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београдског Медија центра2. Поред тадашње 
председнице Савета Верице Бараћ, догађају 
су присуствовали и Повереник за информа-
ције од јавног значаја Родољуб Шабић, Ом-
будсман Саша Јанковић и председници оба 
национална новинарска удружења УНС и 
НУНС, Љиљана Смајловић и Вукашин Об-
радовић.

Ако је неко посумњао у истинитост ин-
формација и закључака из Извештаја, доказ 
је стигао већ у наредних неколико дана. На 
прсте једне руке је било могуће набројати 
медије који су објавили макар кратку вест о 
томе, тако је шта у Извештају пише грађани-
ма остало једино да прочитају у самом доку-
менту. Наравно, под условом да су чули да 
он постоји.

Притом је већ у наредној недељи неколи-
ко националних ТВ станица тадашњег ми-
нистра екологије Оливера Дулића, који је у 
Извештају означен као главни „финансијер“ 
медија, прогласило за „најбољег министра у 
Влади“.

За четири године – 2011, 2012, 2013. и 
2014. разна министарства, јавна предузећа, 

2 http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/izvestaji/
cid1028–1681/predstavljen-izvestaj-o-pritiscima-i-
kontroli-medija-u-srbiji

„Више не постоји медиј из којег грађа-
ни могу да добију потпуне и објективне 
информације, јер под снажним притис-
ком који стиже из политичких кругова, 
медији прећуткују догађаје или о њима 
извештавају селективно и непотпуно.“

Прва реченица из „Извештаја о при-
тисцима и контроли медија у Србији“1, 
Савет за борбу против корупције, 19. 
септембар 2011. године.

За разлику од праксе из деведесетих 
када је „улазила вода у каблове“, поли-
ција упадала у редакције, затварала их, 
хапсила новинаре, судила им по сада 
скоро заборављеном „Вучићевом закону 
о информисању“, тајна служба их убијала..., 
власт је данас напреднија.

Знате ону басну, када су се ветар и сунце 
кладили ко ће пре натерати човека да скине 
шешир и капут? Ветар није успео. Дувао је, 
дувао, али је човек само јаче једном руком 
држао шешир, а другом капут. Тада је сунце 
засјало, а човек сам све то скинуо.

Да ли се то десило и са медијима у Ср-
бији? Огрејало је сунце.

Медији су доведени до ивице егзистен-
ције, а сада им из јавних буџета, кроз скри-
вене уговоре, власт даје паре „на кашичицу“. 
Одржава их у животу, држећи их под кон-
тролом. На танком повоцу, на „давилици“, 
као псе. Ако и повуку мало јаче, оно их више 
стеже око врата.

Тврдња са почетка „Извештаја о при-
тисцима и контроли медија у Србији“ је у 
документу од четрдесетак страница веома 
детаљно образложена, а читав извештај је 
јавности представљен на веома посећеној 
конференцији за новинаре у Великој сали 

1 http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/izvestaji/
cid1028–1681/predstavljen-izvestaj-o-pritiscima-i-
kontroli-medija-u-srbiji
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је крајем априла те године у Скупштини гра-
да усвојила „Одлуку о информисању јавно-
сти о раду органа и служби Града“7. Тиме су 
практично унапред одредили коме ће при-
пасти новац из градског буџета.

Одлука је имала само четири члана. Први 
је дефинисао циљеве, 3. и 4. ко заступа Град 
и када ће отпочети примена те одлуке, док је 
суштина била у 2. члану:

„Уговор о пружању услуга израде и обја-
вљивања дневног информатора о раду ор-
гана и служби Града, Град ће закључити са 
издавачем дневног листа А.Д. Народне но-
вине Ниш. Уговором ће се ближе регулисати 
права и обавезе уговорних страна.“

Тако су наредних година Народне новине 
редовно, годинама, на 2, 3. и 14. страни обја-
вљивале „Информатор“, односно информа-
ције о активностима градских власти.

