин ци за ин те ре со ва
ни за одре ђе на пи та ња по ли ти ке или њен ис ход, и то мо гу 
би ти: на ци о нал не и транс на ци о нал не ин сти ту ци је (вла де, 
пар ла мен ти, Са вет Евро пе, Европ ска ко ми си ја, Европ ски 
пар ла мент, Са вет ми ни ста ра ЕУ итд.); по ли тич ке ор га ни
за ци је, ре гу ла тор не ин сти ту ци је (су до ви, ре гу ла тор на и 
са мо ре гу ла тор на те ла); ме диј ске ин те ре сне гру пе (ме диј ска 
удру же ња и асо ци ја ци је); ме диј ска пре ду зе ћа и кор по ра
ци је; гра ђа ни и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва (Van den 
Bulck, Don ders, у Don ders et al, 2014: 21).

Са вет Евро пе је ре ги о нал на ме ђу вла ди на ор га ни за ци ја 
ко ја оку пља 47 европ ских зе ма ља, чи ја је свр ха не го ва ње 
пар ла мен тар не де мо кра ти је и људ ских пра ва. Стра те шко 
је згро европ ске ме диј ске по ли ти ке по ста вље но је у до ку
мен ти ма Са ве та Евро пе – Европ ској кон вен ци ји о људ ским 
пра ви ма (1950) и Европ ској кул тур ној кон вен ци ји (1954), у 
скла ду са извор ним ци ље ви ма ове ин сти ту ци је: оства ри ва
ње европ ског је дин ства; ја ча ње прин ци па пар ла мен тар не 
де мо кра ти је и вла да ви не пра ва; по бољ ша ње људ ских пра
ва и ква ли те та жи во та Евро пља на. У пре по ру ка ма Са ве та 
Евро пе су афир ми са не вред но сти де мо крат ске ар ти ку ла
ци је ин те ре са у ме диј ској сфе ри, ко је нај че шће не ма ју оба
ве зу ју ћи ка рак тер за др жа ве чла ни це; ме ђу тим, кр ше ње 
пра ва га ран то ва них Кон вен ци јом од стра не на дле жних 
ор га на др жа ва пот пи сни ца, по вла чи мо гућ ност прав не за
шти те пред Европ ским су дом за људ ска пра ва при овој ор
га ни за ци ји у Стра збу ру.

Са вет Европ ске уни је (Са вет ми ни ста ра ЕУ) оку пља 
ре сор не ми ни стре зе ма ља чла ни ца Европ ске уни је, ко ји 
ко ор ди ни ра ју по ли ти ке и до но се је дин стве не про пи се. 
Кон крет но, ка да је реч о ме диј ској обла сти, са ста ју се ми
ни стри на дле жни за ме ди је, кул ту ру, те ле ко му ни ка ци је и 
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еко номи ју. Са вет Европ ске уни је има ле ги сла тив не на дле
жно сти да усва ја оба ве зу ју ће прав не ак те за све зе мље чла
ни це, по пут Ди рек ти ве „Те ле ви зи ја без гра ни ца“ (1989) и 
Ди рек ти ве за ау ди о ви зу ел не ме диј ске услу ге (2010).

Европ ска ко ми си ја је из вр шни ор ган за ду жен за спро
во ђе ње про пи са и по ли ти ка, ко ји има на дле жно сти и да 
по кре ће ини ци ја ти ве за до но ше ње оба ве зу ју ћих прав них 
ака та. Она за сту па ин те ре се це ле Европ ске уни је и са сто
ји се од 27 ге не рал них ди рек то ра та на чи јем че лу се на ла
зе ко ме са ри (упо ре ди во са ми ни стар стви ма у на ци о нал
ној вла ди). За европ ску ме диј ску по ли ти ку на дле жни су 
сле де ћи ди рек то ра ти: Ге не рал ни ди рек то рат за ко му ни
ка циј ске мре же, са др жа је и тех но ло ги ју, Ге не рал ни ди рек
то рат за кон ку рен ци ју, Ге не рал ни ди рек то рат за обра зо ва
ње, кул ту ру, омла ди ну и спорт, Ге не рал ни ди рек то рат за 
уну тра шње тр жи ште, ин ду стри ју, пре ду зет ни штво и ма ла 
и сред ња пре ду зе ћа, Ге не рал ни ди рек то рат за тр го ви ну и 
Ге не рал ни ди рек то рат за ис тра жи ва ње, на у ку и ино ва ци
је. То је ко ле ги јал но те ло ко је функ ци о ни ше по прин ци
пу са гла сно сти свих са одре ђе ним одлу ка ма. У по след ње 
вре ме у ака дем ским ра спра ва ма је за сту пље но ста но ви ште 
да еко ном ски ори јен ти са ни ди рек то ра ти сна жни је на ме ћу 
сво је ци ље ве у во ђе њу европ ске ме диј ске по ли ти ке у од но
су на кул тур не и ши ре јав не ин те ре се.

Европ ски пар ла мент је не по сред но би ра но те ло, чи ја 
се 754 чла на би ра ју у из бор ним про це си ма на ни воу на ци
о нал не др жа ве; ко ле ги сла тор је (за јед но са глав ним ле ги
сла то ром Са ве том ЕУ чи ни дво дом ну за ко но дав ну гра ну) 
и над гле да рад и одо бра ва бу џет Европ ске ко ми си је. Иа ко 
је је ди на ин сти ту ци ја ЕУ чи је чла но ве би ра ју не по сред но 
гра ђа ни, Европ ском пар ла мен ту се при пи су је де мо крат ски 
де фи цит с ар гу мен том да др жа вља ни јед не зе мље не мо гу 
да гла са ју за кан ди да та дру ге др жа ве. Ка ко су се на дле жно
сти Пар ла мен та про ши ри ва ле то ком го ди на, та ко је би ло и 
у обла сти ме диј ске по ли ти ке. Док се у струч ној литератури 
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Европ ска ко ми си ја пер ци пи ра као сна жни ји по бор ник 
еко ном ских функ ци ја ме диј ског си сте ма, Европ ски пар
ла мент обич но сло ви за ме сто где се кул тур ни аспек ти ста
вља ју из над еко ном ских ин те ре са у ме диј ској по ли ти ци.

Европ ска ме диј ска по ли ти ка пред ста вља ди на ми чан и 
сло жен аут пут ко ји на ста је у ин тер а го ва њу свих на ве де них 
ак те ра, укљу чу ју ћи ин те ре сне гру пе и на ци о нал не по ли
тич ке ак те ре, ко ји има ју пре суд ну уло гу у сте пе ну и на чи
ну ње не ре а ли за ци је. Вла де др жа ва чла ни ца има ју моћ да 
ути чу на одлу ке у то ку пре го ва рач ког про це са у Са ве ту ми
ни ста ра. Ка да се ра ди о оба ве зу ју ћим ре гу ла тор ним до ку
мен ти ма, кључ ни ак тер је Европ ска ко ми си ја, са уло гом да 
оси гу ра оба ве зу др жа ва чла ни ца да се при др жа ва ју и спро
во де де фи ни са на пра ви ла. При ме ра ра ди, др жа ве су оба
ве зне да при ме њу ју пра ви ла је дин стве ног тр жи шта и др
жав не по мо ћи у окви ру по ли ти ке јав ног ме диј ског сер ви са. 
Глав на суд ска овла шће ња по ве ре на су Су ду прав де Европ
ске уни је у Лук сем бур гу (или Европ ском су ду прав де), ко ји 
је на дле жан за кон тро лу за ко ни то сти про це са одлу чи ва ња 
и да је до при нос у упра вља њу европ ским ин те гра ци ја ма у 
ме диј ском сек то ру. Европ ски суд прав де ни је овла шћен да 
ини ци ра одре ђе не ме ре, али ква ли фи ка ци ја ма у пре су да ма 
ко је из ри че као жал бе ни суд, он по сред но уз и ма уче шће 
као ак тер у из ра ди одре ђе не по ли ти ке (Van den Bulck, Don
ders, у Don ders et al, 2014: 22). На при мер, ка да је у пи та њу 
др жав на по моћ и фи нан си ра ње јав ног ме диј ског сер ви са, 
став Европ ске ко ми си је је да прет пла та и так са пред ста
вља ју ви до ве суб вен ци о ни са ња др жа ве, за то што др жа ва 
на ла же пла ћа ње по за ко ну, док је Европ ски суд прав де на 
ста но ви шту да др жав но суб вен ци о ни са ње под ра зу ме ва 
са мо она сред ства ко ја се из да ва ја ју ди рект но из др жав ног 
бу џе та или су одо бре на од стра не др жав них ин сти ту ци ја.

Европ ски ре гу ла тор ни оквир за област ме ди ја укљу
чу је три вр сте ин стру ме на та: при мар но и се кун дар но за
ко но дав ство (под за кон ска ак та) – пред ста вља ју Acqu is 
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Communa u ta i re од но сно те мељ не прав не те ко ви не европ
ских ин те гра ци ја, и тзв. ме ке прав не ин стру мен те. 

При мар но за ко но дав ство обу хва та осни вач ке уго во ре 
Европ ске за јед ни це, Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју 
и Европ ске уни је, као и аманд ма не ових уго во ра и спо ра зу
ме о при сту па њу. Има ди рек тан ефе кат и ове про пи се не по
сред но при ме њу је Европ ска ко ми си ја. У обла сти ме диј ске 
по ли ти ке, та ква су пра ви ла, на при мер, са др жа на у за ко ну 
о кон ку рен ци ји (у ве зи са др жав ном по мо ћи, ан ти мо но
пол ским ме ра ма, вла снич ком пре у зи ма њу и спа ја њу итд.) 
и има ју ду го роч не по сле ди це на обли ко ва ње европ ских ме
диј ских тр жи шта и очу ва ње де мо крат ског плу ра ли зма у 
ње му. Се кун дар но за ко но дав ство обу хва та про пи се, ди
рек ти ве, одлу ке и пре по ру ке усво је не на осно ву при мар ног 
за ко но дав ства и та ко ђе има не по сред но деј ство у зе мља
ма чла ни ца ма. Др жа ве чла ни це су оба ве зне да ди рек ти ве 
пре но се у на ци о нал ну ре гу ла ти ву, из у зет но тра же ћи до
зво лу за ма ња од сту па ња; одлу ке до но си углав ном Европ
ска ко ми си ја и оба ве зне су за оне чла ни це ко је су стран ке 
у не ком пред ме ту (че сто се ко ри сте у слу ча је ви ма за шти те 
кон ку рен ци је); пре по ру ке и ми шље ња ни су из вр шног, већ 
углав ном по ли тич ког и де кла ра тив ног ка рак те ра (Don ders, 
Lo i sen, Pa u wels, 2014: 8). При ме ри оба ве зу ју ћих ака та у кор
пу су се кун дар ног за ко но дав ства су по ме ну та Ди рек ти ва 
о те ле ви зи ји без гра ни ца и Ди рек ти ва о ау ди о ви зу ел ним 
ме диј ским услу га ма (ко ја има оба ве зу ју ћи ста тус и за тран
зи ци о не зе мље ко је кон ку ри шу за члан ство у ЕУ).

Це ло куп но се кун дар но за ко но дав ство се до но си кроз 
про це ду ру ко о длу чи ва ња из ме ђу Са ве та Европ ске уни је 
и Европ ског пар ла мен та, ко ја је фор мал но уве де на сту па
њем на сна гу Ли са бон ског уго во ра 2009. го ди не, ка ко би се 
до де љи ва њем ве ће на дле жно сти Европ ском пар ла мен ту 
у про це су до но ше ња одлу ка убла жио де мо крат ски де фи
цит у одлу чи ва њу. Про це ду ра на ла же да пре длог Европ ске 
коми си је нај пре ко мен та ри ше Европ ски пар ла мент, на кон 
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че га Са вет Европ ске уни је одлу чу је да ли се са гла ша ва или 
не са гла ша ва са ко мен та ри ма или аманд ма ни ма Пар ла
мен та. Уко ли ко Са вет ЕУ не при хва ти аманд ма не Европ
ског пар ла мен та, то зна чи да се по сту пак ко о длу чи ва ња 
не за вр ша ва; отва ра се дру ги круг у ко јем ЕК пре дла же 
из ме ње ни про пис и про це ду ра се по на вља. Ако се по но во 
не ус по ста ви са гла сност из ме ђу две за ко но дав не ин сти ту
ци је, он да се по кре ће по сту пак „по ми ре ња“ (con ci li a ti on), а 
уко ли ко и овај по сту пак не да ре зул та те, пре длог се ста вља 
ван днев ног ре да (Don ders, Lo i sen, Pa u wels, 2014: 9). 

Ме ки прав ни ин стру мен ти су, на при мер, не о ба ве зу
ју ћи из ве шта ји или са оп ште ња Европ ске ко ми си је. Они 
има ју пре те жно пре скрип тив ни зна чај за обли ко ва ње ме
диј ске по ли ти ке, уто ли ко што их до но си о ци одлу ка мо гу 
уз и ма ти у об зир у ви ду кон сул та тив них до ку ме на та (gre en 
pa pers) по сле оба вље них јав них кон сул та ци ја о кон крет
ним пре дло зи ма из не тим у са оп ште њи ма. 

Прин ци пи бор бе за кул тур ну раз но ли кост 
и ме диј ски плу ра ли зам

Ка да је сре ди ном 1980их го ди на до ми на ци ја аме рич ке 
ин ду стри је соф тве ра и ја пан ске ин ду стри је хар две ра за
пре ти ла да угро зи при вред ни раст на ста ром кон ти нен ту, 
Европ ска за јед ни ца је по че ла да ра зви ја стра те ги је усме ре
не на ус по ста вља ње је дин стве ног уну тра шњег ау ди о ви зу
ел ног тр жи шта. Ка ко би се сти му ли са ла европ ска филм ска 
и ау диови зу ел на про дук ци ја и пре вла да ла стра на до ми
на ци ја, по кре ну то је не ко ли ко про гра ма стан дар ди за ци
је вла сти те хар двер ске (те ле ви зи ја ви со ке ре зо лу ци је) и 
соф твер ске (ау ди о ви зу ел не) про дук ци је,11 и про пи са не су 

11 Бранимир Стојковић детаљно представља концепт европске кул тур не 
по литике и иницијативе које су предузете у овој области од осам де сетих 
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обаве зне кво те европ ских фил мо ва на те ле ви зи ја ма зе ма ља 
чла ни ца Европ ске за јед ни це (Стој ко вић, 1995: 9–10). Европ
ска ме диј ска по ли ти ка ко ја је та да кон сти ту и са на на шла се 

го ди на прошлог века, када аудиовизуелна индустрија постаје једна од 
стра те шких области европске технолошке и економске будућности. 
Ра звој инфор ма ционокомуникационих технологија пројектован је у 
окви ру три сло жена програма: ЕСПРИТ, СТАР и РАЦЕ. Најважнији 
ЕСПРИТ (Eurpean strategic programme for research and development in 
infor ma tion technology), започет је 1984. године. Ови програми били 
су хард верски оријентисани. Софтверски је био програм МЕДИА 
(Measures to encourage the development of the audio visual industry pro
duc tion industry) и то усмерен на производњу, дистрибуцију и фи нан
си ра ње аудиовизуелне продукције. Један од кључних про је ка та унутар 
про гра ма ЕУРЕКА (Европски програм за тржишно ори јен ти са на истра
жи ва ња и развој) који је уведен 1985. године, био је раз вој ХД ТВ (те ле
ви зи ја ви соке резолуције). Програм је замишљен као све европ ски оквир 
за са радњу индустрије и истраживачких института у обла сти ра з во ја 
и ко ришћења нових технологија и побољшања квалитета живота. По
ку шај ства рања европске телевизије „EuropeTV“ 1986. за вр шио се не
успе хом јер су прописи о телевизијском оглашавању би ли ра зли чи ти 
у зе мља ма које су подржавале пројекат: СР Немачкој, Бел ги ји, Ир ској, 
Дан ској и Холандији (Стојковић, 1995: 58). Године 1987. стар то вао је и 
про грам ЕУРЕКА 2 који се бавио истраживањима развоја елек тро ни ке 
и инфор мационокомуникационих технологија. Потом је у Па ри зу 1989. 
го ди не покренут програм АВЕЕУРЕКА (Аудиовизуелна Еуре ка), као 
свеевропска међународна организација са 35 чланица, укључујући и 
чланице Савета Европе. АВЕЕУРЕКА је основана ра ди ја ча ња кон ку
рентности европског аудиовизуелног сектора, а у ци љу коор ди ни са ња 
инфор мација у оквиру овог програма створена је Европска аудио ви зу
елна обсерваторија. Овај програм био је ширег обухвата јер је од 1996. 
го дине укључио и државе средње, источне и јужне Европе, које ни су 
би ле у саставу Заједнице, чиме је омогућио њихово повезивање са про
гра мом МЕДИА у низу потпрограма (Стојковић, 1995: 58). Почетни план 
ра зво ја аудио визуелне димензије европске културе садржао је сле де ће 
при о ритете: ослањање на независне европске продукције, ма ла и сред
ња предузећа; убрзање развоја европских подручја која су за о стала у 
аудиовизуленој области; стварање вишејезичног канала у који би био 
уло жен приватни и јав ни ка пи тал; обавезивање земаља чла ни ца ЕЗ на 
одре ђени најмањи про це нат заступљености играних фил мо ва европ
ског по рекла које преносе сателитске ТВ мреже, без до ми на ци је ијед не 
земље (Šobe, Marten, 2014: 307; Стојковић, 1995: 43; Ruk, 2011: 397). У овој 
области Европска за јед ни ца се најбрже отварала према земљама Источне 
Европе, из неоп хо дно сти да створи што веће тр жи ште. 
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пред иза зо вом да уса гла си те жње за ства ра њем ме диј ских 
ком па ни ја спо соб них да кон ку ри шу на свет ском тр жи шту 
са спро во ђе њем прин ци па ме диј ског плу ра ли зма. 

Не о ли бе рал ни иде ал сло бод ног тр жи шта из ра жен у за
хте ву за не о ме та ни про ток ро ба, услу га, љу ди и иде ја пре
ко гра ни ца, на и шао је на кул тур ни иза зов на ме ђу на род
ном пла ну у дру гој по ло ви ни осам де се тих го ди на про шлог 
ве ка у окви ру Оп штег спо ра зу ма о ца ри на ма и тр го ви ни 
(GАТТ – Ge ne ral Agre e ment on Ta riffs and Tra de),12 да би се 
по том де ба та о кул тур ном из у зе ћу пре ме сти ла у Свет ску 
тр го вин ску ор га ни за ци ју (СТО) са ње ним осни ва њем 1994. 
го ди не, па у Ује ди ње не на ци је по чет ком 2000их. У окви
ру по след њег ци клу са пре го во ра у окви ру ГАТТа по зна тог 
као Уру гвај ска рун да (1986–1994), ау ди о ви зу ел не и ме диј
ске по ли ти ке по ста ле су део мул ти ла те рал ног тр го вин ског 
окви ра, што је под ра зу ме ва ло тр го вин ску ли бе ра ли за ци ју 
сек то ра ме ди ја и кул ту ре на гло бал ном ни воу. Пре го во ри 
су ини ци ра ли оштру де ба ту о тр го ви ни и кул ту ри, ка да 
се не ко ли ко др жа ва, са Фран цу ском и Ка на дом на че лу, 
сна жно за у зе ло за на че ло кул тур ног из у зе ћа у окви ру тр
го вин ског спо ра зу ма. 

По бор ни ци иде је о кул тур ном из у зе ћу на сла ња ли су 
се на тра ди ци ју др жав не за шти те кул тур ног иден ти те та, а 
ра спра ва је под стак ну та фун да мен тал ним про ме на ма ко је 
су се на ме диј ском тр жи шту до го ди ле у пр вој по ло ви ни 20. 
ве ка под ути ца јем но вих тех но ло ги ја, ин ду стри ја ли за ци је 
кул тур них про дук ци ја и њи хо ве ма сов не по тро шње. Пред
и сто ри ја по ле ми ке о то ме да ли пред ност има тр го ви на или 

12 Наиме, ГАТТ је настао после Другог светског рата као привремени 
спо разум чији је циљ био да смањи царине и елиминише тржишне 
рестрикције и дискриминацију, те је временом прерастао у међу на род
ну орга ни за ци ју са знатним утицајем на трговинска питања. Ор га ни
за ци ја је напредовала у правцу либерализације трговине и отварања 
тр жи шта кроз тзв. рунде преговора, током којих су се њени чланови 
спо ра зу ме ва ли, договарали о компромисима и успостављали правила.
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кул ту ра да ти ра из овог пе ри о да. На и ме, ау ди о ви зу ел ни 
ме ди ји, а на ро чи то филм, по ка за ли су у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та ка па ци тет да до пру до ши ре пу бли ке пре ко 
на ци о нал них гра ни ца. По чет на до ми на ци ја европ ске ки
не ма то гра фи је на кон Пр вог свет ског ра та је усту пи ла ме
сто но вом цен тру филм ске ин ду стри је у Хо ли ву ду, ко ји је 
по чео да про и зво ди за ба ву у огром ним ко ли чи на ма и да је 
ди стри бу и ра на гло бал ном ни воу. За бри ну те за еко ном ску 
и кул тур ну пре власт аме рич ке ин ду стриј ске ма три це, мно
ге европ ске вла де су уве ле про тек ци о ни стич ке ме ре у ви ду 
уво зних кво та и ме ра екви ва лен ци је, ка ко би за шти ти ле 
сво је до ма ће филм ске ин ду стри је. Ове кво те би ле су про
пи са не у По себ ним одред ба ма ГАТТа 1947. го ди не. Услед 
оп ште ГАТТове за бра не ко ли чин ских огра ни че ња на увоз, 
оне су би ле при вре ме не, али су пред ста вља ле симп том тра
жње за кул тур ним из у зе ћем ко ји је че ти ри де це ни је ка сни
је по чео одлуч ни је да се из ра жа ва. 

Спо ре ње две стру је по пи та њу тр го ви не кул тур ним 
до бри ма тра је до да нас. Де ба та укљу чу је и ста тус ме ди ја, 
као дру штве ног и кул тур ног под си сте ма. По зи ци ја ко ју од 
по чет ка ра спра ве за сту па ју Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
је сте да кул тур ни и ме диј ски про и зво ди ка кви су филм, 
књи га, му зи ка и дру ги, пред ста вља ју пред мет тр го ви не 
и сто га под ле жу пра ви ли ма ко ја ва же за би ло ко ју дру
гу ро бу; да кле, огра ни че ња би ло ко је вр сте на про мет ове 
ро бе пре ко гра ни ца на ци о нал них др жа ва пред ста вља ла 
би не до пу ште не ре стрик ци је и про тек ци о ни зам. Ово ме 
се су прот ста вља европ ска ви зи ја ко ја де ли ма кул тур ног 
ства ра ла штва при сту па као фор ма ма сим бо лич ких, кре
а тив них вред но сти, ко је су не сво дљи ве на тр жи шне кри
те ри ју ме вред но ва ња. Да кле, ме диј ски про и зво ди као што 
је филм ско, књи жев но или му зич ко де ло за си гур но пред
ста вља ју пред мет тр го ви не, али по што ни су ти пич на ро ба, 
они мо гу би ти из у зе ти од не ких пра ви ла тр жи шта. Европ
ска стра те ги ја се осла ња на низ ар гу ме на та о спе ци фич ној 
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квалитатив ној раз ли ци кул тур них до ба ра и услу га у од
но су на ро бу оста лих про и звод них де лат но сти и ис ти че 
уве ре ње да се про пу сти на тр жи шту кул тур них до ба ра и 
услу га мо гу ко ри го ва ти пу тем др жав не ин тер вен ци је. Пре
о вла ђу ју ће ста но ви ште ме ђу са вре ме ним европ ским ства
ра о ци ма је сте да су ове иде је оја ча не не га тив ним ста вом 
пре ма гло ба ли за ци ји и ње ним ефек ти ма, на ро чи то има ју
ћи у ви ду оне ко је се ти чу кул ту ре: „Кон крет но, кул тур ни 
иден ти тет је истак нут у так ти ци Европ ских за јед ни ца – 
на гла ша ва ју ћи зна чај ау ди о ви зу ел не ин ду стри је за европ
ски иден ти тет и је дин ство, с јед не стра не, и по тен ци ра ју
ћи штет не ефек те аме рич ке за бав не ин ду стри је, с дру ге“ 
(Bur ri, у Don ders et al, 2014: 482). 

Ово за јед нич ко европ ско ста но ви ште је и са мо про и
звод ду ге уну тра шње де ба те из ме ђу по бор ни ка и опо не на та 
др жав не уло ге у кул тур ној и ме диј ској по ли ти ци (Фран цу
ска на су прот Ве ли кој Бри та ни ји). Ни јед на европ ска др жа
ва ни је мо гла са мо стал но да про и зво ди про гра ме ко ји би 
кон ку ри са ли од го ва ра ју ћим про и зво ди ма аме рич ке кул
тур не ин ду стри је на европ ском кон ти нен ту. Кон ку рент
ност аме рич ким про гра ми ма би ло је мо гу ће ре а ли зо ва ти 
са мо уз од го ва ра ју ћу ре гу ла ти ву, ус по ста вља ње је дин
стве ног европ ског тр жи шта и ства ра ње транс на ци о нал
не европ ске ин ду стри је, ко ја би је ди но на тај на чин има ла 
ка па ци тет да про и зво ди уз тро шко ве ко ји би омо гу ћи ли 
це не кон ку рент не аме рич ким. Гу бе ћи кон тро лу над са
вре ме ном кул ту ром, пред став ни ци фран цу ске и ита ли
јан ске филм ске ин ду стри је за ла га ли су се за уво ђе ње оба
ве зних кво та европ ског фил ма на европ ским са те лит ским 
мре жа ма, су прот ста вља ју ћи се ра ди кал ној про тр жи шној 
ори јен та ци ји „ква зи ли бе рал не иде о ло ги је“ (ка ко ју је на
зи вао фран цу ски со ци ја ли ста и бив ши ми ни стар кул ту ре 
Џек Ланг), ко ја се за сни ва ис кљу чи во на ве ли чи ни пу бли
ке (бро ју ку па ца про и зво да), од но сно на не при ко сно ве ном 
су ве ре ном одлу чи ва њу те ле ви зиј ских гле да ла ца. Ова кав 
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став ни је увек имао не дво сми сле ну по др шку свих чла ни ца 
ЕЗ. На при мер, Ве ли ка Бри та ни ја се ус про ти ви ла уво ђе
њу кво та са про гра ми ма европ ског по ре кла, сма тра ју ћи то 
при ме ром „европ ског кул тур ног им пе ри ја ли зма па тер на
ли стич ког и ели ти стич ког ти па, ко ји у на че лу ни је ни шта 
бо љи од аме рич ког кул тур ног им пе ри ја ли зма за сно ва ног 
на ин ду стриј ски про ду ко ва ној ма сов ној кул ту ри“ (Стој ко
вић, 1995: 58). Ра злог за сна жно по зи ци о ни ра ње др жа ве у 
европ ској тра ди ци ји као глав ног ак те ра у ре гу ли са њу ме
ди ја и кул ту ре ле жи на зна ча ју на ци о нал них и кул тур них 
иден ти те та у овој за јед ни ци са мо с јед не стра не, а с дру ге, 
и на уве ре њу да ме ди ји про и зво де спе ци фич ну вр сту ро
бе ко ја има одре ђе ни ути цај на фор ми ра ње и усме ра ва ње 
јав ног мње ња, као и на чи ње ни ци да ова ро ба има зна ча јан 
при вред ни по тен ци јал јер оства ру је ви сок про фит. 

Кад је по стиг ну та са гла сност на уну тра шњем европ
ском пла ну, пре длог да се при ме не одре ђе не ме ре за шти
те на ци о нал них кул тур них ин ду стри ја је пред ста вљен у 
окви ру мул ти ла те рал них пре го во ра. Ни ова иде ја ни је би
ла на ро чи то но ва и ве ро ва ње у њен успех би ло је за сно ва но 
на ис ку ству. Ова ква ини ци ја ти ва је већ би ла од не ла по бе ду 
на би ла те рал ним и ре ги о нал ним фо ру ми ма: 1988. го ди не 
су ка над ски пре го ва ра чи уве ли кла у зу лу о кул тур ном из
у зе ћу у Спо ра зу му о сло бод ној тр го ви ни из ме ђу Ка на де и 
САД, а пет го ди на ка сни је је та ква ек склу зив ност укљу че на 
и у Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни у Се вер ној Аме ри ци 
(НАФ ТА), ре фе рен цом у Анек су 2106.3 (Bur ri, у Don ders 
et al, 2014: 480481), прем да је ова кла у зу ла би ла спо је на са 
одред бом ко ја огра ни ча ва ње ну прак тич ну упо тре бу ме ра
ма еко ном ске екви ва лен ци је као од го во ром на та кве рад
ње. Ар гу мен ти кул тур ног из у зе ћа су кра јем про шлог ве ка 
оја ча ни ан та го ни зми ма из ме ђу гло ба ли за циј ских про це са 
и на ци о нал ног су ве ре ни те та, као и све ве ћим по те шко ћа ма 
да се ускла ђу ју еко ном ски и не е ко ном ски ци ље ви у кул ту
ри и ме ди ји ма. Ве о ма по ли ти зо ва ни пре го во ри до сти гли 
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су вр ху нац у ови ру Уру гвај ске рун де, ка да су за го вор ни ци 
кул тур ног из у зе ћа прет ход не ло кал не успе хе те сти ра ли у 
мул ти ла те рал ном кон тек сту. Глав ни фо кус за јед нич ке ак
ци је Европ ских за јед ни ца и Ка на де био је ис кљу чи ва ње 
ау ди о ви зу ел них услу га из пра ви ла до го во ре них тр го вин
ских спо ра зу ма. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су тр пе ле 
сна жне при ти ске ло би ја ин ду стри је за ба ве и су прот ста
вља ле су се би ло ка квом кул тур ном из у зе ћу. Њи хо ва ар
гу мен та ци ја је на гла ша ва ла прин цип сло бо де из бо ра по
тро ша ча као не при ко сно вен, на сто је ћи да ово пи та ње др же 
у окви ру де ба те о тр го ви ни, а не о кул ту ри, из бе га ва ју ћи 
сло же на иден ти тет ска пи та ња (Bur ri, у Don ders et al, 2014: 
483). Ус по ста вље на је рад на гру па за ау ди о ви зу ел не услу
ге чи ји је основ ни за да так био да раз мо три да ли ау ди о 
 ви зу ел ни сек тор за хте ва пот пу но ис кљу че ње из уго во ра 
или је анекс спо ра зу ма до во љан за ре ше ње. Ми шље ња су 
се ду бо ко за о штри ла из ме ђу пре го ва ра ча у ко рист сло бод
не тр го ви не и про та го ни ста за шти те на ци о нал не кул ту ре. 
Нај ве ћи су коб око ме диј ских пи та ња на стао је из ме ђу ЕЗ 
и САД, с тим што Европ ска за јед ни ца ни је би ла у пот пу
но сти ује ди ње на у свом при сту пу.

Епи лог Уру гвај ске рун де озна чио је де кла ра тив ну по бе
ду европ ске по зи ци је кул тур ног из у зе ћа, ко ју је по др жа ла 
ве ћи на др жа ва све та. Прин цип кул тур ног из у зе ћа по стао 
је уга о ни ка мен ме диј ске по ли ти ке ко ји још увек омо гу ћа ва 
Евро пи да одр жи си стем суб вен ци ја и кво та у јав ним ме
диј ским сер ви си ма. Ка да је 1993. го ди не за кљу чен Оп шти 
спо ра зум о тр го вин ским услу га ма (ГАТС – Ge ne ral Agre e
ment on Tra de in Ser vi ces), прем да ни је ек спли цит но ис кљу
чио ни је дан сек тор услу га, био је знат но флек си бил ни ји од 
ГАТТа у од но су на на ци о нал не по ли ти ке и по је ди не осе
тљи ве сек то ре ка кви су кул тур на до бра и услу ге, на ро чи то 
ау ди о ви зу ел ни про и зво ди (Bur ri, у Don ders et al, 2014: 485). 
Уру гвај ска рун да окон ча на је осни ва њем СТО ко ја је на
сле ди ла ГАТТ. Са но вом струк ту ром, Светска трговинска 



европска Медијска политика и траНзициоНо друштво 77

ор га ни за ци ја је сту пи ла на сна гу 1. ја ну а ра 1995. го ди не и 
укљу чи ла обла сти ко је су ра ни је би ле из ван ме ђу на род
них тр го вин ских уго во ра, по пут пи та ња ин те лек ту ал не 
сво ји не.

Ме ђу тим, у прак си, стра те ги ја кул тур ног из у зе ћа је 
са мо де ли мич но по сти гла сво је ци ље ве. Сам текст Спо
ра зу ма из Ма ра ке ша о осни ва њу СТО не са др жи из у зе ћа 
би ло ко је вр сте, али до зво ља ва флек си бил ност у обла сти 
ау ди о ви зу ел них услу га, што омо гу ћа ва чла ни ца ма СТО 
да за шти те по је ди не осе тљи ве обла сти на ци о нал не кул
ту ре од ли бе ра ли за ци је. На осно ву по стиг ну ћа у ГАТСу, 
ау дио ви зу ел ни ме ди ји оп ста ју као нај сла би је ли бе ра ли зо
ва ни сек тор услу га, а ЕУ и ње не зе мље чла ни це ни су пре у
зе ле ни ка кве оба ве зе и пре дло жи ле су број не из у зет ке на 
осно ву МФН кла у зу ле13, ко ји су се од но си ли углав ном на 
спо ра зу ме о ко про дук ци ји (Bur ri, у Don ders et al, 2014: 485). 
У по сту ру гвај ском пе ри о ду прин цип кул тур ног из у зе ћа 
за др жао је ста тус кво, али је под стал ним при ти ском да ље 
ли бе ра ли за ци је. Ово је под ста кло про та го ни сте кул тур ног 
из у зе ћа да тра же ре ше ња из ван СТО и то је ре зул ти ра ло 
пре но ше њем де ба те у Уне ско (UNE SCO – Uni ted Na ti ons 
Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za ti on), где је за
шти ћен прин цип кул тур не раз но ли ко сти кон вен ци ја ма из 
2000. и 2005. го ди не, о че му ће би ти по себ но ре чи. 

13МФН – клаузула најповлашћеније нације (most favoured nation) зву чи 
контрадикторно јер семантички указује на привилегован трет ман, а у 
речнику СТО заправо означава недискриминацију тј. једнак трет ман 
свих. У савременом значењу МФН, свака чланица третира све оста ле 
члан ице СТО подједнако, а то значи да, ако повећа по вла сти це које 
даје јед ном трговинском партнеру, онда мора исти „нај по вла шће нији“ 
трет ман дати свим другим чланицама. Међутим, ста тус нај по влаш ће
ни је на ције није увек имао ово значење, јер први би ла те рал ни уговори 
о нај по влаш ће нијој нацији су дозвољавали ексклузивне одно се међу 
„најповлашћенијим“ трговинским партнерима одређене зе мље (WTO, 
2011: 14). 
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У ме ђу вре ме ну, сле де ћа рун да тр го вин ских пре го во ра у 
окви ру СТО, ко ја је от по че ла у До хи 2001. го ди не, по ка за ла 
је да ЕУ оста је до след на свом не о ба ве зу ју ћем ста ту су, упр
кос мно гим за хте ви ма дру гих чла ни ца да се ре ши ста тус 
кво кул тур ног из у зе ћа, би ло пре у зи ма њем од стра не ЕУ 
пу них оба ве за, би ло пу тем ви ше ци ља них ак ци ја, као што 
је пре у зи ма ње ца рин ских оба ве за за одре ђе не по до бла сти. 
Ди ску си је о уна пре ђи ва њу ли бе ра ли за ци је у обла сти ма те
ле ко му ни ка ци ја и елек трон ске тр го ви не, во ђе не су у зна
ку тра ди ци о нал не ли ни је раз два ја ња из ме ђу ЕУ и САД. 
У скла ду са стра те ги јом кул тур ног из у зе ћа, ЕУ рев но сно 
на сто ји да за све елек трон ске услу ге из деј ству је трет ман 
ко ји има пру жа ње услу га у окви ру ГАТСа и да обез бе ди 
да сви ди ги тал ни ме ди ји спа да ју у ка те го ри ју ау ди о ви зу
ел них услу га, чи ме би за др жа ла сво ју флек си бил ност за 
МФН из у зе ћа и огра ни че не оба ве зе у овим обла сти ма. Овај 
став Европ ске уни је је об ра зло жен у Ди ги тал ној аген ди за 
Евро пу и Ди рек ти ви АВМС. Су прот ста вље не аген де ЕУ и 
САД не до зво ља ва ју ди рект но ре ше ње, а си ту а ци ја је за
ком пли ко ва на чи ње ни цом да су ше ма кла си фи ка ци је услу
га и ак ту ел ни про пи си СТО у овој обла сти за ста ре ли, јер, 
при ме ра ра ди, до зво ља ва ју да се он лајн игре во де ис то вре
ме но у ка те го ри ји ра чу нар ских и срод них услу га, и те ле ко
му ни ка циј ских услу га, и ау ди о ви зу ел них услу га, при че му 
сва ка под ра зу ме ва дру га чи ји трет ман. Не по сто ја ње мул
ти ла те рал ног ре ше ња у окви ру СТО и не у спех по след ње 
рун де пре го во ра у До хи под ста кли су чла но ве да пре ду зму 
дру ге, би ла те рал не или ре ги о нал не до го во ре да уна пре де 
сво је по ли ти ке, што је до ве ло до по ве ћа не фраг мен та ци је 
пра ви ла (Bur ri, у Don ders et al, 2014: 486). При то ме рун да у 
До хи, чак уко ли ко и бу де об но вље на, из о ста вља ек пли цит
но ба вље ње пи та њем кул тур ног из у зе ћа. Но ве ре ал но сти 
ис кљу чу ју мо гућ ност да се спор из ме ђу тр го ви не и кул ту ре 
раз ре ши на ни воу СТО. 
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Ини ци ја ти ва за кул тур но из у зе ће ко јом се Европ ска 
уни ја по зи ци о ни ра ла у гло бал ним пре го во ри ма о тр го вин
ским по ли ти ка ма, транс по но ва на је на те рен Ује ди ње них 
на ци ја, где је до би ла сво је кон цеп ту ал но и ин сти ту ци о
нал но уо бли че ње у де кла ра ци ја ма за за шти ту кул тур
не раз но ли ко сти: Уни вер зал ној де кла ра ци ји о кул тур ној 
раз но ли ко сти и Кон вен ци ји о за шти ти и про мо ви са њу 
раз но ли ко сти кул тур них из ра за, ко је је усво јио Уне ско 
2001. од но сно 2005. го ди не. Овим је од стра не на дле жне 
ме ђу на род не ор га ни за ци је озва ни чен за хтев да се свет ске 
тр го вин ске по ли ти ке до пу ња ва ју кул тур ним и ау ди о ви
зу е лим по ли ти ка ма ко је про мо ви шу и по шту ју кул тур ну 
раз но ли кост: 

„Ова раз но ли кост огле да се у ори ги нал но сти и 
плу рал но сти иден ти те та ка рак те ри стич них за гру
пе и дру штва ко ја чи не чо ве чан ство. Као извор раз
ме на, ино ва ци ја и кре а тив но сти, раз но ли кост кул
ту ра је, за људ ски род, ис то то ли ко не оп ход на као 
што је био ди вер зи тет за при ро ду. У том сми слу, она 
чи ни за јед нич ку ба шти ну чо ве чан ства и тре ба да 
бу де при зна та и афир ми са на за до бро са да шњих и 
бу ду ћих ге не ра ци ја“ (UNE SCO, 2001: чл. 1). 

По том су Фран цу ска, Кве бек и Ка на да под сти ца ли 
ства ра ње прав ног окви ра ко јим ће се прин цип кул тур не 
раз но ли ко сти за шти ти ти на нор ма ти ван на чин, по мо де лу 
за шти те ба шти не.14 Ка да је у ок то бру 2005. го ди не Уне ско 
усво јио Кон вен ци ју о за шти ти и про мо ци ји раз но ли ко сти 
кул тур них из ра за, то је омо гу ћи ло да се учвр сти по ло жај 
ЕУ у пре го во ри ма са СТО. Кул тур на раз но ли кост се у овом 
до ку мен ту ра зу ме као бо гат ство ра зли чи тих кул тур них 

14 Конвенција о заштити светске културне и природне баштине датира 
из 1972, а Конвенција о очувању духовне баштине из 2003. године.
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обра за ца и рав но прав них кул тур них гру па; пред ви ђа се 
ин те гра тив на за шти та ма те ри јал не и не ма те ри јал не кул
тур не ба шти не и ње но укљу чи ва ње, ка ко у са вре ме ни жи
вот, та ко и под сти ца ње кре а тив но сти и но вих кул тур них 
вред но сти у ко ји ма ће жи ве ти бу ду ће ге не ра ци је, чи ме се 
ства ра ју усло ви за одр жи ви ра звој гло бал ног дру штва (Šo
be, Mar ten, 2014: 266). Прин цип одр жи вог ра зво ја у кул ту ри 
под ра зу ме ва од го вор но по на ша ње ге не ра ци ја да на шњи це 
у од но су на кул тур ну ба шти ну чи та вог чо ве чан ства, на та
кав на чин да се ни чим не угро зи пра во бу ду ћих ге не ра ци ја 
да рас по ла жу ис тим ре сур си ма ба шти не.

За европ ску ме диј ску по ли ти ку ова кон вен ци ја је зна
чај на јер се њо ме ко нач но при зна је по се бан ка рак тер кул
тур не ро бе и услу га, што укљу чу је про и зво де ме диј ске 
ин ду стри је. Ис ти че се дво стру ка при ро да свих де ла сим
бо лич ког пред ста вља ња – и еко ном ска и кул тур на; на че ло 
кул тур не раз но ли ко сти се ту ма чи као део људ ских пра ва, 
а ње го ва про тек ци ја и про мо ци ја по ста је део ме ђу на род
ног пра ва; ре а фир ми са но је су ве ре но пра во др жа ва да ар
ти ку ли шу по ли ти ке ко је сма тра ју при клад ним за очу ва ње 
прин ци па раз но ли ко сти. Кон вен ци ја је сту пи ла на сна гу 
2007. го ди не, на кон што су је ра ти фи ко ва ле чла ни це Уне
ска, са из у зет ком САД и Изра е ла. Да кле, она не раз ре ша
ва све ди ле ме. САД не оду ста ју од то га да сво ју по зи ци ју 
учи не пре до ми нант ном и ра зви ја ју стра те ги је у ци љу обе
сми шља ва ња Кон вен ци је, ис ти чу ћи тврд њу да у ери ком
пре си је и кон вер ген ци је ме ди ја под ути ца јем ди ги тал не 
тех но ло ги је, не са мо што ни је оправ да но, већ ни је ни мо
гу ће по ста ви ти гра ни це за ула зак кул тур них ро ба и услу га. 
С дру ге стра не, одред бе Кон вен ци је ни су оба ве зу ју ће ни
ти је ра зви јен си стем санк ци о ни са ња (Šo be, Mar ten, 2014: 
388). Ана ли ти ча ри ме ђу на род ног пра ва раз ма тра ју аспек
те ме ђу ин сти ту ци о нал не ди ја лек ти ке из ме ђу СТО, Уне
ска и њи хо вих др жа ва чла ни ца. Уне ско ва кон вен ци ја се 
спо ро спро во ди. Вр ше се ис тра жи ва ња о мо гућ но стима 
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снажнијег по зи ци о ни ра ња ЕУ у ау ди о ви зу ел ној ин ду
стри ји на ме ђу на род ном ни воу, кроз би ла те рал не спо ра зу
ме о тр го ви ни или кул ту ри (Don ders, Lo i sen, Pa u wels, 2014: 
4–5). Про ме не ко је су ак ту ел не у ме диј ској сфе ри те сти ра
ју крх ки ба ланс ко ји је оства рен на ме ђу на род ном пла ну. 
Ка ко ће се ин те ре си убу ду ће ар ти ку ли са ти и за сту па ти у 
окви ру на дле жних ме ђу на род них ор га ни за ци ја, по себ но 
с об зи ром на да љи про цес ди ги та ли за ци је ме диј ског окру
же ња, при лич но је не пре дви ди во.

По ло жај јав ног ме диј ског сер ви са

Ин те ре си у европ ској ме диј ској по ли ти ци су гру пи са ни 
пре ма пре те жним ди стинк тив ним ори јен та ци ја ма ње них 
ак те ра: еко ном ска или кул тур на; на ци о нал на или европ
ска; ли бе рал на или па тер на ли стич ка. У кла си фи ка ци ји ме
диј ских си сте ма за сту пље на је нај оп шти ја по де ла на два 
основ на ти па – мо дел јав не слу жбе, ко ји је на стао на европ
ском кон ти нен ту, де тер ми ни сан спе ци фич но сти ма европ
ског ра ди о ди фу зног про сто ра (ве ли ки број на ци о нал но, 
кул тур но и је зич ки хе те ро ге них др жа ва), и ко мер ци јал ни 
мо дел, ко ји је на стао у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 
и да нас је за сту пљен у ве ћем де лу гло ба ли зо ва ног све та. 

Јав ни ра диоте ле ви зиј ски сер вис на стао је, да кле, у 
Евро пи, у пе ри о ду сна жног др жав ног па тер на ли зма у сфе
ри ме ди ја, ко ји је об ра зла ган ка ко прак тич ним та ко и мо
рал ним ра зло зи ма: оп ти мал но ко ри шће ње фре квен циј ског 
спек тра; до пре ма ње про гра ма до свих гра ђа на на те ри то
ри ји др жа ве; за шти та етич ког и исти ни тог из ве шта ва ња, 
као и ква ли тет не про грам ске по ну де. Ка да је 1927. го ди не 
бри тан ска вла да от ку пи ла све де о ни це Бри тан ске ра ди о ди
фу зне ком па ни је, на ста ла је јав на Бри тан ска ра ди о ди фу зна 
кор по ра ци ја (Bri tish Bro ad ca sting Cor po ra ti on – BBC). Та да 
је обли ко ван обра зац јав ног ме диј ског сер ви са, са за дат ком 
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да оства ру је ин фор ма тив не, обра зов не и за бав не функ ци је 
у дру штву, о чи јој ре а ли за ци ји се ста ра др жа ва. Ети ку јав не 
ра диоди фу зи је илу стру ју ре чи пр вог ди рек то ра БиБиСи
ја Џо на Ри та (John Re ith): „Те ле ви зи ја не сме да се ба ви са мо 
за ба вом. Елек трон ски ме ди ји су ду жни да у што ве ћи број 
до мо ва уне су што ви ше све га оног нај бо љег из свих обла
сти људ ског зна ња, стре мље ња и до стиг ну ћа. Нај ва жни је је 
да се очу ва ви со ко мо рал ни тон, од но сно сва ко из бе га ва ње 
вул гар ног и штет ног“ (Kin, 1995: 257). 

На кон Дру гог свет ског ра та, ра диоди фу зи ја у Евро пи 
је ра зви ја на у окви ру на ци о нал них си сте ма, а по је ди нач не 
др жа ве су би ле за ду же не за упра вља ње сво јим фре вен циј
ским спек тром, са сво јим по себ ним по ли тич ким и кул тур
ним ка рак те ри сти ка ма. Иа ко је 1950их го ди на у Ве ли кој 
Бри та ни ји и не ко ли ци ни зе ма ља от по чео про цес уво ђе ња 
кон ку рен ци је јав ном ме диј ском сек то ру, у ве ћи ни европ
ских зе ма ља те ле ви зи ја се ра зви ја ла у кон тек сту de ju re и de 
fac to др жав ног мо но по ла, све до за о кре та ли бе ра ли за ци је 
еко ном ске по ли ти ке у ду ху та че ри зма осам де се тих го ди
на про шлог ве ка. Мо дел јав ног ме диј ског сер ви са се по
сте пе но уда ља вао од сна жног др жав ног по кро ви тељ ства, 
кру те ре гу ла ци је и кон тро ле, у скла ду са де мо крат ским 
са зре ва њем јав но сти ко ја је за хте ва ла „сло бод не ме ди је“. 
У са вре ме ном схва та њу јав ног ме диј ског сер ви са, атри бут 
јав ни ту ма чи се у сми слу Јир ге на Ха бер ма са: као опо зит у 
од но су на при ват ни; „отво рен за све гра ђа не под јед на ким 
усло ви ма“. У са вре ме ној европ ској ре гу ла ти ви се од ба цу је 
др жав ни мо но пол над ме ди ји ма, а јав ни ме диј ски сер вис 
про мо ви ше као мо дел ко ји на сто ји да на оп ти ма лан на чин 
за до во ља ва по тре бе нај ши ре за јед ни це, од но сно оно га што 
се одре ђу је као јав ни ин тер ес, у скла ду са ма три цом: осно
ван, фи нан си ран и кон тро ли сан од јав но сти. Др жа ва има 
за да так да га ран ту је усло ве за не за ви сан рад са мо ре гу ла то
рих те ла, ко ји ма је по ве рен над зор над овим функ ци јама. 
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Са вре ме ни европ ски кон цепт јав ног ме диј ског сер ви са об
ја шњен је у де фи ни ци ји Уне ска: 

„Еми то ва ње јав ног сер ви са је еми то ва ње ко је 
вр ши, фи нан си ра и кон тро ли ше јав ност, за јав ност. 
Оно ни је ни ко мер ци јал но, ни ти је у др жав ном вла
сни штву, сло бод но је од по ли тич ког ме ша ња и при
ти са ка ко мер ци јал них фак то ра. Еми то ва ње јав ног 
сер ви са гра ђа не ин фор ми ше, обра зу је и та ко ђе за
ба вља. Ка да су га ран то ва ни плу ра ли зам, ра зли чи
тост про гра ма, не за ви сност уре ђи вач ке по ли ти ке, 
од го ва ра ју ће фи нан си ра ње, од го вор ност и транс
па рент ност, еми тер јав ног сер ви са мо же слу жи ти 
као уга о ни ка мен де мо кра ти је.“15 

Уло га и функ ци је ова ко де фи ни са ног јав ног ме диј
ског сер ви са раз ра ђе ни су и пре по ру че ни у до ку мен ти ма 
Европ ске уни је и Са ве та Евро пе, где се по тен ци ра не за ви
сност ме диј ског си сте ма од по ли тич ких, еко ном ских, вој
ностра те шких и дру гих цен та ра мо ћи.

По ред ме ди ја ко ји функ ци о ни шу по прин ци пу јав не 
слу жбе, на ста ром кон ти нен ту ко ег зи сти ра ко мер ци јал
но вла сни штво над ме ди ји ма. Ко мер ци јал ни ме диј ски мо
дел је од на стан ка увек био не при ко сно вен у САД, где је 
– исти ни за во љу – од 1967. го ди не по че ла да се ра зви ја и 
не ка вр ста јав не ра диоди фу зи је (PBS – Pu blic Bro ad ca sting 
System), ко ја је по про грам ским ка рак те ри сти ка ма на сто
ја ла да се при бли жи европ ском мо де лу. Ова кор по ра ци ја, 
ме ђу тим, ни ка да ни је мо гла да оства ри ви ши ни во дру
штве ног ути ца ја. Ме ђу тим, од 1980их го ди на, у ра до ви
ма европ ских со ци о ло га по чи ње да се по ми ње кри за јав не 

15 Доступно на вебсајту Унеска: http://www.unesco.org/new/en/
com municationandinformation/mediadevelopment/publicservice
broadcasting/
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ра диоди фу зије, ко ја на сту па као по сле ди ца на ра ста ју ћих 
трен до ва де ре гу ла ци је у ме диј ском сек то ру САД, али и 
Ита ли је, Не мач ке, Ве ли ке Бри та ни је... Про по нен ти кон
цеп та тр жи шног ли бе ра ли зма у ме ди ји ма по чи њу да под
сти чу по ти ски ва ње јав них сер ви са, јер се они за сни ва ју 
на ре гу ла ци ји и јав ном фи нан си ра њу. У том пе ри о ду у За
пад ној Евро пи ме диј ско тр жи ште по чи ње да се сна жни је 
ди вер си фи ку је, и ус по ста вља се ду ал ни мо дел за сно ван на 
ко ег зи стен ци ји јав ног и при ват ног сек то ра у обла сти ра
диоди фу зи је. А на кон рас па да со ци ја ли стич ких ре жи ма, 
овај тренд за хва та и ме диј ске си сте ме у зе мља ма Цен трал
не и Источ не Евро пе, по чет ком де ве де се тих го ди на. Про
цес ли бе ра ли за ци је и ко мер ци ја ли за ци је ме диј ског сек то ра 
ни је до вео до пот пу не аме ри ка ни за ци је тр жи шта, ме ђу
тим, осла био је у знат ној ме ри европ ски мо дел јав ног ме
диј ског сер ви са. Ста но ви ште Са ве та Евро пе је да још увек 
по сто ји ши рок по ли тич ки кон сен зус о по тре би јав не ме
диј ске слу жбе (Lan ge, у Don ders et al, 2014: 257). Ка ко би 
за шти ти ла сво ју по ли ти ку јав ног сер ви са, Европ ска уни ја 
усва ја Ам стер дам ске про то ко ле 1997. го ди не (при ло же ни 
уз Ам стер дам ски уго вор), ко ји под вла че да је „си стем јав не 
ра диоди фу зи је у зе мља ма чла ни ца ма ди рект но по ве зан са 
де мо крат ским, дру штве ним и кул тур ним по тре ба ма сва
ког дру штва и по тре бом да се очу ва ме диј ски плу ра ли зам“ 
(Eu ro pe an Com mu ni ti es, 1997: 109). Ам стер дам ски уго вор 
ек спли цит но при зна је пра во др жа ва ма чла ни ца ма да обез
бе де фи нан си ра ње јав ног сер ви са, под усло вом да „та кво 
фи нан си ра ње не на ру ша ва усло ве тр го ви не и кон ку рен
ци је у За јед ни ци у ме ри ко ја би би ла су прот на за јед нич
ком ин те ре су“ (ис то, И.М.), да кле да мо де ли фи нан си ра ња 
јав ног еми то ва ња бу ду ускла ђе ни са европ ским за ко но
дав ством, укљу чу ју ћи и про це ду ре про ве ре. Пре ма Уго
во ру о функ ци о ни са њу Европ ске уни је, др жа ве чла ни це 
мо ра ју да оба ве сте Европ ску ко ми си ју о свим гран то ви ма 
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др жав не по мо ћи ко ји ни су до зво ље ни (TFEU, 2012: Ar tic le 
107(1), 108(3)). 

