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Грађански надзор
финансирања медија
из јавних извора
ТОПЛИЧКИ ЦЕНТАР
ЗА ДЕМОКРАТИЈУ И ЉУДСКА ПРАВА
Финансирање медија из јавних извора један јe од кључних инструмената путем којег
се врши утицај на уређивачке политике и
остварује контрола медија од стране носилаца политичке моћи. Иако су Законом о јавном
информисању и медијима1, који је усвојен у
августу 2014. године, унете значајне новине
у односу на дотадашњу праксу финансирања
медија, а које се пре свега односе на приватизацију медија у државном власништву и
пројектно суфинансирање медијских садржаја
из области јавног информисања ради остваривања јавног интереса, тај утицај не само да
није смањен него је контрола над медијима од
стране државе постала готово апсолутна.
Европска комисија је у „Извештају о напретку“ за 2015. годину нагласила је да је
„финансирање медија из државних извора
на свим нивоима проблем који и даље постоји“, као и да „тајни и отворени политички
и економски утицаји на медије и преусмеравање новца фаворизованим медијима из
различитих државних извора и даље представљају одлике медијског окружења“.
У „Извештају о напретку“ за 2016. годину
наведено је да „приватизација државних медија није довела до веће транспарентности
власништва или извора финансирања, укључујући и финансирање од стране државе. У
истом документу Европске комисије наглашено је да „суфинансирање медијског садржаја како би се испуниле обавезе од јавног
интереса треба да се спроводи у складу са законским оквиром, користећи транспарентне
и фер процедуре, и без уплитања од стране
државне управе, посебно на локалном нивоу.“
И док се веома јасна правила о суфинансирању пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса
масовно крше од стране надлежних инсти1

„Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 аутентично тумачење

туција, на шта учестало указују новинарска
удружења, дотле се пракса плаћања промоције политичких функционера и владајућих
странака буџетским новцем кроз непотребна
и нецелисходна оглашавања и рекламе јавних институција наставља и интензивира.
И поред тога што се директно нарушавају
правила конкуренције у корист привилегованих и лојалних медија и правила о додели
државне помоћи, надлежне институције, Комисија за заштиту конкуренције и Комисија
за контролу државне помоћи, не предузимају ништа како би стале на пут евидентним
проблемима и злоупотребама.
Истраживање о финансирању медија из
јавних извора у 2016. години2, о којем ће у
даљем тексту бити речи, представља покушај да се утврди којим сумама јавног новца
и на које све начине држава купује лојалност
и покорност медија, а све ради задовољења
„јавног интереса“.

Обим и метод истраживања
Истраживање се првенствено односи на
конкурсно суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, набавке медијских услуга и уговоре о пословно-техничкој сарадњи које су
државни органи у анализираном периоду
закључивали са медијима обухваћеним истраживањем.
2

Истраживање су спровели Топлички центар за демократију и људска права и Ужички центар за људска права и демократију у оквиру пројекта „Грађански надзор финансирања медија из јавних извора“,
уз подршку Фондације за отворено друштво.
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Истраживањем су обухваћена сва 34
медија која су приватизована у 2015, сви
медији који су финансирани у току 2016.
године у 24 окружна центра у Републици Србији (Суботица, Зрењанин, Кикинда, Панчево, Сомбор, Нови Сад, Сремска
Митровица, Шабац, Ваљево, Смедерево,
Пожаревац, Крагујевац, Јагодина, Бор,
Зајечар, Ужице, Чачак, Краљево, Крушевац, Ниш, Прокупље, Пирот, Лесковац,
Врање), сви медији који су финансирани
у току 2016. године од стране градских власти у Београду, 5 најчитанијих дневних новина (Политика, Блиц, Вечерње новости, Курир
и Информер) и 5 недељника (НИН, Време,
Нови магазин, Недељник, Печат), и 5 ТВ станица са националном покривеношћу (Пинк,
Б92, Прва, Хепи и Коперникус).
Методлологија грађанског надзора финансирања медија из јавних извора, обухватала је:
– Анализу свих конкурса о суфинансирању
пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса
у надгледаним општинама и градовима
и на нивоу Републике Србије;
– Анализу оглашавања надгледаних државних органа, јавних предузећа, привредних
друштава са већинским државним капиталом, органа локалне самоуправе;
– Анализу уговора са медијима чији су
предмет оглашавање јавних субјеката и
други посредни начини финансирања
медија, са фокусом на садржину уговорних обавеза и висину средстава намењених њиховој реализацији;
– Праћење евентуалних случајева нарушавања конкуренције и правила о додели и контроли државне помоћи;
– Праћење реаговања надлежних институција и реаговање у случају политичких
и финансијских злоупотреба везаних за
финансирање медија из јавних извора.
Документација на основу које је спроведено истраживање прибављана је коришћењем могућности које произлазе из
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, коришћењем података којима располаже Управа за трезор
Министарства финансија и из других доступних јавних извора (Портал јавних на-
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бавки, сајт Комисије за контролу државне
помоћи, сајтови локалних самоуправа, министарстава, јавних предузећа).
Поред прикупљања информација од Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, информације су тражене и
од органа јавне власти који су на различите
начине финансирали медије који су предмет
ове анализе (локалне самоуправе, министарства, поједина републичка јавна предузећа и
привредна друштва са већинским државним
капиталом).
Од укупног броја поднетих захтева достављено је 80,59% одговора од стране органа
јавне власти, док се против органа који нису
доставили тражене податке води поступак
пред Повереником за информације од јавног
значаја.