Позивајући се на члан 7. тада важећег За-
кона о јавним набавкама8, који од обавезе 
расписивања тендера ослобађа све што се 
односи на „куповину, развој, продукцију или 
копродукцију радио и телевизијског програ-

7 http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/4316.pdf
8 http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/

lat/pdf/zakoni/2008/2102–08-lat.zip

локалне самоуправе, државни фондови и 
бројне друге јавне институције су за „огла-
шавање и маркетинг“ потрошили најмање 
6,9 милијарди динара, односно преко 60 
милиона евра, наведено је у недавно обја-
вљеном „Извештају о могућем утицају ин-
ституција јавног сектора на медије кроз 
плаћање услуга оглашавања и маркетинга“3 
Савета за борбу против корупције. Притом, 
није реч о целокупном јавном сектору, већ 
само о „репрезентативном узорку“ од 124 
институције.

Анализа Савета несумњиво показује наме-
ру власти да новцем грађана, пореских обвез-
ника, заправо плаћа сопствену промоцију.

Последице тога су немерљиве. Од нару-
шавање односа на тржишту оглашавања 
и стварања нелојалне конкуренције, до у 
крајњој линији заправо лошије информиса-
ности грађана.

Иако је тиме прекршен читав низ закона, 
за сада нема јавно доступних података да је 
уопште покренута бар истрага у вези са тим.

Пракса плаћања сопствене промоције 
новцем пореских обвезника је нарочито 
видљива на локалном нивоу.

Издвајање новца из градске касе за при-
ватне медије у Нишу је отпочело 2007. го-
дине, годину дана након што је Видосав Ви-
тко Радомировић, власник РТВ Belle amie, 
приватизовао Народне новине. Иако таква 
позиција није постојала у првобитној вер-
зији буџета, ребалансом усвојеним непуних 
месец дана пре краја године4, је по први пут 
формирана ставка „Услуге емитовања и из-
даваштва“. На сада већ чувеној позицији 830 
нашло се 2 милиона динара.

Већ идуће године та ставка је значајно 
увећана, на 18 милиона динара5. У то време 
у Нишу је функционисало неколико при-
ватних локалних и регионалних телевизија, 
међу којима је најгледанија била Телевизија 
56. Владајућа већина, ДСС-НС-СПС-Г17 плус, 

3 http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/izvestaji/
c id1028–3007/izvesta j -o-mogucem-ut ica ju-
institucija-javnog-sektora-na-medije-kroz-placanje-
usluga-oglasavanja-i-marketinga

4 http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/4163.pdf
5 http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/4325.pdf
6 http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Sta-gledaju-

Nislije.sr.html
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се на спорне уговоре не примењују правила 
о контроли државне помоћи.

Иако је 2013. године, под притиском Ме-
дијске коалиције15 градска власт укинула 
спорну Одлуку о информисању, али убрзо 
затим спровела јавну набавку која је, такође, 
била оштро критикована од стране стручне 
јавности.

Ни усвајање новог Закона о јавном инфо-
рмисању и медијима16, који предвиђа да се 
новац из јавних буџета медијима исплаћује 
искључиво кроз посебну процедуру јавних 
конкурса, није променило ствари набоље.

Користећи очите правне празнине новог 
закона градске власти су локалним медији-
ма исплатиле у 2015. години 70 милиона 
динара, што је безмало четири пута више 
новца него претходних година, а градским 
буџетом предвиђено је повећане позиције за 
„услуге емитовања и издаваштва“ на чак 93 
милиона динара.

Ако се има у виду да је укупан приход свих 
нишких медија у 2014. години (последња за 
коју су АПР-у достављени финансијски из-
вештаји) били равно 200 милиона динара, а 
да је само из градског и буџета пет нишких 
градских општина медијима у тој години ис-
плаћено безмало 90 милиона, лако се дола-
зи до закључка да су комерцијални приходи 
медија у тој години били максимално 110 
милиона динара. Притом, и од тих 110 ми-
лиона значајан део су медијима исплатила 
бројна јавна предузећа, установе, министар-
ства, односно институције које такође троше 
новац пореских обвезника, па је комерцијал-
ни приход медија значајно мањи.