У овом тре нут ку по сто је две ин те ре сне гру пе у по гле ду 
бу дућ но сти кон цеп та јав ног ме диј ског сер ви са. Јед на гру
па ар гу ме на та про и зла зи из тро у гла јав но сти, вла де и ме
ди ја, с уве ре њем да мо дел јав ног ме диј ског сер ви са не гу је 
кон цепт дру штве не од го вор но сти ме ди ја, а да вла де има ју 
ка па ци тет да га ран ту ју кон ти ну и тет јав ног фи нан си ра ња 
и не за ви сност јав ног сер ви са, што се ле ги ти ми ше ње го
вом оп штом до ступ но шћу за све гра ђа не, од го вор но шћу за 
за до во ља ва ње оп штих и спе ци фич них по тре ба јав но сти, 
по све ће но шћу ви со ком ква ли те ту а не про фит ним и дру
гим не јав ним ин те ре си ма, одр жа ва њем ба лан са са ко мер
ци јал ним ме диј ским сек то ром кроз плу ра ли зам са др жа ја. 
У ову „ко а ли ци ју“ спа да ју мно ге зе мље чла ни це Европ ске 
уни је и Са ве та Евро пе, јав ни еми те ри и њи хов сек тор ски 
пред став ник Европ ска ра ди о ди фу зна уни ја, као и мно ге 
кул тур не, на уч не и обра зов не ор га ни за ци је (Van den Bulck, 
Don ders, у Don ders et al, 2014: 28).

Дру га гру па ин те ре се на та из ли бе рал ног ту ма че ња од
но са из ме ђу др жа ве, ме ди ја и дру штва цр пе ар гу мен те ко ји 
се про ти ве ин тер вен ци ји „ви дљи ве ру ке др жа ве“ (ви дљи ве 
кроз бу џет ско фи нан си ра ње или про пи си ва ње за кон ске 
оба ве зе пла ћа ња так се или прет пла те), осим у слу ча је ви
ма тр жи шног не у спе ха. Дру гим ре чи ма, сло бод но ме диј ско 
тр жи ште већ обез бе ђу је це ло ви ту по ну ду за сво је по тро
ша че, та ко да су услу ге ко је ну ди јав ни сер вис су ви шне, а 
бу ду ћи да их ис по ру чу је др жа ва оне су и штет не јер са мо 
ре ме те ина че успе шно тр жи ште. Глав ни за ступ ни ци ове 
стру је ми шље ња су САД, СТО, ве ли ки ме диј ски џи но ви и 
део не вла ди ног сек то ра. 

Пр ви при го во ри на фи нан си ра ње јав них сер ви са еви
ден ти ра ни су у Фран цу ској, Ита ли ји, Пор ту га ли ји, Грч кој 
(1990) и Шпа ни ји (1992), ка да су се ко мер ци јал ни еми те ри 
жа ли ли за бри ну ти због дво стру ког фи нан си ра ња јав них 
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еми те ра (из бу џе та и огла ша ва ња). Усле ди ле су ис тра ге у 
Ује ди ње ном Кра љев ству (2001) у ве зи са ди ги тал ним услу
га ма и Дан ској (2004) у ве зи са ви шком нак на да за јав ни 
сер вис. Углав ном су се при ту жбе од но си ле на тврд њу да су 
др жа ве омо гу ћи ле јав ним еми те ри ма да стек ну сна жну тр
жи шну по зи ци ју и во де ћу уло гу у про це су ди ги та ли за ци
је и ра зво ја но вих ме диј ских тех но ло ги ја, што про и зво ди 
ефе кат де фор ма ци је тр жи шта. Европ ска ко ми си ја је по сре
до ва ла из ме ђу су прот ста вље них стра на, пре го ва ра ју ћи са 
др жа ва ма чла ни ца ма да при ла го де сво ја за ко но дав ства у 
по гле ду функ ци ја, не за ви сно сти и транс па рент но сти фи
нан си ра ња јав них сер ви са, и до не ла одлу ке у ви ше од 25 
слу ча је ва у де се так др жа ва чла ни ца (Don ders, Moe, у Don
ders et al, 2014: 426427). Ова ин тер вен ци ја Европ ске ко ми
си је по прин ци пу суп си ди јар но сти је оспо ра ва на у мно гим 
чла ни ца ма, са ста но ви шта уве ре ња да упра во на ци о нал не 
др жа ве има ју ек склу зив ну на дле жност над сво јим јав ним 
еми то ва њем, и са ста но ви шта ин те ре са са мих јав них ме
ди ја ко ји се пла ше мар ги на ли за ци је од стра не еко ном ски 
ори јен ти са не ЕК (Van den Bulck, Don ders, у Don ders et al, 
2014: 29).

У то ку 2009. го ди не Европ ска ко ми си ја је ор га ни зо ва ла 
јав ну ра спра ву ка ко би омо гу ћи ла за ин те ре со ва ним стра
на ма да ути чу на ре ви зи ју извор ног до ку мен та из 2001. г. 
о по ли ти ци јав не ра диоди фу зи је под на зи вом Bro ad cast 
Com mu ni ca ti on (Са оп ште ње за ра диоди фу зи ју). Ре ви ди
ра ни до ку мент је усво јен пред ви ђа ју ћи стро же де фи ни ци је 
јав ног еми то ва ња у на ци о нал ним за ко но дав стви ма и уво
ђе ње ex an te те сто ва за но ве јав не ме диј ске услу ге. Та ко зва
ни тест јав не вред но сти пред ви ђа ева лу а ци ју но ве услу ге и 
ње ног по тен ци јал ног ути ца ја на тр жи ште, пре ње не апли
ка ци је. Овај тест је на стао у Ве ли кој Бри та ни ји, али је због 
при ти ска Европ ске ко ми си је „из ве зен“ у не ко ли ко др жа ва 
чла ни ца ЕУ, где ства ра но ве иза зо ве.
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Не са мо фи нан си ра ње већ уоп ште кон цепт јав ног ме
диј ског сер ви са ће у на ред ним го ди на ма мо ра ти да се ре
ди зај ни ра у но вом кон тек сту. На и ме, мно ге ди ги тал не 
ди стри бу тив не плат фор ме су се по зи ци о ни ра ле као по
сред ни ци из ме ђу јав них еми те ра и њи хо вих гле да ла ца, и 
то је ствар ност ко јој су они при ну ђе ни да се при ла го ђа ва
ју. Јав ни ме диј ски сер ви си еми ту ју сво је про гра ме на те
ле ви зи ји, ра чу на ру и мо бил ним уре ђа ји ма, про јек ту ју ћи 
ка ко тра ди ци о нал не ли не ар не про гра ме та ко и ка та ло ге 
за услу ге на за хтев. Кон ку рен ци ја дру штве них ме ди ја на 
ин тер не ту их при си ља ва да фор му ли шу но ве стра те ги је за 
сво је при су ство на мре жи. Све је за сту пље ни ја са рад ња са 
Yo u Tu beом (као што РАИ чи ни у Ита ли ји, нпр.) или удру
жи ва ње ра дио и те ле ви зиј ских ка на ла и фор ми ра ње за јед
нич ких вебплат фор ми (нпр. Yo u Vi ew у Ве ли кој Бри та ни ји 
и Hbbtv у Не мач кој и Фран цу ској). Но ве иза зо ве пред ста
вља ју и па мет ни те ле ви зо ри (SmartTV), где екран пру жа 
све ве ћи број ау ди о ви зу ел них услу га. Кључ но пи та ње за 
јав ни ме диј ски сер вис у ди ги тал ном пеј за жу је сте: шта ће 
се до го ди ти кад по тро шња на за хтев бу де пре ва зи шла тра
ди ци о нал ну те ле ви зиј ску ма три цу ли не ар ног про гра ма? 
Ова до ла зе ћа ре ал ност мо же озбиљ но да уз др ма сми сао 
јав ног ме диј ског сер ви са у фор му ли са њу днев ног ре да и 
ар ти ку ла ци ји јав ног ин те ре са.

Ме диј ско вла сни штво и кон цен тра ци ја

Ка да су сви ме ди ји у вла сни штву др жа ве, он да на тр
жи шту не ма кон ку рент ских пре ду зе ћа ни мо гућ но сти из
бо ра ме ђу ме диј ским про и зво ди ма. Бор ба за ме диј ски плу
ра ли зам ко јим се спре ча ва вр ше ње до ми нант ног ути ца ја 
на јав но мње ње, у Евро пи је от по че ла још у 19. ве ку, ка да је 
афир ми са на ли бер тет ска те за о штет но сти др жав ног мо
но по ла над јав ном сфе ром. Пре ма овој иде ји, нео п ход но је 
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ис ти сну ти па тер на ли стич ку по зи ци ју др жа ве из обла сти 
ме ди ја. Осим ин тер вен ци јом др жа ве, ме диј ски плу ра ли
зам мо же би ти угро жен и од стра не ма њег бро ја по је ди на ца 
ко ји има ју ве ли ки удео у ме диј ском тр жи шту и та ко га кон
тро ли шу. У слу ча је ви ма пре ко мер не кон цен тра ци је при
ват них ме ди ја у на ци о нал ним и ме ђу на род ним окви ри
ма, по ве ћа ва се мо гућ ност да се ме ди ји ко ри сте пре те жно 
за оства ри ва ње не јав них – ко мер ци јал них, по ли тич ких и 
дру гих пар ци јал них ци ље ва. Кри ти ча ри кон цен тра ци је 
ме ди ја Баг ди ки јан (Ben H. Bag di ki an), Мек че сни (Ro bert 
McC he sney), Чом ски (No am Chom sky), Хер ман (Edward S. 
Her man) и дру ги, из ра жа ва ју за бри ну тост за де мо крат ски 
ка па ци тет јав не сфе ре и по ли тич ке про це се у усло ви ма 
ка да ма њи број ме диј ских фир ми кон тро ли ше ве ћин ску 
про и звод њу, ди стри бу ци ју и ди се ми на ци ју ме диј ских са
др жа ја. 

На пред опи са ни тренд раз вла шћи ва ња др жа ве на ме
диј ском тр жи шту и та ла си спа ја ња, акви зи ци ја и стра те
шких парт нер ста ва у ме диј ском сек то ру за по че ти осам
де се тих го ди на про шлог ве ка, до ве ли су до по ве ћа ња 
кон цен тра ци је ме диј ског вла сни штва на гло бал ном ни воу. 
Ин те гра ци је у ме диј ском сек то ру ини ци ра ју да ле ко се жне 
про ме не ка да је реч о пер цеп ци ји извор них дру штве них 
функ ци ја ме ди ја и иден ти те та но ви нар ске про фе си је. Не
га ти ван ефе кат пре ко мер не кон цен тра ци је мо же би ти ди
рек тан, ка да ме диј ски мо гу ли ко ри сте сво ју моћ да ути чу 
на по ли тич ке при ли ке за јед ни ца, или ин ди рек тан, ка да 
ства ра ју та кве усло ве у ко ји ма но ви на ре под сти чу на ау
то цен зу ру ка ко би за до во ља ва ли кор по ра тив не ин те ре се 
пре ду зе ћа у ко ји ма ра де или огла ши ва ча у њи ма. У ин фор
ма ци о но до ба ме ди ји де лу ју као јед ни од глав них ак те ра на 
свет ском тр жи шту ка пи та ла и гло бал не мо ћи, јер тех но ло
шке кон вер ген ци је по спе шу ју мо гућ но сти кон цен тра ци је 
вла сни штва у ра зли чи тим сек то ри ма, ка ко у рав ни вер ти
кал них и хо ри зон тал них, та ко и уна кр сних ин те гра ци ја. 
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Јев то вић и Де спо то вић ин те гра ци је у ме диј ској обла сти 
ра зли ку ју на сле де ћи на чин: под вер ти кал ним ин те гра
ци ја ма под ра зу ме ва ју об је ди ња ва ња сек то ра у ко ји ма се 
ре а ли зу ју ра зли чи те фа зе не ког ме диј ског про и зво да, на 
при мер про и звод ња, ди стри бу ци ја и еми то ва ње про гра
ма; хо ри зон тал ном ин те гра ци јом се об је ди њу ју фир ме ко
је ре а ли зу ју ис ти асор ти ман ме диј ског про и зво да или се 
ба ве ис том фа зом ре а ли за ци је, а под уна кр сном или ди ја
го нал ном кон цен тра ци јом под ра зу ме ва се ус по ста вља ње 
вла снич ке кон тро ле над ме диј ским пре ду зе ћи ма од стра не 
ком па ни ја ко је су ре ги стро ва не за оба вља ње дру гих при
вред них де лат но сти (Jev to vić, De spo to vić, 2015: 126). 

Пре ко мер но уве ћа ње кон цен тра ци је ме диј ског вла сни
штва има не га тив не им пли ка ци је на ме диј ски плу ра ли зам, 
чи ме се угро жа ва јав ни ин тер ес. Чи ме пот кре пљу је мо ову 
тврд њу? Прин цип плу ра ли зма јав не сфе ре под ра зу ме ва ра
зу ђе ност иде ја и ста во ва у јав ном дис кур су ко ји мо гу би ти 
у кон ку рент ном од но су или ме ђу соб но су прот ста вље ни. 
По јам ме диј ски плу ра ли зам упо тре бља ва мо са дво ја ким 
зна че њем: 1) струк тур ни плу ра ли зам ко ји озна ча ва мно
штве ност и раз но ли кост ин сти ту ци ја ме диј ског си сте ма, 
и 2) плу ра ли зам ме диј ских са др жа ја. Под раз но ли ко шћу у 
окви ру ра диоди фу зи је, не мач ки на уч ник и су ди ја Волф
ганг Хоф манРим (Wolf gang Hoff mannRi em) (1992) под
ра зу ме ва: (1) раз но вр сност фор ма та и те ма, што зна чи да 
ме диј ске услу ге тре ба да обу хва та ју ин фор ми са ње, за ба ву, 
обра зо ва ње и кул ту ру; (2) плу ра ли тет са др жа ја, од но сно 
све о бу хват но по кри ва ње ра зли чи тих мње ња из ра же них у 
дру штву; (3) лич ну и груп ну раз но ли кост, да кле, про гра ми 
тре ба да за до во ља ва ју ин те ре се свих де ло ва за јед ни це, да 
за све бу ду при сту пач ни и да сви у њи ма бу ду за сту пље ни, 
и (4) ло кал ни, ре ги о нал ни, на ци о нал ни и над на ци о нал ни 
са др жај (Io si fi dis, у Don ders et al, 2014: 464). Дру гим ре чи
ма, здра ва ме ди ја сфе ра под ра зу ме ва те мат ску, са др жај ну, 
гео граф ску и раз но вр сност пу бли ке. Ди мен зи је ме диј ске 
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раз но ли ко сти је на сли чан на чин одре дио и Де нис Ма квејл, 
твр де ћи да ме ди ји мо гу до при не ти плу ра ли зму јав не сфе
ре уко ли ко одра жа ва ју дру штве не ра зли ке, да ју при ступ 
ра зли чи тим гле ди шти ма и пру жа ју ши рок из бор пу бли ци 
(McQu a il, 1992: 144–145). Ка ко ме диј ски плу ра ли зам озна
ча ва по сто ја ње ди вер си фи ко ва них ме диј ских ор га ни за
ци ја у јед ном дру штву, ко је одра жа ва ју ши ро ки спек тар 
ње го вих по ли тич ких и кул тур них ин те ре са и вред но сти, 
сва ка при ви ле го ва на вла снич ка по зи ци ја у ме ди ји ма пред
ста вља прет њу плу ра ли зму и де мо крат ском ка па ци те ту 
дру штва. Раз но ли кост ме диј ских жан ро ва је угро же на кад 
ре сур си или ин те ре си кор по ра ци ја по ста ну не до вољ ни за 
по др шку оним жан ро ви ма ко ји су, на при мер, ма ње про
фи та бил ни. Прет ње по ли тич ком плу ра ли зму су оли че не у 
не рав но прав ној за сту пље но сти по ли тич ких ор га ни за ци ја, 
иде о ло ги ја или ак те ра ко ји их пред ста вља ју, а кул тур ном 
плу ра ли зму – у по дре ђе но сти не ких кул тур них, вер ских, 
је зич ких и ет нич ких гру па у ме ди ји ма, чи ме се угро жа ва ју 
њи хо ви иден ти те ти. Крај ња су прот ност на че лу плу ра ли
зма је сте мо ни зам и мо но пол.

Уво ђе ње ли бе рал ни јих и флек си бил ни јих ре гу ла тор
них ре жи ма у то ку по след ње три де це ни је омо гу ћи ло је 
за мах ин те гра тив них трен до ва у ме диј ском сек то ру на гло
бал ном ни воу. Та ла си спа ја ња и пре у зи ма ња ком па ни ја у 
овом пе ри о ду узро ко ва ли су на ста нак де се так су пе ри ор
них гло бал них ме диј ских им пе ри ја. Оне су се про ши ри ле у 
скла ду са иде о ло ги јом не о ли бе рал ног ка пи та ли зма, чи ји је 
основ ни прин цип кон цепт сло бод ног тр жи шта ко је „ефи
ка сно вр ши ало ка ци ју ре сур са“ (Mek če sni, Her man, 2004: 
108) и у прак си по ка зу је сна жну тен ден ци ју да се по и сто
ве ти са од су ством огра ни че ња у по сло ва њу. Дру ги зна ча
јан еле мент кор по ра тив не иде о ло ги је је сте не га тив на пер
цеп ци ја вла де, ко ја сво јом ре гу ла ти вом и ин тер вен ци јом 
на ме ће би зни су ме ре и та ко оме та еко ном ски раст (Mek če
sni, Her man, 2004: 108). Сло ган кор по ра ти ви ста: „скини те 
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владу са на ших ле ђа“ са им пли ци ра ним зна че њем: „до зво
ли те нам да има мо или мо но пол или ко о пе ра тив не аран
жма не са ма лим бро јем на ших ком па ни ја у ис том би зни су“ 
(Bag di ki an, 2004: 54), за сни ва се на не а у тен тич ном ин тер
пре ти ра њу те за ро до на чел ни ка ли бе рал не шко ле у еко
ном ској на у ци Ада ма Сми та (Adam Smith), ко ји је твр дио 
упра во су прот но: да ће извор на иде ја сло бод не еко но ми је 
про па сти ако се до зво ли ус по ста вља ње мо но по ла (Smith, 
2007). Сло бод но тр жи ште са вре ме ног до ба та ко се оту ђи
ло од извор не иде је о ме ђу соб ном над ме та њу не за ви сних 
пре ду зе ћа ра зли чи те ве ли чи не, и пре о бра зи ло у тр жи ште 
дик та ту ре круп ног ка пи та ла. Гру па ис пре пле та них ме диј
ских кон гло ме ра та „уси са ла“ је ло кал на тр жи шта ши ром 
све та. Про цес је ини ци ран за о кре том еко ном ске по ли ти ке 
у ду ху та че ри зма и ре га ни зма осам де се тих го ди на, а та лас 
ин тен зив ни јег транс на ци о нал ног спа ја ња ме диј ских кор
по ра ци ја од и грао се у то ку де ве де се тих го ди на про шлог ве
ка. Ин те гра ци је вред не ви ше ми ли јар ди до ла ра удру жи ле 
су нај пре аме рич ке ком па ни је „Тајм“ и „Вор нер“, а по том 
АОЛ са „Тајм Вор не ром“, учи нив ши овај кон гло ме рат 2003. 
го ди не нај ве ћим ме диј ским џи ном у свет ским окви ри ма. 
За њим сле ди „Њуз кор по рејшн“ Ру пер та Мар до ка, та ко
ђе аме рич ка фир ма, чи је је по ре кло ау стра лиј ско. Спа ја ња 
ком па ни је „Твен тит сен чу ри фокс“ са „Њуз кор по реј шен“, 
за тим „Со ни ја“ са „Ко лум би јом“, „Ди зни ја“ с ЕјБиСи ом, 
а СиБиЕса са „Ва ја ко мом“ (Tju rou, 2012: 293), до ве ла су 
до ства ра ња нај бо га ти јих ме диј ских кор по ра ци ја. Од 2011. 
го ди не ком па ни ја „Волт Ди зни“ је нај ве ћи ме диј ски кон
гло ме рат у САД у по гле ду тр жи шне ка пи та ли за ци је16, док 
су „Њуз кор по рејшн“, „Тајм Вор нер“ и „Ва ја ком“ на дру
гом, тре ћем и че твр том ме сту (Io si fi dis, у Don ders et al, 2014: 

16 Индикатор величине и обима промета на берзи, који представља 
про извод тржишне цене свих акција на берзи помножен са укупним 
бро јем свих акција. 
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462). Да нас се на гло бал ном пла ну из два ја не ко ли ко до ми
нант них ме диј ских кон гло ме ра та, ме ђу ко ји ма су се „Ја
ху“, „Мај кро софт“ и „Гугл“ при дру жи ли тра ди ци о нал ним 
„игра чи ма“: „AOЛ Тајм Вор нер“, „Волт Ди зни ком па ни“, 
„Њуз кор по рејшн“, „Ва ја ком“, „Бер тел сман“, „ЦБС ко ро по
рејшн“, „Со ни кор по рејшн“, „НБЦ ју ни вер зал“, „Хаст ко
мју ни кеј шенс“ (He arst), „Ла гар дер груп“ (La gar dère), „Џе
не рал елек трик“, „Ви вен ди ју ни вер зал“ (Io si fi dis, у Don ders 
et al, 2014: 462; Tju rou, 2012: 293; Ruk, 2012: 130; Bag di ki an, 
2004: 9; Shash, 2009). Ри чард Рук бе ле жи да се ме ђу осам 
нај ве ћих свет ских ме диј ских кон гло ме ра та на ла зе и два 
европ ска – „Бер тел сман“ и „Ви вен ди“. 

Ка кве су прак тич не по сле ди це опи са них ин те гра ци ја, 
ви ди се на мно штву при ме ра. На кон Дру гог свет ског ра та 
80% днев них но ви на у САД би ло је у сло бод ном влa сни
штву, да би се до 1989. го ди не све на шле у по се ду ве ли ких 
кор по ра ци ја (Jev to vić, De spo to vić, 2015: 79; Shah, 2009). У 
САДу је 1995. го ди не де сет нај ве ћих те ле ви зиј ских вла
снич ких гру па кон тро ли са ло 104 ста ни це, а 2005. го ди не 
– 300 ста ни ца (Io si fi dis, у Don ders et al, 2014: 462). Го ди не 
2004. пет нај ве ћих кон гло ме ра та је по се до ва ло 141 ме диј
ско пре ду зе ће на ста ло за јед нич ким ула га њи ма, што је ове 
ги ган те на чи ни ло не са мо кон ку рен ти ма већ и по слов ним 
парт не ри ма (Bag di ki an, 2004: 9). Ме ђу на род на ком па ни ја 
за за куп огла сног про сто ра „Зе нит оп ти ме ди ја“ об ја ви ла је 
2007. го ди не спи сак 30 во де ћих транс на ци о нал них ме диј
ских кон гло ме ра та, на ком се ви ди да њих 17 има се ди ште у 
САД, че ти ри у Ја па ну, по три у Фран цу ској и В. Бри та ни ји, 
два у Не мач кој и по је дан у Шпа ни ји и Ита ли ји, што зна чи 
да су аме рич ке ком па ни је пре вла да ле гло бал ном ме диј
ском сце ном (Tju rou, 2011: 298–299). Оче ку је се да ће и да ље 
рас ти тренд вла снич ких ин те гра ци ја у ме диј ском сек то ру, 
има ју ћи у ви ду ње го ву ди ги тал ну ево лу ци ју, све ве ћу до
ступ ност ра зли чи тих ди стри бу тив них плат фор ми и по
раст дру штве них ме ди ја. По ја вљу ју се но ви мо де ли спа ја ња 
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и са рад ње, ка кви су на пред спо ме ну ти уго во ри из ме ђу на
ци о нал них јав них сер ви са и гло бал них дру штве них ме ди
ја. По след њих го ди на оства ре ни су уно сни по сло ви упра
во у сек то ру ди ги тал них ме ди ја – пре у зи ма ње „Ли бер ти 
ме ди је“ (Li ber ty Me dia) од стра не аме рич ког са те лит ског 
кон зор ци ју ма „Di recTV“ за 16,2 ми ли јар ди до ла ра, ком па
ни је „Мај спејс“ од стра не „Фејс бу ка“ и „Мај кро соф то во“ 
пре у зи ма ње „Скај па“ вред но 8,5 ми ли јар ди до ла ра (Io si fi
dis, у Don ders et al, 2014: 462). 

По ме ну ти кон гло ме ра ти по слу ју на ме ђу на род ном ни
воу и по се ду ју ви ше вр ста ме диј ских ин ду стри ја: од штам
пе, пре ко те ле ви зи је, ра ди ја и фил ма, до ин тер не та и те ле
ко му ни ка ци ја. Ме наџ мент ме диј ских пре ду зе ћа је окре нут 
ин те гра ци ји јер та кво по сло ва ње омо гу ћа ва огром не еко
но ми је оби ма ка ко на на ци о нал ном та ко и на ме ђу на род
ном ни воу. Њи хо ве глав не стра те ги је осла ња ју се на пре
ко гра нич но ши ре ње у струк тур но ра зли чи тим ме ди ји ма и 
њи хо во кон цен три са ње по сред ством хо ри зон тал них, вер
ти кал них или уна кр сних пре у зи ма ња и ин те гра ци ја. Ви со
ки тро шко ви им пле мен та ци је но вих тех но ло ги ја под сти чу 
по ве ћа но ко мер ци јал но усме ре ње али и ства ра ње са ве за 
са кон ку рен ти ма, ка ко би се де ли ли и тро шко ви и ри зи
ци у пре ду зи ма њу но вих по слов них ини ци ја ти ва. Сто га 
ове гло бал не фир ме по слу ју са ка рак те ри сти ка ма кар те
ла: сна жна хи је рар хиј ска ор га ни за ци ја; слич не струк ту ре 
управ них од бо ра; за јед нич ки чла но ви ви со ког ме наџ мен
та; за јед нич ка ула га ња у одре ђе не по ду хва те; уза јам не фи
нан сиј ске по зај ми це и имо вин ска раз ме на; кон ку рент ност 
у одре ђе ним сег мен ти ма по сло ва ња (Bag di ki an, 2004: 4–5). 
Нa при мер, „Тајм Вор нер“ и „Бер тел сман“ су кон ку рен ти 
на гло бал ној сце ни, али су на европ ском тр жи шту у парт
нер ском од но су. 

Моћ ме диј ских џи но ва је аку му ли ра на у тој ме ри да 
да нас не ко ли ко ком па ни ја (или чак не ко ли ко по ро ди ца) 
упра вља ка на ли ма гло бал ног ко му ни ци ра ња (Shah, 2009; 
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Bag di ki an, 2004). Ова кав по ре дак је про бле ма ти чан нај ма
ње из два ра зло га. Ка да ма ли број кор по ра ци ја упра вља 
при звод њом, ди стри бу ци јом и еми то ва њем ме диј ских 
про и зво да: 1) су жа ва се ра зу ђе ност цен та ра ко ји одре ђу
ју и ин тер пре ти ра ју јав ну аген ду; 2) ме диј ски са др жа ји се 
хо мо ге ни зу ју у ин те ре су ко мер ци ја ли зма. Ин ди ка тив на 
је из ја ва Мај кла Ај зне ра (Mic ha el Ei sner), бив шег ге не рал
ног ме на џе ра ком па ни је „Волт Ди зни“: „Ми не ма мо оба ве
зу пре ма исто ри ји. Ми не ма мо оба ве зу пре ма умет но сти. 
Ми не ма мо оба ве зу пре ма по ру ци. Пра ви ти но вац је наш 
је ди ни циљ“ (Shah, 2009). Бен Баг ди ки јан опи су је кон цен
трич ну ма три цу по ли тич ких и ко мер ци јал них ин те ре са 
ко ји на двла да ва ју извор не дру штве не функ ци је ме ди ја и 
њи хо ву нор ма тив ну од го вор ност: „Кор по ра ци је же ле да за
шти те и уве ћа ју моћ и про фит ко ји је до но си. Уве ћа ње ме
диј ске кор по ра ци је озна ча ва ве ћи дру штве ни и по ли тич ки 
ути цај, ко ји про и зво ди још ве ћу ме диј ску кор по ра ци ју са 
још ве ћом по ли тич ком мо ћи“ (Bag di ki an, 2004: 17). С об зи
ром на све ве ћи про це нат свет ског ста нов ни штва до ко јег 
до пи ру сво јим про и зво ди ма, уве ћа не кор по ра ци је по ди жу 
ефи ка сност свог еко ном ског по сло ва ња али и сво јих дру
гих дру штве них ци ље ва. Је дан при мер по ли тич ке ин стру
мен та ли за ци је је усме ра ва ње еко ном ске и по ли тич ке мо ћи 
кон гло ме ра та са се ди штем у САД на из бор по ли тич ких 
ак те ра, у ци љу за шти те соп стве них ин те ре са: ве ћа де ре
гу ла ци ја, спре ча ва ње ства ра ња јав них ме диј ских си сте ма, 
усва ја ње про пи са ко ји огра ни ча ва ју ула зак но вог, кон ку
рент ског ме ди ја на ма тич ну сце ну. За бри ну тост под сти чу 
ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју да је по ли ти ка де ре гу ла ци је на 
аме рич ком кон ти нен ту до ве ла не са мо до опа да ња уде ла 
при пад ни ка ма њин ских дру штве них гру па у вла снич кој 
струк ту ри ме ди ја, већ је њи хо ве гла со ве прак тич но у пот
пу но сти ис кљу чи ла из јав не де ба те (Tju rou, 2012: 312). 

Ка ко кон цен тра ци ја гло бал них ме ди ја ути че на европ
ску ме диј ску сце ну? За бри ну тост по во дом ин те гра ци је и 
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укруп ња ва ња ме диј ске ин ду стри је на ста ром кон ти нен
ту се по ја ви ла још се дам де се тих го ди на, ка да је не ко ли ко 
зе ма ља, на сто је ћи да спре чи по пла ву на до ла зе ћег та ла са, 
по че ло да спро во ди про пи се за кон тро лу ра зво ја тр жи шта. 
За ра зли ку од САД, где је не при ко сно вен тр жи шни мо дел 
ме диј ског си сте ма, у европ ској тра ди ци ји је од у век би ло 
при сут но не ра спо ло же ње да се овај сек тор у пот пу но сти 
пре пу сти тр жи шту. Ме ђу тим, прин цип сло бод не тр го ви
не спре чио је све о бу хват не про тек ци о ни стич ке ме ре и у 
обла сти ме ди ја, те гло бал не ме диј ске кор по ра ци је осва ја ју 
и европ ско тр жи ште. На кон по ја ве ко мер ци јал них те ле ви
зи ја сре ди ном осам де се тих го ди на, ком па ни је „Ви вен ди“ 
и „Бер тел сман / РТЛ груп“ раз ви ле су се у две нај ве ће ко
мер ци јал не ра ди о ди фу зне гру пе у Евро пи. Ве ћи на европ
ских ме ди ја убр зо се на шла у вла сни штву ин те гри са них 
кор по ра ци ја „Ме ди ја сет“, „Њуз кор по рејшн“, „Бо ни јер“, 
„Бер тел сман / РТЛ“ и „Ак сел Сприн гер“. Ме диј ске ком па
ни је по ни кле на тлу Евро пе су ма ње од оних у САД, ка ко у 
по гле ду тр жи шне ка пи та ли за ци је, та ко и у по гле ду оби ма 
спа ја ња и акви зи ци ја. Ве ћи на европ ских ме диј ских ком
па ни ја још увек функ ци о ни ше у окви ру јед ног на ци о нал
ног тр жи шта, с из у зет ком по ме ну тих мул ти на ци о нал них 
ком па ни ја – не мач ке „Бер тел сман“ и фран цу ске „Ви вен
ди ју ни вер зал“, ко ја је са да у са ста ву „Џе не рал елек три ка“. 
Европ ска ко ми си ја је по че ла да спро во ди не што офан зив
ни ју ме диј ску по ли ти ку у по гле ду под сти ца ја да се фор ми
ра ју ве ће кор по ра ци је ко је би има ле ви ше ка па ци те та да 
се так ми че на гло бал ном ни воу, о че му све до чи усва ја ње 
флек си бил ни јег ре гу ла тор ног окви ра за елек трон ске ко
му ни ка ци је 2003. го ди не и но ва вер зи ја Ди рек ти ве АВМС, 
ко ја по др жа ва је дин стве но тр жи ште за све ау диови зу ел не 
ме диј ске услу ге.

Ово по ка зу је да је европ ска ме диј ска по ли ти ка ра спе
та из ме ђу две јед на ко сна жне али кон тра дик тор не ори јен
та ци је – да из гра ди кор по ра ци је спо соб не да кон ку ришу 
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америч кој ме диј ској и кул тур ној ин ду стри ји, и у ис ти 
мах да са чу ва тра ди ци ју ме диј ског плу ра ли зма и ста тус 
кул тур ног из у зе ћа, о ко јем је би ло ре чи. Но ва па ра диг ма 
ме диј ске по ли ти ке ко ју про мо ви ше и за сту па Европ ска 
ко ми си ја да је при о ри тет еко ном ским над оп шти јим дру
штве ним ци ље ви ма. У том сми слу она афир ми ше тр жи
шну ли бе ра ли за ци ју ко ја ће не го ва ти европ ске „џи но ве“ да 
би не о ме та но ши ри ли сво је ак тив но сти не са мо у окви ру 
кон ти нен та већ и на ино стра ним тр жи шти ма. Због то га 
је уло га Европ ске уни је при лич но огра ни че на у спро во
ђе њу ан ти мо но пол ске по ли ти ке на ме диј ском тр жи шту; 
њу ка рак те ри ше од су ство прав них ме ха ни зма ко јим би се 
на европ ском ни воу огра ни чи ла кон цен тра ци ја ме диј ског 
вла сни штва. С дру ге стра не, по тре ба очу ва ња и под сти
ца ња плу ра ли стич ког ме диј ског окру же ња ка ко би оно 
слу жи ло де мо крат ском дру штву, иден ти фи ко ва на је, као 
стра те шко опре де ље ње, у тзв. ме кој ре гу ла ти ви ко ју усва ја 
Са вет Евро пе. Пр ви до ку мент о ме диј ској кон цен тра ци ји 
до нет је 1974. го ди не и то је би ла Ре зо лу ци ја (74)43 о кон
цен тра ци ји штам пе. Усле ди ле се Пре по ру ка бр. Р(94)13 Ко
ми те та ми ни ста ра др жа ва ма чла ни ца ма о ме ра ма за про
мо ви са ње транс па рент но сти ме ди ја, Пре по ру ка бр. Р(99)1 
Ко ми те та ми ни ста ра др жа ва ма чла ни ца ма о ме ра ма за 
про мо ви са ње ме диј ског плу ра ли зма, Пре по ру ка ЦМ/Рец 
(2007)2 Ко ми те та ми ни ста ра др жа ва ма чла ни ца ма о ме диј
ском плу ра ли зму и раз но ли ко сти ме диј ских са др жа ја, Де
кла ра ци ја Децл31.01.2007 Ко ми те та ми ни ста ра о за шти ти 
уло ге ме ди ја у де мо кра ти ји у кон тек сту ме диј ске кон цен
тра ци је, и не ко ли ко из ве шта ја о плу ра ли зму на ви ше ка
нал ном тр жи шту као пре длог за ре гу ла тор ни над зор (1999), 
ме диј ском плу ра ли зму у ди ги тал ном окру же њу (2000) и о 
раз но ли ко сти ме ди ја у Евро пи (2003). У овим до ку мен ти ма 
су про мо ви са ни сле де ћи стан дар ди: не за ви сност ме диј ских 
са др жа ја oд ути ца ја по ли тич ке вла сти; сна же ње не за ви
сних ре гу ла тор них те ла; транс па рент ност вла сни штва над 
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ме ди ји ма; над зор над ме диј ским тр жи шти ма и спре ча ва ње 
ни воа ме диј ске кон цен тра ци је ри зич ног за уло гу ме ди ја у 
де мо крат ским про це си ма. 

Европ ски пар ла мент је, та ко ђе, био ак ти ван из ра дом 
до ку ме на та о кон цен тра ци ји вла сни штва и ме диј ском плу
ра ли зму, али без на ро чи тог успе ха у њи хо вој прак тич ној 
при ме ни. Зе ле на књи га о плу ра ли зму и кон цен тра ци ји ме
ди ја на уну тра шњем тр жи шту из 1992. го ди не, због по ли
тич ке и ин ду стриј ске опо зи ци је ни је ре зул ти ра ла усва ја
њем ди рек ти ве ко јом би се вла сни штво огра ни чи ло; на кон 
де сет го ди на је усво је на Ре зо лу ци ја о кон цен тра ци ји ме
ди ја, ка да је Пар ла мент по но во по звао Ко ми си ју и др жа ве 
чла ни це да за шти те ме диј ски плу ра ли зам и да по кре ну 
ши ро ке кон сул та ци је о про це ни ути ца ја но вих тех но ло ги
ја на ме диј ски плу ра ли зам и сло бо ду из ра жа ва ња; по том 
је, 2004. го ди не, усво је на ре зо лу ци ја са ни зом пре по ру ка 
за ак тив но сти на европ ском ни воу, ко је до да нас ни су ре а
ли зо ва не, а са др жа ле су за хтев да се про ме ни при ступ по
ли ти ци кон ку рен ци је; оси гу ра до ступ ност по да та ка о тр
жи шти ма и транс па рент но сти вла сни штва; по др жи јав ни 
сер вис и да се оси гу ра ју етич ки стан дар ди у но ви нар ству 
као и усло ви ра да у овој бран ши. Упр кос за бри ну то сти због 
ра сту ће кон цен тра ци је у ме диј ском сек то ру, Са вет Европ
ске уни је је у то ку по след ње две де це ни је од био ини ци ја
ти ве Европ ског пар ла мен та да се ус по ста ви па не вроп ски 
ре жим кон тро ле ме диј ског вла сни штва и до не су за кон
ски про пи си ко ји би обез бе ди ли огра ни че ња вла снич ке 
струк ту ре свих ме ди ја, укљу чу ју ћи и стра не ин ве сти то
ре.17 Заузет је став да се на ни воу ЕУ не ви ди прав ни основ 
за до но ше ње за ко на про тив кон цен тра ци је вла сни штва. 

17 Видети: European Commission: Pluralism and Media Concentration in 
the Internal Market. An Assessment of the Need for Community Action, 
COM (92) 480 final, December 1992; European Commission: Green Paper 
on Services of General Interest, COM (2003) 270 final, Brussels, 21 May 
2003; Еuropean Commission: Proposal for a Directive of the European 
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Ре гу ла ци ја ме диј ског вла сни штва је оста ла на те ре
ну оп штих пра ви ла о кон ку рен ци ји ко ји су део Уго во ра о 
функ ци о ни са њу Европ ске уни је из 2007. (ТФЕУ – Tre a ty on 
the Func ti o ning of the Eu ro pe an Uni on). По ред то га, ак тив на 
је Уред ба о кон цен тра ци ја ма из 2004. г. (EC Mer ger Re gu la
ti on),18 ко ја пред ста вља до пу ну ан ти труст ме ра из Уред бе о 
кон тро ли кон цен тра ци је из ме ђу пре ду зе ћа, ко ју је као део 
кон ку рент ског про пи са усво јио Са вет ЕЕЗ 1989. а сту пи ла 
је на сна гу 21. сеп тем бра 1990. го ди не.

Је згро по ли ти ке ЕУ за за шти ту кон ку рен ци је са др жа но 
је у чла но ви ма 101 и 102 ТФЕУ. Њи хов сми сао је у спре ча
ва њу оних ак тив но сти (спа ја ња) у при вре ди ко је сма њу ју 
ефи ка сност кон ку рент но сти, од но сно по ве ћа ва ју ве ро ват
но ћу сти ца ња пре ко мер не тр жи шне мо ћи и по ди за ња ба
ри је ра за ула зак но вих игра ча на тр жи ште. Глав ни ци ље ви 
по ли ти ке кон ку рен ци је су да под сти чу ино ва ци је, ква ли
тет, над ме та ње у це на ма и да га ран ту ју мо гућ ност из бо ра 
по тро ша ча (Io si fi dis, у Don ders et al, 2014: 466). Про блем у 
ово ме је што ова пра ви ла са мо по сред но де лу ју на ме диј ски 
плу ра ли зам и сло бо ду из ра жа ва ња и не мо гу да их оси гу
ра ју у прак си. Упра во због двој не при ро де ме диј ског про
и зво да и спе ци фич но сти тзв. кре а тив не ин ду стри је, оп шта 
пра ви ла кон ку рен ци је не мо гу увек да за шти ти те вред но
сти ка кав је плу ра ли зам ме диј ског са др жа ја, на при мер. 
Ци ље ви по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је и по ли ти ке за
шти те ме диј ског плу ра ли зма мо гу да се пре кла па ју у не ким 
слу ча је ви ма, али не увек и не ну жно. За то оп шти про пи си 
о кон ку рен ци ји ко ји се ко ри сте у дру гим гра на ма при вре
де, за ме диј ску ин ду стри ју ни су до вољ ни. 

Parlia ment and of the Council on Services in the Internal Market, COM 
(2004) 2 final, Brussels, 5 March 2004; Council of Europe: Transnational 
Media Concentrations in Europe, report prepared by the APMD, Media Di
vi sion, Directorate General of Human Rights, Strasbourg, November 2004.
18 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control 
of concentrations between undertakings.
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Ка да се по гле да Уред ба о кон цен тра ци ја ма, њен до при
нос на ме диј ску раз но ли кост је та ко ђе не зна тан. Чи ме се 
ба ви ова уред ба и ко је су ње не на дле жно сти? Овај до ку
мент ре гу ли ше са мо она спа ја ња из ме ђу европ ских пре
ду зе ћа са укуп ним про ме том ве ћим од 5 ми ли јар ди евра и 
про ме том уну тар Европ ског еко ном ског про сто ра са ви ше 
од 250 ми ли о на за сва ко од њих, да кле са мо ве ли ке мер џе ре 
ко ји до во де у пи та ње кон ку рен ци ју на тр жи шту (EC Mer
ger Re gu la ti on, Ar tic le 1). Мно га спа ја ња оста ју из ван окви ра 
овог про пи са. У пе ри о ду од 1990. до 2000. го ди не по ме ну та 
Уред ба о кон тро ли кон цен тра ци је из ме ђу пре ду зе ћа при
ме ње на је у 2.300 пред ме та и до зво ли ла 90% ин те гра ци ја 
на кон ру тин ске јед но ме сеч не про ве ре. Укуп но 50 пред ме та 
ти ца ло се ме диј ских ком па ни ја, а за 6 слу ча је ва спа ја ња у 
ме диј ском и те ле ко му ни ка ци о ном сек то ру из ре че не су за
бра не (Io si fi dis, у Don ders et al, 2014: 467). 

У чла ну 21 Уред бе, Европ ска ко ми си ја пред ви ђа да др
жа ве чла ни це мо гу да пре ду зи ма ју од го ва ра ју ће ме ре за за
шти ту прав них ин те ре са ко ји ни су обу хва ће ни овом уред
бом, под усло вом да се то чи ни на на чин ко ји је ускла ђен 
с оп штим на че ли ма и дру гим одред ба ма пра ва За јед ни це, 
и под тим под ра зу ме ва, по ред јав не бе збед но сти, пру ден
ци јал них пра ви ла – и ме диј ски плу ра ли зам (EC Mer ger 
Re gu la ti on, Ar tic le 21(4)). Овим се, да кле, др жа ва ма чла ни
ца ма до зво ља ва да во де са мо стал не ме диј ске по ли ти ке у 
до ме ну ре гу ла ци је са др жа ја и вла сни штва, по дра жа ва ју ћи 
ре гу ла тор ни ма нир ЕУ. Ни ова одред ба ни је сро че на са ек
спли цит ним ци љем да се за шти ти плу ра ли зам, већ се ин
тер вен ци ја др жа ве ту ма чи у ду ху ЕК као ин стру мент чи ја 
је упо тре ба оправ да на са мо ако је угро же но од го ва ра ју ће 
функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта. 

Зе мље чла ни це ЕУ ко ри сте ово пра во, ме ђу тим, ни 
са ме пи та ња ме диј ског вла сни штва не ре гу ли шу у окви
ру спе ци ја ли зо ва них за кон ских ака та, већ им при сту па ју 
из угла оп штих за ко на о кон ку рен ци ји, ко ји на ме диј ски 



100 Медијска политика и пракса – европа и србија

плурализам мо гу да има ју са мо по сред ни ути цај. Про пи
са на кон цен тра ци ја вла сни штва раз ли ку је се од др жа ве до 
др жа ве, а ме то де утвр ђи ва ња оби ма укљу чу ју не у јед на че
не па ра ме тре: про цен ат уде ла у вла сни штву, ти ра ж штам
па них и реј тин г елек трон ских ме ди ја, оби м при хо да ко ји 
је мо гу ће оства ри ти. Не ко ли ко зе ма ља не ма огра ни че ња 
у по гле ду хо ри зон тал не кон цен тра ци је у те ле ви зиј ском 
сек то ру (Бел ги ја, Дан ска, Есто ни ја, Фин ска, Ли тва ни ја, 
Лук сем бург, Хо лан ди ја, Швед ска и Ве ли ка Бри та ни ја). У 
мно гим зе мља ма чла ни ца ма не по сто је огра ни че ња за об
је ди ња ва ње вла сни штва у ра зли чи тим ме диј ским сек то ри
ма (та ко зва на вер ти кал на ин те гра ци ја). У Ве ли кој Бри та
ни ји се при ме њу је тест јав ног ин те ре са и вла да спро во ди 
ме ку ре гу ла ци ју пре ко кон вер гент не ре гу ла тор не аген ци је 
„Of com“. Ов де су За ко ном о ко му ни ка ци ја ма УК (2003) ли
бе ра ли зо ва ни вла снич ки од но си у ау ди о ви зу ел ној ин ду
стри ји ка ко би ис ко ра чи ла на ино стра на тр жи шта (Io si fi dis, 
у Don ders et al, 2014: 468). При том, у Ује ди ње ном Кра љев
ству и Ир ској ре сор ни ми ни стар за др жа ва дис кре ци о но 
пра во да ин тер ве ни ше. По ли ти ка кон ку рен ци је у Ау стри ји 
и Не мач кој про пи су је ни же пра го ве за спа ја ња и акви зи
ци је ме диј ских пре ду зе ћа не го у не ким дру гим зе мља ма. 
Што се ти че штам пе, она се тре ти ра на ли бе рал ни ји на
чин не го ау ди ови зу ел ни ме ди ји, прем да ни овај сек тор 
ни је без огра ни че ња. На при мер, у Ита ли ји и Фран цу ској 
вла сни штво над штам па ним ме ди ји ма се огра ни ча ва ве
ли чи ном тр жи шног уде ла, а у Грч кој вр ста ма пу бли ка ци ја 
(Trenz, 2008: 89). 

У ме диј ској те о ри ји и прак си по сто ји ста но ви ште да 
ни је мо гу ће пра вич ним сред стви ма и на ефи ка сан на чин 
огра ни ча ва ти вла сни штво у ме ди ји ма у ци љу за до во ље ња 
ин те ре са јав но сти. За што је, пре ма овом ту ма че њу, те шко 
про пи са ти огра ни че ње вла сни штва у ме диј ским пре ду
зе ћи ма? Нај пре, убе дљив је од го вор да већ са ме по се би 
тех но ло шке пер фор ман се про дук ци је и ди стри бу ци је 
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медиј ских са др жа ја у ди ги тал ној епо хи огра ни ча ва ју мо
гућ но сти стро же ре гу ла ци је, чак и уко ли ко би то би ло по
др жа но ек спли цит ном по ли тич ком во љом. У вер ти кал
но ин те гри са ним ком па ни ја ма ко је по ве зу ју раз но вр сне 
сек то ре за про и звод њу и ди стри бу ци ју ме диј ског са др жа
ја, ме ре ње вла снич ког уде ла је сло же но. Ме диј ска кон вер
ген ци ја је до ве ла до ус по ста вља ња та квих кор по ра тив них 
струк ту ра у ко ји ма је те шко иден ти фи ко ва ти фи нан сиј
ске уде ле је ди ни ца од но сно пре ци зно одре ди ти вла снич ку 
струк ту ру. Дру го, ни шта ма ње ни је осно ва но пи та ње ко јим 
ин стру мен ти ма је мо гу ће до ка за ти да је фор мал ни вла сник 
ујед но и кон тро лор одре ђе не фир ме, а још те же је из ме ри ти 
сте пен ути ца ја ко ји он оства ру је у кул тур ном и по ли тич
ком сми слу пре ко свог ме диј ског про и зво да. Сту ди ја ко ју 
је из вр шио Европ ски ин сти тут за ме ди је 1994. го ди не по
ка за ла је да се ути цај не оства ру је са мо кроз вла сни штво 
над пре ду зе ћем, већ се сфе ра ути ца ја ши ри пре ко ка дров
ских (за по сле ни), фи нан сиј ских (ду го ви) и уго вор них ве
за (снаб де ва ње и ди стри бу ци ја) (Io si fi dis, у Don ders et al, 
2014: 469–470. Ове ве зе ни су до вољ но ја сни кри те ри ју ми 
за про це ну ствар ног ути ца ја ме диј ских ком па ни ја на тр
жи ште иде ја. Осим то га, не ма ни по у зда них по ка за те ља 
да при су ство ме диј ских пре ду зе ћа из ван кон гло ме ра та на 
јед ном тр жи шту га ран ту је не за ви сну и про грам ски ди вер
си фи ко ва ну про грам ску по ну ду. 

По те шко ће да се одре де кри те ри ју ми за огра ни ча ва ње 
вла сни штва не зна че да ме диј ска тр жи шта тре ба пре пу
сти ти ан ар хи ји. Пред у слов за раз го вор о вла сни штву је сте 
транс па рент ност вла сни штва, ко јом се ума њу је хер ме тич
ка за тво ре ност и не до ди ри вост оних ко ји упра вља ју јав ном 
аген дом. Ту спа да рас по ла га ње по у зда ним и раз но вр сним 
по да ци ма не са мо о фор мал ном вла сни штву већ и о мре
жи по ве за них ли ца ко ја мо гу има ти ути цај на по слов ну 
по ли ти ку не ког пре ду зе ћа. Ка да је за ко ном за га ран то ва
на, транс па рент ност вла сни штва над ме ди ји ма омо гу ћа ва 
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до ступ ност ве ли ког бро ја ин фор ма ци ја и ни за по ка за те ља, 
на осно ву ко јих је мо гу ће да ре гу ла тор про це ни да ли по
тен ци јал но по сто ји опа сност од су ко ба ин те ре са и оства
ри ва ња до ми на ци је на тр жи шту. За то је осно ва но да се 
па жња ре гу ла то ра пре у сме ри на ову стра ну. Са вет Евро пе 
и Европ ски пар ла мент су има ли не ко ли ко ини ци ја ти ва на 
овом пла ну, да ју ћи не о ба ве зу ју ће пре по ру ке (Пре по ру ка 
Са ве та Евро пе о ме диј ском плу ра ли зму и раз но ли ко сти 
у по гле ду ме диј ског са др жа ја – ЦМ/Рец (2007)2 и ре зо лу
ци ја Европ ског пар ла мен та од 25. сеп тем бра 2008. го ди
не – П6_ТА (2008) 0456). Ови до ку мен ти ни су има ли зна
чај ни јег ефек та. При то ме, за хте ви транс па рент но сти ко је 
про пи су је прав но оба ве зу ју ћа ди рек ти ва АВМС за на ци о
нал на за ко но дав ства ди зај ни ра ни су пре вас ход но та ко да 
се гра ђа ни ма омо гу ћи да оства ру ју сво је пра во на жал бу 
или од го вор на са др жај ко ји је ме диј ски по сре до ван, а не 
са ци љем да ра све тле све од но се ко ји мо гу би ти од зна ча ја 
за ме диј ски плу ра ли зам (Io si fi dis, у Don ders et al, 2014: 471).

По сле ди це ове ре гу ла тор не не о длуч но сти су од лич но 
ви дљи ве у тзв. зе мља ма у тран зи ци ји. У зе мља ма За пад
ног Бал ка на, ко је ни су ин те гри са не у ЕУ, нај ве ћи про блем 
пред ста вља не тран спа рент ност ме диј ског вла сни штва, ко ја 
про и зла зи из не по сто ја ња про пи са ко ји би омо гу ћио све
о бу хват ни увид у сло је ве вла снич ке струк ту ре и по тен ци
јал не су ко бе ин те ре са. Чак и уко ли ко по сто је ан ти мо но
пол ске одред бе ко је огра ни ча ва ју вла снич ки удео, ме диј ске 
кор по ра ци је ко ри сте сла бо сти за ко но дав ног си сте ма. Нај
че шће се тра го ви вла сни штва при кри ва ју у ино стран ству, 
ре ги стро ва њем фир ми у оф шор зо на ма, где про пи си га
ран ту ју тај ност по да та ка. Уплив ка пи та ла се ма ски ра и 
лан цем про да је одн. усло жња ва њем вла снич ке струк ту ре. 
Ова кав по ре дак ве о ма не га тив но по га ђа де мо крат ски ка
па ци тет про ме на у тран зи ци о ним дру штви ма, на ро чи то 
ако то ис то вре ме но и ма ла тр жи шта.
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Спе ци фи ку ми ма лих и тран зи ци о них зе ма ља

Ме ре но ме шо ви тим кри те ри ју ми ма ве ли чи не те ри то
ри је, бро ја ста нов ни ка и бру то до ма ћег про и зво да, по сто ји 
шест зе ма ља ко је се у окви ру Европ ске уни је иден ти фи ку ју 
као ве ли ке и то су: Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Пољ ска, 
Шпа ни ја и Ве ли ка Бри та ни ја. Мно го је ве ћи број ма лих зе
ма ља ко је те ри то ри јал но при па да ју европ ском кон ти нен ту, 
од ко јих су мно ге и чла ни це ЕУ (сма тра се да 70% др жа ва 
чла ни ца ЕУ спа да ју у ред ма лих зе ма ља, а у њи ма жи ви 
јед на тре ћи на укуп ног ста нов ни штва). Ис тра жи ва ња по
ка зу ју да ма ле зе мље има ју дру га чи је про бле ме у обла сти 
ме диј ских по ли ти ка од ве ли ких др жа ва и да европ ска ме
диј ска по ли ти ка не ува жа ва у по треб ној ме ри струк тур не 
по себ но сти ма лих ме диј ских си сте ма. Џо зеф Тра пел (Jo sef 
Trap pel) у члан ку под на сло вом „Ма ле др жа ве и европ ска 
ме диј ска по ли ти ка“ иден ти фи ку је њи хо ве основ не спе ци
фич не про бле ме: не до ста так ре сур са; ма ла тр жи шта; за ви
сност и ра њи вост; де мо крат ски кор по ра ти ви зам (Trap pel, у 
Don ders et al, 2014). Ови про бле ми ко ре ли ра ју са про це сом 
ко ји је пре по знат као гу би так ко му ни ка ци о ног су ве ре ни
те та др жа ве (Јев то вић, 2015: 257–274).