Конкурсно суфинансирање
пројеката у области јавног
информисања
Један од начина на који Република Србија остварује јавни интерес у области јавног
информисања, дефинисан Законом о јавном
информисању и медијима, представља суфинансирање пројеката у области јавног информисања.3 Република Србија, аутономна
покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује из буџета део средстава
за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања и распоређује их на
основу спроведених јавних конкурса и појединачним давањима, на основу принципа о
додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације.4
3
4

Члан 16 став 1 тачка 4 Закона о јавном информисању и медијима
Члан 17 став 1 Закона о јавном информисању и медијима

Грађански надзор
финансирања медија
Јавни интерес у области јавног информисања5, дефинисан Законом о јавном информисању и медијима, је:
1) истинито, непристрасно, правовремено
и потпуно информисање свих грађана
Републике Србије;
2) истинито, непристрасно, правовремено
и потпуно информисање на матерњем
језику грађана Републике Србије припадника националних мањина;
3) информисање на српском језику припадника српског народа који живе ван
територије Републике Србије;
4) очување културног идентитета српског
народа и националних мањина које
живе на територији Републике Србије;
5) информисање иностране јавности на
страним језицима када је то од интереса
за Републику Србију;
6) информисање особа са инвалидитетом и
других мањинских група;
7) подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских
права и демократије, унапређивања
правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и
младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања,
укључујући и медијску писменост као
део образовног система, развоја науке,
развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи;
8) унапређивање медијског и новинарског
професионализма.
Законом о јавном информисању и медијима предвиђено је да одлуку о расподели
средстава доноси руководилац органа који
је расписао конкурс, а на основу образложеног предлога комисије.6 Чланове стручне
комисије именује руководилац органа који
је расписао конкурс и то из реда независних
стручњака за медије и медијских радника
који нису у сукобу интереса и не обављају
јавну функцију. Већина чланова комисије
именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог
5
6

Члан 15 став 1 Закона о јавном информисању и медијима
Члан 25 став 1 Закона о јавном информисању и медијима
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постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.7
Правила сасвим јасна и на први поглед
чини се да обезбеђују фер и тржишну утакмицу. У даљем тексту следи износ средстава који су Република Србија, односно
јединице локалне самоуправе издвојиле за
пројектно финансирање медија у анализираном периоду (конкурси у 2015. код којих
се пројекти реализују у 2016. години и конкурси у 2016. години) и ко су добитници
тих средстава.
Табела 1. Износ средстава које су
локалне самоуправе обухваћене
анализом издвојиле за пројектно
суфинансирање медијских садржаја
из области јавног информисања
у анализираном периоду (подаци
у табели на основу расположиве
документације)
Град /
Износ (РСД)
Општина
Београд8
45.000.000
Суботица
19.500.000
Зрењанин
нема података
Кикинда
17.089.600
Панчево
33.000.000
Сомбор
8.000.000
Нови Сад
65.080.000
Сремска
12.750.000
Митровица
Шабац
36.000.000