Због тога цифра од 93 милиона, коју су 
градске власти планирале да у изборној 
2016. години поделе медијима, потенцијал-
но прелази износ комерцијалних прихода 
свих медија, односно чини преко половине 
њихових годишњих прилива. Тиме власт по-
тенцијално стиче огроман утицај на њихову 
уређивачку политику, а самим тим медији 
губе своју независност.

15 h t t p : / / w w w . n u n s . r s / i n f o / a c t i v i t i e s / 1 9 4 8 4 /
medijska-koalicija-grad-nis-diskriminise-medije.
html?print=true

16 http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnom_
informisanju_i_medijima.html

ма или времена за емитовање програма“, 
градске власти су годинама потписивале по-
себне уговоре и са осталим нишким медији-
ма (ТВ 5, ТВ Belle amie, ТВ Зона,...). Јавне 
набавке нема, уговори нису били јавно обја-
вљивани, па је само мали број грађана знао 
да они постоје.

Иако је у Извештају о ревизији финан-
сијских извештаја завршног рачуна буџета 
Града Ниша за 2010. годину9 наведено да је 
у свим обрађеним случајевима из те годи-
не, па и по питању медија, прекршен Закон 
о јавним набавкама, за сада нема инфор-
мација да је било ко кажњен по поднетим 
пријавама.

Пракса поделе новца пореских обвезни-
ка медијима кроз скривене уговоре, потпи-
сане без тендера и било каквих критерију-
ма настављена је и наредних година. На њу 
није утицао ни Закон о контроли државне 
помоћи10 који је Скупштина Србије усвојила 
јула 2009. године, а чија је примена отпоче-
ла 1. јануара 2010. године.

Комисија за контролу државне помоћи је 
својим решењем11 крајем августа 2012. го-
дине закључила да новац који је Град Ниш 
исплатио Народним новинама и ЈП „Нишка 
телевизија“ (тада и даље у власништву Града 
Ниша) јесте државна помоћ, али да није реч 
о злоупотреби.

Позивајући се на члан 2. тадашњег За-
кона о јавним предузећима и обављању де-
латности од општег интереса12 који инфо-
рмисање сврстава у „делатности од општег 
интереса“, као и члан 39. Прелазног спора-
зума о трговини и трговинским правима 
између Србије и ЕУ13 и Уредбу о изменама и 
допунама Уредбе о правилима за контролу 
државне помоћи14 Комисија је утврдила да 

9 http://dri.rs/php/document/download/348/1
10 http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/

cir/pdf/zakoni/2009/3390–09.zip
11 http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/drzavna%20

pomoc/34%20sednica/Niska%20televizija.pdf
12 h t t p : / / w w w . p o d a c i . n e t / _ z 1 / 8 1 2 2 8 0 6 / Z -

jpodoi03v0025–05A7.html
13 http://www.seio.gov.rs/upload/documents/ssp/ssp_

prelazni_potpisani_bez_aneksa_sr.pdf
14 http://www.slglasnik.info/sr/97–06–11–2013/19689-

uredba-o-izmenama-i-dopunama-uredbe-o-pravilima-
za-dodelu-dravne-pomoi.html
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заправо прима веома високу плату17, градо-
начелник је у телефонском разговору затра-
жио потврду истинитости податка са АПР о 
укупним приходима тог медија. Неколико 
дана касније у редакцију је, по „анонимној 
пријави“, стигла пореска инспекција.

Инспектори су пословање једног малог 
медија са 11 запослених проверавали безма-
ло више од 3 месеца. Изашли су 18. марта 
идуће године – два дана након што су одр-
жани ванредни парламентарни избори.

Тешко је утврдити у којој мери је при-
суство пореских инспектора све време 
трајања изборне кампање утицало на из-
вештавање новинара који су били свесни 
њиховог присуства.

Након маратонске финансијске контроле 
инспектори су закључили да у пословању 
„нема утврђених неправилности“.