Не до ста так ре сур са обич но ука зу је на ма њак струч
ног ка дра, зна ња и фи нан си ја у од но су на ста ње у ве ли ким 
др жа ва ма. Ма њи број ста нов ни ка и ни жи БДП прет по
ста вља ју да је ма њи обим пу бли ке ко ја „ку пу је“ ме диј ске 
про и зво де и пла ћа нак на ду за јав ни РТВ сер вис, те је по
сле дич но и тр жи ште огла ша ва ња си ро ма шни је. Огра ни
че ни ре сур си ин ду ку ју све де ни ју раз но ли кост по ну де и 
ло ши је за до во ља ва ње ме диј ских по тре ба гра ђа на. Са ова
квим пер фор ман са ма ма ле др жа ве не мо гу има ти рав но
пра ван трет ман на гло ба ли зо ва ном ме диј ском тр жи шту. 
Обич но се њи хов огра ни че ни пре го ва рач ки по тен ци јал ре
флек ту је на сти ца ње по дре ђе ног по ло жа ја у окви ру сло бод
ног про то ка ау ди о ви зу ел них про гра ма на уну тра шњем 



104 Медијска политика и пракса – европа и србија

тр жишту ЕУ, где из ме ђу ма лих и ве ли ких у прак си не до
ла зи до ре ци про ци те та у ме диј ској раз ме ни, већ се она пре
те жно оства ру је јед но смер но19 – од ве ли ких ин ду стри ја ка 
ма лим зе мља ма и њи хо вим пу бли ка ма, што про и зво ди по
ло жај за ви сно сти и ра њи во сти (Trap pel, у Don ders et al, 
2014: 240–243). Ови ри зи ци се нај че шће огле да ју у мо гућ
но сти ма стра ног пре у зи ма ња ме диј ског сек то ра и при ти
сци ма да се ме диј ска по ли ти ка уса гла ша ва са ин те ре си ма 
стра них ин ве сти то ра. За што је ово опа сно? Нај ма ње из два 
ра зло га: пр ви је у чи ње ни ци да оли го пол ни ка рак тер пре
ко гра нич ног ме диј ског вла сни штва пре у сме ра ва функ ци
је ме ди ја од ци ље ва јав них услу га на тр жи шне ци ље ве, а 
дру ги јер еро ди ра про и звод њу и ши ре ње са др жа ја ко ји су 
ве за ни за на ци о нал не кул тур не иден ти те те.

Да раз мо три мо пр ви ри зик. Тр жи шна кон ку рен ци ја 
као до ми нант на па ра диг ма ме диј ске по ли ти ке ко ја је ори
јен ти са на на уве ћа ње про фи та и еко ном ски раст по га ђа оне 
ко ји у тој утак ми ци не ма ју ре сур се за рав но пра ван старт. 
Ова ко ори јен ти са на по ли ти ка уда ља ва се од извор но про
кла мо ва них ци ље ва ко ји ма ме ди ји тре ба да слу же, као што 
су ква ли тет и раз но ли кост по ну де, плу ра ли зам јав не сфе
ре, кон тро ла дру штве не мо ћи и ста тус чу ва ра де мо кра ти је. 
Ис тра жи ва ња у Фин ској и Хо лан ди ји као ма њим и ли бе ра
ли зо ва ним европ ским др жа ва ма, по ка за ла су да ме диј ска 
по ли ти ка ко ја про мо ви ше ја чу ко ну рент ност на ма лим ме
диј ским пеј за жи ма у прак си до во ди до ма ње раз но ли ко сти 
ме диј ске по ну де ко ја је пру же на пу бли ци, да кле до ис хо
да обр ну тог од оче ки ва ног, и за то ис тра жи ва чи су ге ри шу 
да је на овим тр жи шти ма при ме ре ни је во ди ти по ли ти ку 
уме ре не кон ку рент но сти, јер је „овај облик кон ку рен ције 

19 Премда се дешавају и инвестиције на релацији мале земље – мале 
зе мље (нпр. швајцарски „Рингијер“ у Мађарској и Чешкој, шведски 
„Бо нијер“ у Финској и белгијска „Група за штампу“ (De Persgroep) у Хо
лан ди ји), ипак нема примера значајних инвестиција из малих у велике 
др жа ве Европе (Trappel, у Donders et al, 2014: 243).
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нај бо ља га ран ци ја за оп ти мал ну раз но ли кост, ра зум не це
не и аде кват не ино ва ци је“ (Hell man, Van der Wurff, Van 
Cu i len berg, пре ма: Trap pel, у Don ders et al, 2014: 248–249). 

Дру ги ри зик ви ди се на при ме ру ве ли ких ин ве сти ци ја 
не мач ких ме диј ских кор по ра ци ја (Axel Sprin ger и WAZ) у 
Ау стри ји, Ма ђар ској, Че шкој, Ру му ни ји, Ср би ји и дру гим 
зе мља ма. Во де ћи те ле ви зиј ски фор ма ти и жан ро ви на ста ју 
на ве ли ким тр жи шти ма и при ла го ђе ни су уку су и по тре ба
ма пу бли ке на тим при мар ним тр жи шти ма; они се по том 
из во зе на ма ња тр жи шта, где не ко ре спон ди ра ју ну жно са 
њи хо вим кул тур ним и иден ти тет ским спе ци фич но сти
ма, али мо гу да ути чу на фор ми ра ње по ли тич ке кул ту ре 
и кул тур них по тре ба. Ово је на ро чи то упе ча тљи во кад је 
пу бли ка у ма лој зе мљи изло же на ути ца ју са ис тог ве ћег 
је зич ког по друч ја. На при мер, не мач ки те ле ви зиј ски про
гра ми ко ји се еми ту ју у Ау стри ји и Швај цар ској, има ју дво
стру ки ефе кат. Они на ова тр жи шта пла си ра ју јав на пи та
ња ко ја по ти чу углав ном из не мач ке аген де, а про грам се 
ко ри сти за пре у сме ра ва ње нов ца ау стриј ских и швај цар
ских огла ши ва ча у не мач ке те ле ви зиј ске ку ће на тај на чин 
што се ре клам ни бло ко ви пу не огла ша ва њем ау стриј ских и 
швај цар ских про и зво да и услу га. Ово у осно ви не би би ло 
про бле ма тич но кад не би пред ста вља ло јед но сме ран про
цес, бу ду ћи да се ре клам ни но вац не вра ћа у Ау стри ју и 
Швај цар ску јер ме ди ји ових зе ма ља не ма ју ве ли ку пу бли
ку у Не мач кој. Ово је са мо је дан (и то бе ниг ни ји) при мер 
не рав но те же у та ко хва ље ним за ко ни ма тр жи шта. Озбиљ
ни ја тра у ма де мо кра ти је се де ша ва ка да се ус по ста вља „са
рад ња“ из ме ђу гло бал них кон гло ме ра та и си ро ма шних и 
по ли тич ки ин фе ри ор них зе ма ља.

Ка да је реч о зе мља ма у тран зи ци ји, у њи ма се по на
вља ју и по ја ча ва ју сви сту ди ра ни про бле ми ко ји су ка рак
те ри стич ни за ме диј ске си сте ме ма лих зе ма ља. Да нас су то 
бив ше со ци ја ли стич ке зе мље За пад ног Бал ка на, ко је ни су 
ин те гри са не у Уни ју: Ср би ја, Бо сна и Хер це го ви на, Цр на 
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Го ра, Ма ке до ни ја и Ал ба ни ја. Као чла ни це Са ве та Евро пе 
и зва нич ни пре тен ден ти на члан ство у Европ ској уни ји, 
ове др жа ве су у оба ве зи да хар мо ни зу ју сво ја ме диј ска за
ко но дав ства са Аcqu is Com mu na u ta i re, као што су то учи
ни ле и њи хо ве прет ход ни це на кон рас па да Источ ног бло ка 
(1989): Источ на Не мач ка, Пољ ска, Че шка, Сло вач ка, Ма ђар
ска, Ру му ни ја и Бу гар ска. Пост со ци ја ли стич ка де мо кра ти
за ци ја ме ди ја у овим зе мља ма Цен трал не и Источ не Евро
пе (ЦЕИ) от по че ла је кроз нор ми ра ње сле де ћих стан дар да 
Са ве та Евро пе: сло бо дан про ток ин фор ма ци ја, ми шље ња и 
ста во ва; ме диј ски плу ра ли зам и сло бод но ме диј ско тр жи
ште; ди стан ци ра ње це ло куп ног ме диј ског си сте ма од ути
ца ја по ли тич ких и еко ном ских цен та ра мо ћи (Mi lu ti no vić, 
2017a: 369). Тран зи ци ја ме диј ских си сте ма у овим зе мља
ма од ви ја ла се кроз уво ђе ње мо де ла јав ног сер ви са ко ји је 
опе ра тив но не за ви сан од др жа ве и при лив при ват них фи
нан сиј ских ула га ња ко ји ма је ди вер си фи ко ва но ме диј ско 
тр жи ште. Ини ци јал на иде ја је би ла да се ре струк ту ри ра
ње из ве де у прав цу ус по ста вља ња ко ег зи стен ци је јав ног и 
при ват ног вла сни штва у ме ди ји ма, ка ко би се обез бе ди ла 
ста бил на и ком пе ти тив на рав но те жа ме ди ја опу но мо ће них 
за уло гу че твр те вла сти или чу ва ра де мо кра ти је. Зна ча јан 
чи ни лац ко ји је по др жао транс фор ма ци ју био је сна жан 
уплив стра них ин ве сти ци ја ко је су пре о бли ко ва ле та мо
шња тр жи шта. Ула га ње у тран зи ци о не др жа ве би ло је ис
пла ти во за ин ве сти то ре са За па да услед та да по сто је ћих 
огра ни че ња вла сни штва над ме ди ји ма у не ким зе мља ма, 
те је ви шак при хо да усме ра ван та мо где је по сто ја ла мо гућ
ност оства ри ва ња до дат них про фи та (OSI, 2005: 38).

На кон отва ра ња ме диј ског тр жи шта за стра не ин ве
сти то ре, не ко ли ко кон цер на са За па да је оства ри ло до ми
на ци ју у Источ ној и Цен трал ној Евро пи: аме рич ка ком
па ни ја „Сред њо е вроп ска ме диј ска пре ду зе ћа“ (Cen tral 
Eu ro pe an Me dia En ter pri ses); не мач ка гру па РТЛ, огра нак 
кон гломера та „Бер тел сман ме ди ја“; швед ска ком па ни ја 
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МТГ (Mo dern Ti mes Gro up); „Њуз кор по рејшн“; ЕсБиЕс 
(OSI, 2005: 68). Че шки ау тор Вац лав Штет ка је, ис тра жу ју
ћи ево лу ци ју ме диј ског вла сни штва у зе мља ма Цен трал не 
и Источ не Евро пе, уо чио три фа зе вла снич ке транс фор ма
ци је: (1) по чет ком де ве де се тих го ди на спро ве ден је про цес 
при ва ти за ци је др жав них ме ди ја; (2) усле дио је пе ри од ин
тер на ци о на ли за ци је и гло ба ли за ци је ме диј ског тр жи шта 
око 2000. го ди не, и (3) по сле 2010. го ди не на сту па де ли мич
но по вла че ње за пад них ин ве сти то ра и пе ри од оли гар хи за
ци је – ка да ме диј ско тр жи ште на чи та вом по сле со вјет ском 
про сто ру по чи њу да кон тро ли шу ау тох то не су пер бо га те 
ели те. Штет ка си сте ма ти зу је до ми нант не од ли ке са вре ме
них ме диј ских си сте ма на чи та вом про сто ру ЦЕИ, про и за
шле из опи са ног про це са, на сле де ћи на чин: ин стру мен та
ли за ци ја, ау то цен зу ра, гу би так ау то но ми је, кре ди би ли те та 
и по ве ре ња јав но сти; де про фе си о на ли за ци ја; про фит на 
мо ти ва ци ја; осе тљи вост на по ли тич коеко ном ске при ти
ске (Štět ka, 2016).

Европ ски ре гу ла тор ни оквир у обла сти ме ди ја ту ма
чи се као ши ро ко при хва ћен кон цепт у ко јем сва ка зе мља 
чла ни ца ра зви ја за ко но дав ство и по ли ти ку, за др жа ва ју ћи 
одре ђе ни ни во са мо стал но сти. Не по сто ји је дин ствен ме
диј ски мо дел при кла дан за све зе мље Евро пе. Успе шност 
им пле мен та ци је европ ских стан дар да у на ци о нал на за ко
но дав ства за ви си од њи хо вих спе ци фич но сти, укљу чу ју ћи 
кул тур не раз но ли ко сти, ме диј ску исто ри ју и осо бе но сти 
ло кал не по ли тич ке кул ту ре. На при мер, Ве ли кој Бри та ни
ји се не оспо ра ва пра во да вла да име ну је не ке чла но ве на
ци о нал них ре гу ла тор них ор га на, при че му се оче ку је да се 
при др жа ва тзв. Но ла но вих прин ци па. Пре ма овим прин
ци пи ма, име но ва ња на јав не функ ци је тре ба да ува жа ва ју 
се дам вред но сти: не се бич ност, ин те гри тет, објек тив ност, 
од го вор ност, отво ре ност, по ште ње и ли дер ство, а по ве ре ње 
се у овом слу ча ју оправ да ва ду гом тра ди ци јом де мократ
ског пар ла мен та ри зма. С дру ге стра не, ин тер венци је вла де 
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у рад на ци о нал них ре гу ла тор них те ла у пост со ци ја ли стич
ким ме диј ским си сте ми ма не ули ва ју по ве ре ње и тре ти ра
ју се као не при хва тљи ве. У овим зе мља ма пред став ни ци 
Ор га ни за ци је за европ ску бе збед ност и са рад њу (ОЕБС) за 
сло бо ду ме ди ја по вре ме но ис ти чу оче ки ва ња да ор га ни за
ци је ци вил ног дру штва бу ду за сту пље ни је у ра ду не за ви
сних ре гу ла тор них те ла. 

За на ци о нал на за ко но дав ства зе ма ља у тран зи ци ји, од 
по себ ног зна ча ја су Де кла ра ци ја о сло бо ди из ра жа ва ња 
и ин фор ма ци ја (1982), Европ ска кон вен ци ја о пре ко гра
нич ној те ле ви зи ји (1989) и Ди рек ти ва о ау ди о ви зу ел ним 
ме диј ским сер ви си ма (2010). Као по др шка де кла ри са ним 
ци ље ви ма Са ве та Евро пе у ме диј ској обла сти, осно ван је 
Управ ни од бор за ме ди је и ин фор ма ци о но дру штво (Ste e
ring Com mit tee on Me dia and In for ma ti on So ci e ty – CDM SI)20 
ко ји „олак ша ва и про мо ви ше са рад њу ме ђу др жа ва ма чла
ни ца ма Са ве та Евро пе ра зви ја њем за јед нич ких по ли ти ка, 
пре и спи ти ва њем њи хо ве при ме не и ис пу ња ва њем би ло ко
је дру ге ак тив но сти ко ју би јој мо гао до де ли ти Ко ми тет ми
ни ста ра“ (Co un cil of Eu ro pe, 2015). Ме диј ска по ли ти ка ко ју 
спро во ди ЕК пре по зна је спе ци фич ност и де фи цит ма лих 
др жа ва, што се мо же ви де ти у Са оп ште њу за ра ди о ди фу
зи ју (2009) или у окви ру про гра ма МЕ ДИА, ко ји по др жа ва 
сек тор ау ди о ви зу ел не про дук ци је у зе мља ма и ре ги о ни ма 
са ма лим ка па ци те ти ма за про и звод њу и огра ни че ним је
зич ким или гео граф ским по друч јем. Ме ђу тим, исти ни за 
во љу, по сто ји ве о ма ма ло пред ви ђе них ин стру ме на та и ре
а ли зо ва них ини ци ја ти ва ка ко би се ума њи ле не рав но те же 
(Trap pel, у Don ders et al, 2014: 251). О спе ци фич ним од ли
ка ма тран зи ци о ног ме диј ског си сте ма и замка ма на пу ту 
ње го ве де мо крат ске и про фе си о нал не еман ци па ци је, би ће 
де таљ ни је ре чи у на ред ним по гла вљи ма.

20 Под овим именом функционише од 1. 1. 2012. године; ранији назив: 
Steering Committee on Media and New Communication Services (CDMC). 
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Иза зо ви европ ске ме диј ске ин те гра ци је

Це ло ви тост европ ске ме диј ске по ли ти ке ста вље на је 
на про бу по след њих го ди на спо ра дич ним ини ци ја ти ва ма 
по је ди них чла ни ца ЕУ да усва ја ју ре стрик тив ни је ме диј ске 
про пи се не го што је то пре по ру че но сход но тзв. европ ским 
стан дар ди ма. Реч је ма кар о два кон тро вер зна ме диј ска за
ко на. Је дан је усво јио пар ла мент Пољ ске кра јем 2015. го ди
не, ко јим се овла шћу је вла да да име ну је ди рек то ре јав них 
ме диј ских сер ви са и чла но ве ре гу ла тор них те ла, а дру ги је 
за кон о ма сов ном над зо ру ко ји је до нео бри тан ски пар ла
мент кра јем 2016. го ди не.

Упр кос кри ти ка ма и апе ли ма но ви нар ских ор га ни за
ци ја, Европ ске ко ми си је, ОЕБСа и Са ве та Евро пе, Пар
ла мент Пољ ске је 31. де цем бра 2015. усво јио и пред сед ник 
Анд жеј Ду да пот пи сао из ме не За ко на о јав ним ме ди ји ма, 
ко јим кон тро лу над јав ним ме диј ским сер ви сом Пољ ске 
(ТВП) и но вин ском ре гу ла тор ном аген ци јом ПАП пре у
зи ма ди рект но вла да. Овим про пи сом је пред ви ђе но да 
ми ни стар има ве ли ка овла шће ња у ка дри ра њу, име но ва њу 
и раз ре ша ва њу ду жно сти чел ни ка јав них ме ди ја. Опо зи
ци ја и ве ћи део ре пре зен та тив них удру же ња и ме диј ских 
по сле ни ка у Пољ ској озна чи ли су овај за кон као је дан од 
по ку ша ја вла да ју ће кон зер ва тив не стран ке Ја ро сла ва Ка
чињ ског Пар ти је пра ва и прав де (ПиС), да учвр сти власт 
ко ју је осво ји ла по сле осам го ди на про ве де них у опо зи ци
ји. Усле ди ли су про те сти у не ко ли ко гра до ва ши ром др жа
ве, оку пив ши при бли жно 20.000 љу ди, ко ји су уз ви ки ва ли 
па ро ле о сло бо ди у ме ди ји ма и ан ти вла ди не сло га не (РТС, 
2016а). И зва нич ни ци Европ ске уни је су кри ти ко ва ли овај 
по тез пољ ске вла сти, а у исту па њи ма су нај о штри ји би ли 
пред став ни ци Не мач ке. Шеф Европ ског пар ла мен та Мар
тин Шулц је из ја вом: „То је ди ри го ва на де мо кра ти ја у сти
лу по ли ти ке Пу ти на, опа сна пу ти ни за ци ја европ ске по ли
ти ке“ (Ми три но вић, 2016), иза звао ве о ма оштре ре ак ци је 
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поје ди них пољ ских ли сто ва ко ји су на на слов ним стра на
ма оп ту жи ли не мач ке по ли ти ча ре да „по но во хо ће да над
зи ру Пољ ску“ и европ ске зва нич ни ке, на ро чи то не мач ке, 
ка ри ки ра ли у не мач ким на ци стич ким уни фор ма ма. Вла
да је од ба ци ла ко мен та ре не мач ких по ли ти ча ра оце нив ши 
их као ан ти пољ ске и кри ти ка ма европ ских ин сти ту ци ја 
од го во ри ла да „мо же да уре ђу је сво је на ци о нал но за ко но
дав ство она ко ка ко сма тра да тре ба“ (Ми три но вић, 2016). 
Кам па њом под сло га ном „Пи ши у Бри сел да је де мо кра ти ји 
у Пољ ској до бро“, про и зве ла је де се ти не хи ља да имеј ло ва 
ко ји су сти гли на адре се бри сел ске ад ми ни стра ци је. Пред
сед ник Ма ђар ске, ко ја је прет ход но до не ла сли чан за кон 
о ме ди ји ма, Вик тор Ор бан, при ли ком на ја ва да су мо гу ће 
санк ци је про тив Пољ ске са оп штио је ре ше ност да у том 
слу ча ју упо тре би пра во ве та у Европ ском са ве ту. Упр кос 
из ре че ним не го до ва њи ма, пред сед ник Европ ске ко ми си
је Жан Клод Јун кер је са оп штио зва ни чан став да ЕУ не 
пред ви ђа по себ не ка зне не ме ре про тив Пољ ске због кон
тро вер зних ме диј ских ре фор ми но ве вла де. 

Став Пољ ске вла сти мо гао би да се ра зу ме дво ја ко, у ду
ху спе ци фич не ме диј ске кул ту ре и тра ди ци је на сло ње не на 
дуг пе ри од не де мо крат ске прак се и ис то вре ме но као из раз 
по сле со вјет ског стра ха од не ког ви да но вог ко ло ни ја ли зма и 
хе ге мо ни је за пад них кул тур них вред но сти, при че му не тре
ба иг но ри са ти ни уло гу не га тив ног исто риј ског ис ку ства са 
су сед ном Не мач ком: „Ми гла сно го во ри мо и не сти ди мо се 
то га: хри шћан ска кул ту ра и дру штве на на у ка (пољ ске ка то
лич ке) цр кве мо ра ју да се спро ве ду у де ло. Ти на па ди у стра
ним ме ди ји ма, по себ но не мач ким, по ку шај су да се осла би 
Пољ ска и да и ми, као и на ши прет ход ни ци, при ста је мо на 
све што нам се на мет не“ (пре ми јер ка Бе а та Ши дло). Шеф 
пољ ске ди пло ма ти је је усво је не из ме не ме диј ског за ко на об
ра зло жио иде јом да се у ме ди ји ма убу ду ће за сту па ју вред но
сти ко је про те жи ра вла да ју ћа кон зер ва тив на стран ка: „Оно 
што за сту па ве ћи на По ља ка – тра дицију, исто ријску свест, 
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љу бав пре ма отаџ би ни, ве ру у Бо га и нор мал ни по ро дич ни 
жи вот му шкар ца и же не“ (Ми три но вић, 2016). 

Дру ги при мер је још кон тро вер зни ји јер се ра ди о др
жа ви ко ја се сма тра ко лев ком ме диј ске де мо кра ти је – Ве ли
кој Бри та ни ји. Ка да је у овој зе мљи у но вем бру 2016. го ди не 
до нет за кон о јав ном (ма сов ном) над зо ру, је дан од осни ва ча 
ин тер не та Тим Бер нерсЛи, про ко мен та ри сао је овај до га
ђај ре чи ма: „Мрач ни, мрач ни да ни“ (РТС, 2016б), а за јед ни
ца ме диј ских струч ња ка ши ром Евро пе је из ра зи ла за бри
ну тост. Шта је то ли ко кон тро вер зно у овом прав ном ак ту? 
Овај за кон, нај пре, на ла же да те ле ко му ни ка ци о не ком па
ни је во де еви ден ци ју о свим ак тив но сти ма ко ри сни ка на 
Мре жи у то ку го ди не и да кре и ра ју ба зе по да та ка са лич
ним ин фор ма ци ја ма. Гру пе за за шти ту гра ђан ских пра ва 
су ову ме ру оце ни ле као ма сов ни над зор над бри тан ским 
гра ђа ни ма „од кан це ла ри је до днев не или спа ва ће со бе“ 
(Ву јић, 2017), чак и уко ли ко ни су по ве за ни са те ро ри змом 
ни ти на би ло ко ји на чин угро жа ва ју де мо крат ски по ре дак. 
Дру го, и по себ но ин ди ка тив но је сте да За кон не ин си сти
ра на оба ве зи по се до ва ња суд ског на ло га за бе збед но сне 
слу жбе, већ им до зво ља ва не о ме тан над зор свих ко ри сни
ка Мре же. Кри ти ча ри ове ме ре су про це ни ли да се оба ве
штај ци ма да је моћ без пре се да на за га же ње при ват но сти 
и гра ђан ских пра ва. За кон је за то оце њен као „нај ек стрем
ни ји у исто ри ји за пад не де мо кра ти је“ (Едвард Сно у ден), 
јер пред ви ђа да кри вич но бу де го њен сва ко ко об ја ви оба
ве штај ну или спољ но по ли тич ку чи ње ни цу за сно ва ну на 
цу ре њу ин фор ма ци ја. Ово прак тич но зна чи да се све о бу
хват ни над зор ко ји је пре пар го ди на об зна нио Сно у ден 
са да угра ђу је у бри тан ски прав ни си стем, на осно ву ко јег 
је мо гу ће оп ту жи ти за шпи ју на жу и из да ју но ви на ре, ре
пор те ре и њи хо ве изво ре чак и уко ли ко оно што су об ја ви
ли је сте у јав ном ин те ре су и не на но си ште ту за де мо крат
ски по ре дак. Прет ња за твор ском санк ци јом у тра ја њу од 
14 го дина да је осно ва ну прет по став ку да ће по је дин ци на 
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сво јим нови нар ским за да ци ма би ти уз др жа ни ји и скло ни
ји ау то цен зу ри, чи ме се огра ни ча ва кри тич ки ка па ци тет 
ме ди ја. Да је овај за кон био на сна зи ка да је уред ник „Гар
ди ја на“ одлу чио да об ја ви фај ло ве Едвар да Сно у де на о др
жав ним тех ни ка ма над зо ра и ха кер ским упа ди ма, про тив 
ње га би би ла по диг ну та оп ту жни ца и ри зи ко вао би да бу де 
ин кри ми ни сан као др жав ни не при ја тељ, про це њу је но ви
нар ка „По ли ти ке“ (Ву јић, 2017). 

Да кле, пи та ње тај но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја 
пред ста вља ве ли ки иза зов де мо крат ској јав но сти и за вре
ђу је по се бан трет ман у са вре ме ној ме диј ској ре гу ла ти ви. 
Но ва бри тан ска ре гу ла ти ва од сту па од пра ви ла ко ји ма се 
при ват ност ко му ни ка ци ја по је дин ца тре ти ра као јед на од 
те мељ них де мо крат ских те ко ви на и јед но од фун да мен
тал них људ ских пра ва. Ово пра во је за га ран то ва но у Ме
ђу на род ном пак ту о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма 
(1966), али и у до ку мен ти ма на ко ји ма се за сни ва европ ски 
ре гу ла тор ни оквир у обла сти ме ди ја: Уни вер зал ној де кла
ра ци ји о људ ским пра ви ма и Европ ској кон вен ци ји за за
шти ту људ ских пра ва и сло бо да, ко ја из ри чи то га ран ту је 
пра во на: по што ва ње при ват ног и по ро дич ног жи во та (чл. 
8), сло бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти (чл. 9), као и 
сло бо ду из ра жа ва ња (чл. 10). У чла ну 10 Европ ске кон вен
ци је је ек спли цит но су ге ри са но да се огра ни ча ва ње про то
ка ин фор ма ци ја или мо гу ће санк ци је, за хте ва ју са мо он да 
кад је то не оп ход но у де мо крат ском дру штву и по про це ду
ри пре ци зно пред ви ђе ној за ко ном (Mi lu ti no vić, 2012: 162). 
Европ ски суд за људ ска пра ва је по твр дио ово ста но ви ште: 
„Пре сре та ње те ле фон ских ко му ни ка ци ја, ко ме при бег не 
не ки ор ган јав не вла сти, пред ста вља облик ме ша ња у пра
во на по што ва ње не чи је пре пи ске. За пра во, за ко ни ко ји до
пу шта ју јав ним вла сти ма да тај но пре сре ћу ко му ни ка ци је 
мо гу, већ са мом чи ње ни цом свог по сто ја ња, би ти тре ти ра
ни као прет ња и мо гу се сма тра ти меша њем у пра во на по
што ва ње пре пи ске и при ват но сти“ (ECHR, 1984). Прем да је 
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Вели ка Бри та ни ја про це ду рал но у по ступ ку раз дру жи ва ња 
члан ства у ЕУ, та чи ње ни ца је не або ли ра од оба ве за про
пи са них у по ме ну тим до ку мен ти ма ме ђу на род ног пра ва.

Европ ска ме диј ска по ли ти ка по след њих го ди на по ка зу
је сна жне уну тра шње про тив реч но сти и тен зи је ко је прет
ход на два при ме ра илу стру ју. Су прот но од оче ки ва ња да ће 
кроз ди ја лог по тра жи ти осно ве за ко хе рент ни је функ ци о
ни са ње у скла ду са сво јим извор ним де мо крат ским функ
ци ја ма и на че ли ма, ак те ри ме диј ске по ли ти ке сво је ре сур се 
све ви ше ори јен ти шу „спо ља“, тра си ра ју ћи стра те шке ко му
ни ка ци је у од но су на иден ти фи ко ва ну спо ља шњу прет њу. 
Та ко се као глав ни изво ри прет њи по европ ску де мо кра ти ју, 
при ро ду и по ли ти ке ЕУ озна ча ва ју ру ска и про па ган да тзв. 
Ислам ске др жа ве, ка ко је ре фе ри са но у до ку мен ту „Стра те
шке ко му ни ка ци је ЕУ у ци љу су зби ја ња про па ган де“ ко ји је 
пред ста вљен Европ ском пар ла мен ту 2016. го ди не. У овом 
до ку мен ту се на во ди да је ЕУ све ви ше по го ђе на де ста би
ли за ци о ним по ру ка ма из ко јих се са сто је „ко хе рент не кам
па ње не при ја тељ ске стра те шке ко му ни ка ци је“ упу ће не из 
Ру си је на исто ку и тзв. Ислам ске др жа ве Ира ка и Ле ван та 
(ИСИЛ) на ју гу (EP, 2016). Ова пу бли ка ци ја ана ли зи ра на ра
ти ве оба ак те ра ко ји обу хва та ју „агре сив не по ру ке и ла жне 
ме диј ске кам па ње“, ка ко се оце њу је у до ку мен ту, са одре ђе
ним ци ље ви ма и пу бли ком ко јој се обра ћа ју, по сма тра ју ћи 
њи хо ве спе ци фич но сти, слич но сти и ра зли ке. Ана ли за та
ко ђе пред ста вља стра те шке ко му ни ка ци је ко је је пре ду зе ла 
ЕУ, а ко је су усме ре не на два прав ца ак тив но сти: од брам
бе не (ре ак тив не и уз вра ћа ју ће) и офан зив не тј. про ак тив не 
(ис пи ти ва ње и гу ра ње) (EP, 2016: 29–31). 

Опа да ње по пу лар но сти Европ ске уни је ме ђу ста нов ни
штвом Источ ног парт нер ства и За пад ног Бал ка на ту ма чи 
се као ди рект на по сле ди ца ру ске про па ган де и у при лич ној 
ме ри се сво ди на овај уз рок (EP, 2016: 10–13). У ци љу спре
ча ва ња ове про па ган де, стра те шке ко му ни ка ци је ЕУ пла
ни ра ју низ ак ци ја. Ка ко би се оп ти ми зо ва ли ње ни укуп ни 
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ка па ци те ти, пред ви ђе но је ин тен зив ни је осла ња ње на кан
це ла ри ју Strat Com, ко ја је осно ва на при ЕУ, „ка ко би се от
кри ле и де ман то ва ле не и сти не ко је о ЕУ ши ри Ру си ја“ (Sto
ja no vić, 2017). За пра во, ау тен тич ност ове ини ци ја ти ве је 
упит на, ако се зна да је име но ва ни NA TO Strat Com COE од
но сно Цен тар за стра те шке ко му ни ка ци је осно вао НА ТО, 
ја ну а ра 2014. го ди не, а по том је 1. ју ла ис те го ди не, се дам 
др жа ва чла ни ца НА ТО (Есто ни ја, Не мач ка, Ита ли ја, Ле то
ни ја, Ли тва ни ја, Пољ ска и Ује ди ње но Кра љев ство) пот пи
са ло спо ра зу ме о ра зу ме ва њу, на кон че га је Цен тар при мио 
акре ди та ци ју НА ТОа 1. сеп тем бра ис те го ди не.21 Цен тар 
је по чео да ра ди са се ди штем у глав ном гра ду Ле то ни је, 
Ри ги, и су де ћи пре ма ин тер нет стра ни ци, са мо о дре ђу је се 
као „сред ство за по сти за ње по ли тич ких и вој них ци ље ва“. 
Оку пља 23 за по сле них, ко ји са ра ђу ју са ци вил ним, вој ним, 
при ват ним и ака дем ским сек то ром, „ка ко би по др жа ли 
ко му ни ка циј ске про це се НА ТОа“. На вебпре зен та ци ји 
се још мо же про чи та ти и то да Цен тар за стра те шке ко му
ни ка ци је пред ста вља „ви ше на ци о нал но кон сти ту и са ну и 
ме ђу на род ну вој ну ор га ни за ци ју ко ја је акре ди то ва на од 
стра не НА ТОа, али ко ја ни је део ко манд не струк ту ре НА
ТОа, ни ти је по дре ђе на би ло ком дру гом НА ТОовом ен
ти те ту, ни ти је фи нан си ра на из бу џе та НА ТОа, ни ти го
во ри у име НА ТОа“22. Ова ин сти ту ци ја је ушла у ор би ту 
ме диј ског ин те ре со ва ња ок то бра 2017. го ди не, ка да је ви
со ка пред став ни ца ЕУ по твр ди ла да је 8 др жа ва чла ни ца 
ЕУ ме ђу ко ји ма су све осим јед не и чла ни це НА ТО (Хр ват
ска, Че шка, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Пољ ска, Ру му ни ја, Швед
ска и Ве ли ка Бри та ни ја) за тра жи ло да Европ ска слу жба за 
спољ не по сло ве про ши ри ак тив но сти у „су зби ја њу ру ске 
про па ган де“ и да се оја ча ју ка па ци те ти Strat Comа за ју жна 
по друч ја и За пад ни Бал кан (Sto ja no vić, 2017).

21 Доступно на вебсајту Центра: https://www.stratcomcoe.org/aboutus
22 Исто
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* * *

Шта се, на по слет ку, де ша ва са су шти ном ме диј ске по
ли ти ке и ње ним основ ним дру штве ним функ ци ја ма? Ка
кво је ње но ис хо ди ште а ка кви су учин ци ње не прак тич не 
ре а ли за ци је? Из ве штај Са ве та Евро пе из ма ја 2017. за сно
ван на ис тра жи ва њу ко је је спро ве де но од апри ла до ју ла 
2016. го ди не на узор ку од при бли жно 1000 но ви на ра ко ји 
из ве шта ва ју на пет је зи ка у 47 зе ма ља Са ве та Евро пе и Бе
ло ру си је, по ка за ло је по ра жа ва ју ће по дат ке: но ви на ри у 
Евро пи су че сто изло же ни при ти сци ма, на си љу, прет ња
ма и ау то цен зу ри. Го то во јед на тре ћи на ис пи та ни ка (31%) 
до жи ве ла је фи зич ки на пад то ком на зна че ног пе ри о да од 
три го ди не. Нај че шћи облик мал тре ти ра ња је пси хо ло шко 
на си ље, ко је је при ја ви ло 69% ис пи та них но ви на ра, сај бер
мал тре ти ра ње тр пе ло је 53%, а за стра ши ва ње од стра не 
ин те ре сних гру па, укљу чу ју ћи по ли тич ке ак те ре или чак 
по ли циј ске слу жбе ни ке иден ти фи ко ва но је код 50% ис
пи та них но ви на ра.23 Сту ди ја је на ру че на од стра не Са ве та 
Евро пе, а циљ ис тра жи ва ња био је да до при не се си сте ма
ти зо ва њу по да та ка о угро жа ва њу сло бо де ме ди ја, ко је бе
ле жи раст у Евро пи у по след њих не ко ли ко го ди на.

Да на шње ин сти ту ци о нал но устрој ство ЕУ и њен де мо
крат ски де фи цит не ули ва ју оп ти ми зам у по гле ду мо гућ но
сти ус по ста вља ња та кве по ли тич ке кул ту ре са ко јом ће сви 
ње ни чла но ви би ти са гла сни (Ofe, 2016). Ису ви ше по сре до
ван, цен тра ли зо ван, би ро кра ти зо ван и не рет ко тех но крат
ски мо дел одлу чи ва ња иза за тво ре них вра та ни је за о би шао 
ни по друч је ме диј ске по ли ти ке, ко ја се ло ми из ме ђу на че
ла и ре а ли за ци је. Прин ци пи и ци ље ви европ ске ме диј ске 
по ли ти ке су кре и ра ни у скла ду са нај ви шим ин те ре си ма 
де мо крат ске јав но сти и те ин те ре се ре флек ту ју на та кав 

23 Доступно на вебстраници Савета Европе: http://www.coe.int/en/
web/humanrightschannel/worldpressfreedomday2017
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начин да се мо гу по сма тра ти као иде ал но тип ски мо дел или 
кор пус иде ја и пра ва ко ји ма се ре гу ли шу ко му ни ка циј ски 
про це си у јед ној за јед ни ци. Ме ђу тим, ин стру мен ти ко ји су 
пред ви ђе ни у ис том си сте му ме диј ске по ли ти ке и до след
ност ње не ре а ли за ци је су то ли ко не ко хе рент ни и ана та го
ни у од но су на де кла ра тив на опре де ље ња угра ђе на у ње не 
осно ве, та ко да, гле да но у це ли ни, раз у ве ра ва ју по ве ре ње 
у ње ну свр хо ви тост. У сту ди ја ма ко је об ја вљу ју по след њих 
го ди на кре ди бил ни ау то ри на мно гим европ ским уни вер
зи те ти ма и ин сти ту ти ма о ста њу де мо кра ти је, ме ди ја и 
кул ту ре у Евро пи, пре вла да ва но та ла мен та али не за о ста је 
ни тон увер љи ве и сна жне кри ти ке. Број ни ра до ви до но се 
па жљи во си сте ма ти зо ва не ини ци ја ти ве ко ји ма је учи ње на 
не по пра вљи ва ште та по ли тич кој ко му ни ка ци ји са гра ђа
ни ма. Со фи ја Кај та ци Ви тлок (Sop hia Ka i tat ziWhi tlock), на 
при мер, по сма тра по ли тич ку еко но ми ју ме ди ја као ко рен 
де мо крат ског де фи ци та Европ ске уни је и по ка зу је ка ко је 
ЕУ ме диј ски сек тор и чи та ву област јав ног ко му ни ци ра ња 
у су шти ни пре пу сти ла по слов ним ин те ре си ма гло бал ног 
ка пи та ла. Ова ква по ли тич ка еко но ми ја ме ди ја до ве ла је 
до по сле ди ца ко мо ди фи ка ци је, де по ли ти за ци је и раз вла
шћи ва ња гра ђа на (Ka i tat ziWhi tlock, 2008: 34–35), по го ђе
них ду бо ким не зна њем о јав ним ства ри ма, јер у пра ви ли ма 
та квог тр жи шта „ни је пре по зна та су штин ска по ли тич ка 
уло га сред ста ва јав ног ин фор ми са ња“, за кљу чу је ау тор
ка. (...) „Сви по ку ша ји да се по пра ви кри за ле ги ти ми те та 
у ЕУ и ду го роч ни де фи цит де мо кра ти је про па ли су пред 
не по ко ле бљи вом мо ћи во де ћих тр жи шних сна га“ (Ka i tat
ziWhi tlock, 2008: 42). Ка ко ис ти че нор ве шки ис тра жи вач 
са бо га тим не мач ким ис ку ством ХансЈорг Тренц (Hans
Jörg Trenz), од нос ова ко ета бли ра ног ме диј ског по рет ка 
је пре ма де мо кра ти ји из ра зи то ам би ва лен тан – „Ме ди ји 
по зи ва ју на де мо кра ти ју и де мо кра ти за ци ју, али се та ко ђе 
све ви ше уз др жа ва ју од де мо крат ске про це ду ре и прак се“ 
(Trenz, 2008: 59–61). 



2.2. ЕВРО ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ СР БИ ЈЕ 
И МЕ ДИЈ СКА ДЕ МО КРА ТИ ЈА

Као чла ни ца Са ве та Евро пе и пот пи сни ца Спо ра зу ма о 
ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, Ре пу бли ка Ср би ја је тра
си ра ла сво ју стра те шку европ ску ори јен та ци ју и оба ве за ла 
се на по што ва ње де фи ни са ног окви ра за им пле мен та ци ју 
ре фор ми кo jи ма ће се при ла го ди ти стан дар ди ма Европ
ске уни је. Кан ди да ту ра за при јем у члан ство у ЕУ, Ср би ју 
оба ве зу је да ускла ди сво је за ко но дав ство са нор ма ма ко је 
чи не Acqu is Com mu na u ta i re. У окви ру по ли ти ка са рад ње, 
чи ји је де кла ри са ни циљ „до при нос ра зво ју и рас ту по тен
ци ја ла Ср би је“,24 пред ви ђе на је и хар мо ни за ци ја у ме диј
ској обла сти.

Ра зли чи ти стан дар ди ко ји су по зна ти као европ ска 
прак са или европ ски стан дар ди у ме диј ској обла сти афир
ми шу нај ви ше вред но сти по зна те у де мо крат ским зе мља ма 
европ ске тра ди ци је и из ра же ни су у фор ми оба ве зу ју ћих 
ди рек ти ва и не о ба ве зу ју ћих пре по ру ка. За Ср би ју ко ја има 
ста тус кан ди да та, хар мо ни за ци ја са европ ским ре гу ла тор
ним окви ром је зна чај на јер под ра зу ме ва при ме ну про пи са 
ко ји ма се обез бе ђу ју усло ви за уна пре ђи ва ње вред но сти 
про фе си о нал не и де мо крат ске ар ти ку ла ци је ин те ре са у ме
диј ској обла сти (Mi lu ti no vić, 2017a: 367–368). 

24 Члан 88 Споразума о стабилизацији и придруживању између европ
ских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Републике 
Србије, с друге стране. Доступно на: http://europa.rs/upload/ssp_prevod_
sa_anexima.pdf 
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У ду гом пе ри о ду ко ји прет хо ди по ли тич ким про ме на
ма 2000. го ди не, ка да је блок де мо крат ских стра на ка сме
нио са вла сти ре жим оку пљен око пар ти је со ци ја ли стич ке 
про ве ни јен ци је, ме диј ски си стем Ср би је обли ко ва ли су ра
зли чи ти ути ца ји, де тер ми ни са ни пре те жно до ми нант ним 
по ли тич ким и иде о ло шким вред но сти ма епо хе. У Ср би ји 
је од 1944/45. до 1991. го ди не функ ци о ни сао др жав нопар
тиј ски ме диј ски си стем, са обе леж ји ма са мо у прав носо ци
ја ли стич ког ти па од Устав ног за ко на из 1953. го ди не. Ова
кав мо дел по сто јао је са мо у СФР Ју го сла ви ји, бу ду ћи да је 
ова др жа ва је ди на у све ту по зна ва ла дру штве но уре ђе ње 
со ци ја ли стич ког са мо у пра вља ња. Ова кав ме диј ски си стем 
био је по зи ци о ни ран из ме ђу крај но сти ко му ни стич ког и 
ли бе рал ног, јер је са др жао не ке еле мен те оба ова мо де ла, а 
у по ре ђе њу са оста лим со ци ја ли стич ким зе мља ма – оним 
иза „гво зде не за ве се“, ли бе рал ни аспект у ме диј ском си
сте му та да шње Ср би је/Ју го сла ви је био је из ра же ни ји (Mi
lu ti no vić, 2017a: 368). У пе ри о ду 1991–2000. го ди не кон сти
ту и сан је ета ти стич котр жи шни мо дел ме диј ског си сте ма, 
до но ше њем ре пре сив них за ко на ко ји су раз ру ши ли са мо у
прав ни прин цип и омо гу ћи ли вла снич ку ди вер си фи ка ци
ју ме диј ских пре ду зе ћа, и то вра ћа њем нај ве ћих у др жав но 
вла сни штво, с јед не стра не, и осни ва њем ме ди ја у при ват
ном вла сни штву, с дру ге. То су пре вас ход но би ли За кон о 
јав ном ин фор ми са њу и За кон о ра диоте ле ви зи ји ко је је 
до не ла Вла да но ве, ре фор ми са не со ци ја ли стич ке пар ти је, 
1991. го ди не.25 Основ ни не де мо крат ски ка па ци тет ових за
ко на огле дао се у чи ње ни ци да су сво ји на над нај ве ћим и 
нај у ти цај ни јим ме диј ским пре ду зе ћи ма са са мо у пра вних 
ор га ни за ци ја и рад нич ких са ве та вра ће ни у вла сни штво 
др жа ве, чи ме је и си стем јав не ра диоди фу зи је цен тра ли зо
ван и све ин ге рен ци је над упра вља њем Ра диоте ле ви зи јом 

25 Закон о јавном информисању, „Службени гласник РС“, бр. 19/91; 
Закон о радио телевизији, „Службени гласник РС“, бр. 48/91.
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Ср би је са На род не скуп шти не пре не те на Вла ду – укљу чу
ју ћи име но ва ње Управ ног од бо ра, Над зор ног од бо ра и ге
не рал ног ди рек то ра. Овим је оза ко њен др жав нопар тиј ски 
ути цај на уре ђи вач ку по ли ти ку нај ве ћих елек трон ских и 
штам па них ме ди ја, пре тва ра ју ћи их у моћ но оруж је по ли
тич ке бор бе. Ис то вре ме но, не де мо крат ски ме диј ски за ко ни 
у овом пе ри о ду до пу сти ли су вла снич ку ди вер си фи ка ци
ју и осни ва ње ме диј ског тр жи шта. Ме ђу тим, омо гу ћив ши 
на ста нак ве ли ког бро ја при ват них ра дио и те ле ви зиј ских 
ста ни ца без ја сних пра ви ла, про и зве ден је ха ос у етру. По
је ди не за кон ске одред бе би ле су де кла ра тив но де мо крат
ске, док су ме ди ји у прак си би ли ин стру мен та ли зо ва ни 
тр пе ћи стал не при ти ске ра зли чи тих по ли тич ких ак те ра. 
Кри тич ки на стро је ни ме ди ји су тр пе ли сна жну ре пре си ју 
вла сти. Ини ци ја ти ву за де мо кра ти за ци ју ме диј ске сфе ре 
пре ду зи ма ле су уста но ве ци вил ног сек то ра.

Са про ме ном по ли тич ке вла сти у ок то бру 2000. го ди не, 
Ре пу бли ка Ср би ја је сту пи ла у пе ри од све о бу хват не де мо
крат ске транс фор ма ци је дру штва. Ме диј ски си стем је та
ко ђе за ко ра чио у тран зи ци ју, у скла ду са за хте ви ма ме диј
ске по ли ти ке Европ ске уни је, су о чив ши се са иза зо ви ма од 
ко јих мно ги ни су успе шно раз ре ше ни ни у дру штви ма са 
ду жом тра ди ци јом де мо крат ског уре ђе ња. Је дан пра вац 
про ме на за сни вао се на ме ра ма иза ко јих сто ји др жа ва, од
но сно ко је ге не ри шу власт и ње не ин сти ту ци је, а дру ги је 
уте ме љен у рав ни про фе си о нал не транс фор ма ци је за ко ју 
су на дле жне уста но ве ци вил ног сек то ра – ме диј ска удру
же ња и асо ци ја ци је (Mi lu ti no vić, 2016b). 

Хар мо ни за ци ја са европ ским стан дар ди ма 
 
Тран зи ци ја ме диј ског си сте ма Ср би је от по че ла је, да

кле, са за ка шње њем у од но су на зе мље бив шег со ци ја
ли стич ког бло ка ко је су да нас чла ни це Европ ске уни је. 
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Основ ни пред у слов за по кре та ње тран зи ци је оства рен је 
ста вља њем ван сна ге не де мо крат ских прав них ака та на
сле ђе них из прет ход ног пе ри о да. Сле де ћи услов био је да 
на дле жне ин сти ту ци је др жа ве про пи шу, нор ма тив но уо
бли че и оси гу ра ју ме ха ни зме спро во ђе ња про пи са них ме
ра и сле де ћих стан дар да европ ског ре гу ла тор ног окви ра: 
осло ба ђа ње ме ди ја од ути ца ја вла сти, као и дру гих по ли
тич ких аге на са, те фи нан сиј ских и оста лих цен та ра мо ћи; 
спро во ђе ње вла снич ке транс фор ма ци је ме ди ја – при ва
ти за ци ја; уки да ње мо но по ла вла сти над др жав ним ме диј
ским пре ду зе ћи ма; транс фор ма ци ја др жав них ра диоте
ле ви зи ја у ме диј ски мо дел јав не ра диоди фу зи је – ко јим 
упра вља ју ме диј ски про фе си о нал ци и над чи јим ра дом се 
ус по ста вља јав на кон тро ла; уво ђе ње не за ви сних ре гу ла
тор них те ла, ко ји ма се са вла ди них ин сти ту ци ја на ци вил
ни сек тор пре но се на дле жно сти за до де љи ва ње до зво ла за 
еми то ва ње про гра ма и над зор над ра ди о ди фу зним уста но
ва ма, у скла ду са за кон ским усло ви ма и јав ним ин те ре сом, 
и транс па рент но – пу тем јав них кон кур са; спро во ђе ње ме
диј ског плу ра ли зма и ди вер си фи ка ци је про грам ског са др
жа ја; спре ча ва ње не до зво ље не ме диј ске кон цен тра ци је и 
ус по ста вља ње транс па рент но сти вла сни штва над ме ди ји
ма, и уво ђе ње ди ги тал ног еми то ва ња те ле ви зиј ских про
гра ма (Ве ља нов ски, 2009: 366−367). 

До но ше њем за ко на из ме ђу 2002. и 2005. го ди не26 пре
ки ну та је ли ни ја уру ша ва ња ме диј ског за ко но дав ства и 
про јек то ван си стем у ко ји су угра ђе ни одре ђе ни за хте ви 
европ ске ме диј ске по ли ти ке: по кре та ње вла снич ке ди вер
си фи ка ци је ме диј ског тр жи шта; уво ђе ње не за ви сних ре гу
ла тор них те ла (РРА, РА ТЕЛ); транс фор ми са ње др жав них 
ра диоте ле ви зи ја у ме диј ски мо дел јав не ра диоди фузије. 

26 Закон о радиодифузији, „Службени гласник РС“, бр. 42/02; Закон о 
јавном информисању, „Службени гласник РС“, бр. 43/03; Закон о огла
ша ва њу, „Службени гласник РС“, бр. 79/05. 
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По то ње из ме не и до пу не пр вог де мо крат ског ме диј ског за
ко на – За ко на о ра диоди фу зи ји из 2002. г. би ле су ускла
ђи ва не са европ ском Ди рек ти вом о ау диови зу ел ним 
ме диј ским сер ви си ма, у до ме ну: пла ни ра ња и уво ђе ња ди
ги тал ног еми то ва ња те ле ви зиј ских про гра ма; де фи ни са ња 
он лајн ме диј ских услу га; уво ђе ња тер ми на ау диови зу ел на 
ко мер ци јал на ко му ни ка ци ја; пра ви ла да се сви ме ди ји и 
ра ди о ди фу зни сер ви си при др жа ва ју прин ци па зе мље по
ре кла и за шти те плу ра ли зма. На овај на чин оства ре ни су 
пред у сло ви де мо крат ске транс фор ма ци је ме диј ског си сте
ма Ср би је, а о по чет ним ре форм ским ко ра ци ма по зи тив но 
се из ра зи ла Европ ска ко ми си ја у свом из ве шта ју 2009. го
ди не (CO WI, 2010). У прак си је, ме ђу тим, пр ву фа зу тран
зи ци је ме диј ског си сте ма (2000–2014) обе ле жи ло спо ро и 
не кон се квент но оства ри ва ње за ко на. У це ли ни по сма тра
но, при ме на ме диј ских за ко на до не тих у овом пе ри о ду от
кри ва тен ден ци је спре ча ва ња ко ре ни тих про ме на. По чет
не ре форм ске ко ра ке ком про ми то ва ло је кр ше ње за ко на, 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и оба ве зу ју ћих ме ђу на род них 
до ку ме на та, чи ме је ис ка зан не до ста так по ли тич ке, али и 
во ље јед ног де ла ме диј ских про фе си о на ла ца, да се ре фор
ма овог си сте ма спро ве де до след но и це ло ви то. Прак тич не 
по сле ди це ова квог ста ња у пр вој де це ни ји ме диј ске тран
зи ци је су ми рао је вла дин Са вет за бор бу про тив ко руп ци
је, ко ји је у из ве шта ју из 2011. го ди не, као глав не про бле ме 
ме ди ја иден ти фи ко вао: не тран спа рент ност ме диј ског вла
сни штва, еко ном ски ути цај др жав них ин сти ту ци ја на рад 
ме ди ја кроз ра зли чи те ви до ве бу џет ског да ва ња, и про
блем др жав не те ле ви зи је ко ја – ка ко је на ве де но – „де це
ни ја ма уме сто јав ног сер ви са има уло гу сер ви са по ли тич
ких стра на ка и вла да ју ћих ели та“. Овај из ве штај по ка зао 
је не оп ход ност ус по ста вља ња ефи ка сни јих за кон ских ре
ше ња и прав них ин стру ме на та ко ји ће оси гу ра ти њи хо
ву при ме ну у прак си. У ци љу ефи ка сни је ре гу ла ци је, као 
дру ги ко рак ини ци ра но је до но ше ње но вог се та ме диј ских 
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за ко на, ко ји је и усво јен сре ди ном 2014. го ди не.27 Од ових 
за ко на је оче ки ва но да омо гу ће ис ко рак у дру гу, успе шни
ју фа зу ме диј ске тран зи ци је, од но сно да омо гу ће пот пу ну 
ре а ли за ци ју на сле ђе них не о ба вље них по сло ва: 1) за вр ши
ти про цес при ва ти за ци је одн. по вла че ња др жа ве из ме ди
ја; 2) обез бе ди ти транс па рен тост ме диј ског вла сни штва и 
мо де ла фи нан си ра ња; 3) оства ри ти функ ци о нал ну и опе
ра тив ну не за ви сност са мо ре гу ла тор них те ла. У по гла вљу 
ко је сле ди си сте ма ти зо ва ни су глав ни до са да шњи учин ци 
ових по зи тив них за кон ских про пи са у на зна че ним при о
ри те ти ма ме диј ске де мо кра ти за ци је.