Град /
Општина
Крушевац
Ниш
Прокупље
Пирот
Лесковац
Врање
Медвеђа
Блаце

Износ (РСД)
15.650.000
68.205.000
2.400.000
10.950.000
19.790.000
18.050.000
4.750.000
1.500.000

Аранђеловац
10.000.000
Бачки
Ваљево
10.000.000
4.000.000
Петровац
Смедерево
3.663.064
Јагодина
7.200.000
Пожаревац
3.410.000
Брус
1.818.500
Крагујевац нема података Пожега
4.500.000
Јагодина
7.200.000
Кула
3.600.000
Бор
нема података Нови Пазар
169.639.000
Зајечар
15.621.692
Владичин Хан 2.075.000
Ужице
8.000.000
Шид
9.000.000
Чачак
6.965.150
Рашка
19.800.000
Краљево
14.250.000
Лајковац
4.570.000
Лозница
3.000.000
Димитровград 16.200.000
Укупно: 702.227.006 динара (око 5.850.000 евра)

Укупан износ средстава који су локалне самоуправе издвојиле за суфинансирање
пројеката из области јавног информисања у
7

Члан 24 став 3 и 4 Закона о јавном информисању и
медијима
8 Конкурс је расписан крајем 2015. године, а пројекти су реализовани у 2016. години.
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анализираном периоду, према расположивој документацији, износио је 702.227.006
динара, односно нешто више 5.850.000
евра. Највећи износ издвојио је Град Ниш
(68.205.000 динара), док је најмањи износ издвојила Општина Блаце (1.500.000 динара).
Анализом прибављене документације
утврђено је да је највише средстава на конкурсима додељено медијима блиским владајућој коалицији, као и појединим медијима који су приватизовани у 2015. години за
које је неспорно утврђено да су повезани са
коалицијом окупљеном око владајуће Српске напредне странке. У тексту који следи изнета тврдња ће бити поткрепљена са неколико илустративних примера.
Највећи појединачни износ Град Нови
Пазар доделио је РТВ Нови Пазар –
151.639.200 динара на трогодишњем нивоу
(око 1,3 милиона евра), односно 4.212.000
динара месечно за пројекат „До активног
и информисаног грађанина Новог Пазара
– јавним информисањем и остваривањем
јавног интереса у медијима“. Наведена средства додељена су противно правилима о додели државне помоћи с обзиром да прелазе
лимит за доделу државне помоћи мале вредности. Само месец дана пре расписивања
конкурса РТВ Нови Пазар купио је за 89.500
евра конзорцијум физичких лица на челу
са директором те телевизије Денисом Маврићем. Осим Маврића, конзорцијум су чинили високи градски функционери блиски
Расиму Љајићу, тадашњем потпредседнику
Владе и министру трговине, туризма и телекомуникација, чија је странка на власти у
Новом Пазару.
На првом конкурсу Општине Рашка за
суфинансирање пројеката из области јавног
информисања у 2016. години, од укупно опредељених 9.800.000 динара, највише новца додељено је Коперникус телевизији Рашка 5.453.682 динара (око 45.500 евра), док
је Коперникус радио Рашка добио 3.541.416
динара (око 29.500 евра). Радио Рашка продата је 2015. године привредном друштву
Kopernikus Cable Network за 14.950 евра.
Телевизија Коперникус се према Извештају Савета за борбу против корупције о
власничкој структури и контроли медија у
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Србији9 сматра блиском Српској напредној странци од када је њен трећи програм
током изборне кампање 2011/2012. године
закупила ова странка преко фирме „Сенс
маркетинг“ д.о.о. На ТВ Коперникус ауторску емисију „Добро јутро са Ђуком“ има и
народни посланик и функционер Српске
напредне странке Владимир Ђукановић.
Још један интересантан податак, који свакако на овом месту треба поменути, је да се
програм ТВ Коперникус емитује преко званичног сајта Општине Рашка.10
На конкурсу у Јагодини сва опредељена
средства, односно 7,2 милиона динара (око
60.000 евра), додељена су Коперникус радио
телевизији Јагодина, која је конкурисала са
три пројекта. Коперникус радио телевизија
Јагодина је бивше Јавно информативно
предузеће „Нови пут“ које је 2015. године
продато за 46.260 евра. Иако је на конкурс
пристигло још 8 пријава, у образложењу
Решења о додели средстава11 наведено је да
само Коперникус радио телевизија Јагодина
испуњава критеријуме којима се задовољава
јавни интерес.
Општина Димитровград је у 2016. години
од укупно опредељених 16,2 милиона динара 13,2 милиона динара (око 110.000 евра)
доделила Радио телевизији Цариброд. Радио
телевизија Цариброд продата је 2015. године Радоици Милосављевићу, произвођачу
пластичне амбалаже и човеку блиском владајућој коалицији чије је учешће у поступку
приватизације медија било доведено у питање због раније осуђиваности, за 18.600
евра. Подсећања ради, Радоица Милосављевић је купац 8 медија, а све медије платио је
укупно 281.280 евра.
Радио телевизији Крушевац, чији је власник такође Радоица Милосављевић, Град
Крушевац је у 2016. години доделио 9,2 милиона динара (око 77.000 евра) од укупно
опредељених 15,6 милиона динара. Радио
телевизија Крушевац продата је за 14.000
9