У наредних неколико месеци у редак-
цију су долазиле разне инспекције. Увек би 
по свом доласку прво дошли у редакцију и 
пред новинарима објаснили директору раз-
лог свог доласка.

Контролу су обавили инспектори рада, 
против-пожарне заштите, санитарна инспек-
ција, али и неколико пореских које су прове-
равале и легалност софтвера у рачунарима.

17 http://www.juznevesti.com/Istrazujemo/Perisic-nije-
prijavio-platu.sr.html

О „креативности“ локалних власти све-
доче и уговори које су јавна предузећа 
потписивала са медијима, чији предмет је 
најчшеће било „појачано медијско праћење 
активности“ јавног предузећа.

Поред тога што нису спровођене јавне на-
бавке, уговори су потписивани без рока ва-
жења, а посебно је спорна њихова садржина. 
Очит пример тога је уговор који су децембра 
2012. потписали ЈКП Градска топлана Ниш 
и ТВ Belle Amie, где се та тв станица оба-
везује да:

– За све време трајања уговора у вршењу 
својих овлашћења наступа са стано-
вишта афирмације основне делатности 
Топлане.

– Негативне информације о Топлани не 
објављује пре него што се о томе ин-
формише, провери и затражи став 
Топлане.

Механизми контроле медија су бројни, а у 
зависности од политичког искуства они који 
их користе показују и завидан степен инвен-
тивности.

Само неколико минута након што су но-
винари Јужних вести крајем новембра 
2013. упитали градоначелника Ниша због 
чега је Агенцији за борбу против корупције 
пријавио да волонтира на тој функцији иако 

Графикон 1 – Финансирање медија из буџета Града Ниша у периоду 
од 2007. до 2016. године (износи су у милионима динара, а за 2016. 

годину је приказан планирани износ)
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наслови текстова и да се пооштре критерију-
ми за објављивање коментара у којима се 
критикује та партија. Образлажући да се то 
директно тиче уређивачке политике, а да је 
предмет разговара искључиво оглашавање, 
Огњановић је то одбио. Тада је Стефановић 
запретио да би, уколико његови предлози не 
буду прихваћени, за скупштинском говор-
ницом „могао да каже да иза Јужних вести 
стоји Мирослав Мишковић“.

О томе смо истог дана обавестили нови-
нарска и медијска удружења, Мисију ОЕБС-
а, Делегацију ЕУ, представнике цивилних 
организација које се баве људским правима 
и неколико амбасада.

Недуго затим, у недељу 25. јануара, тада-
шњи министар привреде Саша Радуловић 
је поднео оставку, а већ почетком наредне 
недеље су таблоиди на насловним странама 
имали причу „Мишковић стајао иза Радуло-
вића“. Тиме је механизам застрашивања де-
журном бабарогом демонстриран и у пракси.

У раду локалних медија треба имати у 
виду и специфичност малих средина. Сва-
ко свакога познаје, родбинске везе су веома 
јаке, а имајући нарочито ниске плате на југу 
Србије где радно место у јавном сектору до-
датно вреди, новинари су под посебним при-
тиском.

Новинарка из једног великог града, која 
о свом проблему није желела да говори јав-
но па ни ја нећу открити њен идентитет, је 
новинарским удружењима и ОЕБС-у указа-
ла на претње председника Општине да ће јој 
отпустити синове који раде у градским ин-
ституцијама.

Ни једна једина није пронашла ниједну 
неправилност!

Међутим, само неколико дана након што 
је једна од екипа „порезника“ проверавала 
улазне фактуре, дакле приходе медија, у ис-
тој недељи нам се јавило неколико фирми 
које су се у то време рекламирале у Јужним 
вестима, информишући нас о изненадним 
посетама пореских инспектора њима.

Образац је свуда исти – инспектори се 
уредно представе, затраже да виде рачуне 
за плаћено рекламирање на Јужним ве-
стима, поставе неколико питања у вези са 
тим, закључе да је све у реду, а затим пређу 
на контролу пословања тог предузећа. По 
правилу би пронашли неки артикал вишка 
на стању, написали „симболичну“ казну и 
отишли.