При ва ти за ци ја vs. де мо кра ти за ци ја ме ди ја 
у Ср би ји

Иа ко је при ва ти за ци ја ме ди ја прак тич но от по че ла 1991. 
го ди не, она се у то ку 1990их од ви ја ла сти хиј ски, без ја
сних пра ви ла, про и зво де ћи ве ли ки број ма лих ме диј ских 
ку ћа. Др жа ва је у том пе ри о ду за ко ни ма оси гу ра ва ла свој 
фи нан сиј ски и упра вљач ки ути цај над нај ве ћим ра ди о ди
фу зним пре ду зе ћи ма (др жав на те ле ви зи ја) и но вин ским 
ко ма ни ја ма чи ји је осни вач. Др жав ни мо но пол у том де лу 
ме диј ског си сте ма је оспо рен тек по сле по ли тич ких про
ме на 2000. го ди не, до но ше њем но вих ме диј ских за ко на по 
европ ским стан дар ди ма. Вла снич ка транс фор ма ци ја ета
ти стич котр жи шног ме диј ског мо де ла у Ср би ји от по че
ла је за кон ским одред ба ма од 2002. и 2005. го ди не, ко је су 
те жи ле ус по ста вља њу ко ег зи стен ци је вла снич ког мо де ла 
јав не слу жбе, про фит ноко мер ци јал ног и ци вил ног мо де ла 

27 Закон о електронским медијима, „Службени гласник РС“, бр. 83/14; 
Закон о јавним медијским сервисима, „Службени гласник РС“, бр. 
83/14; Закон о јавном информисању и медијима, „Службени гласник 
РС“, бр. 83/14.
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ме диј ских пре ду зе ћа. Про цес по вла че ња др жа ве из ме ди ја 
и при ва ти за ци је ме диј ских пре ду зе ћа у јав ном вла сни штву 
спро во ђен је у не ко ли ко фа за, ду го оп стру и ран ин тер вен
ци ја ма не ме диј ских за ко на и јед ном обу ста вљен одлу ком 
Вла де (2007).28 Ко нач но, кра јем 2015. го ди не спро ве де на је 
при ва ти за ци ја ме ди ја у јав ном вла сни штву, и то на осно
ву се та ме диј ских за ко на из 2014. го ди не (де таљ ни је о то ку 
при ва ти за ци је у To mić, 2015: 177–194).

У Ср би ји функ ци о ни ше мо дел ду ал ног ме диј ског си
сте ма. Од по чет ка 2016. го ди не сви ме ди ји функ ци о ни шу 
као пре ду зе ћа у при ват ном вла сни штву, са из у зет ком два 
јав на ме диј ска сер ви са – Ра диоте ле ви зи ја Ср би је (РТС) и 
Ра диоте ле ви зи ја Вој во ди не (РТВ), и ме диј ских ор га ни за
ци ја чи ји су осни ва чи на ци о нал ни са ве ти на ци о нал них 
ма њи на.29 Фи нан си ра ње јав ног ра ди о ди фу зног сер ви са за
сно ва но је на до при но су ко ри сни ка кроз так су, а де лом се 
осла ња на бу џет ска да ва ња и ко мер ци јал не при хо де.30 Ме
диј ска ре гу ла ти ва у пер спек ти ви не од ба цу је мо гућ ност 
да др жа ва фи нан сиј ски по ма же ме ди је, при че му ова кво 
опре де ље ње не им пли ци ра ну жно „по вра так“ др жа ве у ме
ди је као кон тро ло ра, ни ти озна ча ва вас по ста вља ње др жав
ног ин тер вен ци о ни зма. 

Про це њу је се да у Ср би ји укуп но ра ди ви ше од 1.000 
ме ди ја. На дан 30. 6. 2014. го ди не, у Ре ги стру ме ди ја при 
Аген ци ји за при вред не ре ги стре (АПР) би ло је еви ден ти ра
но укуп но 1.319 ме ди ја, али до по чет ка 2016, је дан број ме
ди ја је обри сан из Ре ги стра услед њи хо ве пре ре ги стра ци је 
и при ва ти за ци је. Пре ци зан број да нас је те шко одреди ти, 

28 Закон о главном граду (2007), Закон о локалној самоуправи (2007), 
Закон о националним саветима националних мањина (2009) и 
Закључак Владе РС 05, бр. 0238988/2007 објављен 27. 12. 2007.
29 Закон о јавном информисању и медијима, „Службени гласник РС“, 
бр. 83/14, чл. 16 ст. 13.
30 Закон о јавним медијским сервисима „Службени гласник РС“ бр. 
83/2014, чл. 36 и За кон о кон тро ли др жав не по мо ћи, „Слу жбе ни гла
сник РС“, бр. 51/09, чл. 3.
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бу ду ћи да су ме ђу соб но не у скла ђе ни јав но до ступ ни по да
ци Ре ги стра ме ди ја АПР и Ре гу ла тор ног те ла за елек трон
ске ме ди је (РЕМ), а АПР још увек еви ден ти ра по је ди на јав
на гла си ла ко ја су пре ста ла да по сто је. 

Ко су вла сни ци ме ди ја у Ср би ји? Пр ви ино стра ни фон
до ви ко ји су по чет ком 2000их го ди на ушли у срп ске ме ди је 
би ли су МДЛФ (Me dia De ve lop ment Lo an Fund), ВАЦ (West
de utsc he All ge me i ne Ze i tung) и „Рин ги јер Ак сел Сприн гер“ 
(Rin gi er Axel Sprin ger). Ме ђу тим, да нас не по сто је пре ци зни 
по да ци о то ме ко су вла сни ци ме ди ја у Ср би ји. Го ди не 2011. 
вла сни штво ни је би ло транс па рент но код 18 од 30 узор ко
ва них ме ди ја, а 2015. уо че но је пот пу но транс па рент но вла
сни штво са мо код 23 од укуп но 50 нај у ти цај ни јих ме ди ја. 
За па же но је да у ви ше од 50 од сто нај ве ћих ме ди ја у Ср би
ји као (су)вла сни ци фи гу ри ра ју прав на ли ца ре ги стро ва
на у ОФЦ зе мља ма (Offs ho re Fi nan ci al Cen ter) ко је га ран
ту ју тај ност по да та ка о по сло ва њу. Крај ње пра ве вла сни ке 
че сто је не мо гу ће иден ти фи ко ва ти јеr су они ма ски ра ни 
иза ком па ни ја ре ги стро ва них на адре са ма адво кат ских и 
кон сул тант ских ку ћа ко је оба вља ју опе ра тив не по сло ве за 
ра чун сво јих кли је на та. У те ле ви зиј ском го сто ва њу 2010. 
го ди не, на при мер, срп ски би зни смен је ус твр дио да лич
но рас по ла же вла сни штвом над про вла ди ним но вин ским 
пре ду зе ћем „Ве чер ње но во сти“, док су зва нич но би ле ре
ги стро ва не ком па ни је из Ау стри је и са Ки пра.31 Уплив ка
пи та ла се при кри ва и лан цем про да је одн. усло жња ва њем 
вла снич ке струк ту ре. 

Срп ски за ко ни се и да ље не ба ве на аде ква тан на чин 
мо гу ћом ко ли зи јом из ме ђу ин те ре са скри ве них вла сни ка 
ме ди ја и јав ног ин те ре са. За кон о јав ном ин фор ми са њу из 
2014. је флек си бил ни ји у по гле ду об је ди ња ва ња ме ди ја у 
од но су на прет ход не ак те. Пре ма овом за ко ну (чл. 45 ст. 2) 

31 „Беко: Ја сам власник Новости“, Између редова, емисија ТВ Б92, но
вем бар 2010, https://www.youtube.com/watch?v=CVya_5QtMQs
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омо гу ће но је да је дан вла сник по се ду је удео у две или ви
ше те ле ви зи ја са на ци о нал ном фре квен ци јом, а вла сни
штво над елек трон ским ме ди ји ма се огра ни ча ва на укуп ни 
удео слу ша но сти, од но сно гле да но сти у зо ни по кри ва ња 
до 35%. На осно ву ове одред бе омо гу ће на је кон цен тра ци
ја ино стра ног вла сни штва те ле ви зи ја са на ци о нал ним по
кри ва њем „Пр ва“ и „Б92“. Удео ино стра ног ка пи та ла ни је 
огра ни чен по себ ним одред ба ма.32 Пи та ња кон цен тра ци је 
вла сни штва су у на дле жно сти оп штег За ко на о за шти ти 
кон ку рен ци је, ко ји не раз ра ђу је пре ци зно спек тар зна чај
них пи та ња, од транс па рент но сти и фор мал ног вла сни
штва над ме ди ји ма, до од но са са спон зо ри ма, до ба вља чи
ма и свој стви ма тзв. по ве за ног ли ца. До дат ни про блем је 
у то ме што је Вла да пре у зе ла на се бе пре ши ро ка овла шће
ња да одлу чу је о усло ви ма и на чи ну пре но са ка пи та ла без 
нак на де стра те шком парт не ру (би ло до ма ће би ло стра но 
прав но ли це) у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је под
сти цај ин ве сти ци ја.33 

Не тран спа рент ност ме диј ског вла сни штва је је дан од 
нај ве ћих про бле ма. То је чи ње ни ца ко ју је утвр дио Са вет 
за бор бу про тив ко руп ци је и мо же се по твр ди ти уви дом 
у Ре ги стар јав них гла си ла при Аген ци ји за при вред не ре
ги стре. Ре ги стар пред ста вља цен тра ли зо ва ну елек трон ску 
ба зу по да та ка о ме ди ји ма и до при нео је бо љем уви ду јав
но сти у вла снич ку струк ту ру ме ди ја, ко ја је у прет ход ном 
пе ри о ду би ла ско ро пот пу но оне о мо гу ће на. Овај ре ги стар 
је по стао функ ци о на лан тек фе бру а ра 2015. го ди не. Ме ђу
тим, Ре ги стар ни је омо гу ћио јав но сти да стек не пот пу но 
транс па рен тан увид у ме диј ско вла сни штво због то га што 
се у Ре ги стру, по За ко ну, као фор мал ни осни ва чи и вла сни
ци ме ди ја упи су ју прав на ли ца из ОФЦ зе ма ља, чи ји пра ви 

32 Закон о јавном информисању и медијима, „Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 
чл. 21, Закон о приватизацији, „Сл. гласник РС“, бр. 83/14, чл. 12. 
33 Закон о приватизацији, „Сл. гласник РС“, бр. 83/14, чл. 65.
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иден ти тет оста је скри вен. За кон о јав ном ин фор ми са њу и 
ме ди ји ма из 2014. по ку шао је да до при не се транс па рент но
сти та ко што је про ши рио вр сте по да та ка ко је ће Ре ги стар 
ме ди ја са др жа ти. На при мер, уве ден је за хтев да се у Ре ги
стру еви ден ти ра ју по да ци „о прав ним и фи зич ким ли ци
ма ко ја не по сред но или по сред но има ју ви ше од 5% уде ла 
у осни вач ком ка пи та лу из да ва ча (...)“34. Ме ђу тим, Са вет за 
бор бу про тив ко руп ци је је ис тра жио да се у прак си до га
ђа да ак ци о на ри са ма ње од зва нич но ре ги стро ва них 5% 
уде ла у вла снич кој струк ту ри ме диј ског пре ду зе ћа у ње му 
са мо стал но вр ше кон тро лу уре ђи вач ке по ли ти ке и упра
вља ју фор мал ним са ста вом ме наџ мен та (Sa vet za bor bu pro
tiv ko rup ci je, 2015: 10). Ово је мо гу ће упра во за хва љу ју ћи 
чи ње ни ци да се се пра ви вла сни ци че сто не упи су ју у ре
ги стар, ни ти се упи су је увек та чан про це нат де о ни ца, већ 
се они скри ва ју иза зва нич но при ја вље них „shell“ и „front“ 
ком па ни ја,35 а у прак си упра вља ју ме диј ским пре ду зе ћи ма 
на осно ву не фор мал них тај них до го во ра ко је скла па ју са 
сво јим парт не ри ма у сфе ри при вре де и по ли ти ке. Уко ли ко 
оста ју ано ним ни по је дин ци и гру пе ко ји фак тич ки упра
вља ју ме диј ским пре ду зе ћем тј. ако су омо гу ће не њи хо ве 
тај не по слов не и по ли тич ке спре ге, то ума њу је де мо крат
ски по тен ци јал ме диј ског си сте ма (Ми лу ти но вић, 2016а).

Не до след ност и тро мост ре форм ског про це са по сле 
2000. го ди не про и зво де ути сак то ле ри са не не тран спа рент
но сти ме диј ског вла сни штва. Спро ве де на при ва ти за ци ја 
ме диј ских пре ду зе ћа ни је до ве ла до ме диј ског плу ра ли зма 
јер у дру штву ни су за жи ве ли ме ха ни зми ко ји ма се га ран
ту је за шти та јав ног ин те ре са кроз транс па рент ност вла
сни штва и ефи ка сну кон тро лу ме диј ске кон цен тра ци је. 
У овој обла сти и да ље су уко ре ње ни ин те ре си по сед ни ка 

34 Закон о јавном информисању и медијима, „Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 
чл. 39. 
35 Идентитет правог власника чува се преко тзв. истуреног лица (front) 
компаније, која као шкољка чува бисер (shell). 
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круп ног ка пи та ла и по ли тич ке мо ћи, а део струч не јав но
сти је за бри нут ин ди ци ја ма да је у вла сни штву по је ди них 
ме ди ја у Ср би ји ле га ли зо ван ка пи тал сум њи вог по ре кла. 

А ко је су кључ не по сле ди це ра зи ла же ња ин те ре са из ме
ђу ме диј ског вла сни штва и јав но сти у са вре ме ној Ср би ји? 
У усло ви ма про ду бље них еко ном ских и дру штве них кри за 
по след њих го ди на, уло га ме ди ја да слу же јав ном ин те ре су 
по ста је угро же на пар ци јал ним ин те ре си ма њи хо вих фи
нан си је ра. Тр жи ште огла ша ва ња у Ср би ји по ка зу је тен ден
ци ју опа да ња од по чет ка еко ном ске кри зе 2008. го ди не и, са 
го ди шњом вред но шћу ма њом од 170 ми ли о на евра, јед но 
је од си ро ма шни јих у Евро пи (Bro ćić, 2014). Да би оп ста ли 
на тр жи шту, ме ди ји сво је са др жа је не рет ко при ла го ђа ва ју 
про фит ним оче ки ва њи ма фи нан си је ра и ни жем уку су пу
бли ке. У та квим окол но сти ма мар ке тин шке аген ци је ко је 
по сре ду ју из ме ђу масме ди ја и огла ши ва ча, обим и кон
ти ну и тет са рад ње усло вља ва ју кур сом уре ђи вач ке по ли
ти ке и та ко по ста ју зна ча јан ар би тар у (не)де мо крат ском 
струк ту ри ра њу јав не сфе ре. Бор ба за фи нан сиј ску до бит 
во ди ка ујед на ча ва њу ме диј ских са др жа ја. Оно је по сле ди
ца те жње де ла ме ди ја да кроз та бло и ди за ци ју и сен за ци о
на ли зам као ко мер ци јал но нај про фи та бил ни је са др жа је, 
за до во ље оче ки ва ња нај ши ре пу бли ке. Ана ли за са др жа ја 
у ко мер ци јал ним ме ди ји ма по ка зу је не ко ли ко до ми нант
них пла но ва: не сре ће пред ста вље не мно штвом би зар них 
де та ља; на ме тљи во за сту пље не лич но сти ко је па жњу при
вла че вул гар ним и ба нал ним ка рак те ри сти ка ма; стиг ма ти
зо ва ње по ли тич ких про тив ни ка у ат мо сфе ри лин ча ко ја не 
до пу шта при ме рен ефе кат де ман ти ја. Ште та ко ја се на овај 
на чин при чи ња ва де мо крат ском ка па ци те ту јав но сти и ме
диј ској кул ту ри је ве ли ка: гра ђа ни се не снаб де ва ју објек
тив ним чи ње ни ца ма на ко ји ма се за сни ва ком пе тент ност 
у про це њи ва њу и одлу чи ва њу, већ се до во де у за блу ду, а 
њи хо ва па жња се оку пи ра за ме ном озбиљ них, зна чај них 
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и чи ње нич них по ру ка – не по у зда ним и ба нал ним (Ми лу
ти но вић, 2016б: 531). 

Про и зла зи па ра докс да је кон ку рент ност на ли бе ра ли
зо ва ном ме диј ском тр жи шту у Ср би ји учи ни ла су прот но 
од оче ки ва ног под сти ца ња ква ли те та ме ди ја. Дру штво се 
су о ча ва са не га тив ним по сле ди ца ма трет ма на ме диј ског 
про и зво да као ро бе чи ја је про и звод ња усред сре ђе на на 
уве ћа ње про фи та. Вред ност ме диј ских про и зво да ко ја се 
ме ри ве ли чи ном пу бли ке од но сно огла ши ва ча и ши ри ном 
дру штве ног или по ли тич ког ути ца ја ни је ком па ти бил на 
са извор ном функ ци јом ме ди ја да ин фор ми ше, обра зу
је (и за ба ви) пу бли ку, ни ти ко ре спон ди ра са нор ма тив
ним на че лом дру штве не од го вор но сти ме ди ја. У прак си 
се по ка за ло да кон сти ту и са ни мо дел ме диј ског си сте ма не 
га ран ту је усло ве за де мо крат ску јав ну ра спра ву и оства
ри ва ње јав ног ин те ре са. Не ко ли ко ути цај них ме диј ских 
пре ду зе ћа во ди јав не об ра чу не кроз дис кре ди то ва ње по
је ди них дру штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја или лич
но сти, нај че шће пла си ра њем из ми шље них ин фор ма ци ја и 
ма што ви тих те о ри ја за ве ре, по вер љи вих по да та ка из тзв. 
ано ним них изво ра или пак по ли циј ских, ту жи лач ких и 
суд ских пред ме та. Њи хо ва про фит на и по ли тич ка мо ти
ва ци ја де гра ди ра дру штве ну функ ци ју ме ди ја, ква ли тет 
ме диј ског си сте ма у це ли ни и ње гов ка па ци тет за де мо
кра ти за ци ју дру штва. 

Уло га ме ди ја као кон тро ло ра де мо крат ских про це са до
дат но је дис кре ди то ва на ка да се вла сни ци ме диј ских пре
ду зе ћа на ла зе у по ло жа ју ве ли ких по ре ских ду жни ка. Не ки 
од ви со ко ти ра жних ин фор ма тив них ли сто ва и ко мер ци
јал них те ле ви зи ја са нај ви шим реј тин гом у Ср би ји су го ди
на ма у овом по ло жа ју, што отва ра про стор за спе ку ла ци је 
и не по ве ре ње. Осим што се не га тив но одра жа ва на при
вред ни си стем др жа ве, по ре ска не ди сци пли на об ве зни ка 
у ме диј ској де лат но сти иден ти фи ко ва на је као фак тор ко ји 
на ру ша ва са мо стал ност и де мо крат ски ка па ци тет ме ди ја. 
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За шти та на че ла де мо крат ске јав не ра спра ве и ин те ре
са јав но сти у обла сти ин фор ми са ња по ве ре на је не за ви
сним ре гу ла то ри ма: Ре гу ла тор но те ло за елек трон ске ме
ди је (РЕМ)36, Ре пу блич ка аген ци ја за те ле ко му ни ка ци је 
(РА ТЕЛ) и Са вет за штам пу. Под се ћа ња ра ди, ре гу ла тор
ни ор га ни у ме ди ји ма мо гу би ти кон вер гент ни, пот пу но 
не за ви сни или кон тро ли са ни од стра не др жа ве. Ако је за
ко ном ре гу ла тор но те ло опре де ље но као не за ви сно, он да 
то оба ве зу је на уки да ње по ли тич ког ути ца ја у сек то ру ме
ди ја. Ре гу ла то рим те ли ма у Ср би ји је фор мал но по ве рен 
ши рок спек тар пи та ња де мо крат ске и про фе си о нал не ар
ти ку ла ци је ин те ре са у ме диј ској сфе ри, чи ме су фор мал но 
за до во ље ни за хте ви европ ских стан дар да. За кон де кла ри
ше функ ци о нал ну и фи нан сиј ску не за ви сност ре гу ла то
ра – ка ко од др жав них ор га на и ор га ни за ци ја, та ко и од 
пру жа ла ца ме диј ских услу га и опе ра то ра. Ме ђу тим, ре гу
ла тор на те ла у срп ским ме ди ји ма ка рак те ри ше па сив ност 
у спро во ђе њу на дле жно сти и сла бе ин ге рен ци је у обла сти 
ка зне не по ли ти ке. Са вет за бор бу про тив ко руп ци је оспо
ра ва кре ди би ли тет овог ре гу ла то ра, због – ка ко се на во ди 
– ве ли ких по ли тич ких и при ти са ка ин те ре сних гру па ко ји
ма је Аген ци ја од осни ва ња изло же на, не у спе ха у кон тро ли 
еми те ра и не до стат ка ин ци ја ти ве за про ве ра ва ње мо гу ће 
ме диј ске кон цен тра ци је из ван зва нич них до ку мен то ва них 
изво ра ко ји ма су је снаб де ва ли еми те ри.

Чи ње нич ко ста ње је та кво да да нас јав ност у Ср би ји 
не са мо да не рас по ла же по у зда ним по да ци ма о вла сни ци
ма ме диј ских пре ду зе ћа, већ не ма ни ре ле вант на са зна ња 
о кри те ри ју ми ма одлу чи ва ња при ли ком су фи нан си ра ња 
ме ди ја из про гра ма др жа ве и ино стра них фон до ва. Про
це ду ре рас по де ле ин ве сти ци о них сред ста ва из Европ ске 
уни је су се по ка за ле као не тран спа рент не и при ви ле го ва
не (Аран ђе ло вић, 2016). На осно ву све га на ве де ног те шко 

36 Бивша Републичка радиодифузна агенција (РРА).



130 Медијска политика и пракса – европа и србија

је за кљу чи ти да је у Ср би ји за жи вео функ ци о на лан ме диј
ски плу ра ли зам. Упр кос бро ју ме ди ја по ко јем је Ср би ја 
ли дер у ре ги о ну и њи хо ве струк тур не и вла снич ке раз но
ли ко сти, пу бли ци ни је пру же на ствар на мо гућ ност из бо ра 
кроз по ну ду про грам ски ди вер си фи ко ва них са др жа ја ко ји 
одра жа ва ју раз но ли ке вред но сти, ин те ре се, иде је и ста во
ве нај ши ре за јед ни це. На про тив, мо же се иден ти фи ко ва ти 
не ко ли ко фак то ра сла бље ња ква ли те та ме ди ја у тран зи ци
о ној Ср би ји: пре до ми на ци ја про фит них ин те ре са на тзв. 
сло бод ном ме диј ском тр жи шту; по ли тич ки ути ца ји ко ји 
угро жа ва ју по ље кри тич ког дис кур са и под сти чу по раст 
ау то цен зу ре; уплив ПР ин ду стри је у обли ко ва ње ме диј
ских са др жа ја ко јим се мар ги на ли зу је ис тра жи вач ки при
ступ; осла бљен еко ном ски и со ци јал ни по ло жај ме диј ских 
рад ни ка; не а де ква тан обра зов ни си стем. На ро чи ти про
блем пред ста вља сла бље ње дру штве ног и про фе си о нал ног 
ста ту са но ви на ра у ова квом си сте му, јер ло ши усло ви њи
хо вог ра да ди рект но ути чу на опа да ње ква ли те та ме ди ја. 
Кон ку рент ност и бр зи на про и зво ђе ња и еми то ва ња ве сти 
на ра зли чи тим он лајн плат фор ма ма скра ћу ју вре ме не оп
ход но за ве ро до стој ну про ве ру чи ње ни ца и изво ра, али и 
на ме ћу оба ве зу но ви на ра да „уни вер за ли зу је“ сво је спо соб
но сти ин тер пре ти ра ња раз но род них обла сти дру штве ног 
жи во та (еко но ми ја, кул ту ра, по ли ти ка…), док са мо стал
но оба вља и раз но ли ке тех нич ке по сло ве (сни ма те ља, фо
то гра фа, тех нич ког уред ни ка…), у усло ви ма ре ду ко ва них 
ма те ри јал них и људ ских ре сур са (Klja jić, 2014: 89). Са мо
стал ност но ви на ра угро же на је пот пла ће но шћу, омо гу ће
ном не од го ва ра ју ћим уго во ри ма у ко ји ма је из нос ме сеч не 
за ра де не рет ко не пре ци зи ран и не по сто ја њем ко лек тив ног 
уго во ра. У ок то бру 2017. го ди не, пред сед ник Европ ске фе
де ра ци је но ви на ра оце нио је да усло ве за рад но ви на ра у 
Ср би ји, по ред пот пла ће но сти, ка рак те ри ше изло же ност 
ра зли чи тим при ти сци ма, уз не ми ра ва њу, мал тре ти ра њу 
и прет ња ма, о че му све до чи чи ње ни ца да је чак два на ест 
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на па да на но ви на ре у Ср би ји еви ден ти ра но на плат фор ми 
Са ве та Евро пе о ме ди ји ма (Da nas On li ne, 2017).

Ка да је реч о сло бо ди ме ди ја у Ср би ји, она се ме ри ра
зли чи тим ин ди ка то ри ма и го ди на ма уна зад бе ле жи пад 
ин дек са. У из ве шта ју Фри дом ха у са за 2016. го ди ну Ср би ја 
је по зи ци о ни ра на у ранг зе ма ља са де ли мич но сло бод ним 
ме ди ји ма, на шав ши се у дру штву дру гих др жа ва За пад
ног Бал ка на (из у зев Ма ке до ни је, ко ја има ло ши ји ста тус) 
и не ких ме ди те ран ских зе ма ља. На гло бал ној ска ли Ср би
ја је за бе ле жи ла пад од не ко ли ко по е на у од но су на 2015. 
го ди ну, ка да је би ла по зи ци о ни ра на на 87. ме сту, што ју је 
у том тре нут ку свр ста ло ме ђу 19 зе ма ља са нај ве ћим па
дом сло бо де ме ди ја. При ме ра ра ди, на ис тој ли сти, Ср би ја 
је 2010. го ди не за у зи ма ла 72. ме сто од укуп но 196 зе ма ља, 
на осно ву че га је оце ње на та ко ђе као де ли мич но сло бод на 
зе мља ка да су ме ди ји у пи та њу. Ис те го ди не (2010), „Ре пор
те ри без гра ни ца“ су сло бо ду ме ди ја у Ср би ји ран ги ра ли 
на 85. ме сто ме ђу 178 др жа ва. Го ди не 2012. је оце ње но да у 
Ср би ји по сто ји не про бле ма тич на и при мен љи ва за кон ска 
за шти та са мо за сле де ћа 4 од укуп но 17 ин ди ка то ра Са ве та 
Евро пе за ме ди је у де мо кра ти ји: сло бо да ула ска у но ви нар
ску про фе си ју, раз дво је ност уче шћа у из вр шним ор га ни ма 
вла сти од про фе си о нал ног оба вља ња ме диј ских по сло ва, 
сло бо да при сту па ин тер не ту и огра ни че ност пра ва ме ди ја 
на ек склу зив но из ве шта ва ње (Ma tić, 2012). 

На не по вољ не трен до ве ука зу ју из ве шта ји Европ ске 
ко ми си је и Европ ског пар ла мен та, у окви ру ре дов ног го
ди шњег мо ни то рин га по гла вља 10 (Ин фор ма ци о но дру
штво и ме ди ји). У Из ве шта ју Европ ске ко ми си је о на прет ку 
за 2016, на ве де но је да је Ср би ја уме ре но при пре мље на у 
овим обла сти ма (ЕК, 2016). Из ве штај бе ле жи да је по стиг
нут из ве стан на пре дак усва ја њем За ко на о ин фор ма ци о ној 
бе збед но сти (ја ну а ра 2016). Иа ко је за кон ски оквир 2014. 
го ди не про јек то вао ме ре за ефи ка сни ју ин сти ту ци о нал ну 
за шти ту сло бо де из ра жа ва ња и сло бо де ме ди ја, по ка зано 
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је да се но ве ме ре још увек у пот пу но сти не спро во де. Ко
ми си ја упу ћу је на не оп ход ност да се раз ја сни и ускла ди са 
по зи тив ним про пи си ма прав ни ста тус но вин ске аген ци је 
ТАНЈУГ и обез бе ди опе ра тив на не за ви сност Ре гу ла тор не 
аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је (ЕК, 2016).

Опи са ни трен до ви ни су ек склу зив но обе леж је ме диј ске 
прак се у Ср би ји, већ су за сту пље ни и у ши рем ме диј ском 
пеј за жу За пад ног Бал ка на, на шта ука зу је ово го ди шњи из
ве штај Европ ског пар ла мен та, ко ји је об ја вљен уо чи 3. ма ја, 
Свет ског да на сло бо де ме ди ја. У до ку мен ту под на сло вом 
„За пад ни Бал кан – Трен до ви сло бо де ме ди ја у 2017“ оце
ње но је да сло бо да ме ди ја у ре ги о ну ни је пот пу на и да на то 
ука зу ју сле де ћи ин ди ка то ри: ло ше спро во ђе ње по сто је ћих 
за ко на, кли јен те ли зам, по ли ти за ци ја и ко руп ци ја, као и 
не до вољ на по ли тич ка во ља да се про мо ви ше ме диј ски плу
ра ли зам и не за ви сност. Ме диј ско за ко но дав ство у зе мља ма 
За пад ног Бал ка на је оце ње но као при лич но ускла ђе но са 
стан дар ди ма ЕУ, ме ђу тим, уо чен је про блем не спро во ђе ња 
про пи са, што ге не ри ше окру же ње ко је ни је по год но за пот
пу но оства ри ва ње сло бо де ме ди ја. У чи та вом ре ги о ну је 
за сту пље на ау то цен зу ра но ви на ра, на во ди се у Из ве шта ју. 
Ква ли тет но ис тра жи вач ко но ви нар ство је сто га оте жа но, 
а рас про стра ње на је та бло и ди за ци ја. Као фор ме при ти ска 
иден ти фи ко ва ни су ме ша ви на ни ских при ма ња, сла бе си
гур но сти по сла и рад без уго во ра (ЕП, 2017).

* * *

Од но си из ме ђу по ли ти ке и ме ди ја у срп ској прав ној 
ре гу ла ти ви и јав ном дис кур су по сле 2000. го ди не по че
ли су да ево лу и ра ју у прав цу де мо кра ти за ци је, али ни по
сле уво ђе ња де мо крат ских за ко на пар ци јал ни по ли тич
ки и фи нан сиј ски ин те ре си још увек ни су укло ње ни из 
обла сти ме ди ја. Ис под де кла ра тив ног и ма ни фест ног пла
на де мо крат скотр жи шне ме диј ске по ли ти ке не рет ко се 
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при кри вају ра зли чи ти по ли тич ки или по слов ни ин те ре си 
по је ди на ца као прет ња да јав ни ин тер ес бу де угро жен пар
ци јал ним. Ис ку ство пост пе то ок то бар ске тран зи ци о не Ср
би је по ка зу је да суд би на за кон ских ре ше ња у нај ве ћој ме ри 
за ви си од по ли тич ке во ље да се про пи са не нор ме спро во де. 
Успе шна де мо крат ска ре фор ма ме диј ског си сте ма мо гу ћа 
је је ди но уко ли ко се спро во ди на на чин ко ји је одр жив у 
пост со ци ја ли стич ком дру штву. То зна чи да се европ ски 
стан дар ди мо ра ју им пле мен ти ра ти на на чин ко ји оси гу
ра ва њи хо ву при ме њи вост, уз и ма ју ћи у об зир до стиг ну ти 
ни во дру штве ног ра зво ја, де мо крат ске ка па ци те те ин сти
ту ци ја, и сва ка ко, ува жа ва ју ћи спе ци фич не дру штве не, 
кул тур не по тре бе и тра ди ци ју. При ме ње ни мо дел гур нуо је 
у ме диј ски ква зи ли бе ра ли зам не спрем но дру штво са крх
ким ин сти ту ци ја ма де мо крат ског по рет ка и кул ту ром со
ци ја ли стич ког са мо у пра вља ња. На рас по ла га њу су би ли 
ре форм ски по у зда ни ји и со ци јал но одр жи ви ји на чи ни да 
др жав ни ка пи тал иза ђе из вла снич ке струк ту ре ме ди ја, 
кроз по сте пе но уса гла ша ва ње тр жи шних сна га и про фит
не мо ти ва ци је са ши рим дру штве ним и по ли тич ким ин
те ре си ма. Ово је је дан од мо гу ћих од го во ра на пи та ње, за
што – упр кос успе шној хар мо ни за ци ји са прав ним ак ти ма 
ЕУ – истин ску ме диј ску тран зи ци ју у Ср би ји ка рак те ри ше 
спо рост и не кон се квент ност. По ред пу ке не спрем но сти да 
се про пи са ни стан дар ди спро во де, не тре ба за бо ра ви ти и 
не га ти ван ути цај еко ном ске кри зе на овај про цес, али то 
пи та ње за хте ва по себ ну об ра ду, као што би би ло за ни мљи
во про сту ди ра ти одво је но и ути цај тра ди ци је и по ли тич
ке кул ту ре на ме диј ску тран зи ци ју у бу ду ћим ра до ви ма. 

На овом ни воу ис тра жи ва ња мо же мо да за кљу чи мо да 
де мо крат ски по ли тич ки на пре дак из ра жен кроз ре фор
му ме диј ске ре гу ла ти ве пре ма европ ским стан дар ди ма, 
ни је уна пре дио ме диј ску кул ту ру у ме ри оче ки ва ња ко
је је има ла де мо крат ска јав ност у Ср би ји. Ста ње ме ди ја у 
Ср би ји у одре ђе ној ме ри ко ре спон ди ра са тран зи ци оним 
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искустви ма пост со ци ја ли стич ких зе ма ља ко је су да нас чла
ни це Европ ске уни је. У њи ма су ди рект ни ути ца ји др жа ве 
на ме диј ски си стем по сте пе но ре ду ко ва ни, али су ме диј ску 
сфе ру обу хва ти ле гло бал не кор по ра ци је, што је до ве ло до 
по сле ди це да је у не ким де мо крат ским дру штви ма мо но пол 
др жа ве за пре тио да бу де за ме њен мо но по лом транс на ци
о нал ног ка пи та ла. У ње му за сту пљен прин цип кор по ра
тив ног но ви нар ства је ште тан за плу ра ли зам јав не сфе ре 
и истин ску сло бо ду ме ди ја. Без об зи ра на то ко је вла сник 
ка пи та ла, прин ци пи ин стру мен та ли за ци је и мер кан ти
ли за ци је ме диј ског тр жи шта до во де до еро зи је де мо кра
ти је. Сло бо да ме диј ских са др жа ја се че сто ин тер пре ти ра 
као сло бо да од етич ких огра ни че ња. У Ср би ји до ми на ци ју 
на ме диј ском тр жи шту пре у зи ма ју ком па ни је чи је је вла
сни штво не тран спа рент но. У та квом окру же њу сло бод ни 
и не за ви сни ме ди ји де лу ју као уто пи стич ки иде ал. Шта 
се де ша ва са пу бли ком? Гра ђа ни оста ју изо ло ва ни из ван 
ин те ре сних струк ту ра ко је гра де по је ди ни ме диј ски вла
сни ци и по ли тич ки фак то ри, што ге не ри ше кри зу де мо
крат ске јав не ра спра ве. Де мо крат ски про цес се оту ђу је од 
ба зе – де мо са. 

Ме ђу тим, од го вор ност за уна пре ђи ва ње ме диј ске сфе
ре ни је сво дљи ва на по ли тич ки фак тор. Она за ви си и од 
ме диј ских по сле ни ка и њи хо ве одлуч но сти да де ла ју у 
скла ду са нај ви шим за хте ви ма и стан дар ди ма про фе си
је. Та ко ђе, и од ци вил ног сек то ра у Ср би ји се оче ку је да 
рев но сни је спро во ди сво је на дле жно сти над по што ва њем 
етич ких и про фе си о нал них ко дек са но ви на ра.



2.3. МЕ ДИ ЈИ, ЕВРО ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ 
И НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕР ЕС РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Ре пу бли ка Бо сна и Хер це го ви на је чла ни ца Са ве та 
Евро пе од 2002. и пот пи сни ца Спо ра зу ма о ста би ли за
ци ји и при дру жи ва њу од 2008. го ди не, чи ме се при ми ла 
оба ве за да спро во ди де фи ни са ни оквир за им пле мен та
ци ју ре фор ми у про це су евро ин те гра ци ја. Од 15. фе бру а ра 
2016, ка да је пред се да ва ју ћи Пред сед ни штва БиХ под нео 
Са ве ту ЕУ за хтев за члан ство, Бо сна и Хер це го ви на је у 
оче ки ва њу ста ту са кан ди да та. У сво јим го ди шњим из ве
шта ји ма Европ ска ко ми си ја оце њу је да је ин сти ту ци о нал на 
струк ту ра БиХ не функ ци о нал на и по дло жна раз но ли ком 
ту ма че њу, што ре форм ски про цес чи ни ком пли ко ва ним и 
успо ре ним (ЕК, 2011: 41–47); си ту а ци ја у зе мљи је опи са на 
као ло ша и ха о тич на услед не до стат ка за јед нич ке ви зи је у 
др жа ви (ЕC, 2013: 19–20), док се 2016. го ди не на пре дак оце
њу је као „одре ђе ни ни во при пре мље но сти у по гле ду пра ва 
на сло бо ду из ра жа ва ња“ (ЕК, 2016).

У Уста ву БиХ је одре ђе на као „де мо крат ска др жа ва ко ја 
функ ци о ни ше у скла ду са за ко ном и на осно ву сло бод них 
и де мо крат ских из бо ра“.37 Деј тон ски ми ров ни спо ра зум 
(1995) га ран ту је ви сок сте пен са мо стал но сти за оба ен ти
те та. Сло же на ин сти ту ци о нал на струк ту ра и ет нич коте
ри то ри јал на по де ље ност дру штва на три кон сти ту тив на 

37 Amandman I, čl. 1 st. 2 Ustavа Bosne i Hercegovine, Aneks IV Opšteg 
ok vir nog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i „Sl. glasnik BiH“, br. 
25/2009.
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на ро да БиХ одра жа ва се на пла ну ме диј ског си сте ма. Јав на 
сфе ра је по де ље на по ет нопо ли тич ким за јед ни ца ма чи ји 
ин те ре си упра вља ју из ра дом за кон ских пре дло га у обла
сти ме ди ја. Зва нич ни ци из Европ ске уни је фраг мен ти ра ни 
си стем кре и ра ња по ли ти ка пре по зна ју као је дан од кључ
них фак то ра успо ра ва ња БиХ на пу ту евро ин те гра ци ја и 
под сти чу при ступ „це ло ви те вла де“. Сто га су ме диј ске ини
ци ја ти ве Ре пу бли ке Срп ске, ко је се опи ру цен тра ли за ци
ји, не рет ко пред мет кри ти ка зва нич ни ка ЕУ. По ред то га, 
Европ ска ко ми си ја скре ће па жњу на по ли тич ке, ин сти ту
ци о нал не и еко ном ске при ти ске на ме ди је у БиХ, по ја ву за
стра ши ва ња но ви на ра, фи нан сиј ску не ста бил ност јав ног 
РТВ сер ви са и не до ста так транс па рент но сти вла сни штва 
над ме ди ји ма. 

Од ли ке ме диј ског дис кур са 
и про цес евро пе и за ци је

Трен до ви при ва ти за ци је и ко мер ци ја ли за ци је ме диј
ског сек то ра у Ре пу бли ци Срп ској ре зул ти ра ли су пре ко
мер ним умно жа ва њем ме ди ја, те се оце њу је да је њи хов 
број у дис про пор ци ји са бро јем ста нов ни ка (Te ša no vić, 
2014: 9). У Бо сни и Хер це го ви ни и Ре пу бли ци Срп ској де
лу ју: 44 ре ги стро ва не те ле ви зиј ске ста ни це, три јав на РТВ 
сер ви са, ви ше од 140 ра диоста ни ца, 9 днев них но ви на и 
ви ше од 100 ча со пи са (од че га при бли жно 50 ма га зи на из
ла зи у Ре пу бли ци Срп ској) (Pet ko vić et al., 2014: 89). Ана ли
за ме диј ског дис кур са по ка зу је да су тра ди ци о нал ни об
ра сци ме диј ске кул ту ре (штам па ни ме ди ји и те ле ви зи ја) 
убе дљи во за сту пље ни и по ред по ра ста упо тре бе но вих ме
диј ских тех но ло ги ја (Vu ko je vić, 2015: 45–46). 

Про це си де ре гу ла ци је и при ва ти за ци је у ме диј ском 
сек то ру Ре пу бли ке Срп ске от по че ли су по сле 1995. го ди
не, ка да су „Не за ви сне но ви не“ упи са не у ре ги стар јав них 



европска Медијска политика и траНзициоНо друштво 137

гла си ла, а по том је осно ва на и пр ва ко мер ци јал на те ле ви
зиј ска мре жа АТВ (1996) (Зу бер, 2012: 30). Ини ци ја ти ву за 
транс фор ма ци ју ме диј ске сфе ре у БиХ у скла ду са европ
ским стан дар ди ма пре ду зео је Ви со ки пред став ник ме ђу
на род не за јед ни це, на осно ву Анек са X Оп штег оквир ног 
ми ров ног спо ра зу ма. Про цес тран зи ци је пост со ци ја ли
стич ког ме диј ског си сте ма у БиХ от по чео је 1998. го ди не, 
ка да је Ви со ки пред став ник ини ци рао осни ва ње Не за ви
сне ко ми си је за ме ди је. Ова ко ми си ја је има ла за да так да 
ус по ста ви ре гу ла тор ни оквир за ме ди је у БиХ и да упра вља 
ра ди о ди фу зним фре квент ним спек тром уз од го ва ра ју ћи 
си стем санк ци ја. 

Зна ча јан ко рак уса гла ша ва ња са европ ским стан дар
ди ма на чи њен је 1999. го ди не, до но ше њем Одлу ке Ви со ког 
пред став ни ка ме ђу на род не за јед ни це о сло бо ди ин фор
ми са ња и уки да њу кри вич не ка зне за кле ве ту и увре ду.38 
Ина че, пра во на сло бо ду из ра жа ва ња и пра во на ин фор
ми са ње др жа вља ни ма БиХ је га ран то ва но чла ном 2 ст. 2 
Уста ва БиХ, ко ји про пи су је ди рект ну при ме ну Европ ске 
кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо
да и ње них про то ко ла.39 Сле де ћи зна ча јан ко рак на чи ни ла 
је Пар ла мен тар на скуп шти на БиХ 2000. го ди не, усва ја ју ћи 
За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма. По ред на
ве де них про пи са и оп штег ак та За ко на о ко му ни ка ци ја ма 
БиХ, ко ји је пр во бит но био на мет нут та ко ђе Одлу ком Ви
со ког пред став ни ка (у ок то бру 2002. го ди не), по сле че га га 
је Пар ла мен тар на скуп шти на БиХ ве ри фи ко ва ла у сеп тем
бру 2003, нор ма тив ни оквир ме диј ског си сте ма Ре пу бли
ке Срп ске обу хва та ју: За кон о за шти ти од кле ве те (2001), 

38 Одлука Високог представника међународне заједнице о слободи ин
фор мисања и укидању кривичне казне за клевету и увреду, „Службени 
гласник БиХ“, 14/99. 
39 Међународне конвенције о људским правима које су инкорпориране 
у Анекс 4 Дејтонског мировног споразума, имају приоритет у односу 
на друге законе и примењују се непосредно.



138 Медијска политика и пракса – европа и србија

за ко ни ко ји ма се ре гу ли ше рад јав ног сер ви са, о ко ји ма ће 
по себ но би ти ре чи, и два ана хро на и не у са гла ше на за ко на 
на ен ти тет ском ни воу: За кон о јав ном ин фор ми са њу (усво
јен по чет ком де ве де се тих го ди на, а као пре чи шће ни текст 
об ја вљен 1997. го ди не), и та ко ђе пре ва зи ђен За кон о елек
трон ским ко му ни ка ци ја ма (ко ји се за сни ва на европ ском 
ре гу ла тор ном окви ру из 1998). У скла ду са де фи ни са ним 
оба ве за ма др жа ве, Вла да Ре пу бли ке Срп ске је 2007. го ди
не до не ла Одлу ку о по ступ ку и на чи ну ускла ђи ва ња за ко
но дав ства Ре пу бли ке Срп ске са за ко но дав ством Европ ске 
уни је, ко је под ра зу ме ва и оба ве зу хар мо ни за ци је са Аcqu
is Com mu na u ta i re у ме диј ској обла сти. Прем да је до да нас 
оства рен одре ђе ни на пре дак ме диј ске тран зи ци је у скла ду 
са европ ским стан дар ди ма, ен ти тет ски ме диј ски за ко ни 
још увек ни су успе шно уса гла ше ни са оп шти јим ак ти ма 
на др жав ном и ни воу ЕУ, ни ти се до бра за кон ска ре ше ња 
до след но спро во де у прак си (Te ša no vić, 2014: 38). 

Европ ски стан дар ди у до ме ну са мо ре гу ла ци је по чи њу 
кон се квент ни је да се при ме њу ју од 2000. го ди не, ка да је 
осно ва но Ви је ће за штам пу БиХ. Ово те ло је на дле жно за 
штам па не и он лајн ме ди је у Ре пу бли ци Срп ској и ње го ва 
санк ци ја се огра ни ча ва на мо рал ну кри ти ку. Рад штам па
них ме ди ја под ле же одред ба ма Ко дек са за штам пу и он
лајн ме ди је БиХ и до ку ме на та ме ђу на род ног пра ва (Vu ke lić 
Ku pre ša nin, Ra še vić, 2015: 59–86). Фор мал на ускла ђе ност 
са европ ским ре гу ла тор ним окви ром оства ре на је и 2001. 
го ди не, осни ва њем са мо ре гу ла тор ног те ла у обла сти елек
трон ских ме ди ја – Ре гу ла тор не аген ци је за ко му ни ка ци је 
БиХ (РАК),40 ко ја има мо гућ ност санк ци о ни са ња у скла ду 
са За ко ном о ко му ни ка ци ја ма БиХ.41 Ре ле вант ни ко дек си 
на ни воу РАК су Ко декс о ко мер ци јал ним ко му ни ка ци јама 

40 Ова агенција делује на нивоу државе БиХ и формирана је спајањем 
надлежности Независне комисије за медије и Регулаторне агенције за 
телекомуникације (основана 2000), које су до тада радиле одвојено.
41 Zakon o komunikacijama BiH, „Službeni glasnik BiH“, br. 31/03. 
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(2011) и Ко декс о ау ди о ви зу ел ним ме диј ским услу га ма и 
ме диј ским услу га ма ра ди ја (2012). У прак си, рад оба са мо
ре гу ла тор на те ла не за до во ља ва про пи са не нор ме, бу ду ћи 
по дло жан при ти сци ма ра зли чи тих по ли тич ких фак то ра 
и обе ле жен не до стат ком по ли тич ке, фи нан сиј ске и опе
ра тив не не за ви сно сти, као и па сив но шћу гра ђа на у ко ри
шће њу свог пра ва на жал бу (ЕК, 2016: 22–23). У Ре пу бли ци 
Срп ској по сто је два про фе си о нал на удру же ња но ви на ра: 
Удру же ње но ви на ра РС (бро ји ви ше до 385 чла но ва) и Не
за ви сно удру же ње но ви на ра РС (при бли жно 100 чла но ва) 
(Tur či lo, 2013: 35).

Ка да је реч о те ле ви зи ји, она је у чи та вој БиХ до ми нан
тан ме диј. Јав ни РТВ сер вис БиХ одра жа ва по ли тич коте
ри то ри јал ну по де ље ност три кон сти ту тив на на ро да. На
стао транс фор ма ци јом бив ше др жав не Ра диоте ле ви зи је 
Са ра је во под ути ца јем „ме ђу на род не за јед ни це“, са ста вљен 
је по на ци о нал ном кљу чу од два ен ти тет ска еми те ра (Ра
диоте ле ви зи ја Ре пу бли ке Срп ске и Ра диоте ле ви зи ја Фе де
ра ци је Бо сне и Хер це го ви не) и јед ног еми те ра с не у спе лом 
ам би ци јом да се на мет не као „кров ни“ сер вис свих гра ђа на 
на чи та вом про сто ру БиХ – Бо сан ско хер це го вач ка ра дио
те ле ви зи ја (по гле да но сти, ова те ле ви зи ја се на ла зи тек на 
8. ме сту на те ри то ри ји БиХ). Про грам ски са др жај јав ног 
сер ви са Ра диоте ле ви зи је Ре пу бли ке Срп ске (РТРС) (ко ји, 
ина че, ва ри ра из ме ђу 3. и 4. ме ста по гле да но сти на те ри
то ри ји це ле БиХ) по ка зу је ко рект ну за сту пље ност еми си ја 
по све ће них ин фор ми са њу, обра зо ва њу, кул ту ри, умет но
сти, ре ли ги ји, ма њи на ма (Ku pre ša nin, Ra še vić, 2015: 76–78), 
док у во де ћим ко мер ци јал ним те ле ви зи ја ма, Те ле ви зи ји БН 
и Ал тер на тив ној те ле ви зи ји, до ми ни ра ко мер ци јал на и за
бав на про грам ска ма три ца (Vu ko je vić, 2015: 46–47).

На ни воу БиХ и РС од но се из ме ђу три јав на сер ви са и 
рад јав ног РТВ си сте ма уре ђу ју За кон о осно ва ма јав ног 
РТВ си сте ма и За кон о јав ном РТВ сер ви су ко је је Пар
ла мен тар на скуп шти не БиХ усво ји ла у ма ју 2005. го ди не. 
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Њи ма пред ви ђе но ус по ста вља ње је дин стве не Кор по ра ци је 
јав них РТВ сер ви са на ни воу БиХ до да нас ни је успе ло због 
не мо гућ но сти пред став ни ка сва три кон сти ту тив на на ро да 
да се уса гла се по ни зу пи та ња (Vu ke lić Ku pre ša nin, Ra še vić, 
2015: 69). На ни воу Ре пу бли ке Срп ске, рад и на чин функ
ци о ни са ња јав ног сер ви са пре ци зни је је ре гу ли сан За ко
ном о Ра диоте ле ви зи ји Ре пу бли ке Срп ске из 2006. го ди не. 
Та ко ђе, ускла ђе ност РТРСа са про фе си о нал ним стан дар
ди ма и про пи си ма Ре гу ла тор не аген ци је за ко му ни ка ци је 
БиХ по твр ђе но је у Ста ту ту Јав ног пре ду зе ћа РТРС из 2011. 
го ди не (чл. 10 Про грам ских на че ла Ста ту та). Из ме не и до
пу не За ко на о Ра диоте ле ви зи ји Ре пу бли ке Срп ске ко је је 
усво ји ла На род на скуп шти на РС у ма ју 2016. не га тив но су 
оце ње не од стра не Европ ске ко ми си је, под из го во ром да 
„до дат но уда ља ва ју ен ти тет ско за ко но дав ство у обла сти 
јав ног еми то ва ња од за ко на на др жав ном ни воу и оме та ју 
функ ци о ни са ње три јав на еми те ра у окви ру Јав ног РТВ си
сте ма у Бо сни и Хер це го ви ни“ (ЕК, 2016: 22). На и ме, но вим 
за кон ским ре ше њем су на На род ну скуп шти ну Ре пу бли ке 
Срп ске пре не те ве ће на дле жно сти упра вља ња јав ним сер
ви сом и пред ви ђе на је мо гућ ност отва ра ња дру гог те ле ви
зиј ског про гра ма.

Ин сти ту ци ја јав ног РТВ сер ви са тр пи број не те шко ће. 
Опа да ње на пла те РТВ так се угро жа ва фи нан сиј ску ста бил
ност и по ли тич ку не за ви сност си сте ма јав ног еми то ва ња, 
при че му ме ђу соб но су прот ста вље ни за хте ви оне мо гу ћа
ва ју ус по ста вља ње ефи ка сни јег мо де ла. На пла та так се у 
Хер це го ви ни исно си ма ње од 20 од сто, што се об ја шња
ва не за до вољ ством хр ват ског ста нов ни штва ко је пла ћа ње 
РТВ так се усло вља ва ус по ста вља њем јав ног РТВ еми те ра 
на хр ват ском је зи ку (Te ša no vić, 2014: 10). Функ ци о ни са ње 
јав ног сер ви са у Ре пу бли ци Срп ској до дат но угро жа ва ју 
по ли тич ке не су гла си це у На род ној скуп шти ни РС у ве зи 
са име но ва њем чла но ва Управ ног од бо ра РТРСа. Европ
ска ко ми си ја у из ве шта ју за 2016. го ди ну на во ди да је овај 
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ен ти тет ски еми тер „под чвр стом по ли тич ком кон тро лом 
вла да ју ће стран ке, што угро жа ва уре ђи вач ку по ли ти ку 
РТРСа“ (ЕК, 2016: 22–24). 