Извештај о власничкој структури и контроли медија у Србији, 72 Број: 345-00-1829/2015 од 20.
02.2015. године
10 http://www.raska.gov.rs/index.php/s-uziv
11 Решење Градског већа Града Јагодине бр. 02017/16-01 од 03.03.2016. године
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евра. Поред наведених средстава, Радио телевизији Крушевац средства су доделиле
Општина Брус (988.500 динара, око 8.300
евра) и Општина Блаце (750.000 динара, око
6.300 евра). Додељена средства од две мале
и неразвијене општине већа су од износа
који је Радоица Милосављевић издвојио за
куповину Радио телевизије Крушевац.
Радио телевизији Панчево, чији је власник такође Радоица Милосављевић, су
на конкурсу Града Панчева у 2016. години
додељена средства у износу од 17.500.000
динара (око 146.000 евра) од укупно опредељених 33 милиона динара – 16,5 милиона
за емисију „Увећање – Панчево на длану“ и
1.000.000 динара за емисију „Добро јутро
Панчево“. Радио телевизију Панчево Радоица Милосављевић је купио за 87.200 евра.
Телевизији Пожега, коју је Радоица Милосављевић платио 39.000 евра, на конкурсу
Општине Пожега у 2016. години додељена
су средства у износу од 1.898.179,39 динара
(око 16.000 евра). Поред тога, Општина Пожега исплатила је Телевизији Пожега зараде за јануар и фебруар 2016. године у износу
од 1.217.925,85 динара (нешто преко 10.000
евра) иако је уговор о продаји ТВ Пожега
закључен 15.10.2015. године.
На истом конкурсу Радију Пожега, који
је продат Драгани Петровић за 7.102 евра,
додељена су средства у износу од 1.450.000
динара (нешто више од 12.000 евра).
Информативно пропагадном центру Кула,
који је 2015. године продат Радовану Ковачу
за 3.500 евра, Општина Кула је од укупно опредељених 3.600.000 динара доделила 3.300.000 динара (око 27.500
evra). На конкурсу су могли да учествују само медији који извештавају
на језицима националних мањина
чиме је, супротно Закону о јавном
информисању и медијима, сужен
круг потенцијалних учесника.
На конкурсу у Нишу од укупно
опредељених 68.205.000 динара
готово половина новца је додељена медијима блиским владајућој
коалицији. ТВ Коперникус, која је
у власништву Звездана Миловановића, повереника Српске напред-
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не странке у Нишу, додељено је 5.500.000
динара. Телевизији Зона плус, која је у
власништву Владана Гашића, сина директора БИА Братислава Гашића, додељено је
8.000.000 динара. Народним новинама, које
су у власништву Видосава Радомировића,
власника телевизије Belle Amie, додељен је
износ од 6.790.000 динара, док је телевизији
Belle Amie додељен износ од 1.764.000 динара. Нишкој телевизији, која је продата конзорцијуму који су чинили Народне новине
и Слађана Остојић, директорка телевизије
Зона плус, за 78.000 евра, додељен је износ
од 8.000.000 динара (око 67.000 евра).
На конкурсу Града Београда који је расписан крајем 2015. године, више од половине укупно опредељених средстава, односно
23 милиона динара додељено је Студију Б
за емисију „Добро јутро Београде“ која се
већ емитовала на тој телевизији. Студио Б је
купила фирма „Maxim media“ за 530.000,00
евра, тако да је у само једном потезу новим
власницима враћено више од трећине уложеног новца.
Радио Медвеђи, која је 2015. године продата конзорцијуму запослених за 1.415 евра,
у 2016. години додељен је износ од 3.000,000
динара (око 25.000 евра). Укупни приходи овог медија у 2016. години, према јавно
доступним подацима на сајту Агенције за
привредне регистре, износили су 3.006.000
динара (само 6.000 динара више од износа додељених средстава од стране Општине
Медвеђа).
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Поред локалних самоуправа, у 2016. години значајна средства за конкурсно суфинансирање медија издвојило је Министарство
културе и информисања. Министарство је
на 5 одвојених конкурса медијима доделило
271,029,889.79 динара (око 2,3 милиона евра).
Табела 2. Конкурси Министарства
културе и информисања у 2016. години
и износ додељених средстава
Конкурс за суфинансирање
пројеката који се реализују
путем електронских медија са
седиштем на територији КИМ
Конкурс за суфинасирање
пројеката из области јавног
информисања на језицима
националних мањина
Конкурс за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања
Конкурс у области јавног информисања припадника српског
народа у земљама региона у
2016. године
Конкурс за суфинансирање
пројеката у области организовања и учешћа на стручним скуповима и унапређење
професионалних и етичких
стандарда у области јавног
информисања
Укупно:

8.000.000,00

39.997.631,00

177.078.651,10

19.980.957,36

25.972.650,33

271.029.889,79

Министарство културе и информисања
и локалне самоуправе, које су обухваћене
овим истраживањем, доделиле су медијима
на конкурсима за суфинансирање медијских
садржаја из области јавног информисања у
2016. години износ од преко 8 милиона евра.

Набавке медијских услуга
Један од начина финансирања медија и
инструмент путем кога се остварује контрола над медијима представљају набавке медијских услуга. Државни ентитети најчешће
спроводе набавке чији су предмет оглашавање у електронским и штампаним медијима, прес клипинг, медијско праћење, видео
продукција, рекламне кампање итд. Уговори
се закључују директно са медијима или са
маркетиншким агенцијама које су посредници у прибављању наведених услуга.

10

Према јавно доступним подацима са Портала јавних набавки, локалне самоуправе,
министарства, републичка јавна предузећа и
привредна друштва са већинским државним
капиталом која су обухваћена овим истраживањем, на јавне набавке медијских услуга
у 2016. години утрошила су 222.691.798,43
динара, односно око 1,9 милиона евра.
Табела 3. Износ утрошених средстава
на јавне набавке медијских услуга
у 2016. години
Наручилац
Локалне самоуправе
Министарства
Јавна предузећа
Укупно:

Износ (РСД)
125.451.781,19
47.762.416,80
49.477.600,44
222.691.798,43

Највећи наручилац од локалних самоуправа је Град Београд, који је 07.07.2016.
године закључио уговор о набавци услуга
оглашавања у средствима јавног информисања (дневни листови и недељници) чија је
вредност 50 милиона динара без урачунатог
ПДВ-а. Уговор је закључен са маркетиншком
агенцијом „Media point“,12 чији је власник
Драган Јешић, у отвореном поступку са једним понуђачем.13
Највећи наручилац од јавних предузећа
која су била обухваћена истраживањем је
ЈП „Пошта Србије“ која је у 2016. године
закључила пет уговора о јавним набавкама
укупне вредности 15.871.963,20 динара. Три
од пет уговора укупне вредности 13.363.968
динара, чији је предмет закуп огласног простора, закључено је са рекламном агенцијом
„Media point“.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у 2016. години
предњачило у односу на остала министарства када су у питању набавке медијских
услуга и закључило уговоре чија је укупна
вредност 8.590.500 динара.
Оно што је карактеристично за набавке
медијских услуга које се реализују у складу
са Законом о јавним нбавкама је чињеница
да се оне често спроводе у преговарачком
поступку без објављивања позива за подно12 Матични број: 20552387, ПИБ: 106191146
13 http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.
aspx?idd=1104094
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шење понуда, односно са једним тачно одређеним понуђачем. А и кад се спроводе у
отвореном поступку просечан број понуђача
по набавци је код анализираних субјеката
био мало изнад 1.
Осим оглашавања која су законска обавеза, већина набавки које спроводе државни органи нема апсолутно никаквог смисла
нити утемељење у позитивним прописима
нити у реалним потребама оглашивача. То
су пре свега набавке прес клипинга, праћење
рада државних органа од стране електронских и штампаних медија, рекламне кампање
јавних предузећа и привредних друштава
са већинским државним капиталом који су
најчешће монополисти на тржишту. Реч је
о несврсисходним набавкама чији је једини
циљ успостављање додатне контроле над медијима и промоција владајуће коалиције.
Једну такву набавку реализовала је у 2016.
години „Електромрежа“ а.д. Наведено привредно друштво је 28.10.2016. године закључило уговор о медијској промоцији предузећа са рекламном агенцијом „СВА“ д.о.о.
(МБ: 07447558, ПИБ: 100006945). Вредност
закљученог уговора износила је 6.600.000
динара (око 55.000 евра), а на тендеру је
учествовао један понуђач. У претходној години прибављена је иста услуга, а уговор
чија је вредност износила 6.217.200 динара
(око 52.000 евра) је закључен са фирмом
„V+O communications“.14
И код оглашавања које је законска обавеза уговори се често додељују „лојалним“ медијима, а често су те набавке обликоване у
више партија како би се „убило више мува
једним ударцем“ и успоставила апсолутна
контрола над медијима. Често се услуге информисања јавности о раду државних органа или услуге оглашавања обликују у више
партија – информисање или оглашавање у
штампаним медијим са регионалном покривеношћу, информисање или оглашавање
у штампаним медијима са покривеношћу на
територији Републике, информисање или
оглашавње у дневном листу, информисање
или оглашавње у недељном листу, информисање у електронским медијима са реги-
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оналном покривеношћу... Када је у питању
успостављање контроле над медијима машта
која се плаћа новцем грађана нема граница.
ЈП „Службени гласник“, код кога се иначе
сви државни органи оглашавају и који има
свој Сектор за маркетинг и односе с јавношћу, је у 2016. години спровео две набавке
чији је предмет оглашавање у штампаним
медијима, а укупна уговорена вредност је износила 6.000.000 динара (око 50.000 евра).
Набавке су биле обликоване по партијама
и то: оглашавање у дневним новинама, са
тиражом до 40.000 примерака, са тиражом
од 60.000 до 80.000 примерака, са тиражом
преко 90.000 примерака, са тиражом преко
100.000 примерака, оглашавање у недељнику са тиражом до 15.000 примерака... У свим
партијама учествовао је по један понуђач а
уговори су закључени са следећим медијима,
односно издавачима медија: „Наш печат“,
„Ringier Axel Springer“, „Дан граф“, „Инсајдер тим“, „Adria Media Group“, НИД компанија „Новости“ и „Медијска мрежа“.
Док поједини наручиоци прибављају наведене медијске услуге у складу са Законом
о јавним набавкама, поједини позивајући се
на исти закон, односно на изузетке од примене закона, закључују уговоре о пословној
сарадњи и за исту врсту услуга не спроводе
поступке јавних набавки. Пример таквих
набавки су прибављање услуга снимања и
емитовања седница скупштина локалних самоуправа.
Поједине локалне самуправе спроводе
поступке јавних набавки за прибављање услуга снимања и емитовања седница градских
скупштина (Пожаревац, Лозница, Ужице,
Ниш, Медвеђа...), а поједине локалне самоуправе прибављају исте услуге без спроведених поступака јавних набавки закључивањем
уговора о пословно-техничкој сарадњи (Чачак, Краљево, Аранђеловац, Крагујевац...).
Оно што је индикативно код ове врсте услуга је велики распон цена за исту врсту услуга у различитим градовима. Цене преноса седница градских скупштина се у неким
градовима уговарају на годишњем или месечном нивоу, у неким по седници, односно
по дану снимања, а у неким по секунди снимања, односно емитовања.