Наглашавајући најпре да долазе у вези са 
Јужним вестима, а потом пишући казну за 
ситницу коју су уочили, била је јасна порука 
власницима.

Пред менаџментом медија је дилема – 
информишући јавност о томе практично би 
била послата порука свим фирмама „не ог-
лашавајте се код нас, видите шта може да 
вам се деси“. Друга солуција би била да се о 
томе ћути и настави по старом.

Јануара 2014. године, неколико дана пред 
очекивано расписивање ванредних парла-
ментарних избора, лидер градског одбора 
Српске напредне странке у Нишу и градона-
челник Зоран Перишић је директору Јужних 
вести Витомиру Огњановићу најавио ско-
ру посету „функционера СНС из Београда“ 
Нишу и заказао састанак у вези са реклами-
рањем у кампањи. Састанак је одржан у кући 
Перишићевог оца, на периферији Ниша.

Потпредседнику СНС, иначе тадашњем 
председнику Скупштине Србије а сада мини-
стру унутрашњих послова Небојши Стефано-
вићу, је представљена понуда која је дан пре 
тога послата на адресе свих парламентар-
них партија у Србији. Незадовољан ограни-
чењем из тог документа, да једна партија не 
може да закупи више од 33 % укупног оглас-
ног простора, Стефановић је нудио и дупло 
више новца – у кешу. Након што је дирек-
тор то одбио, гост из Београда је изнео своја 
два захтева – да се током кампање „ублаже“ 
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новинара Народних новина Душана Јоцића 
и ударио га у главу19. Насилни тренер је био 
оптужен по закону о спречавању насиља у 
спорту, а не по кривичном законику за на-
пад на новинара. Тада се испоставило да је 
по кривичном закону казна за напад мања 
него за насиље на спортским утакмицама. 
Што је још горе, да је казна за претње но-
винарима значајно већа него када се она и 
оствари.

Пажњу јавности није у великој мери при-
вукла ни правоснажна пресуда Вишег суда у 
Београду да ослободи тројицу навијача који 
су били оптужени да су претили уредници 
„Инсајдера“ Бранкици Станковић20.

Такви примери не утичу негативно само 
на новинаре којима је прећено, већ се тиме 
шаље порука и свима осталима да су потпу-
но незаштићени, а онима који прете да је 
„сезона лова отворена“.

Како медији извештавају када од власти 
добијају новац, односно како тај новац ути-
че на њихову уређивачку политику се веома 
јасно видело у два референтна истраживања 
нишког Медиа центра.

Користећи методолигију ОЕБС-а истра-
живачи Медиа центра су 2014. године ис-
траживали како локални медији извешта-
вају о градским властима, а посебно о 
политичким партијама у финишу изборне 
кампање те године.

19 http://www.juznevesti.com/Sport/Pomocni-trener-
nasrnuo-na-novinara.sr.html

20 h t t p : / / w w w . b 9 2 . n e t / i n f o / v e s t i / i n d e x .
php?yyyy=2015&mm=10&dd=08&nav_id=1049002

Други је случај новинарке која је само 
полицији пријавила да је са мобилног 
телефона председника окружног одбора 
владајуће партије добила врло јасну пре-
тњу смрћу. Плашећи се, није желела да 
јавно говори о томе.

Иначе, број забележених претњи но-
винарима је значајно увећан у последње 
четири године. Док је пре тога све било 
на нивоу инцидента, од промене власти 
готово да нема општине или града у ком 
управо највиши партијски функционери 
нису претили новинарима, неретко се по-
зивајући и на сам врх партије.

Међутим, посебно брине толерантан 
став полиције, тужилаштава, па и судова 
према претњама чак и када су их упутили 
највиши јавни или функционери владајућих 
партија.