Ка ко у БиХ, та ко ни у Ре пу бли ци Срп ској ни је оси гу ра
на транс па рент ност вла сни штва над ме ди ји ма, због не по
сто ја ња про пи са ко ји би јав но сти омо гу ћи ли си сте ма ти чан 
и све о бу хва тан увид у вла снич ку струк ту ру ме ди ја и по
тен ци јал не су ко бе ин те ре са (Te ša no vić, 2014: 29–30; Tur či lo, 
2013: 35). Кон цен тра ци ја вла сни штва над ме ди ји ма у БиХ 
ре гу ли са на је Пра ви лом Ре гу ла тор не аген ци је за ко му ни
ка ци је и За ко ном о кон ку рен ци ји БиХ (2005), ко ји као акт 
оп штег ка рак те ра на ме диј ски плу ра ли зам мо же има ти 
са мо по сре дан ути цај. На ен ти тет ском ни воу, Ре пу бли ка 
Срп ска има прав ну мо гућ ност да уче ству је у фи нан си ра њу 
јав них и при ват них ме ди ја. Не до ста так транс па рент но сти 
и ја сних кри те ри ју ма у до де љи ва њу суб вен ци ја и гран то
ва из ино стра них фон до ва пред ста вља озби љан про блем 
ко ји еро ди ра де мо крат ске про це се (Tur či lo, 2013; ЕК, 2016: 
22–24). Иа ко је отво рен про стор за стра не ин ве сти ци је у 
ме диј ској обла сти, у ме диј ском си сте му Ре пу бли ке Срп ске 
још увек ни је до шло до обим ни јег упли ва кор по ра тив ног 
ка пи та ла. Гло бал не кор по ра ци ја ко је су за сту пље не на ме
диј ском тр жи шту БиХ и Ре пу бли ке Срп ске су „Ал Џа зи
ра Бал канс“, „Рин ги јер Ак сел Сприн гер“ и СиЕнЕн. До
ми нант ни мо дел је при ват но ме диј ско вла сни штво ко је се 
на ла зи у ру ка ма до ма ћих бо га тих и моћ них по је ди на ца и 
ком па ни ја, ко ји об је ди њу ју вла сни штво у ра зли чи тим гра
на ма при вре де. По је ди на јав на пре ду зе ћа, по ли тич ки ак те
ри и мар ке тин шке аген ци је гра де ин те ре сне струк ту ре ко је 
кроз прак су огла ша ва ња по зна ту као „ку по ви на ћу та ња“ 
не га тив но ути чу на ин те гри тет ме ди ја (Bog da nić, 2015: 20). 
Вла сни ци при ват них ме диј ских пре ду зе ћа, с дру ге стра
не, уз вра ћа ју „ме диј ским ре ке ти ра њем“ од но сно при ти
ском у ци љу оства ри ва ња сво јих пар ти ку лар них ин те ре са, 
што у це ли ни ге не ри ше кри зу де мо крат ске јав не ра спра ве. 
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Пoсле дич но, тренд опа да ња сло бо де ме ди ја је при су тан у 
БиХ, од но сно у Ре пу бли ци Срп ској. Пре ма из ве шта ју „Фри
дом ха у са“ за 2016. го ди ну, сло бо да ме ди ја у БиХ је на 103. 
ме сту на гло бал ној ли сти – „де ли мич но сло бод ни ме ди ји“ 
(2012. др жа ва је би ла по зи ци о ни ра на на 96. ме сту). Пре ма 
овом из ве шта ју, БиХ је свр ста на у ка те го ри ју де ли мич но 
сло бод них ме ди ја, уз Хр ват ску, Ср би ју, Пољ ску, Укра ји ну, 
Грч ку, Ин ди ју, Ита ли ју и Изра ел (Sa rić, 2017).

Одре ђе ни фор мал ни усло ви за од го вор но ме диј ско де
ло ва ње по сто је, али се они не спро во де до след но у прак
си. На обли ко ва ње ме диј ског са др жа ја ути чу: вла снич ка 
струк ту ра, огла ши ва чи, по ли тич ке пар ти је и ПР сек тор 
(Tur či lo, 2013: 35–36). За ни мљи во је да пу бли ка у ме ди ји ма 
пре по зна је про па ган ду ко ја је на кло ње на пар ти ку лар ним 
а не јав ном ин те ре су: у ис тра жи ва њу спро ве де ном 2015. 
го ди не, све га 17% гра ђа на је оце ни ло да ме ди ји ко је пра те 
ра де у њи хо вом ин те ре су, док је 83% ис пи та ни ка би ло ми
шље ња да ме ди ји ра де у ин те ре су еко но ми је, по ли ти ке или 
не чег тре ћег (Vu ko je vić, 2015: 48). При то ме, знат на ве ћи на 
те ле ви зиј ске пу бли ке ни је за до вољ на ка ко те ле ви зи ја ис
пу ња ва ње не ин фор ма тив не по тре бе, оце њу ју ћи са др жа је 
те ле ви зиј ског про гра ма као до сад не и не за ни мљи ве (Vu
ko je vić, 2015: 43). Но ви на ри су, та ко ђе, не за до вољ ни ме диј
ским си сте мом, сма тра ју ћи да из ра зи то лош ма те ри јал ни 
по ло жај и усло ви за рад ути чу на опа да ње ква ли те та њи
хо вог ра да. То су не од го ва ра ју ћи уго во ри са по сло дав цем 
са не пре ци зи ра ним из но сом ме сеч не за ра де, не по сто ја ње 
ко лек тив ног уго во ра, не по сто ја ње син ди ка та, пот пла ће
ност, от пу шта ње за по сле них без прет ход не на ја ве (Tur či
lo, 2013: 36).

Из свих на ве де них ра зло га за Ре пу бли ку Срп ску хар
мо ни за ци ја са европ ским ре гу ла тор ним окви ром за област 
ме ди ја мо же да бу де од ко ри сти уко ли ко под ра зу ме ва при
ме ну про пи са ко ји ма се обез бе ђу ју усло ви за про фе си о на
ли за ци ју и де мо кра ти за ци ју ме диј ске обла сти. Ка ко се не 
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мо же за ми сли ти је дин ствен ме диј ски мо дел ко ји би био 
при кла дан за све зе мље Евро пе, успе шна им пле мен та ци ја 
европ ских стан дар да у на ци о нал на за ко но дав ства тран
зи ци о них дру шта ва мо ра да па жљи ви је ува жа ва њи хо ве 
спе ци фич но сти, укљу чу ју ћи кул тур не раз но ли ко сти и осе
тљи во сти ло кал не по ли тич ке кул ту ре (Mi lu ti no vic, 2016: 
154–155). Ово ис ку ство је на ро чи то ин ди ка тив но у сре ди
на ма по пут БиХ, где ја сна про фи ли са ност ме ди ја на срп ске, 
бо шњач ке и хр ват ске по ка зу је по де ље ност по ет ноте ри
то ри јал ном прин ци пу. Ова по де ље ност ви дљи ва је и ка да 
се по себ но пра ти од нос пре ма те ма ма о Европ ској уни ји. 
Ме диј ски дис кур си БиХ и Ре пу бли ке Срп ске са др же ра зли
чи те на ра ти ве о ЕУ ин те гра ци ја ма. У ме ди ји ма Ре пу бли ке 
Срп ске до ми ни ра: 1) не по ве ре ње у ин сти ту ци је ЕУ; 2) ЕУ 
се по сма тра из угла бе не фи та за са му Ре пу бли ку Срп ску од 
по тен ци јал ног члан ства. На су прот то ме, у ме ди ји ма Фе
де ра ци је, ЕУ ин те гра ци је су пред ста вље не као про цес ко ји 
оси гу ра ва оп ста нак и це ло ви тост др жа ве БиХ. Ен ти тет ска 
по де ла ви дљи ва је и по из бо ру са го вор ни ка (Тur či lo, Bu lju
ba šić, 2013: 81–90). 

* * *

Ме диј ски си стем Ре пу бли ке Срп ске не оп ход но је уна
пре ди ти ре фор ми са ним и за о кру же ним ре гу ла тор ним 
окви ром у скла ду са европ ским стан дар ди ма. С об зи ром 
на спе ци фич но ин сти ту ци о нал но уре ђе ње БиХ и кон тро
вер зе ме диј ске по ли ти ке на ни воу др жа ве, овај ен ти тет не 
рас по ла же сред стви ма да ау то ном но ре ши сло же не про
бле ме у свом ме диј ском сек то ру. Ја сно је да упо зо ре ња ко ја 
до ла зе из зва нич них ин сти ту ци ја ЕУ тен ди ра ју сво је вр сној 
уни та ри за ци ји ме диј ског си сте ма БиХ. Ис тра жи ва ња, ме
ђу тим, не дво сми сле но по ка зу ју да је ет ноте ри то ри јал на 
по де ла јав но сти и да ље из ра зи то ви дљи ва у БиХ. Ова по
ли тич ка ре ал ност ко ју из ра жа ва ју сва три кон сти ту тивна 
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на ро да је ду бо ко уко ре ње на и сто га се мо ра па жљи ви је ува
жа ва ти, уз др жа ва ју ћи се ме ха нич ког на ме та ња ре ше ња и 
цен тра ли стич ке про јек ци је јав ног сер ви са. Сто га ре фор му 
ме диј ске сфе ре БиХ у скла ду са стан дар ди ма ЕУ тре ба вр
ши ти на на чин ко ји оси гу ра ва њи хо ву при ме ну у прак си, 
при ла го ђа ва ју ћи их ствар ним де мо крат ским ка па ци те
ти ма за јед ни ца, има ју ћи у ви ду сте пен дру штве ног и еко
ном ског ра зво ја, и ува жа ва ју ћи тра ди ци ју и де мо крат ску 
во љу гра ђа на сва три кон сти ту тив на на ро да. Са мо на овај 
на чин оства рив је на ци о нал ни ин тер ес Ре пу бли ке Срп ске 
да очу ва ме диј ску ау то но ми ју а да ис то вре ме но бу де део 
ме диј ског си сте ма Бо сне и Хер це го ви не и европ ских ин
те гра ци ја (Ми лу ти но вић, 2017: 100–101).

С об зи ром на ова ко де фи ни са не ци ље ве, из два ја се не
ко ли ко при о ри те та за ме диј ску по ли ти ку Ре пу бли ке Срп
ске. По ло жај јав них еми те ра (РТВ сер ви са и еми те ра ко ји  
се фи нан си ра ју из оп штин ских бу џе та) по треб но је по пра
ви ти фак тич ком фи нан сиј ском и упра вљач ком са мо стал
но шћу, ка ко би оства ри ва ли сво ју функ ци ју објек тив ног 
ин фор ми са ња нај ши ре јав но сти. Ре гу ла ти ву ко ја се од но си 
на ме диј ско вла сни штво ну жно је ре фор ми са ти одред ба ма 
ко је 1) оси гу ра ва ју транс па рент ност вла сни штва над ме ди
ји ма, укљу чу ју ћи пу бли ка ци је и пор та ле на ин тер не ту; 2) 
спре ча ва ју су коб ин те ре са и ме диј ски мо но пол; 3) огра ни
ча ва ју ино стра ни вла снич ки удео; 4) огра ни ча ва ју ути цај 
ко ји по је ди нац, гру па или ком па ни ја мо гу да има ју у јед
ном или ви ше ме диј ских сек то ра. Бу ду ћи да у Ре пу бли ци 
Срп ској не ма де ло твор ног ме ха ни зма за пра ће ње и оце ну 
струч ног ра да ме диј ских ку ћа јер је са мо ре гу ла ци ја у ру ка
ма не е фи ка сних и не са мо стал них др жав них аген ци ја БиХ, 
про фе си о на ли за ци ју и са мо ре гу ла ци ју но ви нар ске де лат
но сти на ни воу РС тре ба да пре ду зи ма ју удру же ња но ви
на ра и етич ки ко ми те ти при удру же њи ма, са ста вље ни од 
нај бо љих ак тив них и пен зи о ни са них пред став ни ка стру
ке. Но ви на ри ма је по треб но пру жи ти ин сти ту ци о нал ну и 



европска Медијска политика и траНзициоНо друштво 145

систем ску по др шку, кроз ја ча ње уло ге син ди ка та и при ме
ну ко лек тив ног уго во ра ко јим би се обез бе ди ло ста бил ни је 
фи нан си ра ње за ра да за по сле них. Си стем обра зо ва ња има 
зна чај ну уло гу у про фе си о на ли за ци ји ме диј ских по сле ни
ка, сто га је по треб на стал на ева лу а ци ја шко ла и уна пре ђи
ва ње про гра ма ко ји се ба ве ме диј ском обла шћу. 





3. 
 

СРП СКИ МЕ ДИ ЈИ 
У И О ЕВРО ПИ





1.1 КА КО ИКТ УТИ ЧЕ НА ТР ЖИ ШТЕ 
ШТАМ ПА НИХ НО ВИ НА?

Исто ри ја ме ди ја по ка зу је да се ме ђу ста рим и но вим ме
ди ји ма нај пре ус по ста вља кон ку рент ски од нос. За хва љу ју
ћи све ве ћој до ступ но сти ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја, у пр вој де це ни ји 21. ве ка он лајн плат фор ме 
штам па них но ви на за бе ле жи ле су дво ци фре ну сто пу рас та. 
Кон ти ну и ра ни по раст се на ста вља и број на ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да ме диј ска пу бли ка све ви ше вре ме на по све ћу је 
ин тер не ту. Ути сак је да се чи та о ци уда ља ва ју од штам па
них но ви на и да но ва тех но ло ги ја ути че на опа да ње по тро
шње на днев ну штам пу у пе ри о ду по сле 2000. го ди не. След
стве но, при хо ди од огла ша ва ња се по сте пе но пре ме шта ју 
у ин тер нет сфе ру; ме ђу тим, још увек ма њи број днев них 
ли сто ва са мо стал но оства ру је про фит од он лајн по сло ва
ња. У са вре ме но до ба, штам па ко ег зи сти ра са ин тер не том 
и за са да успе шно одо ле ва пред ви ђа њи ма да ће тренд ме
диј ске кон вер ген ци је до ве сти до уки да ња или пот пу ног 
ап сор бо ва ња тра ди ци о нал них масме ди ја у је дан уни вер
зал ни мул ти ме диј. 

Од ма ну скрип та до елек трон ског чи та ча

Штам па ни ме ди ји су од на стан ка изло же ни тех но ло
шким про ме на ма. Штам па је у струч ној ли те ра ту ри одре
ђе на као нај ста ри ји ма сов ни ме диј. На ста нак овог ме ди ја 
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тра си ра ле су но ве ин те лек ту ал не и ду хов не по тре бе ко је 
се у Евро пи 12. и 13. ве ка ра зви ја ју упо ре до са тр го вач
ким, кул тур ним цен три ма и уни вер зи те ти ма. Ка па ци те ти 
сред њо ве ков них пре пи си вач ких ра ди о ни ца – скрип то ри
ју ма (по сто је ћих углав ном при ма на сти ри ма) у ра ном ре не
сан сном пе ри о ду по ста ли су не до вољ ни за све из ра же ни ју 
по тре бу за са зна њем. Тех но ло шки из ум на ко јем штам па 
по чи ва је Гу тен бер го ва пре са са по мич ним олов ним сло
ви ма, чи ји на ста нак се ве зу је за сре ди ну 15. ве ка. За слу гом 
не мач ких мај сто ра ко ји су за нат из у чи ли у Гу тен бер го вој 
штам па ри ји, штам пар ство је нај пре за сту пље но у Ита ли ји 
(пр ва штам пар ска пре са про ра ди ла је 1465. го ди не у бе не
дик тан ском са мо ста ну у бли зи ни Ри ма), и бр зо се про ши
ри ло Евро пом. До кра ја 15. ве ка штам па ри је су по сто ја ле у 
ви ше од 100 европ ских гра до ва, а пр ви ве ћи штам пар ски 
цен три по ме ра ли су се упо ре до са пре ме шта њем те жи шта 
по ли тич ке и еко ном ске мо ћи: од Ве не ци је (16. век), пре ко 
Ан твер пе на (17. век), до Лон до на (18. век) (Brigs, Pi ter, 2006).

Пре ла зак на но ву тех но ло ги ју не зна чи ујед но и сме
ну јед ног ме ди ју ма дру гим. Иа ко је при ме на штам пар ске 
пре се омо гу ћи ла бр жи пре нос по ру ка, пот пу ни рас кид са 
до та да шњом тра ди ци јом руч ног пи са ња ни је за ду го де фи
ни тив но оства рен. Спо не са тра ди ци јом би ле су то ли ко из
ра же не да су „при род но пи са ње“ тј. руч но пи са ни тек сто ви 
(ма ну скрип ти) још чи тав век и по на кон Гу тен бер го вих 
про на ла за ка у Евро пи има ли пре ва гу над тзв. ве штач ким 
пи са њем – ка ко је на зи ва но штам па ње. Да кле, по треб но је 
да се у дру штву стек ну одре ђе ни усло ви и по тре бе, ка ко би 
у ње му но ва тех но ло ги ја по сре до ва ња по ру ка на шла при
ме ну до сво јих пу них ка па ци те та. Тек на по чет ку 17. ве ка, 
у не мач кој обла сти око Стра збу ра, но ве тех ни ке за ма сов
но штам па ње по че ле су да про ду ку ју ве ће ти ра же. Та да се 
по ја вљу ју пр ве штам па не но ви не (1605. го ди не у Стра збу ру, 
ма да по сто је и не ке ин ди ци је да је ис ти штам па ни пам флет 
на стао 1609. го ди не).
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Сле де ћи тех но ло шки за о крет на сту пио је са про ме на
ма ко је је из не дри ла ин ду стриј ска ре во лу ци ја. Уво ђе њем 
ма шин ског по го на за по кре та ње штам пар ских пре са 1810. 
го ди не у Лон до ну – про и звод ња је убр за на и учи ње на ефи
ка сни јом, чи ме је штам па ни ме диј до био по тен ци јал ма
сов но сти при ме рен мо дер ном до бу. Са уве ћа ним ти ра жи
ма ме диј ска ин ду стри ја по ста ја ла је све уно сни ји би знис. 
При ме ра ра ди, док је Гу тен бер го ва пре са оства ри ва ла ти
раж не ве ћи од 125 при ме ра ка но ви на на сат, но ве тех но ло
ги је су омо гу ћа ва ле уве ћа ње ти ра жа вр то гла вом бр зи ном, 
ко ји су по сле уво ђе ња ци лин дра од но сно ро та ци о ног ти па 
штам пе (у Аме ри ци 1925), до се гли чак 18000 ко пи ја на сат. 
Већ 1880. го ди не, у Аме ри ци је би ло ви ше од 7000 на сло ва 
ра зли чи тих но ви на (Brigs, Pi ter, 2006).

За мах штам пар ства у Евро пи по ду да рио се с по чет ком 
мрач ног пе ри о да срп ске кул тур не исто ри је, па дом под тур
ску упра ву. Пр ве књи ге штам па не срп ском ре дак ци јом ста
ро сло вен ског је зи ка на ста ле су у це тињ ској штам па ри ји 
(1494–1496). Цен три срп ског штам пар ства у на ред ном ве ку 
по ме ра ју се од Тр го ви шта у Ру му ни ји (1544), пре ко Бео гра
да (1522) и пра во слав них ма на сти ра. Од кра ја 16. до дру ге 
по ло ви не 19. ве ка, књи ге на срп ском је зи ку штам па не су у 
Ве не ци ји, Бе чу и Бу ди му, а пре о крет на сту па по сле Ха ти ше
ри фа из 1830. го ди не, на осно ву ко јег је Ср би ја, по ред оста
лих ау то ном них пра ва, до би ла и пра во на осни ва ње штам
па ри је (Пан тић, Мла де но вић, Чу пић, 1994). Убр зо је, 1831. 
го ди не у Бео гра ду, осно ва на Кња жев ска срп ска пе чат ња. Са 
из ме шта њем др жав не штам па ри је у Кра гу је вац, у овај град 
пре ме ште но је, 1834. го ди не, пу бли ко ва ње „Но ви на серб
ских“ уред ни ка Ди ми три ја Да ви до ви ћа, ко је су – као пр ве 
срп ске но ви не – осно ва не у Бе чу 1813. го ди не. До кра ја 19. 
ве ка нај ве ћи део пу бли ка ци ја на срп ском је зи ку штам пан је 
у Бу ди му, Но вом Са ду и Бео гра ду, при че му се удео књи га 
штам па них у Бео гра ду бр зо по ве ћа вао (Но ва ко вић, 2000), 
а срп ска ме диј ска ин ду стри ја прак тич но тек за жи вља ва ла.
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У то ис то вре ме, кра јем 19. ве ка, европ ска штам па би ла 
је на свом вр хун цу. Та да са др жај и тех нич ка обе леж ја овог 
ме ди ја по чи њу да се ме ња ју, под ути ца јем ко мер ци јал них 
иза зо ва ко ји до пу шта ју уплив сен за ци о на ли зма и ви зу а
ли за ци је у ме диј ске тек сто ве (Ruk, 2011: 249–250). Ши ре
ћи се по ли тич ки и еко ном ски, ве ли ке европ ске им пе ри је 
про но се све том и кул тур ни ути цај, осни ва ју ћи сво је но ви
не: бри тан ски „Тајмс“ (The Ti mes) – нај ста ри ји по сто је ћи 
днев ни лист осно ван 1788. го ди не, „Фај нен шел тајмс“ (The 
Fi nan ci al Ti mes, 1888), те фран цу ски „Фи га ро“ (Le Fi ga ro, 
1826). Про цес та бло и ди за ци је, за по чет у 19. ве ку под по кро
ви тељ ством Бри тан ског цар ства, за хук та вао је ма ши не ри ју 
рас та по пу лар но сти и уве ћа ња про да је но ви на у пр вој по
ло ви ни 20. ве ка. У на ред ном раз до бљу као кључ ни фак то
ри ко ји под сти чу но ве мо де ле про и звод ње и ди стри бу ци је 
штам па них ме ди ја из дво ји ли су се но ве ин фор ма ци о ноко
му ни ка ци о не тех но ло ги је и на ста нак мул ти на ци о нал них 
ме диј ских кон гло ме ра та и гло бал ног тр жи шта. 

У то ку по след њих два де се так го ди на, ди ги та ли за ци ја је 
ши ром Евро пе убр за но на пре до ва ла. На кон транс по но ва ња 
у ди ги тал ни сиг нал, ме диј ски са др жај мо же се ди стри бу
и ра ти пу тем ин тер не та, мо бил не те ле фо ни је, са те лит ског 
еми то ва ња и дру гих плат фор ми. Ди ги тал на тех но ло ги ја 
је по о штри ла кон ку рен ци ју на ме диј ском тр жи шту и су
о чи ла дру штво са но вим иза зо ви ма, а пот пу ни ју про це ну 
ути ца ја ди ги тал них тех но ло ги ја на штам па не ме ди је би ће 
мо гу ће оства ри ти по сле ду жег пе ри о да њи хо ве при ме не. 
Мар шал Ма клу ан пре дла же ра зу ме ва ње ду го роч них ме
диј ских про ме на на сле де ћи на чин: „Јед но но во оп шти ло 
(ме диј, И.М.) ни ка да ни је до да так не ком ста ром, ни ти пак 
оста вља ста ро оп шти ло на ми ру. Оно ни ка да не пре ста је да 
тла чи ста ра оп шти ла, све док за њих не про на ђе но ве обли
ке и по ло жа је“ (Ma klu an, 1971: 224). У овом тре нут ку мо гу ће 
је по све до чи ти да је хи пе ру бр зан ра звој ди ги тал них тех но
ло ги ја на по чет ку 21. ве ка генерисао кризу тра диционалних 
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ме ди ја, пре све га штам па них. Је дан од аспе ка та те кри зе 
иден ти фи ку је се у окви ру ме диј ског по слов ног мо де ла као 
гу би так при хо да од огла ши ва ча ко ји се се ле у ди ги тал ну 
сфе ру и то на ра чу не нај ве ћих ди ги тал них ком па ни ја, ме
ђу ко ји ма пред ња че „Гугл“ и „Фејс бук“ (Ze nit hOp ti me dia 
2016). Ин сти тут „Рој терс“ је у Из ве шта ју о ди ги тал ним ин
фор ма ци ја ма за 2013. го ди ну по ка зао да на ме диј ском тр
жи шту успе шни је по слу ју оне но вин ске ком па ни је чи је су 
пер фор ман се за сту пље не и на ин тер не ту од оних ко је функ
ци о ни шу ис кљу чи во офлајн. На при мер, нај ве ћи бри тан
ски ме диј ски брен до ви „Гар ди јан“, „Скај њуз“, БиБиСи, 
„Деј ли мејл“ јед на ко успе шно ра де на ин тер не ту као и из
ван мре же. Ин те ре сант но је да су ис пи та ни ци ран ги ра ли 
он лајн бренд „Ха финг тон пост“ из над нај по пу лар ни јег и 
нај про да ва ни јег та бло и да „Са на“. У Фран цу ској „Ле Монд“ 
и „Ле Фи га ро“ успе шни је по слу ју он лајн не го офлајн, а у Не
мач кој на ин тер не ту до ми ни ра „Шпигл“ (Klja jić, 2014: 90). 
У Рој тер со вом из ве шта ју из 2017. го ди не по ка за но је да су 
ти ра жи штам па них но ви на на ста ви ли пад у 2016. У ве ћи ни 
зе ма ља по на вља се обра зац да пу бли ка нај че шће при сту па 
те ле ви зиј ским и он лајн ве сти ма, док је чи та ност штам па
них ве сти зна чај но опа ла, осим у Ау стри ји и Швај цар ској 
– где је пу бли ка при вр же ни ја штам па ним но ви на ма не го 
у ве ћи ни дру гих европ ских зе ма ља. Спо ри је опа да ње ти
ра жа за бе ле же но је и на ја пан ском тр жи шту, где се и да ље 
про да је ви ше од 40 ми ли о на при ме ра ка днев но, прем да се 
и ов де про да ја но ви на по до ма ћин ству сма њи ла са 1,13 у 
2000. на 0,78 у 2016. (Re u ters In sti tu te, 2017).

Штам па не но ви не vs. раст ин тер нет кул ту ре

Да ли је штам па у Ре пу бли ци Ср би ји угро же на по ра
стом ин тер нет из да ња? На дан 30. 6. 2014. го ди не у Ре пу бли
ци Ср би ји би ло је зва нич но ре ги стро ва но 711 штампаних 
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ме ди ја и 208 ин тер нет гла си ла. До по чет ка 2016. зна тан број 
гла си ла је обри сан из Ре ги стра услед про це са пре ре ги стра
ци је и при ва ти за ци је ме ди ја. У Бео гра ду из ла зи 9 днев них 
ли сто ва, а ре ги стро ва на је про дук ци ја 16 не дељ ни ка и 27 
ма га зи на. Ово ме тре ба до да ти још два ре ги о нал на днев на 
ли ста (ко ја се пу бли ку ју у Вој во ди ни) и 14 ли сто ва ко ји не 
из ла зе у Бео гра ду, а по ди стри бу тив ној ма пи су пре те жно 
ре ги о нал ни и ло кал ни.42 

Ра зу ме ва ње са вре ме не ме диј ске про и звод ње, ди стри
бу ци је и ре цеп ци је, као и по на ша ње по тро ша ча, под ра зу
ме ва увид у ак ту ел не ста ти стич ке по дат ке ко ји ни су увек 
до ступ ни на уч ним ис тра жи ва њи ма. До ин фор ма ци ја о кре
та њи ма ти ра жа те шко је до ћи ан ке ти ра њем. Но вин ске ку ће 
из ја вљу ју да ове по дат ке тре ти ра ју као по слов ну тај ну или 
мар ке тин шки адут, а оди тор ска аген ци ја „АБЦ Ср би ја“ за
мр зла је сво је ак тив но сти у Ср би ји ју на 2015. го ди не.43 Ова 
аген ци ја се у пе ри о ду од 2006. до 2015. ба ви ла фор ми ра
њем ве ро до стој не до ку мен та ци је о кре та њу свих при ме ра
ка јед ног из да ња у свим фа за ма – штам па ње, ди стри бу ци ја 
и ре мин тен да, а сво је услу ге про да ва ла кли јен ти ма – но
вин ским и дру гим ме диј ским пре ду зе ћи ма. Је ди но ре ле
вант но ис тра жи ва ње до ступ но јав но сти ре ги стро ва но је 
на вебсај ту Ме ди ја цен тра и да ти ра из 2014. го ди не, а спо
ве ла га је аген ци ја „Part ner Re se arch So lu ti ons“. Пре ма овом 
изво ру, укуп ни днев ни ти раж но ви на у 2014. го ди ни био је 
про це њен на при бли жно 400.000 при ме ра ка, а уку пан број 
њи хо вих чи та ла ца на 1,2 ми ли о на (17% по пу ла ци је, да кле 
ма ње од европ ског про се ка). При то ме днев но је из бро ја но 
про сеч но 674.000 чи та ла ца, што прак тич но зна чи да је је
дан при ме рак про да тих но ви на чи та ло 1,7 чи та ла ца. Том 

42 Подаци доступни на вебсајту Медија центра: http://www.mc.rs/stam
panimedijidnevnenovinenedeljnicimagazini.16.html
43 ABC – Audit Bureau of Circulation (Биро за проверу тиража), пуно
прав ни члан федерације Међународни биро за тираж (International 
Bureaux of Circulation). 
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при ли ком је днев ник „Блиц“ озна чен као нај чи та ни ји, док 
су за њим сле ди ле „Ве чер ње но во сти“.44 У тре нут ку из ра де 
овог ис тра жи ва ња прак тич но не по сто ји од го вор на ин сти
ту ци ја ко ја се про фе си о нал но ба ви вер фи ка ци јом но вин
ских ти ра жа у Ре пу бли ци Ср би ји. Има ју ћи у ви ду чи ње ни
цу да но вин ске ку ће не са оп шта ва ју про вер љи ве по дат ке 
о ти ра жи ма, што за на уч но ис тра жи ва ње пред ста вља не
за о би ла зну пре пре ку, у овом ра ду ис тра жи ва ње трен до ва 
но вин ског тр жи шта ни је вр ше но са ста но ви шта ти ра жа. 

Про јек то ва ње тр жи шних трен до ва ка да су штам па не 
но ви не у пи та њу мо же се вр ши ти ра зли чи тим ме то да ма. 
Ов де је упо тре бљен упо ред ни ме тод и кван ти та тив ноква
ли та тив на об ра да ста ти стич ких по да та ка, пре те жно са ста
но ви шта ва ри ја бле „по тро шња по до ма ћин ству“. Бу ду ћи 
да се као по кре тач ка сна га тр жи шта обич но уз и ма ју од но
си по ну де и тра жње ро бе, про це на ста ња у ин ду стри ја ма 
днев не штам пе мо же се вр ши ти у овом сми слу. Пре ма Ре
пу блич ком за во ду за ста ти сти ку и „Евро ста ту“ (Eu ro stat), 
по тро шња у до ма ћин ству се одре ђу је као из да так за ку по
ви ну ро бе и услу ге ко ја се ко ри сти за не по сред но за до во ље
ње људ ских по тре ба. Ка те го ри ја до ма ћин ства под ра зу ме ва 
би ло јед ну би ло ви ше осо ба ко је жи ве на ис тој адре си и за
јед нич ки во де до ма ћин ство, тј. за јед но обе ду ју бар јед ном 
днев но или де ле днев ну со бу. Ста ти сти ка упо тре бе ин тер
не та у овој сту ди ји за сни ва се на по да ци ма Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку Ср би је (РЗСС).45

Пр ви ко мер ци јал ни про вај дер у Ср би ји по ја вио се тек 
1996. го ди не. Ра звој но вог ме ди ја, ме рен бро јем пер со
налних ра чу на ра из го ди не у го ди ну и оних ко нек то ва них 
на Мре жу, од ви јао се спо ри је од европ ског про се ка. 

44 Исто, http://nuns.rs/info/news/24125/abcsrbijazamrzavaaktivnosti
usrbiji.html
45 Истраживања РЗСС се спроводе по методологији Евростата, на те
ри то ри ји Републике Србије, при чему се не приказују подаци за Косово 
и Метохију.



156 Медијска политика и пракса – европа и србија

Гра фи кон 3.1: За сту пље ност ин тер не та у до ма ћин стви ма 
РС (2005–2017), у %

Извор по да та ка: Ko va če vić, 2017; RZSS, 2015а; Vuk mi ro vić, 2008. 
Гра фи кон је из ра дио ау тор.

Гра фи кон 3.1 по ка зу је да се на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је од ви ја пер ма нент ни раст за сту пље но сти ин тер не та 
у до ма ћин стви ма. Ра чу нар по се ду је 68,1% до ма ћин ста ва, а 
68% ин тер нет при кљу чак, што озна ча ва по ве ћа ње од 3,3% 
у од но су на 2016. и 55,88% у од но су на 2005. го ди ну (Гра
фи кон 3.1). За сту пље ност ин тер нет при кључ ка нај ве ћа је у 
Бео гра ду (77,5%), као и ра чу на ра у до ма ћин стви ма (77,8%). 
Ва ри ра ње у за сту пље но сти ра чу на ра мо же се уо чи ти ка
да се упо ре ди ста ње у ур ба ном и ру рал ном де лу Ср би је: 
73,5% на спрам 60,7%. За сту пље ност ин тер нет при кључ ка 
од 63,8% на те ри то ри ји Ре пу бли ке ју жно од Бео гра да (ужа 
Ср би ја), ма ња је од европ ског про се ка. Ве ли ки јаз у по гле
ду по се до ва ња ин тер нет при кљу ча ка от кри ва се ка да се 
по гле да струк ту ра до ма ћин ста ва пре ма ви си ни ме сеч ног 
при хо да: ско ро сва до ма ћин ства ко ја има ју ме сеч ни при ход 
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ви ши од 600 евра по се ду ју ин тер нет при кљу чак (96,87%), 
док до ма ћин ства са ду пло ни жим при хо дом (до 300 евра) 
има ју ду пло ма ње уче шће у ко ри шће њу ин тер нет при кључ
ка (све га 48,4%) (Ko va če vić, 2017).

Од по чет ка но вог ми ле ни ју ма, број ко ри сни ка ин тер не
та се до след но по ве ћа вао из го ди не у го ди ну. Го ди не 2017. 
у Ре пу бли ци Ср би ји је ре ги стро ва но 86,4% ре дов них ко
ри сни ка ра чу на ра (ис пи та ни ци ко ји сва ког да на ко ри сте 
ра чу нар), што пред ста вља по раст за не што ви ше од 50.000 
ли ца у од но су на прет ход ну го ди ну. У по след њем ше сто го
ди шњем пе ри о ду пре по ло вио се број ли ца ко ја ни ка да ни су 
ко ри сти ла ин тер нет (од чак 53% у 2011. до 25,6% у 2017. го
ди ни). У од но су на 2014, број ли ца ко ја су ко ри сти ла ин тер
нет по ве ћао се за 7,5%, а у од но су на про шлу го ди ну за 3,6%. 
При бли жно 1.900.000 ли ца од но сно 80,4% ис пи та ни ка ко
ри сти ло је ин тер нет сва ког или ско ро сва ког да на 2011. го
ди не (Vu ku mi ro vić, 2011). Ова број ка у 2017. до сти же 88,2%, 
што пред ста вља по раст за не што ви ше од 1.400.000 ли ца 
у по след њем ше сто го ди шњем пе ри о ду (Ko va če vić, 2017).

Нај за сту пље ни ји про фил ко ри сни ка ин тер не та у Ср би
ји је сте ви со ко о бра зо ван за по слен му шка рац или сту дент. 
Пре ма сте пе ну обра зо ва ња, нај ви ша сто па рас та ко ри шће
ња ин тер не та у по след ње три го ди не оства ре на је ме ђу ли
ци ма са обра зо ва њем ни жим од сред њег (41,3 : 38,2%), али 
се сра змер но уве ћао и про це нат ви со ко о бра зо ва них (89,9 
: 87,8%) као и сред ње о бра зо ва них ко ри сни ка (80 : 78,2%). 
Це ли на сту дент ске по пу ла ци је ре дов но ко ри сти ин тер нет 
(99,8) и 89,5% за по сле них ли ца (Ko va če vić, 2017). Ана ли за 
ис пи та ни ка пре ма по лу по ка зу је да је жен ска по пу ла ци ја 
у за о стат ку (67,4%) у од но су на му шке ко ри сни ке ин тер не
та (73,7%), што по твр ђу је ви ше го ди шњи тренд (Ko va če vić, 
2017; Vu ku mi ro vić, 2011).



158 Медијска политика и пракса – европа и србија

Гра фи кон 3.2: Упо тре бље на сред ства за штам па не но ви
не и ча со пи се (ме сеч ни про сек по до ма ћин ству у дин.), 
2005–2015.

Извор по да та ка: РЗСС (2006–2016): Ан ке та о по тро шњи 
домаћин ста ва. Бил те ни 2005–2015. Гра фи кон је из ра дио ау тор.

На из бор по тро ша ча да оба ве ку по ви ну одре ђе не вр
сте про и зво да ути че ви ше фак то ра, од ра спо ло жи во сти 
одре ђе не вр сте ро бе, пре ко афи ни те та, до еко ном ских мо
гућ но сти. Ка да по сма тра мо про сеч ну ме сеч ну по тро шњу 
до ма ћин ста ва на штам па не но ви не, ла ко је уо чи ти (Гра
фи кон 3.2) да је нај ви ши нов ча ни из нос за штам пу тро шен 
на те ри то ри ји Бео гра да, по сма тра но од 2005. го ди не; ме
ђу тим, упра во у Бео гра ду за бе ле жен је и нај ин тен зив ни ји 
пад по тро шње на овај ар ти кал од 2009. го ди не до да нас. 
Про сеч на ме сеч на по тро шња до ма ћин ста ва на штам па
не но ви не у 2015. го ди ни на ни воу Ре пу бли ке из но си ла је 
са мо 232 ди на ра. Уме ре ни раст по тро шње за сту пљен је на 
те ри то ри ји уже Ср би је (без Бео гра да), што у ши рем окви ру 
(про сек у Ре пу бли ци Ср би ји) да је урав но те же ни ју сли ку. 
Про сеч на по тро шња на те ри то ри ји чи та ве др жа ве показује 
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успон до 2009. го ди не, од ка да до ма ћин ства по чи њу ма
ње сред ста ва да тро ше на ку по ви ну штам па них но ви на, 
али тај пад ти ра же не угро жа ва озбиљ ни је (не иде ис под 
из но са ре ги стро ва ног у 2005. го ди ни – 200 ди на ра, осим 
у Вој во ди ни у по след њем пе ри о ду). Нај ста бил ни ја ди на
ми ка по тро шње на штам па не но ви не за бе ле же на је на те
ри то ри ји уже Ср би је (ју жно од Бео гра да), док по тро шња 
на овај ме диј у Вој во ди ни ва ри ра из го ди не у го ди ну – са 
ско ко ви тим успо ни ма и па до ви ма у од но су на про сек (од 
150 ди на ра 2005, усле дио је скок до 250 у 2009, па оштри ји 
пад на 185 д. у то ку 2015) (Гра фи кон 3.2).

Шта се, ис то вре ме но, до га ђа са ин тер нет при кључ ком? 
Снаб де ве ност до ма ћин ста ва по ка зу је лон ги ту ди нал ни 
успон од 2005. го ди не, ка да је све га 12,12% срп ских до ма
ћин ста ва рас по ла га ло ин тер нет при кључ ком, до 2017. ка
да је ова ци фра до спе ла до 68%. Упр кос трен ду рас та, тек 
59,8% до мо ва у се о ским по друч ји ма има при кљу чак за ин
тер нет, док је у град ским сре ди на ма удео до ма ћин ста ва ко
ји га ко ри сте 72,9%. У по ре ђе њу са прет ход ним го ди на ма, 
јаз у по гле ду за сту пље но сти ин тер нет при кључ ка у град
ским и оста лим на се љи ма у Ср би ји се сма њио (Ko va če vić, 
2017). При ме ра ра ди, го ди не 2005. је два да је би ло за сту
пље но сти ин тер не та у се о ским до ма ћин стви ма (при кљу
чак је по се до ва ло 5% до мо ва). 
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Гра фи кон 3.3: Снаб де ве ност при кључ ком за ин тер нет vs. 
по тро шња за штам па не но ви не (2005–2015), у %

Извор по да та ка: РЗСС (2006–2016): Ан ке та о по тро шњи 
домаћин ста ва. Бил те ни 2005–2015. Гра фи кон је из ра дио ау тор.

Ако се упо ре ди кон ти ну и ра ни раст за сту пље но сти ин
тер нет при кључ ка у до ма ћин стви ма са из у зет но ни ском 
али ста бил ном по тро шњом на штам па не но ви не, ја сно је 
да Мре жа осва ја до ма ћин ства у Ср би ји, али још увек не на
у штрб по тро шње на штам па не ме ди је (Гра фи кон 3.3). Да
кле, те шко је до ка за ти ди рект ну узроч ну ве зу из ме ђу по ра
ста до ступ но сти ин тер не та и опа да ња из да та ка за но ви не 
– што, опет, не чи ни не о сно ва ном хи по те зу да је по тро шња 
до ма ћин ста ва на днев ну штам пу у опа да њу на по чет ку 21. 
ве ка у Ср би ји. У по след њих шест го ди на се уо ча ва по ве ћа ње 
бро ја чи та ла ца но ви на и ча со пи са он лајн: од це ли не ис пи та
ни ка у 2017. го ди ни, 75,6% из ја ви ло је да ин тер нет ко ри сти 
ра ди чи та ња или пре у зи ма ња он лајн но ви на/ча со пи са, док 
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је 2011. тај про це нат из но сио 63,7. Бу ду ћи да по тро шња до
ма ћин ста ва на штам па не ча со пи се и но ви не оп ста је на 0,4%, 
до ла зи се до за кључ ка ко ји оспо ра ва осно ва ност ши ро ко 
за сту пље ног ла ич ког уве ре ња да ин тер нет „гу та“ штам па не 
ме ди је. По да так да је у 2008. го ди ни чи та ње или пре у зи ма ње 
он лајн но ви на/ча со пи са прак ти ко ва ло са мо 40,1% ис пи та
ни ка, на во ди на за кљу чак да се тренд при хва ће но сти но
вог ме ди ја од ви ја као и у бо га ти јим дру штви ма: у скла ду са 
Скри вом, ко ја по ка зу је да но ви ме диј нај пре усва ја нај у жи 
круг по зна ва ла ца, за тим по чи ње да га ко ри сти дру штве на 
ели та и по том нај ши ри круг гра ђа на, по сле че га на сту па за
си ће ност дру штва и упо тре ба ме ди ја се одр жа ва на ни воу 
ко ји се мо же сма тра ти оп ти мал ним у да тим окол но сти ма. 
У скла ду са тим, осно ва ни ја је те за о кри зи штам па них ме
ди ја ко ја је от по че ла у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, са по ја вом 
те ле ви зи је, ко ју но вин ска пре ду зе ћа успе ва ју да др же под 
кон тро лом упра во слу же ћи се ди ги тал ним тех но ло ги ја ма. 
Он лајн са др жа ји на ин тер не ту омо гу ћа ва ју но вин ским пре
ду зе ћи ма да са чу ва ју при сут ност и кон ку рент ност на ме
диј ском тр жи шту. Ме ђу тим, не тре ба за бо ра ви ти да се на 
ин тер нет из ме шта ју и дру ги ме диј ски са др жа ји – по пут те
ле ви зиј ских и ра диј ских, и да, при том, ин тер нет ну ди но ве 
фор ме ко му ни ка бил но сти ко је пре фе ри ра мла ђа пу бли ка. 
Број на ис тра жи ва ња по ка зу ју да мла ђи од 24 го ди не сво је 
са знај не и за бав не по тре бе за до во ља ва ју пу тем ин тер не та, 
пр вен стве но због ње го вог нај ва жни јег сер ви са (www), што 
ко ре спон ди ра са уз ла зним трен дом штам па них ме ди ја у 
сре ди на ма у ко ји ма ста нов ни штво ста ри.

Ис ку ства тр жи шта Европ ске уни је

По сле 200 го ди на рас та, тра ди ци о нал на штам па до сти
гла је сво ју тач ку за си ће ња и по че ла да опа да на по чет ку 21. 
ве ка. Твр ди се да днев ну штам пу у Европ ској уни ји чи та 
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не што ви ше од 180 ми ли о на љу ди, да кле при бли жно 24% 
ста нов ни ка (Ruk, 2011: 245). Тр жи ште но ви на у ЕУ је спе
ци фич но уто ли ко што чи та лач ка пу бли ка при па да на ци
о нал но и је зич ки хе те ро ге ним за јед ни ца ма. 

По да ци о ти ра жи ма штам па них но ви на по ка зу ју пад 
од сре ди не де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Кра јем 1990
их ти раж је рас тао још са мо у не ким источ но е вроп ским 
зе мља ма, на ро чи то у Бу гар ској и Ру му ни ји. Већ од 1999. 
го ди не, удео но ви на у укуп ним из да ци ма за огла ша ва ње 
је опао на европ ском ни воу и ти тро шко ви су пре у сме ре ни 
на те ле ви зи ју и ин тер нет. Део про фи та но вин ских пре ду
зе ћа на ста ром кон ти нен ту осла ња се упра во на огла ша
ва ње – из ме ђу 40% и 60%, док се оста так уби ра од про да је, 
прет пла те и дру гих изво ра. Од 2005. до 2009. у Евро пи је 
за бе ле жен пад укуп ног днев ног про ме та но ви на са 85 ми
ли о на на 74 ми ли о на при ме ра ка. Eко но ми ја про и звод ње 
и ди стри бу ци је ве сти је ра ди кал но из ме ње на у кон тек сту 
еко ном ске кри зе ко ја је убр за ла струк тур не про ме не под
стак ну те но вом тех но ло ги јом. Тро шко ви огла ша ва ња су 
у ме диј ском сек то ру по че ли да се опо ра вља ју 2009. го ди
не, али су у но вин ској ин ду стри ји оста ли ни ски. Огла сно 
тр жи ште у штам па ним но ви на ма има све ма њу атрак тив
ност, док се по раст ула га ња у огла ша ва ње на ин тер не ту 
при бли жа ва вред но сти те ле ви зиј ског огла сног тр жи шта 
(Гра фи кон 3.4). Док су се из да ва чи но ви на у ве ћи ни европ
ских зе ма ља су о чи ли са сма ње њем при хо да од но сно бро ја 
на сло ва и ти ра жа, ин тер нет је оства рио нај ве ћи раст уде ла 
тро шко ва огла ша ва ња. Та да су из да ва чи но ви на по ку ша
ли да гу би так на док на де уво ђе њем соп стве них он лајн пу
бли ка ци ја, ме ђу тим, ис по ста ви ло се да су за ова пре ду зе ћа 
гу би ци у штам па ним ре кла ма ма би ли ве ћи од до би та ка у 
ди ги тал ном огла ша ва њу, што је ре зул ти ра ло све у куп ним 
не га тив ним би лан сом при хо да од огла ша ва ња за из да ва че 
но ви на (Le ur dijk et al, 2012: 6). 
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Гра фи кон 4: Ди на ми ка по тро шње на огла ша ва ње у ЕУ 
(2009–2013) у ми ли о ни ма евра

Извор по да та ка и гра фи ко на: Lan ge, 2014: 15.

По у зда не ана ли зе и про јек ци је от кри ва ју ве ли ки пре
ла зак огла ши ва ча у ди ги тал ну сфе ру по след њих го ди
на (BIA/Kel sey, 2016). Они до сво јих кли је на та мо гу до ћи 
ефи ка сни је и по ни жим тро шко ви ма пу тем огла ша ва ња 
на ин тер не ту. Ди ги тал ни ги ган ти пре у зи ма ју до ми на
ци ју на гло бал ном тр жи шту огла ша ва ња. У 2015. го ди ни 
„Гугл“, „Фејс бук“, „Бај ду“, „Ја ху“ и „Мај кро софт“ оства
ри ли су при ход од 88 ми ли јар ди до ла ра од огла ша ва ња, 
што пред ста вља 34% при хо да свих 30 во де ћих ме диј ских 
ком па ни ја све та или 65% укуп ног гло бал ног тр жи шта ин
тер нет огла ша ва ња (Ze nit hOp ti me dia, 2016). Ис то вре ме но, 
ста ти стич ки по да ци по ка зу ју тренд па да ку по ви не штам
па них про и зво да. 

У све ви ше ди ги та ли зо ва ном све ту суд би на штам па
них но ви на по ста је упит на. Јер, зна чи ли раст огла ша ва ња 
на ин тер не ту си гур ну смрт штам па них но ви на и ча со пи са? 
Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је од го вор ком пли ко ва ни ји не
го што то на пр ви по глед из гле да. Исти на је да је ре кла ма 
у штам пи до жи ве ла по раз услед по ра ста ди ги тал ног огла
ша ва ња. Ме ђу тим, још увек штам па не са мо да оп ста је, 
већ по ка зу је и ком пе ти тив не пред но сти у при вла че њу де ла 
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публи ке и њен зна ча јан по слов ни по тен ци јал до ла зи до из
ра жа ја у ком би но ва њу са ди ги тал ним ме ди ји ма. Про сеч на 
по тро шња до ма ћин ста ва за днев ну штам пу и штам па не 
про и зво де у Евро пи оп ста је на ма ло ма ње од 1,5 од сто. Ди
ги тал ни са др жај је при сту па чан, јеф тин и ла ко га је про
и зве сти, ме ђу тим, у све ту у ко јем ком па ни је огра ни ча ва ју 
при ступ не ким ди ги тал ним са др жа ји ма из стра ха од сај
бер на па да и дру гих бе збед но сних ра њи во сти, штам па ни 
ме ди ји и да ље оп ста ју као ве о ма атрак тив на оп ци ја (For bes 
Com mu ni ca ti ons Co un cil, 2017). 

Пад по тро шње до ма ћин ста ва на штам пу ни је у свим 
зе мља ма ис тог оби ма, већ се уо ча ва ју ра зли чи ти трен до ви: 
док се у не ким зе мља ма бе ле жи ин тен зив ни ји пад ти ра жа 
и бро ја штам па них ли сто ва, у дру гим дру штви ма си ту а
ци ја је ста бил ни ја. Ује ди ње но Кра љев ство, Грч ка, Ита ли
ја и Шпа ни ја су се су о чи ле са нај ве ћим па дом (Le ur dijk et 
al, 2012: 31), али не ке од ових зе ма ља су ина че има ле су пе
ри ор ну про и звод њу и пред ста вља ју нај ве ћа европ ска тр
жи шта (Не мач ка, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска и Ита ли
ја обу хва та ју 70 од сто це ло куп не из да вач ке ин ду стри је у 
ЕУ). Шест зе ма ља са нај ве ћим уче шћем у укуп ној до да тој 
вред но сти у европ ској из да вач кој ин ду стри ји су Не мач ка, 
Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, Шпа ни ја, Ита ли ја и Хо лан
ди ја. Опа да ње ти ра жа днев не штам пе у Евро пи тра је већ 
две и по де це ни је и, су де ћи по про це ни Европ ске ко ми си
је из 2005. го ди не, ра ди се о про ме ни штам па них ме ди ја 
ко ја је струк тур не при ро де, бу ду ћи да се слич ни трен до ви 
од ви ја ју и на тр жи шту САД и Ја па на (EC, 2005: 23). Док су 
трен до ви па да сна жно за сту пље ни на тр жи шту аме рич ких 
и ја пан ских но ви на, у Ин ди ји и Ки ни је за бе ле жен су прот
ни тренд – да кле на гли по раст по чет ком ми ле ни ју ма, што 
се ту ма чи као по сле ди ца по ве ћа ња бо гат ства и сма ње ња 
не пи сме но сти у ши рим окви ри ма ових зе ма ља и сто га као 
при вре ме ни фе но мен, јер ће се азиј ска но вин ска ин ду стри
ја убр зо су о чи ти са ин тен зив ни јим про до ром ин тер не та 
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(Le ur dijk et al, 2012: 9). У це ли ни гле да но, про це њу је се да 
је европ ска ин ду стри ја штам пе ста бил ни ја од аме рич ке, 
што се об ја шња ва чи ње ни цом да је аме рич ки по слов ни 
мо дел у овом сек то ру мно го ви ше за ви сан од огла ша ва ња, 
на че му за сни ва 85% сво јих при хо да (Le ur dijk et al, 2012: 7). 

Но вин ски из да вач ки сек тор се су о ча ва са ни зом иза
зо ва, при ла го ђа ва ју ћи се но вим по слов ним мо де ли ма, ор
га ни за ци о ном струк ту ром пре ду зе ћа и ин ве сти ра њем у 
дру га чи ји од нос са сво јим чи та о ци ма. Ве ћи на ли сто ва сво
јим штам па ним из да њи ма до да је он лајн вер зи ју, што зна чи 
да мо ра ју сно си ти дво стру ке тро шко ве, ка ко одр жа ва ња 
сво јих штам па них из да ња, та ко и ула га ња у но ве услу ге 
на Мре жи (Le ur dijk et al, 2012: 1011). Прак са по ка зу је да 
ни је ла ко ство ри ти функ ци о на лан еко ном ски мо дел он
лајн по сло ва ња. За сад ма њи број он лајн из да ња са мо стал но 
оства ру је про фит. На сто је ћи да при ву ку огла ши ва че ко ји 
се пре у сме ра ва ју на гло бал ну Мре жу, мно ге од штам пар
ских и из да вач ких ком па ни ја сво је про и зво де при ла го ђа
ва ју оп штем трен ду. Ме ђу тим, ка ко се на ин тер не ту ме ња 
струк ту ра огла ши ва ча (са мо 10% нај ве ћих огла ши ва ча у 
штам па ним вер зи ја ма днев них но ви на чи не нај ве ће огла
ши ва че и у њи хо вим он лајн из да њи ма), но вин ске ку ће су 
при ну ђе не да уво де прет пла ту на сво је са др жа је он лајн. 
У 2016. го ди ни бри тан ски днев ник „Гар ди јан“ (The Gu ar
di an) на ја вио за тва ра ње 250 рад них ме ста, а ре но ми ра ни 
„Ин ди пен дент“ (The In de pen dent) је у мар ту 2016. штам пао 
сво је по след ње из да ње и пре шао ис кљу чи во на он лајн фор
му, док је том при ли ком, у по след њем штам па ном уред
нич ком члан ку, на ја вље но да ће то би ти „при мер ко ји ће 
оста ли ли сто ви ши ром све та пра ти ти“. „Фај нен шел тајмс“ 
(The Fi nan ci al Ti mes) прак ти ку је прет пла ту на свој сајт и 
спе ци ја ли зо ва не са др жа је за одре ђе не сег мен те тзв. циљ
не пу бли ке, где ко ри сник до би ја не пре ста но ажу ри ра не и 
пре ци зне ин фор ма ци је из обла сти ко ја га ин те ре су је (нпр. 
по слов но ори јен ти са ни по да ци о це на ма ак ци ја на бер зи). 
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У нај по вољ ни јем по ло жа ју су ре но ми ра ни из да ва чи ко ји 
у ди ги тал ном окру же њу мо гу ра чу на ти на ек спло а ти са ње 
свог брен да. Ме ђу тим, ова кву по зи ци ју не мо же да оства ри 
ве ћи на из да ва ча, а пад штам па них ти ра жа се не ће уско ро 
за вр ши ти. 

Упр кос не га тив ним тен ден ци ја ма ко је се огле да ју у сма
ње њу бро ја чи та ла ца, ти ра жа и при хо да, европ ска ин ду
стри ја штам па них но ви на и да ље је зна ча јан сек тор, ка ко 
по ве ли чи ни, та ко и по дру штве ном и по ли тич ком ути
ца ју (Le ur dijk et al, 2012: 87). Мно ге но вин ске ком па ни је 
су ди вер си фи ко ва ле про дук ци ју ра дио, те ле ви зиј ским и 
он лајн услу га ма у окви ру транс на ци о нал них мул ти ме диј
ских ком па ни ја, чи ме успе ва ју да де ли мич но ком пен зу ју 
гу бит ке у сек то ру штам пе. Не мо гу ће је спре чи ти да се из
да вач ка де лат ност у ова квим акви зи ци ја ма сма њу је. Ни во 
кон цен тра ци је у но вин ској де лат но сти се уве ћа ва, али је 
укруп ња ва ње у овом сек то ру ма ње не го у дру гим ме диј
ским ин ду стри ја ма. По ред не ко ли ко ве ли ких из да ва ча ко ји 
до ми ни ра ју европ ским тр жи штем у окви ру мул ти ме ди
јал них ком па ни ја (WAZ, „Бер тел сман“, „Ак сел Сприн гер“, 
„Њуз кор по рејшн“, „Са но ма“, „Ла гар дер“, „Деј ли мејл“), на 
ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу успе ва ју да оп ста ну сред ња 
и ма ла из да вач ка пре ду зе ћа (Le ur dijk et al, 2012: 25).

Не ко ли ко трен до ва ко ји се де ша ва ју под ути ца јем ди
ги та ли зо ва ња штам па них ме ди ја у Евро пи не мо гу се об
ја сни ти еко ном ском кри зом, јер су струк ту рал ног ка рак
те ра. Чи та о ци но ви на он лајн не до би ја ју ква ли тет ве сти 
свој ствен тра ди ци о нал ној штам пи, и ова окол ност по кре ће 
пи та ња одр жи во сти ви со ко ква ли тет ног но ви нар ства на 
ду жи рок (OECD, 2010: 6). Он лајн про вај де ри, вла сни ци 
дру штве них мре жа и агре га то ри ве сти ко ри сте из ве шта је 
но вин ских аген ци ја и ко ри снич ки кре и ра не са др жа је, од 
ко јих се не оче ку је ни во ква ли те та и по у зда но сти ко ји се 
оства ру је у окви ру про фе си о нал ног но ви нар ства (Le ur dijk 
et al, 2012: 11). За то штам па и да ље има ва жне функ ци је у 
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оно ме што у кон тек сту те о ри је днев ног ре да пред ста вља уо
кви ра ва ње и по ја ча ва ње, а ко је ни је мо гу ће ла ко ефи ка сно 
за ме ни ти дру гим ме ди ји ма. Агре га то ри не ин ве сти ра ју у 
извор ну про и звод њу ве сти, ни ти под сти чу ис тра жи вач
ко но ви нар ство или из ве шта ва ње о ло кал ној са мо у пра ви. 
Они су углав ном у вла сни штву аме рич ких ком па ни ја, чи јој 
про фит ној ло ги ци ни је има нен тан спе ци фич но европ ски 
при ступ ме диј ској и ку лур ној по ли ти ци. На тај на чин нај
ве ћу ште ту под но се де мо крат ске функ ци је ме ди ја. Ме ђу
тим, у ко јој ме ри су ове функ ци је угро же не, пи та ње је ко је 
би за хте ва ло по себ ну де таљ ну ана ли зу. 

* * *

Мо гућ ност про па сти штам па них ме ди ја као по сле ди
ца по ја ве ин тер не та на по чет ку 21. ве ка де лу је пре це ње
но. Пре ма из ве шта ју Европ ске ко ми си је, но ве тех но ло ги је 
отво ри ле су но ва и стал но ра сту ћа тр жи шта штам па них 
про и зво да, као што су тр жи шта при руч ни ка за ком пју те
ре и обра зов на из да ња. По на ша ње по тро ша ча ме диј ских 
про и зво да ме ња се спо ро, као што је по твр ђе но у исто риј
ском ис ку ству ра зво ја ме ди ја под ути ца јем тех но ло шких 
ино ва ци ја.

На уч на ана ли за до ступ них по да та ка спро ве де на у овој 
сту ди ји упу ћу је на ар гу мен то ван за кљу чак: уве ћа ње по
тро шње на ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
не ути че на сма ње ње по тро шње до ма ћин ста ва на штам
па не но ви не у Ре пу бли ци Ср би ји. У еко ном ски ста бил ни
јем пе ри о ду, до 2009. го ди не, уо чен је раст за сту пље но сти 
ин тер не та али и бла го по ве ћа ње по тро шње на штам па не 
ме ди је. На кон то га, ка да је фи нан сиј ска кри за по че ла да се 
ин тен зив ни је осе ћа у зе мљи, раст ин тер не та је на ста вљен, 
али је за бе ле же но опа да ње из да та ка на штам па не но ви не. 
Ипак, овај пад ишао је до не у гро жа ва ју ћег ни воа, јер је за
у ста вљен на ни воу ста бил не по тро шње од 0,4%. 
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Трен до ви на срп ском тр жи шту штам па них но ви на у 
при лич ној ме ри ко ре спон ди ра ју са во де ћим тен ден ци ја ма 
на ши рем европ ском тр жи шту. За сту пље но шћу и јед ног и 
дру гог ме ди ја у бу џе ту до ма ћин ства, Ср би ја се на ла зи ис
под европ ског про се ка (на ро чи то у по гле ду за сту пље но
сти ин тер нет тех но ло ги је). При том је и опа да ње ку по ви не 
штам па них но ви на по след њих го ди на уме ре ни је не го на 
бо га ти јим европ ским тр жи шти ма. Штам па ни днев ни ци 
нај ви ше при хо ду ју од огла ша ва ња, а тр жи ште огла са се по
сте пе но пре ме шта у ин тер нет сфе ру. Ме ђу тим, не до ста так 
аде кват не ре гу ла ти ве по ка зу је да је елек трон ско по сло ва ње 
у Ср би ји тек у по во ју и да је пот пу ни пре ла зак на он лајн из
да ња још увек не ре а лан. Упо ред ни па ра ме три из европ ске 
прак се по ка зу ју да се у Ср би ју „пре ли ва ју“ про ме не ко је у 
ме диј ској сфе ри до но си ди ги тал на ера, али се од ви ја ју са 
за ка шње њем и спо ри је не го у Европ ској уни ји. 



1.2. ДИС КУРС ЕВРО ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА 
У ДНЕВ НОЈ ШТАМ ПИ СР БИ ЈЕ

У Стра те ги ји про ши ре ња ЕУ ко ју је Европ ска ко ми си ја 
усво ји ла 10. но вем бра 2015. го ди не, пред ста вље не су про це
не при пре мље но сти по је ди нач них др жа ва За пад ног Бал
ка на за пре у зи ма ње оба ве за из члан ства у ЕУ и са оп ште не 
пре по ру ке овим зе мља ма у ве зи са спро во ђе њем прет при
ступ них ре фор ми ко је пред сто је. У про це си ма прет при
ступ них ре фор ми уче ству је дру штво у це ли ни. Пре не го 
што Европ ски пар ла мент и др жа ве чла ни це ЕУ ра ти фи ку ју 
сту па ње у члан ство др жа ве кан ди да та, у тој зе мљи се спро
во ди ре фе рен дум, чи ме се фи на ли зу је прет при ступ ни про
цес. Због то га је не оп ход но да јав ност у др жа ви кан ди да ту 
бу де ква ли тет но оба ве шта ва на о ра зли чи тим аспек ти ма 
евро ин те гра ци ја, ка ко би се уна пре ђи ва ла ком пе тент ност 
гра ђа на за ра зу ме ва ње прет при ступ них ре фор ми, на ро чи
то у ве зи са усло ви ма у по је ди нач ним по гла вљи ма ко ји су 
истак ну ти у Стра те ги ји про ши ре ња. 

Ме ди ји има ју зна чај ну функ ци ју у пред ста вља њу пре
го ва рач ког про це са и ста ту са Ре пу бли ке Ср би је у ин те гра
ци ја ма Европ ске уни је. Уло га ме ди ја се оче ку је у над гле да
њу пре го во ра и осна жи ва њу пар ти ци па тив не де мо кра ти је 
у про це су ЕУ ин те гра ци ја, оспо со бља ва њем гра ђа на да ра
зу ме ју прак тич не аспек те пре го во ра и под сти ца њем њи
хо вог ак тив ни јег уче шћа у ар ти ку ла ци ји соп стве них ин
те ре са. Ко нач но, ме ди је пер ци пи ра мо као по сред ни ке тзв. 
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европ ских вред но сти ко ји рас по ла жу одре ђе ним ути ца јем 
на из бо ре и ста во ве сво је пу бли ке. 

По ла зе ћи од чи ње ни це да днев на штам па као тра ди
ци о нал ни масме диј и у са вре ме ној Ср би ји рас по ла же 
знат ним ин фор ма ци о ним по тен ци ја лом, пред мет овог 
ис тра жи ва ња чи не ра зли чи ти аспек ти за сту пље но сти, ви
дљи во сти и ин тер пре та ци је те ма евро ин те гра ци ја у овом 
де лу ме диј ског си сте ма. Штам па ни ме ди ји су по сма тра ни 
дво ја ко: са ста но ви шта уло ге ко ју оства ру ју у про це су ин
фор ми са ња гра ђа на о ак ту ел ном про це су европ ских ин те
гра ци ја Ср би је, и у функ ци ји су бјек та у про це су кон стру
и са ња дис кур са евро ин те гра ци ја. 

Кон текст и ме тод ис тра жи ва ња

Да је кра јем про шле го ди не у Ср би ји спро ве ден по ме
ну ти ре фе рен дум, 47% гра ђа на из ја сни ло би се за учла ње
ње у ЕУ.46 Нај ви ше гра ђа на сма тра да ула зак Ср би је у ЕУ 
оте жа ва (успо ра ва) по ли ти ка „стал ног усло вља ва ња и уце
на ко је ЕУ при ме њу је пре ма на шој зе мљи“ (37%), али се 64% 
ис пи та ни ка ипак опре де љу је за ре фор ме – ко је не пер ци
пи ра ју са мо као пу ки услов за при дру жи ва ње ЕУ, већ као 
сред ство за „ства ра ње бо ље Ср би је ра ди нас са мих“ (КЕИ, 
2017). Ако се уз ме у раз ма тра ње чи ње ни ца да је нај ве ћа по
др шка евро ин те гра ци ја ма јав но сти у Ср би ји на го ди шњем 

46 Према истраживању јавног мњења „Европска оријентација грађана 
Србије“, које је крајем децембра 2016. спровела Канцеларија за европске 
интеграције, 29% испитаника гласало би против, док 15% не би 
гласало уопште, а 9% не зна шта би одговорило на ово питање. При 
томе је индикативно за управљање будућим трендовима да чак 31% 
испитаника сматра да би чланство у ЕУ за њих било „лоша ствар“ и 
34% мисли да то „није ни добра ни лоша ствар“. Подаци доступни на: 
http://www.seio.gov.rs/src/vesti/941/189/335/detaljnije/podrskaclanstvu
srbijeuevropskojuniji47
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ни воу за бе ле же на 2003. го ди не,47 ка да се чак 72% гра ђа на 
из ја шња ва ло за при дру жи ва ње (Pra li ca, 2013: 73), те да су 
про цен ти нај сна жни је по др шке ка сни је осци ли ра ли у ме
сеч ним из ве шта ји ма (но вем бра 2009 – 73%, мар та 2010 – 
69%, апри ла 2011 – 63%), да би она у де цем бру 2012. и ју ну 
2016. до сти гла нај ни жи ни во – 41% , уо ча ва се опа да ју ћи 
тренд. Упо ред ни пре глед ста ти стич ких по ка за те ља по го
ди на ма по ка зу је, та ко ђе, уме ре ни по раст евро скеп ти ци зма 
(КЕИ, 2017). Ту ма че ње про мен љи во сти евро о ри јен та ци ја 
гра ђа на Ср би је и тра га ње за ње ним уз ро ци ма ни је пред мет 
ове сту ди је. Ме ђу тим, за на уч ну ана ли зу су зна чај ни од го
во ри и афи ни те ти ис пи та ни ка, на ро чи то они ко ји осве тља
ва ју њи хо ве ком пе тен ци је да ра зу ме ју дис курс евро пе и за
ци је48. Пре ма по ме ну том ис тра жи ва њу, 57% ис пи та ни ка 
ни је зна ло да од го во ри на пи та ње: „Ко ји до га ђај у про це су 
при сту па ња Ср би је у ЕУ је у по след њих го ди ну да на по Ва
шем ми шље њу био нај зна чај ни ји?“, док је тек 11% њих да ло 
не о дре ђен од го вор „отва ра ње по гла вља“, а 5% – „пре го во
ри“. Не до вољ на ин фор ми са ност гра ђа на нај ек спли цит ни
ја је ка да је реч о бес по врат ној ра звој ној по мо ћи. На и ме, 
73% ис пи та ни ка ни је чу ло за не ки про је кат фи нан си ран из 
фон до ва ЕУ и њих 25% сма тра да је Ру си ја нај ве ћи до на
тор Ср би ји. На су прот ши ро ко рас про стра ње ном уве ре њу, 
у пе ри о ду 2000–2015. го ди не, ЕУ и ње не др жа ве чла ни це 
пред ста вља ју нај ве ће до на то ре са 59,4% укуп не ме ђу на род
не бес по врат не ра звој не по мо ћи Ре пу бли ци Ср би ји (при
бли жно 2,7 ми ли јар де евра), док се Ру ска Фе де ра ци ја не 

47 Ова чињеница се обично доводи у везу са потписивањем Споразума 
о стабилизацији и придруживању које је уследило убрзо после атентата 
на премијера Зорана Ђинђића, као подршка духу евроентузијазма у 
Србији.
48 Појам европеизације тумачимо двојако: „као формални процес при
сту па ња ЕУ, или, чешће, у ширем смислу, као мултидимензионални 
про цес који обухвата готово све аспекте друштвене, политичке, еко
ном ске и културне транзиције“ (Valić Nedeljković, Kleut, 2013: 62).
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свр ста ва ме ђу пр вих 9 нај ве ћих би ла те рал них или мул
ти ла те рал них ра звој них парт не ра овог ти па (КЕИ, 2017).

На ме ће се, да кле, ло гич но пи та ње: ко ли ко су гра ђа ни 
Ср би је објек тив но и пра во вре ме но ин фор ми са ни о про ме
на ма ко је су се до го ди ле или пред сто је у про це су европ ских 
ин те гра ци ја? Ис тра жи ва ње ко је је аген ци ја „Ип сос стра те
џик мар ке тинг“ пред ста ви ла по чет ком 2015. го ди не, ука
за ло је на ве ли ки пад ин фор ми са но сти гра ђа на Ср би је о 
при сту па њу ЕУ у од но су на ста ње од пре са мо јед не го ди не 
(Be ta, 2015). Сен ку на транс па рент ност пре го во ра по вре ме
но ба ца ју ини ци ја ти ве не вла ди ног сек то ра ко је оп ту жу ју 
Вла ду да огра ни ча ва ди стри бу ци ју или оте жа ва при ступ 
свим ин фор ма ци ја ма и ма те ри ја ли ма, кроз про ме ну под
за кон ске ре гу ла ти ве и уво де ћи озна ку тај но сти.49 С дру ге 
стра не, ше фи ца Пре го ва рач ког ти ма Ср би је Та ња Ми шче
вић уве ра ва да „не ма са кри ва ња би ло ка квих ин фор ма
ци ја“ (ТАН ЈУГ, 2017). Де мо крат ски им пе ра тив на ла же да 
ин тер ес јав но сти бу де за шти ћен транс па рент но шћу пре го
ва рач ке про це ду ре и ква ли тет ним оба ве шта ва њем о свим 
аспек ти ма пре го ва рач ког про це са. 

Ана ли за са др жа ја штам па них ме ди ја у Ср би ји по след
њих го ди на по ка зу је ре ду ко ва ну за сту пље ност те ма ти ке 
евро ин те гра ци ја на на слов ним стра на ма. Она осци ли ра у 
за ви сно сти од ак ту ел но сти кон крет ног до га ђа ја на по ли
тич кој сце ни Европ ске уни је у ко ме пар ти ци пи ра Ре пу
бли ка Ср би ја. На при мер, ка ко на во ди Би ро за дру штве
на ис тра жи ва ња, пот пу но не у о би ча је но се на на слов ним 
стра на ма свих узор ко ва них но ви на 22. ја ну а ра 2014. го
ди не (дан по што је у Бри се лу одр жа на пр ва ме ђу вла ди
на кон фе рен ци ја из ме ђу Ср би је и ЕУ, што је озна чи ло 
фор мал ни по че так при ступ них пре го во ра) на шла вест о 

49 Оцена извршног директора Београдског центра за безбедносну 
по ли тику (БЦБП) Предрага Петровића на скупу БЦБП. http://www.
bezbednost.org/Najave/6497/Javnostnepozeljnauevropskiminte gra ci
ja ma.shtml 2.6.2017.
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евро интеграци ја ма Ср би је, док је у да ни ма ко ји прет хо де 
и сле де на ве де ном до га ђа ју ди на ми ка из ве шта ва ња о ЕУ 
на на слов ним стра ни ца ма би ла при лич но ма ла (16,84%).50 
Ин те ре сант но је да је у по след њем квар та лу 2016. го ди не 
спољ на по ли ти ка Ср би је у од но су на Ру си ју при вла чи ла ве
ћу па жњу днев не штам пе не го од нос са Европ ском уни јом 
(4,31 на спрам 2,53% тек сто ва у ко рист Ру си је) (Ja rić, La ban, 
2016: 53). У „Квар тал ном ме ди ја ме тру“ на во ди се да је ве
ћи на тек сто ва о евро ин те гра ци ја ма не га тив но ин то ни ра на 
(Ja rić, La ban, исто). 

Ко му ни ка ци ја о евро ин те гра ци ја ма у до ма ћој јав ној 
сфе ри се оце њу је као „кон тра дик тор на и ам би ва лент на“ 
(Ra do vić, 2009: 71), са не кон зи стент ним по ру ка ма др жав
них ор га на у усло ви ма „спо ра дич не и не до вољ но ква ли
тет не јав не ра спра ве“ (Kr stić, 2015: 379). По ли тич ки ак те ри 
ни ским сте пе ном по ве ре ња у по ли тич ке ин сти ту ци је ЕУ 
и сво јом сла бом ко му ни ка бил но шћу под сти чу кри зу ви
дљи во сти те ма ЕУ у ме ди ји ма. Прем да „до ма ћа ме диј ска 
ели та“ из ра жа ва ви ши сте пен по ве ре ња у од но су на по ли
тич ке ак те ре, и они ге не ри шу све де ни ју по др шку европ
ском про јек ту у од но су на њи хо ве европ ске ко ле ге (Vu le
tić, 2014: 125). 

Ка да је реч о ме ди ји ма ко ји функ ци о ни шу у окви ру ЕУ, 
у кор пу су кон сул то ва них на уч них ис тра жи ва ња из два ја се 
не ко ли ко до ми нант них на ра ти ва. 

I. Из ве шта ва ње о те ма ма ко је су спе ци фич не за Европ
ску уни ју у дис кур су за пад но е вроп ских ме ди ја пре
те жно је про ак тив ног ка рак те ра и ускла ђе но са ка
лен да ром зна чај ни јих по ли тич ких до га ђа ја ка кви су 

50 Биро за друштвена истраживања (БИРОДИ) пратио је насловне 
стра не листова „Блиц“, „Курир“, „Политика“, „Вечерње новости“, „Ин
фор мер“ и „Данас“ 8 дана пре и после преговора одржаних у Бриселу 
22. ја ну ара 2014, а предмет анализе обухватио је: наслов, поднаслов, 
над на слов и одговарајућу слику односно карикатуру. 
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европ ски сами ти или из бо ри за Европ ски пар ла мент 
(Gat ter mann, 2013; de Vre e se, 2002). Пре ма ис тра жи ва
њу из 2012. го ди не, знат на ве ћи на гра ђа на Евро пе (78%) 
из ра жа ва не за до вољ ство ме ди ји ма и на дле жним ин
сти ту ци ја ма ЕУ јер их не снаб де ва ју ре ле вант ним ин
фор ма ци ја ма о над на ци о нал ним пи та њи ма (Stan dard 
Eu ro ba ro me ter, 2012). Број ни ау то ри су са гла сни да се 
по сле ди це по ме ну тог „ин фор ма ци о ног де фи ци та“ у 
прак си очи ту ју кроз опа да ње уче шћа гра ђа на ЕУ у из
бо ри ма за Европ ски пар ла мент (Es ser et al., 2012).51

II. У пе ри о ду по сле из би ја ња свет ске еко ном ске кри зе 
2007. го ди не, ка да је пре и спи ти ва ње европ ског про јек
та ини ци ра но кри зом за јед нич ке ва лу те и је дин стве ног 
тр жи шта, ме ди ји се све ви ше фо ку си ра ју на на ци о нал
не аген де у од но су на европ ске над на ци о нал не ин сти
ту ци је (Es ser et al., 2012; Stat ham, 2008).

III. Из ве шта ва ње о ЕУ оте жа ва не до вољ но по зна ва ње спе
ци фич них те ма и не до ста так ка па ци те та да оне бу ду 
по сре до ва не на на чин ко ји ани ми ра па жњу ши ро ке пу
бли ке (Bal čyti e nė, Vin ci ūni e nė, 2010). По је ди ни ау то ри 
овај јаз озна ча ва ју као „ло гич ки кон фликт“ ко ји по сто
ји из ме ђу порт па ро ла ин сти ту ци ја ЕУ и но ви на ра (Bij
smans, Al ti des, 2007). Ка да је реч о спе ци ја ли зо ва ним 
ме диј ским сер ви си ма за ин фор ми са ње о ЕУ, ка кав је 
„Eu ro ne ws“, њих гра ђа ни Уни је не пре по зна ју као ау
тен тич не јер се че шће осла ња ју на на ци о нал не по ли
тич ке ак те ре као изво ре а не на зва нич ни ке ин сти ту
ци ја ЕУ (Ga ra vo glia, 2011; Stat ham, 2008). 

IV. Ма нир из ве шта ва ња о ЕУ у за пад но е вроп ским ме ди
ји ма је при лич но ујед на чен и ка рак те ри шу га: те мат
ски оквир усред сре ђен на днев нопо ли тич ке „ло кал не“ 

51 Од 1979. године, када су одржани први избори за Европски пар ла
мент, до 2104. када су грађани Европске уније последњи пут бирали 
сво је пред ставнике у овој грани власти, излазност је опадала од 61,99 
до 42,61 одсто. 
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ак ту ел но сти у ко ји ма не ко над на ци о нал но пи та ње за
вре ђу је вред ност ве сти уко ли ко је ис то вре ме но и на
ци о нал но ре ле вант но; спо ра дич на и по вр шна об ра да 
спе ци фич но европ ских те ма, без ду бљег ана ли тич ког 
при сту па; уни форм ност у по гле ду из бо ра са го вор ни ка 
и изво ра ин фор ма ци ја; не ком пе тент ност за ту ма че ње 
сло же них ин сти ту ци ја и про це са ЕУ (Bal čyti e nė, Vin
ci ūni e nė, 2010; Bij smans, Al ti des, 2007). 

V. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да за ин те ре со ва ност ме ди ја и 
њи хов при ступ те ма ма у ве зи са ЕУ ути че на сте пен ин
фор ми са но сти гра ђа на а ти ме и на њи хо ве ста во ве и 
вред но сни од нос пре ма по ли ти ци про ши ре ња: гра ђа ни 
ко ји су ква ли тет ни је ин фор ми са ни ис ка зу ју по зи тив
ни је ста во ве о ЕУ и сна жни ју по др шку евро ин те гра ци
ја ма (Kr stić, 2015; Bal čyti e nė, Vin ci ūni e nė, 2010).

Ма сов ни ме ди ји по ста вља ју аген ду ре ле вант них дру
штве них пи та ња. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да по сто ји ви сок 
сте пен ко ре ла ци је из ме ђу ода би ра и по зи ци о ни ра ња се
лек то ва них те ма у ме ди ји ма и оно га што ме диј ска пу бли ка 
оце њу је као зна чај но (Mc Combs, Shaw, 1972). Пре ма те о ри ји 
днев ног ре да, хи је рар хи јом те ма ко ју ус по ста вља ју на днев
ном ни воу, ме ди ји сво јој пу бли ци ис по ру чу ју одре ђе но ту
ма че ње ва жно сти до га ђа ја и ти ме опре де љу ју те ме о ко ји ма 
ће љу ди да ми сле (Co hen, 1963: 13; Kunc zik, Zi ep fel, 2006). Са 
ста но ви шта те о ри ја „уо кви ра ва ња“ и „по ја ча ва ња“, на чин 
на ко ји су те ме об ра ђе не и ин тер пре ти ра не де тер ми ни шу 
и на чин на ко ји ће љу ди да ми сле о њи ма (Kunc zik, Zi ep fel, 
2006: 205, Co le man, Mc Combs, Shaw & We a ver, 2011: 150). 
Сто га у овом ра ду ме ди је по сма тра мо као зна ча јан фак тор 
ко ји ути че на фор ми ра ње пред ста ва о про це су евро ин те
гра ци ја. Ме ђу тим, ствар ни ефек ти ме диј ског уо кви ра ва
ња до га ђа ја на мње ња за хте ва ли би по себ но ис тра жи ва ње 
ори јен ти са но на ста во ве и по на ша ње ме диј ске пу бли ке. 
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Сто га ово ис тра жи ва ње во ди мо из дру гог прав ца. Пре
ма Те у ну ван Диј ку (Te un A. van Dijk), ме ди ји кроз прак
су пи са ња или го во ра уче ству ју у кон сти ту и са њу одре
ђе ног дис кур са и ти ме пре у зи ма ју уло гу у ре про дук ци ји 
дру штве не мо ћи – ко ја не рет ко ре зул ти ра „зло у по тре бом, 
не јед на ко сти ма и не прав дом“ (van Dijk, 1985: 1–10). У овом 
ис тра жи ва њу при ме ње на је ком би на ци ја две ме то де: (а) 
ана ли зе са др жа ја, ко ја је за сно ва на на одре ђе ном те о риј
ском окви ру и ко ја омо гу ћа ва кван ти фи ко ва ње ис ку стве
них еле ме на та, на осно ву че га се по том вр ши из во ђе ње оп
шти јих за кљу ча ка о по сма тра ним дру штве ним про це си ма 
(De a con et al., 2010: 119), и (б) дис кур зив не ана ли зе, ко ја 
омо гу ћа ва ду бље ра зу ме ва ње им пли цит них по ру ка (Va
lić Ne delj ko vić, Kle ut, 2013), тра га ју ћи за оним еле мен ти ма 
„је зи ка у кон тек сту или ис ка за и прак си ко ји кон сти ту шу 
ствар ност сво јих но си ла ца и уре ђу ју со ци јал не ре ла ци је 
ме ђу њи ма“ (Ђе рић, 2015: 444; Hsi es, Shan non, 2005). 

Ре зул та ти су из ве де ни и ин тер пре ти ра ни на осно
ву утвр ђе ног код ног си сте ма ко ји је обу хва тио низ ана
ли тич ких ка те го ри ја. Мо ни то ринг је оба вљен на при год
ном узор ку ко ји обу хва та 7 днев них бео град ских ли сто ва: 
„По ли ти ка“, „Да нас“, „Ве чер ње но во сти“, „Блиц“, „Ку рир“, 
„Срп ски те ле граф“, „Ин фор мер“, у ин тер ва лу од по 10 да на 
у окви ру тро ме сеч ног пе ри о да (11–20. ја ну ар, 1–10. фе бру ар, 
21–30. март). Пр ви квар тал 2017. го ди не иза бран је за ана
ли зу јер пред ста вља пе ри од у ко ме су се, у пр вој по ло ви ни 
пе ри о да, од ви ја ле ак тив но сти днев но по ли тич ке ру ти не у 
Ср би ји и ЕУ, а дру гу је обе ле жи ла пред и збор на кам па ња 
за пред сед нич ке из бо ре у Ср би ји. Иде ја је би ла да се на 
овај на чин, по ред оста лог, про ве ри хи по те за да по ли тич ка 
кам па ња по ја ча ва при сут ност европ ских те ма у ме ди ји ма. 
У ова ко оме ђе ном вре мен ском ра спо ну, ра спо ред на ве де
них да ту ма иза бран је по прин ци пу слу чај ног узор ка, ко ји 
се ува жа ва као је дан од на чи на за се лек то ва ње је ди ни ца 
ана ли зе (King et al., 1994: 124). По сма тра на су це ло куп на 
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штам па на из да ња на ве де них по ли тич коин фор ма тив них, 
по лу та бло ид них и та бло ид них но ви на, а за је ди ни цу ана
ли зе узет је је дан но вин ски текст. Ана ли за је из вр ше на на 
узор ку од 376 но вин ских тек сто ва.

Из де фи ни са ног кор пу са гра ђе узор ко ва ни су тек сто ви 
у ко ји ма је ма кар јед на те ма извор но европ ска или об ра ђу је 
до га ђај из Ср би је ко ји је кон тек сту а ли зо ван у окви ру те ма
ти ке ЕУ, ка да се европ ска те ма на ла зи у спо ред ном фо ку су. 
При ме њен је све о бу хват ни при ступ, про ши ру ју ћи ме то до
ло ги ју Де Ври са, ко ји де фи ни ше те му ЕУ као но ви нар ску 
при чу на сле де ћи на чин: го во ри о одре ђе ном до га ђа ју у 
окви ру је дин стве ног над на ци о нал ног ин сти ту ци о нал ног 
си сте ма ЕУ као за јед ни це 28 др жа вачла ни ца или о про
гра ми ма и по ли ти ка ма ко је се спро во де у Европ ској уни ји 
(de Vre e se, 2002: 15). У овом ра ду раз ма тра ни су и они до
га ђа ји ЕУ ко ји мо гу има ти зна чај у на ци о нал ном кон тек сту 
зе ма ља нечла ни ца, на ро чи то у сми слу ре ла ци ја ЕУ–Ср би
ја. За по тре бе овог ис тра жи ва ња, пој мо ви „европ ска те ма“ 
и „те ма ЕУ“ ко ри шће ни су као си но ним ни.

Ра ди де ко ди ра ња вред но сне ори јен та ци је уред ни штва 
пре ма одре ђе ној те ми, ана ли зи ра на је по себ но струк ту
ра су бје ка та и обје ка та из ве шта ва ња ко ји се у но ви на ма 
по зи ци о ни ра ју као ре ле вант ни. Под су бјек ти ма из ве шта
ва ња под ра зу ме ва мо до ми нант не ак те ре ко ји су но си о ци 
кон крет не рад ње – би ло као изво ри из ве шта ва ња или де
лат ни ци ко ји про и зво де одре ђе ну дру штве ну по сле ди цу, а 
објек ти из ве шта ва ња су они ак те ри ко ји не по сред но „тр пе“ 
одре ђе ну по сле ди цу или ин ди рект но – ка да се о њи ма го
во ри или им се упу ћу ју по ру ке. Ба лан си ра на ори јен та ци
ја под ра зу ме ва објек ти ван и урав но те жен при ступ те ми и 
ак те ри ма, осве тља ва ју ћи их из ра зли чи тих угло ва. По зи
тив на вред но сна ори јен та ци ја пре по зна је се по из ра же
ном по вољ ном то ну пред ста вља ња одре ђе ног са др жа ја, а 
као не га тив не ин тер пре та ци је озна че не су оне у ко ји ма је 
ек спли ци ра на или при кри ве на ан ти па ти ја ко му ни ка то ра.
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња

У то ку иза бра них 30 да на у ко ји ма је спро во ђен мо ни
то ринг, бео град ске днев не но ви не су об ја ви ле укуп но 376 
при ло га са те ма ма у ве зи са ЕУ. Нај ве ћи про це нат ових 
тек сто ва об ја ви ли су ли сто ви „По ли ти ка“ (24,7) и „Да нас“ 
(21,5), сле де „Ве чер ње но во сти“ (17,3) и „Блиц“ (12,2), док се 
на за че љу по овом кри те ри ју му на ла зе та бло и ди: „Ин фор
мер“ (8,8), „Ку рир“ (8,2) и „Срп ски те ле граф“ (7,2). Европ
ске те ме су нај че шће по зи ци о ни ра не на на слов ној стра ни у 
„По ли ти ци“ (11,8%), „Ве чер њим но во сти ма“ (10,8%) и „Да
на су“ (10%), а нај ре ђе у „Бли цу“ (4,35%). 

Гра фи кон 3.1: Ди стри бу ци ја чла на ка по ру бри ка ма, у %

Нај ви ше при ло га са европ ским те ма ма об ра ђе но је у 
ру бри ци Свет (не што ви ше од 30% тек сто ва у свим ли сто
ви ма осим у „Ин фор ме ру“, ко ји не ма ову ру бри ку), за тим 
у ру бри ци По ли ти ка, док је из не на ђу ју ће ма ли по сто так 
об ја вљен у ру бри ка ма ко је су спе ци ја ли зо ва не за еко ном
ска и при вред на пи та ња (гра фи кон 3.1). Та ко ђе, ру бри ке у 
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ко ји ма се не гу је по ле мич ки и ана ли тич ки при ступ, те ин
тер ак ци ја са пу бли ком (Ме ђу на ма, По гле ди, Пи сма, Ди ја
лог, По ле ми ке...), у ве о ма ма лом про цен ту су ис пу ње не ЕУ 
те ма ти ком. Та бло и ди „Ин фор мер“, „Ку рир“ и „Срп ски те
ле граф“ не при ме њу ју уо би ча је ну и пре по зна тљи ву струк
ту ру ин фор ма тив нопо ли тич ких но ви на, већ те ма ти ку ЕУ 
под во де под тзв. удар не ве сти или са мо ве сти. Спе ци јал
ни до да так ко ји је био по све ћен обе ле жа ва њу 60 го ди на од 
осни ва ња ЕУ ре а ли зо вао је са мо „Да нас“, али је ме диј ска 
ини ци ја ти ва у овој ру бри ци уо че на и у „Ку ри ру“ (ко ји јед
ном не дељ но до но си ау то ри зо ва не те сто ве о про бле ми ма 
ЕУ пре у зе те из „Фај нен шал тајм са“) и знат но ма ње у „Бли
цу“. Европ ске те ме за сту пље не у ру бри ци Кул ту ра упа
дљи во су скрај ну те из фо ку са днев не штам пе: по ја вљу ју 
се са мо у два ли ста: „По ли ти ци“ (где је све га 2,2% чла на ка 
по све ће но овој те ми) и „Ве чер њим но во сти ма“ (са уде лом 
1,5%). Из не на ђу ју ћи по да так је да су у то ку пред и збор не 
кам па ње у ру бри ка ма по све ће ним кам па њи у са мо че ти
ри ли ста об ја вље ни при ло зи у ве зи са ЕУ, и то нај ви ше у 
ру бри ци „Ве чер њих но во сти“ Из бо ри 2017 – 7,7% од укуп
но об ја вље них при ло га са европ ском те ма ти ком, за тим у 
ру бри ци „Ку ри ра“ Ср би ја би ра пред сед ни ка – 3,2%, „Да на
со вој“ Из бор ној гро зни ци – 1,23% и „По ли ти ки ним“ Пред
сед нич ким из бо ри ма – 1,1%.

Ин фор ма тив ни ка рак тер на сло ва пре о вла ђу је у „По
ли ти ци“ (74,2%), „Да на су“ (64,2%) и „Ве чер њим но во сти
ма“ (61,5%), у ко ји ма је, ујед но, удео сен за ци о на ли стич ки 
ин то ни ра них на сло ва ми ни ма ли зо ван (у „По ли ти ци“ чак 
ни је уо чен ни је дан при мер тог ти па). При бли жно јед на по
ло ви на при ло га о ЕУ об ја вље них у „Бли цу“ је ин фор ма тив
но на сло вље на, док је ма ње од 50% ова квих на сло ва за сту
пље но у Ку ри ру (35,5%), „Ин фор ме ру“ (33,3%) и „Срп ском 
те ле гра фу“ (23,4%). „Ин фор мер“ је, ина че, је ди ни лист у ко
јем је уо чен ви ши по сто так сен за ци о на ли стич ких на пи са о 
по сма тра ној те ми у од но су на ин фор ма тив не – 42,4 : 33,3%. 
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При ло зи са те ма ма о ЕУ нај за сту пље ни ји су у ви ду фак
то граф ских жан ро ва у днев ној штам пи (ве сти и из ве шта
ји), док ана ли тич ки жан ро ви има ју знат но ма њу ви дљи вост 
(гра фи кон 3.2). Чла нак у сми слу за хтев ни је но ви нар ске 
фор ме у ко јој се ана ли тич ки и ин тер пре та тив но при сту
па не ком по во ду, уз из но ше ње ква ли фи ко ва них гле ди шта 
и ар гу мен то ва но за кљу чи ва ње, не гу ју пре те жно „По ли
ти ка“ и „Да нас“. Крат ке ве сти са не ко ли ко еле мен тар них 
ин фор ма ци ја нај за сту пље ни је су у „Ин фор ме ру“, „Ве чер
њим но во сти ма“ и „Ку ри ру“. „Блиц“ до но си нај ви ше крат
ких из ја ва у фор ми цр ти ца, ко је ни су кон тек сту а ли зо ва не 
и пред ста вља ју из ра зи то вред но сно опре де ље не по ру ке. У 
„Бли цу“, „Ку ри ру“, „Ин фор ме ру“ и „Срп ском те ле гра фу“ 
је при ме ће но ве ће при су ство тзв. хи брид ног жан ра, ко ји 
ка рак те ри ше про жи ма ње еле ме на та ра зли чи тих но вин
ских жан ро ва и, не рет ко, не пре по зна тљи вост те мат ског 
фо ку са и дру гих еле ме на та у уну тра шњој струк ту ри при
ло га. У на ве де ним ли сто ви ма је чак јед на пе ти на чла на ка 
са европ ском те ма ти ком об ра ђе на на овај на чин.

Гра фи кон 3.2: Ди стри бу ци ја чла на ка по но вин ским жан
ро ви ма, у %
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Нај ве ћи број но вин ских чла на ка је пре зен то ван кроз 
ком би на ци ју не ко ли ко струк тур них еле ме на та: текст, фо
то гра фи ја и ан тр фи ле. У ком би но ва ним, хи брид ним жан
ро ви ма, ко ји су нај за сту пље ни ји у та бло и ди ма, пре на гла
ше ни ви зу ел ни еле мен ти ра за ра ју ком пакт ност по ру ке 
– чи је зна че ње он да из ми че мо гућ но сти пре ци зног де ко ди
ра ња. На пад ним бо ја ма и ха о тич но на ба ца ним ви зу ел ним 
ра спо ре дом про и зво ди се ути сак ре дун дан це ко ја оте жа
ва усред сре ђе ност и ди спер зу је па жњу ре ци пи јен та. Лист 
„По ли ти ка“ се из два ја по спе ци фич ној струк ту ри при ло га 
ко ји је нај до след ни је са ста вљен од тек ста и фо то са. 

Ка да је реч о ау тор ству при ло га, оно ни је иден ти фи
ко ва но са мо у 2% слу ча је ва у „По ли ти ци“ и „Да на су“ (ко ји 
пак има ју нај ве ћи удео при ло га са спољ ним ау тор ством52 
– ско ро 30% „Да нас“ и 12,3% „По ли ти ка“), док „Ве чер ње 
но во сти“ и „Блиц“ пу бли ку ју ско ро јед ну по ло ви ну не пот
пи са них при ло га. У та бло и ди ма се ове ме ре зна чај но пре
о кре ћу у ко рист при ло га чи је ау тор ство ни је на зна че но, о 
че му све до чи чак 77,8% ано ним них тек сто ва у „Срп ском 
те ле гра фу“, 66,7% у „Ин фор ме ру“ и 61,3% „Ку ри ру“. „По
ли ти ка“ у нај ве ћој ме ри ко ри сти аген циј ске ве сти – ско ро 
30% при ло га о ЕУ ау то ри зо ва но је у ТАН ЈУГу. При ло зи 
са европ ском те ма ти ком су у до ма ћој днев ној штам пи нај
че шће пред мет из ве шта ва ња с ак ту ел ног до га ђа ја. Ве ли ка 
ра зли ка се уо ча ва у пер цеп ци ји по во да из ве шта ва ња: док 
„Да нас“ и „По ли ти ка“ пред ња че ме диј ском ини ци ја ти вом, 
до тле „Ку рир“, „Ин фор мер“ и „Срп ски те ле граф“ по се жу за 
пе су до до га ђа ји ма, у 35–45% при ло га. 

У це ли ни об ра ђе ног ма те ри ја ла, као цен трал на те ма 
ко ју до но си но вин ски текст нај че шће се по ја вљу је не ка 
фор ма пре и спи ти ва ња европ ског про јек та, сле ди про блем 

52 Читаоци коментатори, званичници – аутори специјалног додатка 
поводом јубилеја 60 година Уније, или стручњаци – аналитичари.
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Косова у ко јем се ЕУ при сту па као јед ној од те ма или је она 
функци о нал на у спо ред ном фо ку су, за тим спољ ни по сло ви 
и бе збед ност, па брег зит и спорт (гра фи кон 3.3).

Гра фи кон 3.3: До ми нант не те ме из ве шта ва ња у ве зи с ЕУ, 
у % 

Глав ни су бјек ти из ве шта ва ња су зва нич ни ци ЕУ и ње
них зе ма ља чла ни ца и Вла де Ре пу бли ке Ср би је (гра фи кон 
3.4). Ис тра жи ва ње по ка зу је да се у узор ко ва ном ма те ри ја
лу као нај за сту пље ни је лич но сти у функ ци ји су бјек та из
ве шта ва ња по ја вљу ју: ви со ка пред став ни ца ЕУ за спољ ну 
по ли ти ку и бе збед ност Фе де ри ка Мо ге ри ни, пре ми јер Ре
пу бли ке Ср би је Алек сан дар Ву чић и пре ми јер ка Ве ли ке 
Бри та ни је Те ре за Меј (та бе ла 3.1).
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Гра фи кон 3.4: Глав ни су бјек ти из ве шта ва ња о ЕУ, у %

Та бе ла 3.1: Нај за сту пље ни је лич но сти у функ ци ји су бјек та 
и објек та из ве шта ва ња, у опа да ју ћем сле ду

Су бје кат Обје кат

1. Фе де ри ка Мо ге ри ни, ви со ка 
пред став ни ца ЕУ за спољ ну 
по ли ти ку и бе збед ност 

1. До налд Трамп, пред сед ник 
САД 

2. Алек сан дар Ву чић, пред
сед ник Вла де РС 

2. Ан ге ла Мер кел, кан це лар ка 
СР Не мач ке 

3. Те ре за Меј, пред сед ни ца 
Вла де УК

3. До налд Туск, пред сед ник 
Европ ског са ве та

4. До налд Туск, пред сед ник 
Европ ског са ве та

4. Ми ло рад До дик, пред сед ник 
Вла де Ре пу бли ке Срп ске 

5. Деј вид Ме ка ли стер, пред
се да ва ју ћи Спољ но по ли
тич ког ко ми те та Европ ског 
пар ла мен та 

5. Ма рин ле Пен, пред сед ни ца 
фран цу ске пар ти је На ци о
нал ни фронт 
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6. Ја дран ка Јок си мо вић, ми ни
стар ка без порт фе ља за ду же
на за европ ске ин те гра ци је 

6. Алек сан дар Ву чић, пред
сед ник Вла де РС

7. Жан Клод Јун кер, пред сед
ник Европ ске ко ми си је 

7. Фе де ри ка Мо ге ри ни, ви со ка 
пред став ни ца ЕУ за спољ ну 
по ли ти ку и бе збед ност

8. Ма ја Ко ци јан чић, порт па
рол ка Европ ске ко ми си је 

8. Јо ха нес Хан, европ ски ко
ме сар за су сед ску по ли ти ку 
и пре го во ре о про ши ре њу 

9. Алек сан дар По по вић, 
функ ци о нер ДСС и пред
сед нич ки кан ди дат 

9. Деј вид Ме ка ли стер, пред
се да ва ју ћи Спољ но по ли
тич ког ко ми те та Европ ског 
пар ла мен та

Вред но сни од нос су бје ка та из ве шта ва ња пре ма ЕУ те
ма ма у це ли ни узор ко ва ног ма те ри ја ла је пре те жно афир
ма ти ван, са из у зет ком ли сто ва „Ку рир“ и „Ин фор мер“ у 
ко ји ма пре о вла да ва не у тра лан или кри ти чан тон пре ма 
ЕУ ин те гра ци ја ма Ср би је. Вред но сни од нос уред ни штва 
пре ма те ми из ве шта ва ња је из ба лан си ран у „Да на су“ (77% 
при ло га) и „По ли ти ци“ (82%), док је „Ин фор ме ру“, „Ку
ри ру“ и „Срп ском те ле ра фу“ из ве шта ва ње о ЕУ из ра зи то 
вред но сно ко но ти ра но, што зна чи да при ло зи ни су из ба
лан си ра ни већ су за сно ва ни на ста ву или осве тље ни из 
угла са мо јед ног ак те ра или са го вор ни ка.

Ме ди ји ко ји су нај ве ћи број пу та по ме ну ти у функ ци ји 
изво ра из ве шта ва ња о те ма ма ЕУ су: „Гар ди јан“, аген ци је 
„Рој терс“, „Бе та“, „Тан југ“, „Фо Нет“ и „Асо ши еј тед прес“, сајт 
„Еу ро ба скет“, не дељ ни ци „Цајт“ и „Дој че Ве ле“, ББЦ, сајт 
Европ ске слу жбе за спољ не по сло ве, ТВ „Ал Џа зи ра“, РТС, 
„По ли ти ко“, ита ли јан ски лист „Ре пу бли ка“, „Деј ли мејл“, 
РТВ „Мир“ у Ле по са ви ћу, а оста ли су име но ва ни на сле де ћи 
на чин: „европ ски ме ди ји“, „ру ски ме ди ји“, „де се ти не ита ли
јан ских и бри тан ских ме ди ја“, „срп ски ме ди ји“, „ма ђар ски 
пор тал“, „стра ни ме ди ји“, „струч њак из Фај нен шел тајм са“. 
Уо че но је да се сви ли сто ви по зи ва ју на не и мено ва не изво ре, 
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при че му за њих нај че шће ко ри сте сле де ће син таг ме: „ди
пло мат ски изво ри из Бри се ла“, „зва нич ни ци ЕУ“ (Срп ски 
те ле граф); „ано ним ни са го вор ник“ (Ин фор мер); „ано ни
ман извор“, „ви со ки зва нич ник ЕУ ко ји је же лео да оста не 
ано ни ман“ (Ку рир); „не и ме но ва ни изво ри ’Но во сти’ у Бри
се лу“, „ви со ки зва нич ни ци РС“, „зва нич ни ци ЕУ“ (Ве чер
ње но во сти); „ру ски ана ли ти ча ри“, „зва нич ни ци ЕУ“ (По
ли ти ка), „до бро оба ве ште ни ди пло мат ски изво ри“ (Да нас); 
не а у то ри зо ва ни ко мен та тор (Блиц).

Гра фи кон 3.5: Ди стри бу ци ја ди рект них обје ка та из
ве шта ва ња, у %

Ка да се си сте ма ти зу ју пре ма кри те ри ју му оп што сти и 
уче ста ло сти сви објек ти из ве шта ва ња днев них но ви на ко ји 
су у ди рект ном фо ку су, из два ја се не ко ли ко до ми нант них 
на ра ти ва око ко јих се кон сти ту и ше јав ни дис курс о евро
ин те гра ци ја ма Ср би је (гра фи кон 3.5): 

1. Кри за и пер спек ти ве про јек та ЕУ (бу дућ ност ЕУ про
јек та се ту ма чи кроз спек тар сле де ћих одред ни ца: 



186 Медијска политика и пракса – европа и србија

губитак по ве ре ња у Евро пу; ре а фир ма ци ја бло ков ске 
по де ле све та; „бал ка ни за ци ја“ Евро пе; про је кат „Евро
па у ви ше бр зи на“; про је кат „је згро Евро пе“; но ва Рим
ска де кла ра ци ја о је дин ству).

2. Бри сел ски пре го во ри из ме ђу Бео гра да и При шти не у кон
тек сту по ли ти ке про ши ре ња и при дру жи ва ња (пре го
во ри су пред ста вље ни кроз из ве шта ва ње са са ста на ка 
де ле га ци ја Бео гра да и При шти не у Бри се лу, а про бле ми 
су осве тље ни из не ко ли ко угло ва: ста бил ност у ре ги о
ну; од го вор ност ЕУ за пре кид ди ја ло га („ЕУ на ал бан
ској стра ни“); фор ми ра ње За јед ни це срп ских оп шти
на; стра те шко ан га жо ва ње ЕУ на Ко со ву; фи нан сиј ска 
по моћ ЕУ се ве ру Ко со ва).

3. Ср би ја у про це су евро ин те гра ци ја (пре го ва рач ки и про
цес при дру жи ва ња се де скрип тив но пред ста вља кроз 
фор му ла ци је „Ср би ја на пу ту ЕУ“, „Ср би ја на европ
ском пу ту“ и раз ма тра кроз тех нич ке аспек те отва ра ња 
или де бло ка де и за тва ра ња ак ту ел них по гла вља. Раз ма
тра ју се по др шка или оспо ра ва ње од стра не по је ди них 
др жа ва чла ни ца; гео по ли тич ки ути ца ји на За пад ном 
Бал ка ну, на ро чи то ути цај Ру си је у Ср би ји).

4. Ми грант ска по ли ти ка ЕУ (кон тек сту а ли зо ва на кроз 
пре и спи ти ва ње бе збед но сти гра ђа на ЕУ и прет ње од 
но вог исла ми зма; те жи ште је на спо ра зу му из ме ђу ЕУ 
и Тур ске, ЕУ и Ли би је и ма ђар ском за ко ну о тра жи о
ци ма ази ла).

5. Брег зит (у фо ку су је члан 50 Ли са бон ског спо ра зу ма, 
стра те ги ја бри тан ске Вла де и за кон о по чет ку пре го во
ра о на пу шта њу ЕУ, ре фе рен дум о не за ви сно сти Шкот
ске, по ли ти ка про ши ре ња vs. брег зит).

6. Транс а тлант ски од но си у пер спек ти ви но во и за бра ног 
пред сед ни ка САД (ме диј ска кон фрон та ци ја на ре ла ци
ји Трамп–Туск, „тр го вин ски рат“ Аме ри ке пре ма Не
мач кој, Трам по ва по др шка брег зи ту и кри тич ки од нос 
пре ма ЕУ).
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7. Суд ски по сту пак у Кол ма ру про тив Ра му ша Ха ра ди на ја 
(одла га ње суд ске одлу ке о из ру че њу Ха ра ди на ја ту ма чи 
се пре те жно кроз ко рум пи ра ност и по ли тич ку не са мо
стал ност фран цу ског Апе ла ци о ног су да у Кол ма ру; ови 
при ло зи су об ја вље ни нај ве ћим де лом у „Ин фор ме ру“ 
и го то во без за сту пље но сти у „Да на су“).

Опи са ним на ра ти ви ма се ту ма че те ме ко је су у штам пи 
иден ти фи ко ва не као кључ не за гра ђа не Ср би је у про це су 
евро ин те гра ци ја и по ста вље не у окви ру аген де. На гла ше
ни су кри за ЕУ про јек та, не по ве ре ње пре ма ин сти ту ци ја ма 
ЕУ и по ли ти ка усло вља ва ња. Пре ма те о ри ји уо кви ра ва ња 
и по ја ча ва ња, упра во ове пер спек ти ве мо гу има ти зна чај ну 
уло гу при ли ком ева лу а ци је од но сно при ли ком ре фе рен
ду ма за сту па ње у члан ство ЕУ.