Тако је јуна 2014. године судија Основног 
суда у Нишу закључио да „не играј се ватром“ 
и „пази шта пишеш“ нису претње већ „ука-
зивање на осетљивост ситуације“, док рече-
ница директора Градске топлане „да сте то 
написали у Америци, да ли бисте живи до-
чекали јутро“ није претња јер „чињеница да 
је окривљени радњу сместио у страну земљу, 
показује његову свест да правни систем Ср-
бије не дозвољава убиство“18.

Слично је било и мишљење Основног 
и Вишег тужиоца у Лесковцу који је одбио 
да подигне оптужницу против сина висо-
ке функционерке владајуће партије, закљу-
чивши да „дао бих ти метак у чело“ није 
претња, а битно се не разликује ни став Ос-
новног суда у Нишу да „треба запалити но-
винаре“ није претња јер „окривљени није из-
разио намеру да то учини“.

О понашању тужилаштава илустративно 
говори и случај из Прокупља где је пред-
мет против државног секретара застарео јер 
МУП више од две године није могао да от-
крије са чијег је телефона новинарки посла-
та претећа порука.

Суд и тужилаштво у Нишу су прихватили 
извињење помоћног тренера ФК „Раднички“ 
након што је априла 2014. године насрнуо на 

18 http://www.blic.rs/vesti/srbija/nis-oslobodeni-
optuzbi-da-su-pretili-novinaru/4vg8lj4
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на показало да је то немогуће учинити, а да 
ни сами медији не показују свест о значају 
тога, потребно је потпуно забранити било 
какве исплате новца пореских обвезника ме-
дијима.

„Због свега наведеног, медији у Србији су 
изгубили своју примарну и значајну улогу у 
информисању грађана о стварима важним 
за њихов живот, као и улогу коју медији 
имају у подизању свести о неком проблему. 
Медије данас њихови власници и политича-
ри користе искључиво као средство за кре-
ирање јавног мњења ради остваривања што 
повољнијег рејтинга и изборног резултата 
политичких партија, али и личног богаћења 
појединаца. Зато у већини медија нема кри-
тичког приступа према раду државних орга-
на, па је постало немогуће да се у медијима 
објаве истраживачки новинарски текстови и 
прилози, осим у ретким случајевима када то 
одговара неком делу страначке или послов-
не елите.“

Последња реченица из „Извештаја о 
притисцима и контроли медија у Србији“22, 
Савет за борбу против корупције, 19. сеп-
тембар 2011. године.

22 http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/izvestaji/
cid1028-1681/predstavljen-izvestaj-o-pritiscima-i-
kontroli-medija-u-srbiji

Они су анализирали садржај информа-
тивних емисија, број појављивања градских 
челника у њима и начин на који су они били 
представљени.

Закључци наводе на то да су промоција 
политичара и недоставак критичког из-
вештавања у директној вези са износом нов-
ца који медиј добија.

Тако је Нишка телевизија, која је тада 
као јавно предузеће преко 90% својих при-
хода добијала из јавних буџета, у праћеном 
периоду невероватних 100% свог простора 
посветила партијама владајуће коалиције 
СНС-СПС-ПУПС21.

Притом, свих седам посматраних дана је 
у централним вестима НТВ у такозваној „ве-
сти дана“ био градоначелник Зоран Пери-
шић, док је градоначелник био и на 5 од 7 
насловних страна Народних новина.

„На агенди локалних дешавања тако су 
постављене углавном оне теме које поста-
вља владајуда коалиција. Такође, поред не-
достатка опозиционог говора, доминацијом 
представника локалне власти ускрадује се 
плурализам мишљења и ставова.“ – пише у 
закључку анализе.

Да би локални медији остваривали улогу 
заштитника грађана и јавног интереса, не-
опходно је максимално умањити утицај по-
литичких чинилаца на њихов рад, а нужан 
корак у томе је обезбедити што праведнију 
и равномернију расподелу новца из јавних 
буџета. Како се у последњих неколико годи-

21 https://drive.google.com/file/d/0BySj cE0y GC1B VS1-
RWXZ0bElncVk/edit