Глав не од ли ке дис кур са о евро ин те гра ци ја ма 
у днев ној штам пи 

Зна чај ве сти у днев ни ци ма до би ја ју ак ту ел но сти по ли
тич ког жи во та ЕУ на ме ђу на род ном пла ну, али штам па је 
пре ци зни је фо ку си ра на на она пи та ња ко ја се пре ла ма ју 
кроз на ци о нал ни кон текст у окви ру по ли ти ке про ши ре
ња и при кљу че ња. Бри сел ски пре го во ри из ме ђу Бео гра да 
и При шти не од но сно по ли тич ко пи та ње Ко со ва се ин тер
пре ти ра као зна ча јан фак тор европ ске бу дућ но сти Ср би је. 
Тар ге ти ра не су углав ном оне те ме из по ли тич ке и еко ном
ске сфе ре функ ци о ни са ња ЕУ ко је има ју не по сре дан ути цај 
на на ци о нал не про гра ме. Ови са др жа ји се нај че шће по сре
ду ју у фор ми фак то граф ског пре но ше ња про то ко лар них 
до га ђа ја и одлу ка ин сти ту ци ја ЕУ ко је има ју оба ве зу ју ће 
зна че ње, да кле без упу шта ња у ком плек сни ји ин тер пре
та тив ни при ступ. Низ зна чај них те ма за ра зу ме ва ње јав
них по ли ти ка у окви ру ЕУ ко је не по сред но уре ђују жи вот 
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и сва код не ви цу по је дин ца, ка кве су обра зов не и кул тур
не по ли ти ке, здрав стве ни си стем, рад и со ци јал на по ли
ти ка, еко ло ги ја и енер гет ска одр жи вост и др., пот пу но су 
мар ги на ли зо ва не са го то во за не мар љи вим по стот ком об
ја вље них при ло га. Та ко ђе, из днев них но ви на из о ста је дра
го це ни упо ред ни при ступ са ис ку сти ма др жа ва чла ни ца 
ЕУ и њи хо вих прак си или по ли ти ка ко је би мо гле да бу ду 
зна чај не за Ср би ју у про це су при ла го ђа ва ња и при сту па
ња. Упа дљи ва је ма ла за сту пље ност при ло га о европ ској 
кул тур ној по ли ти ци у по сма тра ним ме ди ји ма: кул тур не 
ру бри ке не са др же европ ски на ра тив, већ пре но се ве сти о 
би ла те рал ној са рад њи и раз ме ни. Штам па по ка зу је да су 
ак те ри из Ср би је до ста за сту пље ни ји на спорт ској сце ни 
Евро пе, и обр ну то, за ра зли ку од ку лур не. 

На су прот ис тра жи вач кој хи по те зи да по ли тич ка кам
па ња по ја ча ва при сут ност европ ских те ма у ме ди ји ма, 
пред сед нич ки из бо ри ко ји су одр жа ни 2. апри ла 2017. у 
Ср би ји по ка за ли су да се ме ња ста тус евро ин те гра ци ја као 
цен трал не те ме по ли тич ке кам па ње. За ра зли ку од трен да 
евро ен ту зи ја зма ко ји је до ми ни рао у из бор ним кам па ња
ма по сле 2000. го ди не у Ср би ји (у по бед нич ким кам па ња
ма 2008. и 2014. го ди не евро ин те гра ци је Ср би је би ле су 
сво је вр сни лајт мо тив кам па ње), на ово го ди шњим пред
сед нич ким из бо ри ма те ма ЕУ би ла је пот пу но скрај ну та 
(Спа ло вић, 2017: 9). У ме ди ји ма је овој те ми нај рев но си је 
при сту пао кан ди дат ДССа Алек сан дар По по вић. Евро
скеп ти ци зам је би ла јед на од око сни ца ње го ве кам па ње, а 
кри тич ки угао овог кан ди да та је оства рио нај ве ћу ви дљи
вост у „Ве чер њим но во сти ма“. Скре та ње фо ку са по ли тич
ких ак те ра у из бор ној кам па њи са европ ске те ма ти ке от
кри ва по тре бу за по себ ном па жљи вом ана ли зом. 

Нај за сту пље ни ји ак те ри из ве шта ва ња о европ ским 
пи та њи ма, чи је се ак тив но сти и по ру ке пре но се, су пред
став ни ци по ли тич ких те ла ЕУ, др жав них ор га на зе ма ља 
чла ни ца ЕУ и др жав не вла сти Ср би је. Нај за сту пље ни ја 
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инсти ту ци ја ЕУ је Европ ска ко ми си ја, сле де Европ ски са
вет и Пар ла мент у знат но ма њој ме ри, а зна чај на па жња ме
ди ја по све ће на је аме рич ком пред сед ни ку До нал ду Трам пу 
и ње го вом од но су пре ма ЕУ. Као са го вор ник европ ских ин
сти ту ци ја о по ли тич ким пи та њи ма до ми нант но је за сту
пљен пред сед ник Вла де Ср би је Алек сан дар Ву чић, док се 
уче ста ло из ве шта ва и о од но су ЕУ пре ма по ли ти ци пре ми
је ра Ре пу бли ке Срп ске Ми ло ра да До ди ка. Гра ђа ни су као 
са го вор ни ци у ве зи са про це си ма евро ин те гра ци ја за сту
пље ни у сим бо лич ном про цен ту, што их прак тич но мар
ги на ли зу је као ре ле вант ног ак те ра по ли тич ке де ба те. О 
спе ци фич ним про бле ми ма сва код нев ног жи во та гра ђа на 
у ЕУ се по вр шно и рет ко из ве шта ва. Из ме диј ске по ну де 
су из о ста вље не по у зда не про гно зе у ве зи са ква ли те том 
жи во та гра ђа на: да ли ће се члан ством у ЕУ оси гу ра ти по
бољ ша ње жи вот ног стан дар да? или да ли ће члан ство у 
Европ ској уни ји угро зи ти на ци о нал ни су ве ре ни тет?. 

У ве ћи ни днев ни ка се о ЕУ пи ше пре те жно у фак то
граф ским но ви нар ским жан ро ви ма, на ни воу по вр шног 
ди стри бу и ра ња ин фор ма ци ја без ду бљег ту ма че ња ка ко 
кон крет не по ли тич ке одлу ке ути чу на жи вот љу ди. Про
цес одлу чи ва ња у ЕУ пред ста вљен је ап стракт но, без ду бље 
ана ли тич ке об ра де. Ин сти ту ци је ко је одлу чу ју о европ ској 
бу дућ но сти Ср би је пред ста вље не су као уда ље ни по ли тич
ки цен три мо ћи и обич но су име но ва ни као „бри сел ска 
ад ми ни стра ци ја“ или „зва нич ни ци ЕУ“. Ути сак је да но
ви на ри не рас по ла жу аде кват ним по зна ва њем ин сти ту
ци о нал ног си сте ма ЕУ, ње них те ла и ин ге рен ци ја, као што 
је за бе ле же но и у пре до че ним ис тра жи ва њи ма европ ских 
ме ди ја. Не до вољ но по зна ва ње про це са по ли тич ког одлу
чи ва ња у ЕУ узро ку је по мањ ка ње ин тер пре та тив но сти и 
ана ли тич но сти у об ра ди европ ских те ма, и ве ће про ду ко
ва ње ве сти за сно ва них на го то вим фор му ла ци ја ма ко је су 
са оп ште не на псе у до до га ђа ји ма или из ја ва ма зва нич ни ка 
ли ше них кон тек ста.
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Ме ђу тим, за па жа мо ква ли та тив не ра зли ке ме ђу ана
ли зи ра ним днев ни ци ма у по сре до ва њу европ ске ствар
но сти. На на ред ним стра на ма пред ста вље но је не ко ли ко 
па ра диг ма тич них при ме ра уре ђи вач ке по ли ти ке за сва ки 
днев ник по на о соб. 

У су срет обе ле жа ва њу 60го ди шњи це од осни ва ња ЕУ, 
„По ли ти ка“ и „Да нас“ су ин тен зи ви ра ли ме диј ску ини ци
ја ти ву кроз не ко ли ко ана ли тич ких тек то ва о ЕУ и ње ном 
исто ри ја ту. О да ну ју би ле ја, ка да европ ски ме ди ји из ве
шта ва ју да ЕУ све ча но обе ле жа ва ро ђен дан и усва ја Де
кла ра ци ју о је дин ству, „По ли ти ка“ до но си не ко ли ко чла
на ка са на сло ви ма: „Ве ли ка че твор ка не при ма ро ђа ке са 
се ла“; „Ује ди ње ни у ра зли чи то сти, раз је ди ње ни је дин
ством“; „Тур ска пре ти Евро пи из бе гли ца ма“ (26. 3. 2017), а 
„Да нас“ об ја вљу је спе ци јал ни до да так у ко јем фа во ри зу је 
европ ски про је кат. Обе леж ја на ве де них „По ли ти ки них“ 
при ло га су: ау то ри зо ва ни су; ана ли тич ког су ка рак те ра и 
по све ће ни про бле ми ма пер спек ти ве ЕУ ко ји су пре до че ни 
из угла но ви на ра; ра спра вља се о про јек ту Евро пе у ви ше 
бр зи на, не за до вољ ству Ви ше град ске гру пе, но вој Рим ској 
де кла ра ци ји о је дин ству, ка па ци те ти ма спо ра зу ма из ме ђу 
ЕУ и Тур ске у кон тек сту прет њи Тур ске да ће пре ки ну ти 
до го вор о из бе гли ца ма. Да кле, из бор до ми нан тих те ма на
гла ша ва ак ту ел не про бле ме ЕУ. Вред но сни од нос но ви на ра 
пре ма те ми се кре ће од по зи тив ног пре ко не у трал ног до 
не га тив ног, а иза бра ни су бје кат из ве шта ва ња је кри тич ки 
ори јен ти сан пре ма ак ту ел ној ре а ли за ци ји ЕУ про јек та. У 
оста лим ли сто ви ма, из у зев у „Да на су“, та ко ђе се не при
сту па све чар ски ју би ле ју. „Ве чер ње но во сти“ су кри тич не 
пре ма про јек ту ЕУ и том да ту му нао ни свет ко ви ни не по
све ћу ју па жњу.

Ка ко се из су прот ста вље них ра кур са и вред но сних 
опре де ље ња ин тер пре ти ра јед на по ја ва од но сно де но ти ра 
зна че ње јед ног ко мен та ра, по ка зу је упо ред ни при мер тек
сто ва об ја вље них у „Да на су“ и „Срп ском те ле гра фу“, 23. 
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мар та 2017. Под на сло вом „Ка ко об у зда ти бал кан ске ду
хо ве“, у „Да на су“ је об ја вљен ко мен тар бив шег европ ског 
ди пло ма те Кар ла Бил та о по ра сту на ци о на ли за ма на Бал
ка ну и прет ње ра том ко ји „мо же јед на ис кра да за па ли у 
Ско пљу“ (Билт, 2017). Ау тор овог при ло га је кри ти ко вао 
па сив ност по ли ти ке ЕУ пре ма про бле ми ма Бал ка на, под
се тив ши на из ја ву пред сед ни ка Европ ске ко ми си је Жана 
Кло да Јун ке ра из 2014. го ди не да „ЕУ не ће при ма ти но ве 
чла ни це то ком ње го вог пе то го ди шњег ман да та“, а ре че
ни це у ко ји ма спо ми ње вој не тру пе гла си ле су: „Па шта 
он да да се ра ди? Што се ти че Евро пе, је ди ни пут на пред је 
истак ну ти ње не мо ћи об у зда ва ња уз ис то вре ме но убр за ва
ње европ ске ин те гра ци је. Да би од го во ри ла на ри зи ке ко ји 
се по ја вљу ју на Бал ка ну, ЕУ тре ба да по ка же да има во ље и 
сред ста ва ра спо ре ђу ју ћи бор бе не гру пе ЕУ да из во де вој
не ве жбе у ре ги о ну. То би мо гла би ти моћ на по ру ка да ње
не вој не сна ге ни су ти гро ви од па пи ра и да је спо соб на да 
упо тре би не што ви ше од ре чи“ (Билт, 2017). Ис то га да на, 
„Срп ски те ле граф“ до но си из ра зи то не га тив но ин то ни ран 
при лог у ко јем прет ход не ре чи инер пре ти ра у ду ху на сло
ва „Вој ска ЕУ да оку пи ра Бал кан и Ср би ју“. 

Сли чан при мер су прот ста вље них по зи ци ја пре ма 
одре ђе ним те ма ма у ве зи са ЕУ илу стру ју при ло зи „Ве
чер њих но во сти“, с јед не стра не, и „Ин фор ме ра“, с дру ге. 
Под на сло вом „Ива нов иг но ри ше Ха на“ „Ве чер ње но во сти“ 
од 23. 3. 2017. пре но се из ба лан си ра но, објек тив но и вред
но сно не у трал но одлу ку ма ке дон ског пред сед ни ка Ђо рђа 
Ива но ва да се не су срет не у Ско пљу са ви со ким пред став
ни ком ЕУ, ко ји до ла зи у на ме ри да по сре ду је у пре го во ри
ма с ал бан ском стра ном. Ис ти до га ђај „Ин фор мер“ пред
ста вља под на сло вом „Ма ке дон ци из ба ци ли Јо ха не са Ха на 
из зе мље. Не ће да им ЕУ кро ји суд би ну“ у тек сту у ко јем је 
ЕУ из ра зи то не га тив но ко но ти ра на, а ње ни пред став ни ци 
пер ци пи ра ни као „чи нов ни ци Бри се ла“ ко ји „су тра жи
ли да вла ду (ма ке дон ску, подв. И.М.) на пра ви шип тар ски 
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пион“. Да кле, ини ци ја ти ва европ ског зва ни чи ка ЕУ пред
ста вље на је као не де мо крат ска ин тер вен ци ја по ли тич ке 
вла сти у Бри се лу ко ју оте ло вљу ју иза сла ни ци пред ста вље
ни као не при ја тељ ска гру па за при ти сак, ко ја ма ке дон ском 
на ро ду на ме ће при хва та ње Ти ран ске плат фор ме (си но ним 
за гу би так су ве ре ни те та) и вла сти ал бан ске ма њи не: „Ре
кли ’не’ Бри се лу. Гра ђа ни Ма ке до ни је же ле власт ко ју су 
би ра ли“. У оста лим днев ни ци ма до га ђај је ин тер пре ти ран 
са ви ше ба лан са. Вр ху нац скан да ло зног сен за ци о на ли зма 
ко јим је из ра жен не га ти ван став уре ђи вач ке по ли ти ке „Ин
фор ме ра“ пре ма ЕУ са др жан је у на сло ву „Евро по, је.. те 
Ха ра ди нај!“, од 10. фе бру а ра 2017. го ди не.

Прем да је из ме ђу „Ин фор ме ра“ и „Срп ског те ле гра фа“ 
уо че на слич ност у мно гим еле мен ти ма тех нич ке об ра де и 
ин тер пре та ци је, „Срп ски те ле граф“ ис по ља ва знат но по
вољ ни ју ек спре си ју пре ма ЕУ. У при ло гу об ја вље ном 20. 
ја ну а ра 2017, под на сло вом „Члан ство у ЕУ наш је ин тер ес“, 
ко ји из два ја мо као па ра диг ма ти чан за цео узо рак, ви ди се 
да овај лист ЕУ пред ста вља афир ма тив но на пот пу но де
но та ти ван на чин: крат ким, не а у то ри зо ва ним, вред но сно 
по зи тив но ин то ни ра ним тек сто ви ма са афир ма тив ним 
на сло вом, на сло ње ним на псе у до до га ђај. Не упу шта се у 
ши ре ана ли тич ко или кри тич ко по ље и ди вер си фи ка ци ју 
изво ра. Та ко пу ка тврд ња о ва ља но сти ЕУ ин те гра ци ја за 
Ср би ју оста је без ар гу мен то ва ног упо ри шта и де лу је ин
стру мен та ли зо ва но. 

У из да њу од 17. ја ну а ра 2017. „Ку рир“ об ја вљу је не пот
пи сан текст под на сло вом „Трамп: Евро па ће се рас па сти!“, 
а 3. фе бру а ра, та ко ђе не а у то ри зо ван: „Пу тин и Трамп уз др
ма ли ЕУ“. При ло зи су из дво је ни као при ме ри сен за ци о на
ли зма у из ве шта ва њу о ЕУ. На и ме, изво ри по ме ну тих при
ло га су не и ме но ва ни ме ди ји ко ји пре но се из ја ве европ ских 
зва нич ни ка ко ји же ле да оста ну ано ним ни, а са др жај из ве
шта ја пред ста вља ју спе ку ла ци је ли ше не пре ци зни јих чи
ње нич ких де та ља о зва нич ној по се ти ру ског пред сед ника 
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Вла ди ми ра Пу ти на Ма ђар ској. Ек спли ци ра на је по ру ка да 
ова по се та за бри ња ва зва нич ни ке ЕУ ко ји су „у па ни ци“ 
јер су убе ђе ни да Пу тин и Трамп „из во де за јед нич ки удар 
на бри сел ску по ли тич ку ели ту ка ко би ра зо ри ли Уни ју“. 
По тен ци ра се при ја тељ ство др жав ног се кре та ра САД Ти
лер со на и пред сед ни ка Ру си је Пу ти на. Чла нак је вред но сно 
обо јен са не га тив ном по ру ком у од но су на ЕУ. Над на слов 
је ек спре си ван: „Страх, ли де ри уз не ми ри ли Евро пља не“. 
Да кле, Евро пља ни ни су пер ци пи ра ни као ли де ри и је ди но 
свој ство ко је им се у тек сту при пи су је је сте па ни чан страх.

Под на сло вом „Трамп још ни је у Бе лој ку ћи, а љу ти све 
ре дом“, „Ве чер ње но во сти“ пред ста вља ју со лид ни ји при
мер из ве шта ја. Реч је о пр вом Трам по вом ин тер вју ју као 
но во и за бра ног пред сед ни ка САД, ко ји је дао „Тајм су“ и 
„Бил ду“. Струк ту ра при ло га је жан ров ски ја сно одре ђе на, 
као и су бје кат и обје кат из ве шта ва ња, текст је пот пи сан, 
не тен ден ци о зан и објек ти ван. Ко ри стан је за по ре ђе ње са 
оста лим днев ни ци ма ко ји су об ра ђи ва ли ову те му. На слов 
ни је стрикт но сен за ци о на ли стич ки, али је до вољ но про
во ка ти ван да при ву че па жњу чи та о ца и до бро уса гла шен 
са са др жа јем тј. по ру ком тек ста.

За „Блиц“ су ка рак те ри стич не крат ке и тен ден ци о зно 
на сло вље не ве сти и из ве шта ји ко ји се пре те жно ба зи ра ју на 
псе у до до га ђа ју, ни су ау то ри зо ва ни, из ра жа ва ју по зи тив но 
ин то ни ран од нос су бјек та из ве шта ва ња пре ма ЕУ као и 
ау то ра при ло га пре ма ње ном са др жа ју (нпр. „ЕУ нај бо ље 
ме сто на све ту“ од 20. 1. 2017). Та ко ђе, „Блиц“ се из два ја по 
бро ју об ја вље них из ја ва у ру бри ци Свет, ко је се пре зен ту ју 
у фор ми јед ног крат ког на во да или окр ње не ве сти, из дво
је не из кон тек ста, ко ју пра ти фо то гра фи ја ак те ра чи ја се 
из ја ва пре но си. Фо кус је на не чем вр ло ак ту ел ном и афир
ма тив ном за ЕУ и ова ква фор ма мо же да де лу је ефект но на 
чи та о це ко ји не оче ку ју ду бљу ин тер пре та тив ну ана ли зу. 
При мер је из ја ва из ве сти о ца Европ ског пар ла мен та за Ср
би ју Деј ви да Ме ка ли сте ра: „На ста ви ти ре фор ме“ (12. 1. 17). 
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На ве де ни при ме ри по ка зу ју да ра зли чи ти ме ди ји би
ра ју ак те ре и са го вор ни ке пре ма вред но сној ори јен та ци ји 
соп стве не уре ђи вач ке по ли ти ке у од но су на европ ске вред
но сти и про је кат ЕУ. То су су бјек ти и објек ти из ве шта ва ња 
ко ји мо гу да по др же онај угао пред ста вља ња ствар но сти и 
кон стру и са ња дис кур са ко ји за сту па одре ђе на уре ђи вач ка 
по ли ти ка. У це ли ни по сма тра но, вред но сни од нос пре ма 
те ма ма у ве зи са ЕУ је у до ма ћој днев ној штам пи пре те
жно не у тра лан или по зи ти ван и не и зба лан си ран, за то што 
се но вин ски при ло зи за сни ва ју нај че шће на јед ном ак те ру 
или са го вор ни ку и не про бле ма ти зу ју сво је изво ре, осим у 
„По ли ти ци“ и „Да на су“, где се пер спек ти ве фо ка ли за ци је 
укр шта ју. Са го во ри ци и ко ме на та то ри „По ли ти ке“ и „Да
на са“ – прем да одра жа ва ју одре ђе ну уре ђи вач ку ори јен та
ци ју – ан га жо ва ни су као струч ња ци за да ту област ко ји 
про бле му при сту па ју у нај ве ћој ме ри не у трал но. „По ли ти
ка“ се у јав но сти пер ци пи ра као се ри о зни на ци о нал ни лист 
ду ге тра ди ци је, ко ји пре те жно на ла зи ко мен та то ре ме ђу 
струч ња ци ма са фа кул те та и ин сти ту та из зе мље (при ме
ри у узор ко ва ном ма те ри ја лу: про фе со ри и на уч ни ци Пе
тар Аџић, Не вен Цве ти ћа нин, Ми ша Ђур ко вић, Дра ган 
Си ме у но вић, Де јан Јо вић, Ми о драг Ђор ђе вић, Јо во Ба кић, 
Сло бо дан Зе че вић, Сло бо дан Са мар џић, Рад ми ла На ка ра
да, Жи во рад Ђор ђе вић, ди рек тор Европ ског здрав стве ног 
по тро шач ког ин дек са Ар не Бјорн берг, проф. уни вер зи те
та у Гра цу Фло ри јан Би бер); док је „Да нас“ пре по зна тљив 
као ви со ко про фе си о нал но про о по зи ци о но гла си ло гра
ђан ске про ве ни јен ци је (са го вор ни ци Ђо ки ца Јо ва но вић, 
Мар ко Сав ко вић из Бео град ског фон да за по ли тич ку из у
зет ност, пу бли ци ста Зла то је Мар ти нов, ди рек тор Ин сти ту
та за са рад њу и ра звој у Ти ра ни Адри ан Хац кај, ана ли ти
чар и пу бли ци ста из Са ра је ва Се над Пе ћа нин, ис тра жи вач 
на Ау стриј ском ин сти ту ту за ин тер на ци о нал ну по ли ти ку 
Ве дран Џи хић, Љу бо драг Са вић, ди рек тор Ин сти ту та за 
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европ ске по сло ве На им Лео Бе ши ри, Игор Но ва ко вић из 
Исак фон да, бив ши ди пло ма та Си ме он По бу лић).

* * *

Ем пи риј ско ис тра жи ва ње днев не штам пе у Ср би
ји по ка за ло је да је ме диј ски трет ман европ ских те ма, у 
тех нич ком и ква ли та тив ном сми слу, у при лич ној ме ри 
ком па ти би лан са во де ћим трен дом европ ских ме ди ја. Си
сте ма ти зо ва на су сле де ћа бит на обе леж ја дис кур са о евро
ин те гра ци ја ма у днев ној штам пи Ср би је: (а) про ак тив ни 
при ступ до га ђа ји ма, ко ји сле ди аген ду и ин тер пре та тив ну 
ма три цу ко ју по ста вља ју во де ћи по ли ти ча ри; (б) ин фор ма
ци о ни де фи цит; (в) на ци о на ли за ци ја европ ских те ма; (г) 
ра зу ђен ква ли тет из ве шта ва ња; (д) сла ба ме диј ска ини ци
ја ти ва; (ђ) на гла ше на ин фор ма тив на а по дре ђе на ме ди ја
тор ска уло га но ви на ра, и (е) не ви дљи вост пар ти ци пи ра ња 
гра ђа на Ср би је као ак те ра у об ра ди европ ских те ма. 

Пу бли ка пре те жно пре у зи ма днев ни ред из оних ме ди
ја ко ји ма је у ве ћој ме ри изло же на, али штам па ни ме ди ји 
ну де окви ре за ту ма че ње. С об зи ром на тех но ло ги ју по сре
до ва ња по ру ка и осо бе ни на чин ре цеп ци је, од днев них но
ви на се оче ку је да те мељ ни је ин тер пре ти ра ју ин фор ма ци је 
до ко јих ма сов на пу бли ка до ла зи по сред ством дру гих ме
ди ја, уна пре ђу ју ћи ком пе тент ност гра ђа на за ра зу ме ва ње 
ствар них учи на ка дру штве них ре фор ми у про це су евро
ин те гра ци ја. Ис тра жи ва ње ко му ни ко ло шкосо ци о ло шких 
од ли ка дис кур са о евро ин те гра ци ја ма у днев ној штам пи 
Ср би је је по ка за ло да но ви не у окви ру сво је аген де пре но се 
при о ри те те и ту ма че ња ко ја одре ђу ју пре те жно по ли тич
ки ак те ри, да кле пре у зи ма ју по ли тич ку аген ду, а у знат но 
ма њој ме ри по сре ду ју јав не при о ри те те. За кљу чу је мо да 
днев ни ли сто ви не ко ри сте оп ти мал но сво је по тен ци ја ле 
за оја ча ва ње де мо крат ског ка па ци те та јав не ра спра ве у ве
зи са европ ским ин те гра ци ја ма Ср би је. 



 



4. 
 

МЕ ДИЈ СКА ЕТИ КА 
У ИН ФОР МА ЦИ О НОМ ДРУ ШТВУ





4.1. ЕТИ КА У СРП СКИМ МЕ ДИ ЈИ МА 
 

Су штин ски зна чај за де мо крат ску ме диј ску кул ту ру 
има ју на че ла сло бо де из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, као и 
но ви нар ске ети ке и не за ви сно сти. Ови прин ци пи су про
пи са ни у оба ве зу ју ћим ме ђу на род ним де кла ра ци ја ма, 
кон вен ци ја ма и по ве ља ма: Уни вер зал ној де кла ра ци ји о 
људ ским пра ви ма Ује ди ње них на ци ја (чл. 19); Европ ској 
кон вен ци ји о људ ским пра ви ма Са ве та Евро пе (члан 10.1), 
и По ве љи о основ ним пра ви ма Европ ске уни је (члан 11). 
На ве де не нор ме се им пле мен ти ра ју у прак си кроз устав не 
одред бе, за кон ске и под за кон ске ак те и етич ке са мо ре гу
ла тор не ко дек се, а на чин и успе шност њи хо ве при ме не за
ви си од ви ше фак то ра, ме ђу ко ји ма се из два ја ју по ли тич ка 
кул ту ра, еко ном ски кон текст и рад но окру же ње ме диј ских 
пре ду зе ћа. 

Пред мет ове сту ди је је кри тич ка ана ли за при ме не 
етич ког ко дек са у са вре ме ном срп ском но ви нар ству. По
ла зе ћи од нор ма тив ног ка рак те ра дру штве не од го вор но
сти ме ди ја и при ме ном на уч не ме то до ло ги је, она на сто ји 
да ис пи та од нос из ме ђу ети ке и прак се у но ви нар ској про
фе си ји. Са мо ре гу ла тор ни ин стру мен ти су по сма тра ни као 
осло нац про фе си о на ли за ци је и де мо кра ти за ци је ме диј ског 
си сте ма. Нор ме ме диј ске са мо ре гу ла ци је у штам па ним и 
он лајн ме ди ји ма у Ср би ји опи са не су у Ко дек су но ви на ра 
Ср би је и Ко дек су Асо ци ја ци је он лајн ме ди ја, а за њи хо во 
спро во ђе ње на дле жно је са мо ре гу ла тор но те ло Са вет за 
штам пу. 
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Ко дек си и ин стру мен ти

Ко декс но ви на ра Ср би је усво јен је 2006. го ди не као 
етич ки стан дард про фе си о нал ног по сту па ња но ви на ра, 
а но ви нар ска удру же ња су га 2013. до пу ни ла одред ба ма 
о спре ча ва њу ко руп ци је и су ко бу ин те ре са. У об ра зло же
њи ма Пре ам бу ле ек спли ци ра на је ду жност ме ди ја „да ин
тер ес јав но сти за пот пу ним, бла го вре ме ним и исти ни тим 
ин фор ми са њем ста ве из над свих дру гих ин те ре са“, а као 
од го вор ни за при ме ну Ко дек са на зна че ни су и уред ни ци и 
из да ва чи (Ко декс но ви на ра Ср би је, 2015: 56). Ко декс но ви
на ра Ср би је се са сто ји из 10 чла но ва, у ко ји ма су раз ра ђе на 
пра ва, оба ве зе, ду жно сти но ви на ра и смер ни це (упут ства) 
за њи хо во прак тич но ре а ли зо ва ње. Вред но сти про фе си
о нал не ети ке ко је се ко ди фи ку ју су: I. Исти ни тост из ве
шта ва ња, II. Не за ви сност од при ти са ка, III. Спре ча ва ње 
ко руп ци је и су ко ба ин те ре са, IV. Од го вор ност но ви на ра, 
V. Но ви нар ска па жња, VI. Од нос пре ма изво ри ма ин фор
ми са ња, VII. По што ва ње при ват но сти, VI II. Ко ри шће ње 
ча сних сред ста ва, IX. По што ва ње ау тор ства и X. За шти та 
но ви на ра. Овај ко декс од но сио се пр вен стве но на штам па
не ме ди је, али су ње го ви прин ци пи по ста ли оба ве зу ју ћи 
и за он лајн сфе ру, и де таљ ни је раз ра ђе ни кроз Смер ни це 
за при ме ну Ко дек са но ви на ра Ср би је у он лајн окру же њу.

Са мо ре гу ла ци ја он лајн ме ди ја у Ср би ји прак тич но је 
тек у по во ју по след њих не ко ли ко го ди на. Ко декс Асо ци ја
ци је он лајн ме ди ја, као спе ци ја ли зо ва ни при руч ник за ди
ги тал но но ви нар ство, на стао је тек 2017. го ди не и пред ста
вља ин тер ни до ку мент. Асо ци ја ци ја он лајн ме ди ја (АОМ) 
у Ср би ји осно ва на је 2015. го ди не и оку пља 20 ин тер нет 
пор та ла из чи та ве зе мље. Функ ци о ни ше као не стра нач
ко, не вла ди но и не про фит но про фе си о нал но удру же ње, 
ко је за сту па ин те ре се сво јих чла ни ца. Осно ва но је са ци
љем да пру жи свој кон струк тив ни до при нос да љем ра зво ју 
са мо ре гу ла ци је, ра ди – ка ко се на во ди у Ко дек су АОМ – 
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„оства ри ва ња и пу ног афир ми са ња сло бод ног, не за ви сног 
и про фе си о нал ног ра да, ра зво ја и про мо ци је етич ких стан
дар да и јав ног ин те ре са у сфе ри јав ног ин фор ми са ња, као 
и ја ча ња уло ге он лајн ме ди ја у де мо кра ти за ци ји дру штва, 
а све кроз ства ра ње од го ва ра ју ћег ре гу ла тор ног окви ра за 
функ ци о ни са ње и ра звој он лајн ме ди ја, и про мо ци ју зна
ча ја са мо ре гу ла ци је у он лајн ме ди ји ма, те учвр шћи ва ње 
ау то ри те та Са ве та за штам пу“ (Stoj ko vić, 2017: 1). 

Ко декс АОМа са др жи пра ви ла и пре по ру ке за чла ни
це, по ла зе ћи од прак тич них аспе ка та ра да ме ди ја у ди ги
тал ном окру же њу, ко је раз ра ђу је кроз сле де ће ка те го ри је: 
I. Ве ри фи ка ци ја ин фор ма ци ја (FactChec king) и по сту па
ње са изво ри ма; II. Из ба лан си ра ност из ве шта ва ња и из
ве шта ва ње у спе ци фич ним си ту а ци ја ма; III. Пра ви ла мо
де ра ци је ко ри снич ки ге не ри са ног са др жа ја; IV. Од го вор 
на ин фор ма ци ју, исправ ка ин фор ма ци је и на зна ка из ме не 
ин фор ма ци је; V. Пра ви ла при ват но сти; VI. За шти та ау тор
ског пра ва; VII. Чу ва ње ма те ри ја ла; VI II. Ин фор ма ци о на 
бе збед ност. 

Не за ви сно са мо ре гу ла тор но те ло на дле жно за штам па
не и он лајн ме ди је у Ср би ји – Са вет за штам пу – осно ва но 
је 2009. го ди не и оку пља из да ва че, вла сни ке штам па них, 
он лајн ме ди ја, но вин ских аген ци ја и про фе си о нал не но ви
на ре: „У на дле жно сти Са ве та је ме ди ја ци ја из ме ђу оште
ће них по је ди на ца од но сно ин сти ту ци ја и ре дак ци ја, као и 
из но ше ње јав них опо ме на за кр ше ње етич ких стан дар да 
утвр ђе них Ко дек сом но ви на ра Ср би је.“53 У на дле жно сти 
Са ве та пр во бит но су би ли са мо штам па ни ме ди ји и њи
хо ва он лајн из да ња, али је про ме ном Ста ту та у фе бру а ру 
2016, ово те ло про ши ри ло сво је функ ци је, та ко да до но си 
одлу ке и из ри че јав не опо ме не и оним он лајн ме ди ји ма ко
ји ни су до бро вољ но при хва ти ли пу ну на дле жност. Пре ма 

53 Доступно на вебсајту Савета: http://www.savetzastampu.rs/cirilica/o
nama 
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Ста туту Са ве та за штам пу, ин ге рен ци је овог те ла се од но се 
на штам па не ме ди је и њи хо ва из да ња на свим плат фор ма
ма, но вин ске аген ци је и ин фор ма тив не пор та ле. 

У про пи са ној про це ду ри, пра во да под не се жал бу на
дле жној Ко ми си ји Са ве та за штам пу има „сва ки по је ди нац, 
ор га ни за ци ја или ин сти ту ци ја, ко ји су ди рект но по го ђе ни 
об ја вље ним са др жа јем на ко ји се жа ле“54. При го вор се мо
же под не ти и у не чи је име, али је у том слу ча ју не оп ход но 
при ба ви ти пи са ну са гла сност те осо бе. Жал бу мо гу под не
ти и удру же ња ко ја се ба ве за шти том људ ских пра ва, али је 
за то овла шћен и сва ки члан Ко ми си је за жал бе. Уко ли ко 
се у про пи са ној про це ду ри утвр ди да је жал ба осно ва на, 
Ко ми си ја до но си одлу ку или јав ну опо ме ну ко јом се жал
ба усва ја. Ови ак ти са др же об ра зло же ње са на зна ком кон
крет не рад ње ко јом је по вре ђен Ко декс но ви на ра Ср би је и 
одре ђе не пре по ру ке, и до ста вља ју се ме ди ју про тив ко јег је 
жал ба при ло же на. Ме диј је по том оба ве зан да у про пи са
ном ро ку об ја ви одлу ку ко јом је усво је на жал ба. Санк ци ја 
ко ју из ри че Са вет за штам пу је мо рал на опо ме на и ис цр
пљу је се овом оба ве зом: „Ме диј об ја вљу је из ре ку одлу ке 
ко јом се жал ба усва ја са из во дом об ра зло же ња не ду жим 
од 2.000 слов них зна ко ва ко је ће му до ста ви ти Ко ми си ја, са 
по у ком о оба ве зи об ја вљи ва ња и ро ко ви ма за об ја вљи ва
ње“, а на ин тер нет пре зен та ци ји Са ве та об ја вљу је се одлу ка 
или јав на опо ме на са об ра зло же њем у це ло сти.55

Из ме ђу нор ме и прак се. (Не)моћ са мо ре гу ла ци је

Прем да су успе шно кре и ра ни у скла ду са пре по ру ка ма 
Са ве та Евро пе, ко дек си и нор ме про фе си о нал ног понаша ња 

54 Исто, http://www.savetzastampu.rs/cirilica/stamozemodauradimo
zavas 
55  Чл. 17 Пословника о раду Комисије за жалбе.
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но ви на ра се не кон се квент но при ме њу ју у ме диј ској прак
си. Упо ре до са трен дом опа да ња сло бо де ме ди ја у Ср би ји из 
го ди не у го ди ну, ко ји је ре ги стро ван у из ве шта ји ма Са ве та 
Евро пе, „Фри дом ха у са“, „Ре пор те ра без гра ни ца“ и дру гим, 
ра зви ја се тен ден ци ја рас та кр ше ња но ви нар ског ко дек са, 
на шта ука зу ју из ве шта ји Са ве та за штам пу. У 2015. го ди ни 
ре ги стро ва но је по ве ћа ње бро ја жал би у од но су на прет ход
ну го ди ну,56 а по сту пак ме ди ја ци је је по ка зао да ре дак ци је 
рет ко при зна ју сво је гре шке. Нај ве ћи број пре кр ша ја Ко
дек са био је оства рен у одељ ку Исти ни тост из ве шта ва ња, 
и то у ве зи са об ја вљи ва њем не о сно ва них оп ту жби, кле ве
та и гла си на, за тим у ве зи с одред ба ма ко јим се за бра њу је 
дис кри ми на ци ја и го вор мр жње, и у стан дар ду По што ва
ње ау тор ства. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва би ло је пре кр ше
но ви ше та ча ка Ко дек са. Кра јем апри ла 2016. го ди не Са вет 
за штам пу ука зао је на знат но по гор ша ње ста ња у од но су 
на 2015.57 Го ди шњи из ве штај по ка зао је да је у 2016. го ди ни 
осам днев них ли сто ва пре кр ши ло Ко декс но ви на ра у 5.477 
тек сто ва, што зна чи да је Ко декс пре кр шен чак у 2.000 тек
сто ва ви ше у од но су на прет ход ну го ди ну. При том, тре ба 
има ти на уму да су из овог из ве шта ја из о ста ли по да ци за 
елек трон ске и он лајн ме ди је. Утвр ђе но је да је пре кр шај у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва учи њен у од но су на прет по став ку 
не ви но сти, за тим у од но су на оба ве зу но ви на ра да пра ви 
ја сну ра зли ку из ме ђу чи ње ни ца, прет по став ки и ко мен та ра 
и у од но су на оба ве зу да кон сул ту је и иден ти фи ку је ви ше 
од јед ног изво ра. Оце ње но је да се но ви нар ски ко декс кр
ши сва код нев но, нај че шће из мо ти ва да се по ве ћа ју чи та
ност и ти раж, премда се то че сто де ша ва и као по сле ди ца 

56 „Вукашин Обрадовић на челу УО Савета за штампу“, http://www.
asmedi.org/Stranice/Saopstenja.aspx, 11. 3. 2016.
57 „Savet za štampu: Povećano kršenje novinarskog kodeksa“, http://www.
uns.org.rs/sr/desk/medianews/38950/savetzastampupovecanokrsenje
novinarskogkodeksa.html , 26. 4. 2016.
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не зна ња но ви на ра.58 Од по чет ка 2017. го ди не до кра ја ав
гу ста, Ко ми си ја за жал бе Са ве та за штам пу раз ма тра ла је 
43 жал бе по во дом кр ше ња Ко дек са но ви на ра, и са мо у три 
слу ча ја је утвр ђе но да Ко декс ни је пре кр шен. У то ку ових 
осам ме се ци нај ви ше јав них опо ме на за кр ше ње Ко дек са 
упу ће но је днев ном ли сту „Ин фор мер“ (укуп но шест), док 
је у на зна че ном пе ри о ду и „По ли ти ка“ пре кр ши ла Ко декс 
у чак пет слу ча је ва (Sa vet za štam pu, 2017). 

Ста ти сти ке ко је са оп шта ва ју пред став ни ци Са ве та за 
штам пу на сво јим кон фе рен ци ја ма за ме ди је, иден ти фи ку
ју ру бри ке цр не хро ни ке као ме сто где се про фе си о нал ни 
ко декс нај че шће кр ши. На три би ни ко ју је у ма ју 2016. го
ди не ор га ни зо ва ла Ми си ја ОЕБСа у Ср би ји, са оп ште на је 
оце на Са ве та да је етич ки ко декс нај ви ше и нај бру тал ни је 
кр шен у из ве шта ва њу о уби ству пе ва чи це Је ле не Мар ја но
вић. До да нас, из ве шта ва ња о овом слу ча ју пред ста вља ју 
па ра диг му, не са мо си сте мат ског кр ше ња Ко дек са но ви
на ра, већ и ме диј ских и дру гих за ко на. Кон тро вер зе у ве
зи са овим „ме диј ским ма ра то ном“ су еска ли ра ле ка да је 
осум њи че ни за уби ство при тво рен, по став ши прет ход но 
уче сник јед ног ри ја ли ти про гра ма на те ле ви зи ји са на ци
о нал ном фре квен ци јом. Овим по во дом је ре а го ва ло Удру
же ње но ви на ра Ср би је по зи вом упу ће ним Ре гу ла тор ном 
те лу за елек трон ске ме ди је, да ис пи та мо гу ћу зло у по тре бу 
на ци о нал не фре квен ци је, а од ре пу блич ког јав ног ту жи о
ца је за тра же но да „ис тра жи да ли је би ло цу ре ња по да та ка 
из ис тра ге, по што је хап ше ње на вод ног уби це прет ход но и 
на ја вље но у ме ди ји ма“ (УНС, 2017).

Уз ме мо ли за пред мет ана ли зе из ве шта ва ње о по ме ну
том уби ству пе ва чи це, ис по ста вља се да је у кон ти ну и те
ту кр ше но ви ше стан дар да Ко дек са но ви на ра, али и не ке 

58 „Гошће Н1: Новинарски кодекс се крши свакодневно“, http://www.
savetzastampu.rs/cirilica/pres/95/2017/02/23/1394/goscen1_novinarski
kodekssekrsisvakodnevno.html , 22. 2. 2017.
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за кон ске од бред бе. Оста вља ју ћи овом при ли ком прав не 
ак те по стра ни, у овом ра ду се иден ти фи ку је кр ше ње сле
де ћих одред би Ко дек са. 1) У ве ћи ни пред мет них тек сто ва 
не до ста је или је не у вер љи во спро ве де на оба ве за но ви на ра 
и уред ни ка „да пра ве ја сну ра зли ку из ме ђу чи ње ни ца ко је 
пре но се, ко мен та ра, прет по став ки и на га ђа ња“ (…) и „ду
жност но ви на ра да кон сул ту је нај ма ње два не за ви сна изво
ра ин фор ма ци ја ко ја ће да ту ин фор ма ци ју да по твр де или 
оспо ре“ (тач ка 1 чл. I). 2) У тек сто ви ма у ко ји ма не пи ше ни
шта о те ми ко ја се по ми ње у на сло ву, кр ши се одред ба тач ке 
1 чла на II Ко дек са: „На слов тек ста/при ло га не сме да бу де 
у су прот но сти са су шти ном при ло га“. 3) Про бле ма тич на је 
од го вор ност но ви на ра са ста но ви шта тач ке 3 чл. IV: „Но ви
нар је ду жан да по шту је пра ви ло прет по став ке не ви но сти 
и не сме ни ко га про гла си ти кри вим до из ри ца ња суд ске 
пре су де. Ме ди ји су ду жни да по шту ју пра во прет по став
ке не ви но сти и да шти те при ват ност и иден ти тет осум њи
че ног или по чи ни о ца, чак и у слу ча ју при зна ња кри ви це. 
За шти та при ват но сти и иден ти те та под ра зу ме ва не са мо 
за шти ту име на (озна ча ва ње осум њи че ног ини ци ја ли ма), 
већ и за шти ту дру гих по да та ка ко ји би мо гли да упу те на 
ње гов иден ти тет: фо то гра фи ја, адре са, опис из гле да, брач
но ста ње, со ци јал ни ста тус, при пад ност не кој гру пи, име
на су се да, ро ђа ка и при ја те ља.“ 4) Упо тре ба не и ме но ва них 
изво ра ин фор ма ци ја че сто пред ста вља на чин за из но ше ње 
не тач них, не пот пу них и не до вољ но про ве ре них ин фор ма
ци ја, чи ме се, пре ма тач ки 3 чла на VI, на ру ша ва кре ди би
ли тет но ви на ра и ме ди ја. 5) Про бле ма тич но је из ве шта ва ње 
са ста но ви шта одре да ба о по што ва њу при ват но сти, до сто
јан ства и ин те гри те та љу ди о ко ји ма но ви нар пи ше: „Чак и 
уко ли ко на дле жни др жав ни ор га ни об ја ве по дат ке ко ји спа
да ју у до мен при ват но сти по чи ни о ца или жр тве, ме ди ји ту 
ин фор ма ци ју не сме ју да пре но се“ (тач ка 1 члан VII). Ко декс 
на ро чи то на гла ша ва оба ве зу но ви на ра и уред ни ка да „из бе
га ва ју спе ку ла ци је и пре но ше ње не довољно проверљи вих 
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ста во ва у из ве шта ва њу о не сре ћа ма и тра ге ди ја ма у ко ји ма 
има стра да лих или су те шко по го ђе ни ма те ри јал ни и дру ги 
ин те ре си гра ђа на“ (тач ка 2 члан VII).

По сле ви ше ме сеч не ме диј ске кон тро вер зе по во дом 
овог уби ства, ко ју је пра ти ло на де се ти не при ме ра гру бог 
по вре ђи ва ња одред би Ко дек са но ви на ра Ср би је, на вебсај
ту Са ве та за штам пу ре ги стро ва но је са мо не ко ли ко жал
бе них по сту па ка ко је су по кре ну ли чла но ви Ко ми си је за 
жал бе (Са вет за штам пу, 2016). Они су ре а го ва ли тек на
кон се ри је ве о ма уз не ми ру ју ћих и сен за ци о на ли стич ких 
на пи са ко ји ма је у то ку ју ла 2016. ве ћи на бео град ских но
ви на и пор та ла из ве шта ва ла о де та љи ма дру гог бру тал ног 
зло чи на – чи ја је жр тва би ла тро го ди шња де вој чи ца, што 
је по себ но уз не ми ри ло јав ност (сли ка 4.1). 

Сли ка 4.1. На слов на 
стра на днев ног ли ста 
„Ку рир“, 12. 7. 2016: фо
то си тро го ди шње жр
тве и мон стру ма, уз 
ек спли ци ра ну ње го ву 
на вод ну из ја ву „Си
ло вао сам је и мр тву“. 
http://www.ku rir.rs/cr
nahro ni ka/2348651/
zverra spo riosamjoj
sto makdoksamjesi
lo vao
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Овај би зар ни зло чин над де те том ко мер ци јал ни ме ди ји 
су опи си ва ли мно штвом де та ља уз не по што ва ње јав но сти 
и кр ше ње про фе си о нал ног ко дек са: 1) иг но ри са њем оба
ве зе но ви на ра и уред ни ка да пра ве ја сну ра зли ку из ме ђу 
чи ње ни ца ко је пре но се и прет по став ки или на га ђа ња; 2) 
не са гла сно шћу из ме ђу на сло ва при ло га и ње го вог са др
жа ја; 3) не по што ва њем пра ви ла за шти те при ват но сти и 
иден ти те та жр тве; 4) упо тре бом не и ме но ва них изво ра ин
фор ма ци ја, чи ме су из но ше не не тач не и не пот пу не ин фор
ма ци је; 5) из но ше њем спе ку ла ци ја о тра ге ди ја ма у ко ји ма 
су по го ђе ни ма те ри јал ни и дру ги ин те ре си гра ђа на. 

На слов не стра не ка ко штам па них та ко и он лајн из да
ња днев них но ви на упам ће не су и по ек спли цит ним при
зо ри ма тра у ма ти зо ва не де це. У то ку 2015. го ди не би ле су 
на ро чи то упе ча тљи ве фо то гра фи је те ле сних ра на ма ло лет
ног де ча ка обо ле лог од тзв. леп ти ро ве бо ле сти. Ка ко би се 
кри ти ко вао рад бив шег ми ни стра про све те (фо то гра фи ја 
сл. 4.2), ис ко ри шће ни су при зо ри ек спли цит них ра на на 
де ча ко вом те лу (сли ка 4.2 и 4.3).

Сли ке 4.2 и 4.3: „СРА
МО ТА! Вер би ћу, зар не
маш ми ло сти за Де спо
та Ла зи ћа?!“, Bli con li ne, 
22. 10. 2015, http://www.
blic.rs/ve sti/dru stvo/sra
mo taver bi cuzarne mas
mi lo stizade spo tala zi
ca/8rz5g1t
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Упр кос по тен ци јал но ху ма ном мо ти ву, у овом слу ча
ју је би ло спор но но ви нар ско по сту па ње по чла ну IV Ко
дек са но ви на ра Ср би је: по ред об ја вљи ва ња не при ме ре них 
са др жа ја ко ји мо гу има ти ште тан ути цај на де цу, ов де је 
ди ску та бил на за шти та „пра ва и до сто јан ства де це, жр та ва 
зло чи на, осо ба са хен ди ке пом и дру гих угро же них гру па“. 
Те шко се мо же оправ да ти на гла ше но ви зу а ли зо ва ње и по
на вља ње та ко дра ма тич ног фо топри зо ра, има ју ћи у ви ду 
и члан VI Ко дек са, у ко јем се на во ди да но ви нар не сме да 
зло у по тре би емо ци је дру гих љу ди или њи хо во не зна ње. 
По во дом овог слу ча ја ни је за бе ле же но аде кват но ре а го ва
ње на дле жних те ла.

Го ди не 2014. је пр ви пут у Ср би ји во ђен по сту пак по
во дом жал бе на текст об ја вљен на не ком ин фор ма тив ном 
пор та лу. Ау тор ка тек ста се жа ли ла на уред ни ка тог пор
та ла, јер је, „бра не ћи“ је од по грд них ко мен та ра чи та ла ца, 
до слов но по но вио оп ту жбе ко мен та то ра, ци ти ра ју ћи чак 
и ква ли фи ка ци је из не о бја вље них ко мен та ра. Чла но ви Ко
ми си је су оце ни ли да је Ко декс пре кр шен нај пре об ја вљи
ва њем на пор та лу ко мен та ра ко ји пред ста вља ју дис кри ми
на тор ну ко но та ци ју (члан V, Но ви нар ска па жња), а по том 
и њи хо вим по на вља њем у ко мен та ру глав ног уред ни ка. 
Има ју ћи у ви ду мо гућ ност да је то учи ње но „у искре ној 
же љи да за шти ти ау тор ку и без на ме ре да је увре ди“, Ко
ми си ја је са оп шти ла да „не це ни на ме ру, већ њен ефе кат“ 
(Са вет за штам пу, 2014). На кон овог слу ча ја, за бе ле же но је 
не ко ли ко жал бе них по сту па ка во ђе них по во дом на пи са на 
ин тер нет пор та ли ма у Ср би ји, што је до бар знак да је ме ха
ни зам са мо ре гу ла ци је у он лајн сфе ри за жи вео. Ме ђу тим, у 
це ли ни гле да но, но ви нар ску про фе си ју и чи та ву ме диј ску 
сце ну у Ср би ји де ва сти ра не о длуч ност и не до след ност у 
спро во ђе њу са мо ре гу ла тор них ме ра. За бри ња ва ју ћа је чи
ње ни ца да је по во дом кр ше ња про фе си о нал них прин ци
па у на ве де ним слу ча је ви ма из о ста ла одлуч ни ја кри ти ка 
Су да ча сти Удру же ња но ви на ра Ср би је (УНС), ко ји има 
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надлежност над по је дин ци ма ко ји су чла но ви Удру же ња и, 
пре ма ње го вом Ста ту ту, „мо же и са мо и ни ци ја тив но по кре
ну ти по сту пак за ис пи ти ва ње одре ђе них по сту па ка чла но
ва УНСа, ако сма тра да одре ђе но по сту па ње чла на УНСа 
ни је у скла ду са Ко дек сом но ви на ра Ср би је“59. 

Ра зло зи и мо ти ви ин до лент но сти про фе си о нал них 
удру же ња за хте ва ју по себ но ис тра жи ва ње, али се дâ прет
по ста ви ти да се они мо гу тра жи ти у ду гој не де мо крат ској 
тра ди ци ји ме диј ске кул ту ре и сла бом дру штве ном ста ту су 
про фе си о нал них но ви на ра. Кон се квент ну при ме ну етич
ког ко дек са оте жа ва не са гла сност ме ђу по сле ни ци ма стру
ке по во дом зна чај них пи та ња о ко ји ма се одлу чу је. На при
мер, ни је из глед но да су про фе си о нал на удру же ња спрем на 
на кон сен зус у ве зи са про ши ре њем овла шће ња Са ве та за 
штам пу у до ме ну санк ци о ни са ња за кр ше ње етич ког ко
дек са. Већ на сам по мен уво ђе ња не ке вр сте ли цен це за но
ви нар ски рад по угле ду на дру ге про фе си је, мно ги по сле
ни ци ове и дру гих јав них де лат но сти у Ср би ји из ра жа ва ју 
оштро про ти вље ње, твр де ћи да би се та ко отво ри ла мо гућ
ност ек стер не кон тро ле „не по доб них“ но ви на ра. 

Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња се рет ко огла
ша ва по во дом кр ше ња про фе си о нал ног но ви нар ског ко
дек са, а по след њи пут се зва нич но огла си ло пред крај 
ман да та, са оп ште њем: „Од мах пре ки ну ти са сен за ци о на
ли стич ким из ве шта ва њем о тра ге ди ја ма и зло чи ни ма“ (По
ли ти ка, 2016) и по зва ло са мо ре гу ла тор на и ре гу ла тор на 
те ла да „у скла ду са сво јим на дле жно сти ма, од мах ре а гу ју 
на све слу ча је ве сен за ци о на ли стич ког из ве шта ва ња ко ји
ма се уз не ми ра ва јав ност, на но си до дат ни бол по ро ди ца ма 
жр та ва и на ру ша ва зва нич на ис тра га“ (ис то). До да нас је 
из о ста ла увер љи ви ја јав на кри ти ка и санк ци ја не е тич ког 
по на ша ња но ви на ра.

59 Члан 64 Статута УНСa,  
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* * *

Ана ли за Ко дек са но ви на ра Ср би је и Ко дек са Асо ци ја
ци је он лајн ме ди ја по ка зу је да ови до ку мен ти пред ста вља
ју при ме ре не ак те за ме диј ску са мо ре гу ла ци ју, у ко ји ма се 
про мо ви шу ви со ке вред но сти ети ке и про фе си је. Ис тра
жи ва ње од но са из ме ђу но ви нар ске ети ке и прак се упу ћу је 
на ар гу мен то ва не за кључ ке: 1) упр кос нор ма тив ном уса
гла ша ва њу са европ ским стан дар ди ма, ме диј ска прак са у 
Ср би ји из го ди не у го ди ну по ка зу је про гре си во на ру ша ва
ње етич ких и про фе си о нал них нор ми; 2) са мо ре гу ла тор ни 
ин стру мен ти ни су ис цр пе ли сво је по тен ци ја ле као фак тор 
про фе си о на ли за ци је и де мо кра ти за ци је ме диј ског си сте ма. 
Не га тив не по сле ди це ова квог по рет ка по ме диј ску кул ту ру 
али и де мо крат ски ка па ци тет јав но сти су озбиљ не: гра ђа
ни се не снаб де ва ју објек тив ним чи ње ни ца ма на ко ји ма се 
за сни ва ком пе тент ност у про це њи ва њу већ се до во де у за
блу ду, а њи хо ва па жња се оку пи ра за ме ном по у зда них чи
ње нич них по ру ка – сен за ци о нал ним и ин стру мен тал ним.

Уре ђи вач ка по ли ти ка ме ди ја, пре ма нор ма тив ном ста
ту су њи хо ве дру штве не од го вор но сти, не би сме ла да бу
де у не са гла сју – ка ко са за ко ном, та ко и са ко дек сом про
фе си о нал ног по сту па ња. Због то га се од про фе си о нал них 
удру же ња и ши рег ци вил ног сек то ра оче ку је да рев но сни је 
спро во де сво је на дле жно сти над по што ва њем етич ких ко
дек са у ме ди ји ма: над зо ром, ула га њем жал би и до но ше њем 
одлу ка у про пи са ној про це ду ри, при че му су по ли тич ке 
ели те од го вор не за га ран то ва ње по ли тич ке, фи нан сиј ске 
и опе ра тив не не за ви сно сти са мо ре гу ла тор них те ла у до
но ше њу одлу ка и њи хо вом спро во ђе њу.



4.2. РАТ КАО ГЛО БАЛ НИ МЕ ДИЈ СКИ СПЕК ТАКЛ

У пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та во ђе но је на де
се ти не ло кал них ра то ва ко ји су би ли узро ко ва ни на пе то
сти ма из ме ђу со ци ја ли стич ког Исто ка и ка пи та ли стич ког 
За па да. Не ки су ко би, по пут Фол кланд ског ра та 1982. го ди
не, има ли су ко ре не у ко ло ни јал ној про шло сти; дру ги су 
мо ти ви са ни те жња ма за на ци о нал ном еман ци па ци јом, ка
ква је исто ри ја изра ел скопа ле стин ских су ко ба, на при мер. 
Мно ги од су ко ба су ини ци ра ни ин те ре си ма ве ли ких си ла 
на про мен љи вој гео по ли тич кој ма пи све та по сле рас па да 
би по лар ног по рет ка. Пр ви од ра то ва ко ји на ја вљу ју дуг пе
ри од не ста бил но сти у ре ги о ну Бли ског исто ка и Се вер не 
Афри ке, во ђен је 1990. го ди не у Ира ку и по знат је као За
лив ски рат или Опе ра ци ја „Пу стињ ска олу ја“. Он је зна
ча јан као илу стра ци ја јед не но ве ствар но сти ме ђу на род
них од но са и пра ви ла ра то ва ња. У сле де ћем ирач ком ра ту 
(2003), под кри ла ти цом „ра та про тив те ро ри зма“ прак тич
но је оза ко ње на ин стру мен та ли за ци ја ма сов них ме ди ја у 
рат ном су ко бу. Овај рат је пре ра стао у гло бал ни ме диј ски 
спек такл ко јем су мно ге од во де ћих ин фор ма тив них ку ћа 
при сту па ле ан га жо ва но. 

Као по у зда ни ослон ци но ве стра те ги је упра вља ња 
јав ним мње њем по слу жи ли су ди ги тал на ме диј ска тех но
ло ги ја и кор по ра тив ни вла снич ки по ре дак у гло бал ним 
ме ди ји ма. Пре по ја ве са вре ме них ин фор ма ци о ноко му ни
ка ци о них тех но ло ги ја но вин ски до пи сни ци ко ји су са бо
ји шта из ве шта ва ли о вој ним су ко би ма ка сни ли су у односу 
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на до га ђа је не де ља ма и ме се ци ма. Ефи ка сност и бр зи на 
ко му ни ка циј ских ка на ла ко ја је омо гу ће на кра јем 20. ве ка 
са же ла је вре мен ски ра спон из ме ђу об ја ве ве сти и са мог 
до га ђа ја о ко јем она из ве шта ва, до је ди ни це ме ре тре нут
ка. Ис то вре ме но, мре жна струк ту ра ко му ни ка ци о них тех
но ло ги ја по чет ком 21. ве ка омо гу ћи ла је по ли цен три зам 
ко му ни ка ци о них су бје ка та, ко ји до зво ља ва ра зли чи тим 
ак те ри ма да истак ну соп стве ну ар гу мен та ци ју у ин тер пре
ти ра њу не ког гло бал ног до га ђа ја. 

Но ви на ри у Пу стињ ској олу ји

За лив ски рат (1990–1991) пред ста вљао је проб но ис ку
ше ње за Бли ски исток и ме ђу на род ни по ре дак. Сто га је овај 
рат био пред мет ин тен зив не па жње ме ђу на род не јав но сти. 
Сви про та го ни сти су ко ба – Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, 
Ује ди ње но Кра љев ство, Ирак и Ку вајт, во ди ли су одлуч не 
кам па ње у ме ди ји ма. Док је по др шка са ве знич ким сна га
ма ко је су се мо би ли зо ва ле у ко рист Ку вај та још би ла по
де ље на, ме диј ски по сре до ва не по ру ке на За па ду би ле су 
сра чу на те на то да раз бе сне јав но мње ње. Ка ко би ирач ки 
во ђа био ин кри ми ни сан као пер со ни фи ка ци ја зла, у свет
ским ме ди ји ма је пла си ра на при ча да је ирач ка вој ска у 
јед ном ку вајт ском гра ду из не ла из ин ку ба то ра 312 но во ро
ђен ча ди и оста ви ла их да умру на по ду бол ни це. Све до че
ње „не по сред ног оче ви ца“ овог зло чи на пред аме рич ким 
кон гре сним Од бо ром за људ ска пра ва ути ца ло је на то да 
Кон грес, са два гла са ви ше, усво ји ре зо лу ци ју о вој ном ре
ше њу кри зе. На овај на чин је ле ги ти ми са но пре у сме ра ва
ње по ли тич ке на вој ну ак ци ју. Ка да је вој на ин тер вен ци ја 
за вр ше на, свет ска ор га ни за ци ја за за шти ту људ ских пра ва 
„Am ne sty In ter na ti o nal“ је спро ве ла ис тра гу о слу ча ју ин
ку ба то ра и ни ка квим до ка зом све до че ње из Кон гре са ни је 
по твр ђе но као ве ро до стој но. На про тив, убр зо се раз от крио 
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иден титет све до ка – у пи та њу је би ла кћи ку вајт ског иза
сла ни ка у САД, а при ча о ин ку ба то ри ма ис по ста ви ло се да 
је би ла из ми шљо ти на (Mc Na ir, 2003: 203). 

Ипак, при ча је по слу жи ла свр си. По што је рат одо брен, 
по ли ти ка вој них од но са с јав но шћу обли ко ва на је под сна
жним ути ца јем рат них ис ку ста ва из прет ход них де це ни ја. 
По сле не у спе ха САД у Ви јет нам ском ра ту, где су но ви на
ри сло бод но при сту па ли бо ји шти ма и сво јим из ве шта ји
ма ути ца ли на де мо ра ли са ње аме рич ког и свет ског јав ног 
мње ња да по др жа ва рат, вој ни од но си с јав но шћу су у то ку 
осам де се тих го ди на усме ре ни у прав цу стро же кон тро ле 
над ме диј ским из ве шта ји ма. Бри тан ске вла сти су спро во
ди ле кон тро лу ин фор ма ци ја за вре ме фол кланд ске кри
зе 1982. го ди не, што је под ра зу ме ва ло ми ни ма ли зо ва ње 
бри тан ских вој них по ра за и фа во ри зо ва ње афир ма тив них 
при зо ра. Но ви на ри су би ли го то во пот пу но ис кљу че ни из 
не по сред ног пра ће ња ак ци ја кад су, 1983. го ди не, аме рич
ке сна ге из вр ши ле ин ва зи ју на ка рип ско остр во Гре на ду, 
и 1989. на сред ње а ме рич ку др жа ву Па на му. 

У слу ча ју ра та у За ли ву (1990–1991), ме ђу на род на ди
мен зи ја су ко ба уве ћа ва ла је ин те ре со ва ње јав но сти. Сло
жен за да так да се за ин ва зи ју на Ирак при ба ви при ста нак 
до ма ћег јав ног мње ња, оте жа ва ла је чи ње ни ца да је Ирак 
Са да ма Ху се и на осам де се тих го ди на био са ве зник За па да 
ра ту ју ћи про тив иран ског фун да мен та ли зма. По ред то га, 
кон тро лу над сли ка ма ко је се ша љу у јав ност би ло је те же 
ре а ли зо ва ти услед на пред ни је ко му ни ка циј ске тех но ло ги
је за са те лит ски пре нос и чи ње ни це да су но ви на ри из за
пад них ме диј ских ку ћа у Ира ку већ би ли за у зе ли по зи ци је 
из ван до ме та са ве знич ких вој них цен зо ра пре не го што су 
су ко би по че ли (Mc Na ir, 2003: 198–199). У овом слу ча ју је 
при ме ње на но ва стра те ги ја чи ји је циљ био да се ин фор ма
ци је и сли ке су ко ба ко је се про би ја ју у јав ну сфе ру што ви
ше ускла де са зва нич ним са ве знич ким ин тер пре та ци ја ма. 
Име но ва но је пар сто ти на аме рич ких и бри тан ских вој них 
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се кре та ра за од но се с јав но шћу са за дат ком да рат не до пи
сни ке во де по одре ђе ним ло ка ци ја ма, др же ћи их по да ље 
од кључ них осе тљи вих по друч ја. Та ко је ство рен апа рат у 
ко јем су ре пор те ри би ли на вод но сло бод ни да без кон тро ле 
при сту па ју бо ји шту и оба вља ју свој по сао и ра ди соп стве не 
бе збед но сти под врг ну ти „за шти ти вој ске“; a за пра во, они 
су та ко изо ло ва ни у ти мо ви ма под прат њом вој них слу жбе
ни ка за од но се с јав но шћу. СиЕнЕн (CNN) је био је ди на 
те ле ви зиј ска мре жа ко ја је ужи во пре но си ла де ша ва ња из 
Баг да да. Но ви на ри ни су кре и ра ли ин фор ма ци је, не го су 
снаб де ва ни ин фор ма ци ја ма и из ве шта ји ма из спе ци јал
ног оде ље ња фор ми ра ног у вој ној ба зи Да ран (Dha hran) у 
Са у диј ској Ара би ји. Ти ма те ри ја ли су би ли углав ном ви
деофил мо ви о пре ци зним са ве знич ким на па ди ма из ва
зду ха и де мон стри ра ли су успех вој не так ти ке. За ра зли ку 
од ви јет нам ског, јав но сти је За лив ски рат по сре до ван као 
чист, јер су опе ра ци је де мон стри ра ле моћ вој не тех ни ке, с 
ми ни мал ним са ве знич ким и ирач ким ци вил ним жр тва ма. 
Та ко је у са ве знич ким ре до ви ма кон стру и са на спек та ку
лар на пред ста ва ра та.

За хва љу ју ћи ме то до ло ги ји из ве шта ва ња са те ре на, опе
ра ци ја Пу стињ ска олу ја обез бе ди ла је ви сок кон сен зус о 
ле ги тим но сти са вез нич ких рат них ци ље ва. Ме ђу тим, ова 
кон цеп ци ја ни је про шла са свим не о спо ра ва но јер је одре
ђе ни број ин ди ви ду а ла ца по пут Ро бер та Фи ска (Ro bert 
Fisk) из „Ин де пен ден та“, ус пео да се из бо ри за не по сред
ни ји ис тра жи вач ки при ступ. Ови но ви на ри су фор ми ра ли 
ма ње ви дљи ву ал тер на ти ву до ми нант ног ме диј ског дис
кур са, по тен ци ра ју ћи де мо крат ско пра во гра ђа на на ком
плек сни ју ин тер пре та ци ју до га ђа ја у ве зи са за лив ском ин
тер вен ци јом. Ње ни но си о ци би ли су по је дин ци ко ји су се 
осме ли ли да у то ку су ко ба са мо стал но бо ра ве и из ве шта
ва ју из Баг да да и да на ли цу ме ста про ду ку ју ве сти не у са
гла ше не са зва нич ним са оп ште њи ма из Да ра на, ша љу ћи 
у свет ствар не при зо ре са ве знич ких ра за ра ња и жр та ва. 
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За хва љу ју ћи овој ини ци ја ти ви но ви на ра ни је из о ста ла по
ли ва лент ност ту ма че ња ствар но сти у За ли ву.

Ка ко је об зна њен „рат про тив те ро ри зма“

Аме рич ка и бри тан ска вла да су от по че ле но ву ве ли
ку кам па њу про тив ирач ког дик та то ра 1998. го ди не, ка да 
је ре жим Са да ма Ху се и на из ра жа вао про ти вље ње ре зо
лу ци ја ма Ује ди ње них на ци ја ко је су на ла га ле ин спек ци ју 
на вод ног оруж ја за ма сов но уни ште ње. По сле те ро ри стич
ких на па да у Аме ри ци 11. сеп тем бра 2001, оп штим сло га
ном „ра том про тив те ро ри зма“ еста бли шмент у Сје ди ње
ним Др жа ва ма и Ује ди ње ном Кра љев ству је ле ги ти ми сао 
но ву вој ну ак ци ју у Ира ку. Тар ге ти ра ју ћи ре жим ирач ког 
пред сед ни ка због на вод них ве за са Бин Ла де ном и Ал Ка
и дом, аме рич ка и бри тан ска вла да су во ди ле ин тен зив ну 
ме диј ску кам па њу, за хва љу ју ћи ко јој је по ли тич ка во ља 
вла да ју ћих ели та транс по но ва на у нор му вред но сти и по
на ша ња код јед ног де ла јав но сти. Де мо кра те су уве ра ва не 
да су на пад ну те 11. сеп тем бра, а па ци фи сти су оп ту жи ва ни 
за ма њак па три о ти зма. Бе ла ку ћа је кон ти ну и ра но сла ла 
по ру ку но ви на ри ма да ће, уко ли ко бу ду ис по ља ва ли пре
ви ше не за ви сно сти, ри зи ко ва ти да бу ду кри ти ко ва ни као 
не па три о те и по ма га чи те ро ри ста (Di e mand, 2004). У но
во на ста лом ра спо ло же њу, ди ску то ва но је да ли је уоп ште 
по треб но тра жи ти одо бре ње Ује ди ње них на ци ја за вој ну 
ин тер вен ци ју у Ира ку. По што је пре вла дао став Бри та ни
је да је ин кри ми ни са ни ре жим по вољ ни је сврг ну ти мул
ти ла те рал ном не го уни ла те рал ном ак ци јом, при сту пи ло 
се при ба вља њу сим бо лич не ко лек тив не са гла сно сти свет
ске за јед ни це оли че не у Ује ди ње ним на ци ја ма. Аме рич ки 
пред сед ник Џорџ Буш, обра ћа ју ћи се Ге не рал ној скуп шти
ни УН кра јем сеп тем бра 2002, по кре нуо је још јед ну ре зо
лу ци ју УН о Ира ку. Но вом ре зо лу ци јом за хте ва но је да се 
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ин спек то ри ма УН за оруж је до пу сти без у слов ни и не о гра
ни че ни при ступ сум њи вим по друч ји ма у Ира ку, и одо бре
на је упо тре ба си ле у слу ча ју од би ја ња. 

Пет да на по сле те ро ри стич ких на па да, у ста њу оп ште 
по мет ње и не си гур но сти гра ђа на, пред сед ник Аме ри ке је 
у Бе лој ку ћи одр жао ка тар тич но обра ћа ње на ци ји, ко је је 
упам ће но као „Бу шо ва об ја ва ра та те ро ру“. Ана ли ти ча ри 
овог го во ра Гре јем, Ке нан и До уд уо чи ли су ње го ву струк
ту рал ну и се ман тич ку по ду дар ност са ти пич ним го во ри ма 
„по зи ва на оруж је“, ко ји су има ли мо би ли за тор ску функ
ци ју у кључ ним исто риј ским пре крет ни ца ма. Овом дис
кур су при па да ју го вор ко јим је Па па Ур бан II у Клер мон ту 
об ја вио по че так Пр вог кр ста шког ра та (1095), го вор кра
љи це Ели за бе те I у Тил бе ри ју уо чи ра та про тив Шпа ни је 
(1588) и обра ћа ње Адол фа Хи тле ра Рајх ста гу пред анек ти
ра ње Ау стри је (1938) (Gra ham et al, 2004: 199–221). Ау то ри 
дис кур зив ноисто риј ске ана ли зе „по зи ва на оруж је“ ове 
го во ре ту ма че као сред ства за ко ји ма по се жу ли де ри у кри
за ма ле ги ти ми те та вла сти и уо ча ва ју је дин стве ну струк ту
ру се ман тич ких еле ме на та од ко јих се они са сто је: ле ги тим
ни извор мо ћи на ла зи се из ван са мог ора то ра; исто риј ски 
зна чај кул ту ре у ко јој се го вор др жи; кон струк ци ја до ср жи 
зле про тив нич ке стра не, и по зив на ује ди ње ње иза оправ
да ва ју ћег ек стер ног изво ра мо ћи чи ја мо рал на си ла ни је 
по дло жна пре и спи ти ва њу.

Би ло да је то Бож ја реч као нај ви ши извор мо рал но сти 
(у по ме ну том го во ру па пе Ур ба на II) или ста тус на ци је (на 
че му су на ци сти за сни ва ли про па ган ду), овај ау то ри тет 
тре ба да обез бе ди уве ре ње у ап со лут ну не у пит ност ак ци
је ко ја се пре ду зи ма. Пред сед ник се по зи ва на на ци о нал не 
вред но сти, хе ро и зам, рад ну ети ку, бо жан ски ау то ри тет, и 
про гла ша ва кр ста шки рат про тив но ве вр сте зла:
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„Ми смо сјај на на ци ја. Ми смо одлуч на на ци ја. 
Ми смо на ци ја ко ју зло чин ци не мо гу за стра ши ти. 
Ја имам сна жну ве ру у аме рич ки на род“.
(...) 

„Ово је но ва вр ста зла. (...) И аме рич ки на род 
по чи ње да схва та. Овај кр ста шки рат, овај рат про
тив те ро ри зма ће по тра ја ти. 
(...) 

„Та ко ђе ве ру јем у на шу вој ску. И ми мо ра мо 
оба ви ти по сао – баш као што фар ме ри и ран че ри 
и вла сни ци по го на и рад ни ци у фа бри ка ма има ју 
сво је по сло ве. Мо ја ад ми ни стра ци ја има по сла и ми 
ће мо то оба ви ти“ (...) (Gra ham et al, 2004). 

Пред сед ник се за ве ту је да ће „љу би те љи сло бо де“ осло
бо ди ти свет од зли ко ва ца. На про тив нич кој стра ни иден
ти фи ко ва ни су не при ја те љи: те ро ри сти, бом ба ши са мо
у би це, ко ји су „(...) су ро ви, зли љу ди ко ји се уко па ва ју у 
дру штво и лу та ју да би уби ја ли не ду жни на род. Они то 
ра де за то што не под но се сло бо ду и мр зе оно што Аме ри
ка пред ста вља“ (Gra ham et al, 2004). 

У ме ди ји ма су че сто ци ти ра ни ис ка зи пред сед ни ка Бу
ша ко ји ма об ја шња ва ин ва зи ју на Ирак: „Сви љу ди ви ше 
во ле сло бо ду од роп ства, бла го ста ње од не ма шти не, сло
бо ду од вла де те ро ра и тор ту ре“; „Аме ри ка је при ја тељ 
Ира ча ни ма“; „Ми зна мо да је ре жим про и звео то не хе миј
ских сред ста ва“... „Он је оба ве зан да се раз о ру жа... у име 
ми ра“ (...). Прем да су ова кве из ја ве од стра не опре зни јих 
струч них ана ли ти ча ра ту ма че не као не ар гу мен то ва не и 
не о дре ђе не убе ђи вач ке алат ке ко је по се жу за ира ци о нал
ним на бо јем у не до стат ку ар гу ме на та, зна тан део јав но сти 
у Аме ри ци под ле гао је во љи убе ђи ва ча.

У не по вер љи вој бри тан ској јав но сти кључ ни ар гу мент 
ко а ли ци је би ло је на вод но оруж је за ма сов но уни ште ње ко
је по се ду је ирач ка вла да и ко ју је сто га по треб но уни шти ти. 
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Кон тро вер зни до си је бри тан ске вла де о спор ном ирач ком 
оруж ју об ја вљен је 24. сеп тем бра 2002. го ди не. Вла да је у 
ме ди ји ма кри ти ко ва на за пре у ве ли ча ва ње прет ње, чи ме 
је оспо ра ва на осно ва ност уче шћа Бри та ни је у на па ду на 
Ирак, а на кон са мо у би ства вла ди ног ек спер та за на о ру
жа ње Деј ви да Ке ли ја, она се на шла под до дат ним при ти
ском јав но сти. На и ме, Ке ли је иден ти фи ко ван као извор 
БиБиСи је вих тврд њи да је ка би нет пре ми је ра То ни ја Бле
ра пре пра вљао оба ве штај ни до си је о ирач ком оруж ју. По
во дом овог са мо у би ства, сам пре ми јер је све до чио пред 
ис тра жним ор га ни ма, ав гу ста 2003, ка да је ре као да је вла
да до си је о ирач ком оруж ју за ма сов но уни ште ње об ја ви ла 
због ин тен зив ног при ти ска јав но сти и не ги рао да су ње
го ви са рад ни ци пре пра вља ли оба ве штај не из ве шта је ка
ко би оправ да ли ин ва зи ју на Ирак. Тих да на у Лон дон је 
сти гла вест да је 11. Бри та нац на стра дао у Ира ку от кад су 
САД про гла си ле крај ве ли ких бор би. Реј тинг ла бу ри ста 
је дра стич но опа дао (Ben tley, 2004). Из ве шта ји о ис тра зи 
са др жа ли су же сто ке кри ти ке вла де од стра не БиБиСи
ја. Ка да је су ди ја лорд Ха тон до нео пре су ду ко јом је осло
бо дио кри ви це вла ди не зва нич ни ке, она је би ла не о че ки
ва на. Вла да је до би ла бит ку са БиБиСи јем ко ји је убр зо 
пре тр пео ка дров ске про ме не, али је и са ма пре тр пе ла пад 
по ве ре ња јав но сти. По сле ове пре су де, во де ћи бри тан ски 
ме ди ји су на пра ви ли за о крет у од но су пре ма ин тер вен ци
ји у Ира ку. Са ма бр зи на ове про ме не је оправ да ла сум ње и 
не по ве ре ње пре ма би ло ко јој ин сти ту ци ји ко ја игра уло гу 
по сред ни ка из ме ђу чи ње ни ца и љу ди ко ји су пре тр па ни 
ин тер пре та ци ја ма. 

У обра ћа њу но ви на ри ма ко ја прет хо де ин ва зи ји, пред
сед ник Џорџ Буш је из бе га вао да са оп шти до след ну ар гу
мен та ци ју за по ход и ек спло а ти сао фра зе ко ји ма се про тив
ни ци ква ли фи ку ју је зи ком мр жње, њи ма су прот ста вљао 
ре чи са сна жним по зи тив ним на бо јем (сло бо да, прав да, на
род) и ре то ри ком о до бру и злу на сто јао да оја ча упо ри ште 
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за сво је одлу ке у кон зер ва тив ном хри шћан ском би рач ком 
те лу (Kell ner, 2004). У пр вом обра ћа њу по што је бом бар до
ва ње по че ло, са ве зни ци су твр ди ли да мно ге др жа ве по др
жа ва ју ак ци ју и уче ству ју у „за јед нич ким на по ри ма“, док 
су чи ње ни це го во ри ле су прот но. Ве ћи на др жав ни ка ис
по љи ла је ре зер ви са ност у ве зи са на па дом, а убр зо су ши
ром све та мно ги љу ди по ди гли глас про тив овог по ду хва та. 
Ме то до ло ги ја об зна не „ра та про тив те ро ри зма“ де ло ва ла 
је убе дљи ви је на гру пе ко је су се мо гле осе ћа ти угро же ни
ма. Др жав ни те рор је оза ко њен као од го вор на те ро ри зам. 

Ме ди ји у ра ту про тив те ро ри зма

Ка да је по че ла опе ра ци ја, те ле ви зиј ске мре же су у ра
зли чи тим де ло ви ма све та ра зли чи то ту ма чи ле до га ђа је: 
у аме рич ким ме ди ји ма ко ри шће на је фра за „Опе ра ци ја 
ирач ка сло бо да“ – пре ма кон цеп ту Пен та го на – или „Рат у 
Ира ку“; ка над ска мре жа СиБиСи (CBC) ко ри сти ла је сло
ган „Рат про тив Ира ка“, а арап ске те ле ви зи је су о за пад
ној ин тер вен ци ји го во ри ле као о ин ва зи ји и оку па ци ји. У 
пр вим да ни ма бом бар до ва ња ве ћи на ме ди ја у Аме ри ци је 
из ве шта ва ла у три јум фал ном ду ху. Бри фин зи у Цен трал ној 
ко ман ди (CENT COM) у Ка та ру и Пен та го ну одр жа ва ни су 
на днев ном ни воу, као и по вре ме но у Лон до ну, где су са оп
ште ња син хро ни зо ва на. Ме диј ски спек такл је кул ми ни рао 
у до га ђа ји ма 19. мар та, ка да је огро ман број про јек ти ла био 
упе рен пре ма ме та ма у Баг да ду где су се, на вод но, на ла зи
ли Са дам Ху се ин и ирач ко вођ ство. Бом бар до ва ње па ла те 
ко ја је при па да ла по ро ди ци Ху се и на пре но си ла је ужи во 
ТВ „Ал Џа зи ра“, што је у број ној ислам ској за јед ни ци ши
ром све та при мље но као атак на ње не сим бо ле. 

Одлу ка аме рич ке вој ске да ра спо ре ди и ин те гри ше 
но ви на ре и ре пор те ре с је ди ни ца ма у бор бе ним ре до ви ма 
(em bed ded jo ur na lists), ко ји ће под њи хо вом за шти том и 
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кон тро лом пра ти ти ак ци је на те ре ну, озна чи ла је уна пре
ђе ну стра те ги ју из прет ход ног ра та (1990–1991), пре ду зе
ту у ци љу ми ни ма ли зо ва ња ди фу зи је штет них ин фор ма
ци ја. Ка да су де се ти не хи ља да пе ша диј ских тру па пре шле 
ку вајт скоирач ку гра ни цу и кре ну ле пре ма Баг да ду, овај 
про дор пред ста вљен је као вој ни спек такл, о ко јем је ужи
во из ве шта ва ло ви ше од два де сет те ле ви зиј ских мре жа. 
Ло јал ни ме ди ји су се при др жа ва ли Пен та го но вог сло га на 
„шо ки рај и за пре па сти“. Са мо арап ске те ле ви зи је су се фо
ку си ра ле на ци вил не жр тве. Сли ке три јум фал ног про до ра 
са ве знич ких сна га кроз Ирак убр зо су сме ни ли при зо ри 
ко ји све до че о за у ста вља њу ових тру па и же сто ком от по
ру ко јем су изло же не. Та да се фо кус из ве шта ва ња ме ња јер 
ре пор те ри ко ји су би ли ра спо ре ђе ни с тру па ма по чи њу да 
пре но се сли ке рат ног ужа са, ко је од сту па ју од ин тер пре та
ци ја вој них зва нич ни ка. На при мер, на су прот слу жбе ним 
тврд ња ма да су гра нич на лу ка Ум Ка сар и град Ба сра под 
ко а ли ци о ном кон тро лом, те ле ви зиј ске сли ке су по ка зи ва ле 
су прот но. До го ди ло се, да кле, да су ре пор те ри с ли ца ме
ста по че ли да про бле ма ти зу ју зва нич не вер зи је до га ђа ја. 
Ме ђу тим, они се ни су са свим отр гли кон тро ли вој них цен
зо ра. Те ле ви зи ја Фокс (TV Fox), ка блов ска мре жа ЕнБи
Си (NBC) и Ра дио СиЕнЕн (CNN) су афир ми са ле про ми
ли тант ни па три о ти зам и ујед но ми ни ма ли зо ва ле ирач ке 
жр тве као и гло бал не ан ти рат не и ан ти а ме рич ке про те
сте, док су бри тан ски и ка над ски јав ни сер ви си при ка зи
ва ли не што објек тив ни ју сли ку ра та. У њи ма су се мо гли 
чу ти кри тич ки то но ви ко ји ма се бом бра до ва ње ирач ких 
ци ље ва опи су је као „за па њу ју ћи hitech ма сакр“ (Kell ner, 
2004). Зна чај ну уло гу од и гра ли су бло ге ри из Баг да да, ко ји 
су снаб де ва ли свет ску јав ност ис ку стви ма са ли ца ме ста и 
чи ја се све до че ња ни су по ду да ра ла са ин тер пре та ци ја ма у 
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мејн стрим ме ди ји ма.60 При зо ри ци вил них жр та ва ко ји су 
про др ли у свет, на мет ну ли су са ве зни ци ма им пе ра тив да 
се рат бр зо окон ча. Кад је сру шен ирач ки ре жим, 9. апри
ла, уни шта ва ње ста туе сврг ну тог пред сед ни ка при ка за но 
је ужи во ши ром све та. Овај чин је у про рат ним ме ди ји ма 
пред ста вљен као сим бо ли чан по сту пак Ира ча на, ко ји де
мон стри ра ју по бе ду сло бо де и де мо кра ти је над ти ра ни јом. 
Ме ђу тим, ка да су раз от кри ве ни иден ти те ти по је ди на ца 
ма ло број не гру пе уче сни ка де мо ли ра ња ста туе, ис по ста
ви ло се да су они би ли при пад ни ци Ирач ког на ци о нал
ног кон гре са, за ко ји се спе ку ли са ло да је фи нан си ран од 
стра не САД. Ка да је аме рич ки вој ник из над гла ве ста туе 
по ста вио аме рич ку за ста ву, тај гест су арап ски ме ди ји пре
не ли као сиг нал оку па ци је Ира ка. Из „осло бо ђе не“ зе мље 
су мре жом ка на ла по че ли да се ши ре при зо ри ан ар хи је, 
пљач ка ња и ра за ра ња кул тур них спо ме ни ка, а убр зо и де
мон стра ци ја Ира ча на про тив аме рич ке оку па ци је. Те жи
ште ме диј ске па жње пре ба че но је на ви рус „сарс“ и Се вер
ну Ко ре ју. 

Кре ди бил ни аме рич ки пу бли ци сти су овај рат ви де
ли као сту ди ју слу ча ја не у спе ха аме рич ког но ви нар ства. 
„Mејн стрим ме ди ји су има ли уло гу да „од вра те љу де од 
дру га чи јих раз ми шља ња и да се при кло не про та го ни сти
ма бор бе про тив те ро ри зма“, на во ди Ме ри лен Да је манд 
(Ma ri el len Di e mand) у он лајн члан ку Me dia Edu ca ti on Fo un
da ti on (MEF) под на сло вом „The Me dia & Iraq: War Co ve ra ge 
Ana lysis“, где ци ти ра углед не ко лум ни сте Нор ма на Со ло
мо на, Бра ја на Лам бер та, ре пор те ра Кри са Хе џи за... Со ло
мон (Nor man So lo mon) све до чи да је још у де цем бру 2001, 
не ко ли ко ме се ци на кон те ро ри стич ких на па да у Аме ри ци, 
огром на „го ми ла“ ин фор ма тив них ста ни ца већ слу жи ла 

60 „Њујорк тајмс“ имао је свој тематски блог о рату у Ираку. Један од 
најпопуларнијих блогера био је Салам Пакс, који је касније објавио и 
књигу текстова са свог блога „Where is Raed“ (http://www.dear_raed.
blogspot.com/).
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као си стем по ја ча ња Ва шинг то но вих рат ни ка у вре ме кри
зе, а апри ла 2003. је ко мен та ри сао: „... у ме диј ским из ве шта
ји ма рет ко се спо ми ње да је чи тав овај рат ко ји во де аме
рич ка вла да и њен бри тан ски са у че сник, у ства ри, гну сно 
кр ше ње ме ђу на род ног за ко на“ (So lo mon, 2003). Ко лум ни ста 
„Pi o ne er Pressа“ Лам берт (Bri an Lam bert) оце њу је: „Аме
рич ке мре же се по на ша ју као да се за и ста бо је да ће њи хов 
па три о ти зам би ти до ве ден у пи та ње (и да ће њи хов реј тинг 
тр пе ти) ако бу ду из ве шта ва ли о ра ту ко ри сте ћи би ло шта 
дру го до одлу чан, три јум фа ли стич ки тон“ (Di e mand, 2004). 
Ре пор те ри ко ји су би ли ин те гри са ни с тру па ма мо ра ли су 
да по шту ју пра ви ла стро гих огра ни че ња о то ме шта мо гу а 
шта не мо гу да го во ре, или да ри зи ку ју по вра так са те ре на. 
Ови до пи сни ци су се у ме ђу вре ме ну то ли ко збли жи ли са 
тру па ма да су че сто де ли ли њи хов угао ра та. Крис Хе џиз 
(Chris Hed ges), ре пор тер ли ста „The Na ti on“, за кљу чу је да 
се уло га ових но ви на ра све ла на то да ра ши ре при чу ко ју 
сер ви ра др жа ва, а то је „мит ко ји се ко ри сти за прав да ње 
ра та и по ди за ње мо ра ла вој ни ка и ци ви ла“, чи ме су но ви
на ри по ста ли уче сни ци у ра ту (Hed ges, 2007). Овај ау тор 
по себ но ис тра жу је ирач ке жр тве ко ји ма ни је по све ћи ва на 
ни ка ква до стој на па жња у про а ме рич ким ме ди ји ма. 

Ис по ста ви ло се да по сто је ће рат не кон вен ци је не тре
ти ра ју на аде ква тан на чин уло гу ко ју ме ди ји мо гу има ти у 
обли ко ва њу ис хо да ме ђу на род ног су ко ба. Ме ђу на род ни 
ху ма ни тар ни за кон пред ви ђа ста тус ци ви ла за ме диј ске 
по сле ни ке у рат ном су ко бу. Да ли је та ква нор ма одр жи ва 
да нас, кад се кон тро ла над ме ди ји ма ис по ља ва као по лу га 
успе ха вој нопо ли тич ке опе ра ци је? 

Ста тус ме ди ја је да ле ко од не у трал но сти у усло ви ма 
ка да но ви на ри де лу ју ин кор по ри ра ни у бор бе не је ди ни це 
у то ку кон флик та. Ве зи ва ње ре пор те ра за јед ну је ди ни цу 
да је пред но сти за по во љан пла сман ве сти са те ре на. Пр во, 
на овај на чин се огра ни ча ва пер цеп ци ја ра ти шта на фо кус 
је ди ни це с ко јом ре пор тер де ли по ло жај, а то су пре те жно 
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ма ње так тич ке ак ци је у ко ји ма се не по сред но уче ству је, без 
мо гућ но сти да се обу хва те ши ре ди мен зи је ак ци ја. Дру го, 
на овај на чин се оства ру је ви сок сте пен кон тро ле над тим 
ко ји део ра ти шта ће би ти ме диј ски по кри вен. И ко нач но, 
ефек ти емо тив ног збли жа ва ња ре пор те ра са вој ни ци ма с 
ко ји ма де ле не во ље про и зво де одре ђе не при стра сно сти у 
ве зи с тим ка ко се ви ди су коб. Сту ди ја ко ја је по за вр шет
ку ин ва зи је из ве де на на Уни вер зи те ту у Ко лум би ји по ка
за ла је да су из ве шта ји ре пор те ра би ли ве ћи ном анег до те: 
„(Они су, прим. И.М.) усред сре ђе ни на бит ку и углав ном 
иду ужи во и не мон ти ра ни. Мно ги ма (од из ве шта ја, прим. 
И.М.) не до ста је кон текст, али обич но оби лу ју де та љи ма. 
Од ли ку ју се свим вр ли на ма и ма на ма из ве шта ва ња са мо 
о оно ме што мо же те да ви ди те“ (Pro ject for Excel len ce in Jo
ur na lism, 2003). 

Ка те го ри ја ин кор по ри са них но ви на ра (em bed ded jo
ur na lists) још увек ни је по себ но ре гу ли са на у по зи тив ном 
ме ђу на род ном ху ма ни тар ном пра ву. Оквир Ме ђу на род ног 
ху ма ни тар ног за ко на ко ји кон тро ли ше по на ша ње за ра ће
них стра на, да ти ра из вре ме на пре ме диј ске ек спан зи је и 
ни је при да вао до вољ но мно го па жње пра ви ма и од го вор
но сти ма но ви на ра у ра ту. У Ко мен та ру пр вог До пун ског 
про то ко ла (ДП) уз Же нев ске кон вен ци је (1977) ка же се: 
„Ин стру мен ти ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва ко ји да
ти ра ју од пре 1977. не са др же ни ка кве спе ци јал не про пи се 
ко ји се од но се на но ви на ре или на њи хо ве за дат ке.“61 Овим 
до ку мен том се си ту а ци ја про ме ни ла у одре ђе ној ме ри, јер 
су се пот пи сни ци са гла си ли да ће до пи сни ци ан га жо ва ни 
у про фе си о нал ним ми си ја ма у по друч ји ма ору жа ног су
ко ба ужи ва ти за шти ту од опа сно сти ко ји ма су изло же ни 
услед вој них опе ра ци ја и да не ће би ти обје кат на па да, под 
усло вом да не пре ду зму ни ка кву ак ци ју ко ја би на шко ди ла 

61 Доступно на: http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/
Document__ci/201605/zen_protokol_1_cir.pdf
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њи хо вом ста ту су ци ви ла. Пре ма ме ђу на род ном ху ма ни
тар ном пра ву, рат ни до пи сни ци спа да ју у ка те го ри ју не
бо ра ца и они мо гу има ти ста тус рат них за ро бље ни ка, а 
но ви на ри ан га жо ва ни у опа сним про фе си о нал ним ми си
ја ма у по друч ји ма ору жа них су ко ба сма тра ју се ци ви ли ма 
(Ra di vo je vić, Ra i če vić, 2015: 114–118). Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве, за ра зли ку од Ује ди ње ног Кра љев ства, ни су пот
пи са ле ДП уз Же нев ске кон вен ци је. Аме рич ки при ступ 
тре ти ра ме ди је као стра ну ко ја ни је уче сник у бор ба ма, уз 
сле де ћу огра ду: „Ме ди ји ге не рал но не спа да ју у ле гал не вој
не ме те, али их окол но сти мо гу та кви ма на чи ни ти“ (Pa yne, 
2005; DoD Ge ne ral Co un sel, 1999: 6–9). Ме ђу тим, ни где ни
је пре ци зно одре ђе но зна че ње ква ли фи ка ци је „не по сред
но уче шће у не при ја тељ стви ма“. Обич но се ту ма чи да акт 
ди рект ног уче шћа у не при ја тељ стви ма „им пли ци ра не по
сред ну узроч ну ве зу из ме ђу ак тив но сти ко ја се пре ду зи ма 
и ште те на не те не при ја те љу у вре ме и на ме сту где се ак тив
ност од ви ја“ (San doz, Swi narsk, Zim mer mann, 1987: 619), и 
од но си се на нај че шће на шпи ју на жу, али не и на ши ре ње 
про па ганд них по ру ка, чак ни ка да се та квом ак тив но шћу 
но ви на ра по ма же одре ђе на стра на. На про тив, у При руч
ни ку аме рич ке вој ске „Pu blic Aff a irs Tac tics, Tech ni qu es and 
Pro ce du res“ из 2000. го ди не пред ви ђен је чи тав низ ме ра и 
тех ни ка да се син хро ни зу ју по ру ке из зо не вој них опе ра ци
ја. Про пи сан је мо ни то ринг над сле де ћим пи та њи ма: „Ко ји 
пред став ни ци ме ди ја и ор га ни за ци је се на ла зе у по друч ју 
опе ра ци ја? Да ли је то ра дио, те ле ви зи ја или штам па? Да 
ли су то др жав ни или не за ви сни ме ди ји? Ко јој по ли тич кој 
стран ци су на кло ње ни? Да ли су за или про тив ко а ли ци је? 
Да ли при хва та ју ко а ли ци о не ин фор ма ци о не про и зво де 
као што су ве сти или дру ги штам па ни или елек трон ски 
про и зво ди?“ (US De part ment of the Ar my, 2000). 

Пре ма ме ђу на род ном рат ном пра ву, но ви на ри на сво
јим за да ци ма, као и они кид на по ва ни, тре ба ло би да бу
ду тре ти ра ни као ци ви ли, уко ли ко ис пу ња ва ју за хте ве 
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профе си о нал ног де ло ва ња, да кле у иде ал но тип ским окол
но сти ма. Ме ђу тим, они су че сто у прак си иден ти фи ко ва ни 
као вој не ме те за хва љу ју ћи про па ганд ној уло зи ко ја им је 
на мет ну та и ко ју мно ги ни су у при ли ци да из бег ну. Ви ше 
епи зо да у то ку ин ва зи је на Ирак све до чи да су ме диј ски 
рад ни ци би ли на па да ни, ка ко од стра не ирач ких, та ко и од 
ко а ли ци о них тру па (The Gu ar di an, 2003; BBC Ne ws, 2003). 
Пре ма по да ци ма Ме ђу на род ног ин сти ту та за бе збед ност 
ме ди ја (In ter na ti o nal Ne ws Sa fe ty In sti tu te), са мо у пе ри о ду 
од по чет ка су ко ба у мар ту до кра ја ав гу ста 2004. го ди не, у 
Ира ку је по ги нуо 51 ме диј ски рад ник (Timms, 2004).

* * *

У овој сту ди ји је де кон стру и са на ме то до ло ги ја ме диј
ског дис кур са о ра ту у Ира ку 1990. и 2003. го ди не, ко јом су 
ути цај не ме диј ске кор по ра ци је пре у зе ле та кву уло гу у ре
про дук ци ји дру штве не мо ћи ко ја је ре зул ти ра ла трај ним 
гу бит ком по ве ре ња у не за ви сност, објек тив ност и исти
ни тост но ви нар ског из ве шта ва ња. Вла да ју ће ели те, пред
сед ник и пре ми јер две ве ли ке др жа ве упо тре би ли су сна
жне аду те да по кре ну др жав ни апа рат и јав ност да по др жи 
њи хо ву одлу ку о при ме ни вој не си ле. На сто ти не свет ских 
ме ди ја је 2002. го ди не не кри тич ки пре не ло тврд њу да Ирак 
по се ду је оруж је за ма сов но уни ште ње. Две основ не ме то
де ко је су вој ни струч ња ци за ПР при ме ни ли би ле су: про
грам кон тро ли са ног ра спо ре ђи ва ња но ви на ра с је ди ни ца
ма и так тич ко са оп шта ва ње ве сти од стра не озва ни че них 
слу жбе ни ка. Прак са кон стру и са ња ме диј ског дис кур са 
ини ци ра на на мо де лу Ира ка ис кљу чу је ону здра ву ме диј
ску кул ту ру ко ја ну ди ши ро ку де ба ту и не за ви сне и исти
ни те ин фор ма ци је. Ма три ца про и зво ђе ња и вред но ва ња 
ствар но сти ко ја је овим мо де лом ус по ста вље на, са не знат
ним мо да ли те ти ма при ме њи ва на је у пе ри о ду ко ји је усле
дио до да нас, на ра зли чи тим стра на ма све та (Ју го сла ви ја, 



226 Медијска политика и пракса – европа и србија

Авга ни стан, Ли би ја, Укра ји на, Си ри ја), под из го во ром деј
ство ва ња про тив те ро ри зма и у име за шти те де мо кра ти је 
и људ ских пра ва. Ме ђу на род не кон вен ци је су оста ле без 
ау то ри те та, оп те ре ће не ана хро но шћу нор ма ти ва и ли ше не 
во ље оба ве за них су бје ка та да их ува жа ва ју. Су до ви ни су 
ис пи ти ва ли по вре де ху ма ни тар ног ме ђу на род ног пра ва 
у овим слу ча је ви ма, што би има ло зна чај ну пре вен тив ну 
функ ци ју. У том кон тек сту сва ки пре длог да се пре ду зму 
ме ре ра ди уна пре ђи ва ња нор ма тив не за шти те но ви на ра 
у окви ру ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, кроз из ме
не и до пу не по сто је ћих или усва ја њем но вих кон вен ци ја, 
по вла чи пи та ње сми сла: ко ће и ко јим сред стви ма оба ве
за ти ли де ре нај моћ ни јих вој них и по ли тич ких са ве за да 
их спро во де? 
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Кај та ци Ви тлок, Со фи ја (Ka i tat zi-Whi tlock Sop hia) 116
Ка пи та ли зам 17, 20, 26, 90
Ка стелс, Ма ну ел (Ca stells Ma nu el) 16–18, 20, 22, 24–25
Ко декс но ви на ра Ср би је 200, 203–204, 206, 208, 210
Ко декс Асо ци ја ци је он лајн ме ди ја 199–200, 210
Ко ко вић, Дра ган 15
Ко му ни ка тор 28–29, 177
Ко му ни ка ци о ни су ве ре ни тет 103
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Кон вен ци ја о за шти ти и про мо ви са њу раз но ли ко сти кул тур-
них из ра за 79

Кон вер ген ци ја ме ди ја 21, 65, 80, 88, 101, 149
Кон гло ме рат (ме диј ски) 91–94, 101, 105–106, 152
Кон цен тра ци ја ме ди ја 87–89, 94, 96–100, 120, 125–126, 129, 141, 166
Кул тур на раз но ли кост 63, 70, 77, 79–80, 107, 143
Кул тур но из у зе ће 72–73, 75–79, 96
Кул тур на по ли ти ка 70, 188

Лам берт, Бра јан (Lam bert Bri an) 222
Ли бе ра ли за ци ја 63–64, 72, 77, 82, 84, 96
Ли о тар, Фран соа (Lyo tard Je an-Fra nço is) 27, 30

Ма квејл, Де нис (McQu a il De nis) 37, 40, 44–45, 90
Ма клу ан, Мар шал (Mc Lu han Mars hall) 152
Ман ћи ни, Па о ло (Man ci ni Pa o lo) 42
Ма но вич, Лев (Ma no vich Lev) 36
Ма сов ни ме ди ји 15, 23–24, 35, 175, 211
Ма хлуп, Фриц (Mac hlup Fritz) 14
Ме ди ја сфе ра 89
Ме диј ско вла сни штво 7, 9, 23, 65, 83, 87–89, 95–102, 104, 106–107, 

118, 120–125, 127, 134, 136, 141, 144, 167
Ме диј ско тр жи ште 8, 18, 42, 59, 63–64, 68–71, 73, 84–88, 90–91, 

95–107, 116, 119–120, 127–128, 130, 134, 141, 152–153, 155, 161–
164, 166–168, 174

Ме ђу на род ни ин сти тут за бе збед ност ме ди ја (In ter na ti o nal 
News Sa fe ty In sti tu te) 225

Ме ђу на род ни ху ма ни тар ни за кон 222–223
Ме кен зи, Ворк (Mc Ken zie Wark) 16, 33
Мек нејр, Бра јан (Mc Na ir Bri an) 213
Мек че сни, Ро берт (McC he sney Ro bert) 88
Мер џер 98–99
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Ми ле тић, Мир ко 35, 37–38
Ми ло ше вић, Бо жо 15
Ми шко вић, Та ња 172
Мо но пол 33, 64, 69, 82, 87, 90–91, 96, 120, 122, 134, 144
Мре жа (ком пју тер ска) 15, 20–22, 24, 28–29, 31, 33–34, 36–37, 39, 

42–44, 46–47, 50–51, 53, 67, 87, 111, 153, 155, 160, 165–166, 212
МФН кла у зу ла 77

NA TO Strat Com COE 114
Не гро пон те, Ни ко лас (Ne gro pon te Nic ho las) 36
Не за ви сна ре гу ла тор на те ла 49, 54, 66, 96, 108, 120, 122, 124, 129, 

132, 201, 210
Но ви ме ди ји 24, 34, 36–37, 42–43, 45, 86, 122, 136, 161, 149

Обли ци ко му ни ка ци о не прак се 25
Оп шти спо ра зум о ца ри на ма и тр го ви ни (GАТТ) 72, 77
Ор га ни за ци ја за европ ску бе збед ност и са рад њу (ОЕБС) 108–

109, 204
Of com 100
Офе, Кла ус (Of e Cla us) 115
ОФЦ зе мље (Ofs ho re Fi nan ci al Cen ter) 124–125

Плу ра ли зам (ме диј ски) 59, 63, 70, 72, 83–85, 87–90, 96–100, 102, 
106, 120–121, 126, 130, 132, 141

Пост мо дер на 13, 25–27, 31, 36–37
Пост ин ду стриј ско дру штво 13–14, 26–27
Пост ман, Нил (Post man Ne il) 30
По тро шња по до ма ћин ству 153, 155, 158
При ват ност елек трон ских ко му ни ка ци ја 111–112
Прин цип суп си ди јар но сти 62, 86
Про тек ци о ни зам 73, 95
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Псе у до до га ђај 189, 192–193
Пу бли ка 23–24, 35, 42, 48, 51, 73–74, 89, 103–105, 113, 127–128, 134, 

142, 149, 153, 161–162, 164–165, 170, 174–175, 179, 195
ПБС (Pu blic Bro ad ca sting System) 83

Ра дио-ди фу зи ја 64–65, 82–84, 86, 89, 118, 120–121
Ра ди о ди фу зни спек тар фре квен ци ја 64, 81, 137
Ра дој ко вић, Ми ро љуб 15, 35, 37–38
Ре гу ла ци ја 7, 40, 46, 64, 65, 82, 84, 98–101, 121
Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ме ди је (РЕМ) 44, 129, 132
Ри сман, Деј вид (Ri e sman Da vid) 13
Рит, Џон (John Char les Wals ham Re ith) 82
Рук, Ри чард (Ro o ke Ric hard) 71, 92, 152, 162

Са вет Евро пе 7, 34, 39, 49, 52–53, 58, 60, 62, 66–67, 71, 83–84, 96, 
102, 106, 108–109, 115, 117, 131, 135, 199, 202–203

Са вет Европ ске уни је (Са вет ми ни ста ра ЕУ) 58, 66, 69–70, 97
Са вет за бор бу про тив ко руп ци је 121, 125–126, 129
Са вет за штам пу 52, 129, 199, 201–204, 206, 208–209
Са мо ре гу ла ци ја 7, 40–41, 45–49, 54, 64, 138, 144, 199–202, 205, 210
Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја (СТО) 59, 72, 76–80, 85
Сло бо да ме ди ја 39, 42, 51, 53–54, 59, 61, 82, 85, 97, 106, 108–109, 112, 

115, 131–132, 134, 142, 201, 203
Смит, Адам (Smith Adam) 91
Сно у ден, Едвард (Sno wden Edward Jo seph) 111–112
Со ло мон, Нор ман (So lo mon Nor man) 221
Стој ко вић, Бра ни мир 10, 15, 70–71, 75
Стра те шке ко му ни ка ци је ЕУ 113–114

Та дић, Љу бо мир 58
ТАН ЈУГ 132, 172, 181, 184
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Тју роу, Џо зеф (Tu row Jo seph) 91–92, 94
То флер, Ал вин (Tof er Al vin) 15
Те ма ЕУ (европ ска те ма) 143, 170, 172–173, 175–181, 184, 188–191, 

194–195
Тест јав не вред но сти 86
Тран зи ци ја 9, 102, 105–106, 108, 119–122, 133, 137–138, 171
Транс па рент ност 50–51, 83, 86, 96–97, 101–102, 120–121, 124–126, 

129, 134, 136, 141, 144, 172
Тра пел, Џо зеф (Trap pel Jo sef) 103
Тренц, Ханс Јорг (Trenz Hans-Jörg) 116

Уго вор о функ ци о ни са њу Европ ске уни је (TFEU) 85, 98
Ује ди ње не на ци је (UN) 14, 46, 59, 72, 79, 199, 215
УНЕ СКО 77, 79–80
Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма 60, 112, 199
Уни вер зал на де кла ра ци ја о кул тур ној раз но ли ко сти 79
Уред ба о кон цен тра ци ја ма (Mer ger Re gu la ti on) 98–99
Услуге на захтев (медијске) 87

Фејс бук 39, 47, 93, 153, 163
Фиск, Ро берт (Ro bert Fisk) 214
Фо рум о упра вља њу ин тер не том (The In ter net Go ver nan ce 

Fo rum) 46
Фрид ман, То мас (Fri ed man Tho mas) 20–21

Ха бер мас, Јир ген (Ha ber mas Jür gen) 36, 82
Хал бер стам, Деј вид (Da vid Hal ber stam) 30
Ха лин, Да ни јел (Hal lin Da ni el) 42
Ха ос у етру 119
Хар ви, Деј вид (Har vey Da vid) 26
Хер ман, Едвард (Her man Edward) 88
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Хе џиз, Крис (Hed ges Chris) 221–222
Хоф ман-Рим, Волф ганг (Hof mann-Ri em Wolf gang) 89

Чом ски, Но ам (Chom sky No am) 88

Џејм сон, Фре де рик (Fre de rick Ja me son) 26–27
Џо унс, Сти вен (Jo nes Ste ven) 18–19

Шах, Ануп (Shah Anup) 92–94
Штам па ни ме ди ји 8–9, 36, 39, 43, 45, 47, 52–53, 64–65, 100, 119, 

136, 138, 149–150, 152–153, 155, 158, 160–161, 163, 165–168, 
170, 172, 177, 195, 199–202, 207, 224

Штет ка, Вац лав (Štět ka Vác lav) 107
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