14 Матични број: 20421045, ПИБ: 105587749
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Табела 4. Упоредни преглед цена
услуга снимања и емитовања седница
скупштна у појединим локалним
самоуправама у 2016. години
Град /
Општина

ЈН /
Уговор

Ниш

ЈН

Ужице

ЈН

Пожаревац

ЈН

Лозница

ЈН

Медвеђа

ЈН

Чачак

Уговор

Аранђеловац

Уговор

Краљево

Уговор

Крагујевац

Уговор

ТВ / Радио

Цена (РСД)

4.950.000
за седам
месеци
66.000
ТВ 5
по седници
17.000
Радио Сан
по седници
SAT TV98.000
Communications
по седници
Радио и
180.000
ТВ Подриње
месечно
180.900
Лотел Плус
месечно
100.000
Радио Медвеђа
по седници
Конзорцијум
220.800
ТВ Галаксија 32 и
по дану
ТВ Телемарк
преноса
ТВ Шумадија
36 дин/сек
ТВ Сунце
36 дин/сек
114.000
Краљевачка ТВ
по седници
114.000
Мелос
по седници
Радио телевизија
114.000
Краљево
по седници
4.680.000
Радио телевизија
за седам
Крагујевац
месеци
Нишка
телевизија

Из приложених података се може видети
да су новина на нашем медијском тржишту
радио преноси седница скупштина (Ужице,
Медвеђа), као и да се у појединим градовима седнице скупштина преносе на више
медија (Аранђеловац, Краљево, Лозница,
Ужице). Износи издвојени за ову врсту услуга још једна су потврда да се не пита за
цену када се промоција носилаца политичке
моћи плаћа новцем грађана.
До ког апсурда и бесмисла је доведено финансирање медија новцем грађана показује
пример из Аранђеловца. Наиме, Општина
Аранђеловац је 24.05.2016. године закључила
два уговора о информисању грађана о раду
локалне самоуправе са Радио телевизијом
Шумадија15 и Радио телевизијом Сунце16.
15 Уговор бр. 01-2-400-933 од 24.05.2016. године
16 Уговор бр. 01-1-400-932 од 24.05.2016. године
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Наведеним уговорима предвиђено је да цена
емитованог прогрма по секунди износи 36 динара.
Шта се све плаћа на основу наведених
уговора?
РТВ Шумадија је 08.06.2016. године издала рачун бр. 165 Општини Аранђеловац
са описом пружене услуге „Изјава председника Општине, господина Бојана Радовића
на тему Чернобиљ у трајању...“. Износ за уплату 30.672 динара. Изгледа да финансијске
последице по грађане Аранђеловца везане
за чернобилску нуклеарну катастрофу трају
дуже од радиоактивног зрачења по грађане
Чернобила.
Иста телевизија је 15.07.2016. године издала рачун бр. 210 Општини Аранђеловац са
описом пружене услуге „Извештај поводом
посете премијера Александра Вучића компанији Бекамент у трајању...“. Износ за уплату 27.468 динара. Вест о посети премијера коју би медији у сваком случају пренели
у Аранђеловцу се додатно наплаћује. Рачун
приближног износа за исту услугу испоставила је и РТВ Сунце.

Грађански надзор
финансирања медија
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На исти начин се у Аранђеловцу наплаћују
преноси седница Скупштине, па су тако за
седницу одржану 03.06.2016. године грађани Аранђеловца платили износ од 276.480
динара.17
Још један пример који нам долази из
Ниша на илустративан начин показује као
се новцем грађана обезбеђује политичка
промоција владајуће коалиције на челу са
Српском напредном странком и успоставља
апсолтна контрола над медијима. Наиме,
ГО Црвени крст у Нишу је у 2016. години
за услуге медијског праћења закључила уговоре о пословној сарадњи са осам нишких
медија, блиских владајућој коалицији.
Табела 5. Уговори о пословној сарадњи
ГО Црвени крст у Нишу
Уговор о пословној
сарадњи
Уговор о пословно-техBelle Amie
ничкој сарадњи
Уговор о пословној
Народне новине
сарадњи
Уговор о пружању
Kopernikus Cable
услуга медијског
Network
праћења
Зона плус

РТВ Бум 018
City Marketing
Centar
Нишка телевизија
Грађанин РС
Укупно:

Радијске услуге
Уговор о пословној
сарадњи – Медијско
праћење преко портала www.niskevesti.rs
Уговор о пословно
техничкој сарадњи –
Медијске услуге
Уговор о пословно
техничкој сарадњи –
Услуге информисања

468.000
1.425.600
795.000
240.000
108.000
132.000

312.000

70.000
3.550.600

Финансирање најтиражнијих
штампаних медија и телевизија
са националном покривеношћу
Поред пројектног финансирања медија
и набавки медијских услуга, један део истраживања се односио на финансирање 5
најчитанијих дневних новина (Политика,
Блиц, Вечерње новости, Курир и Информер), 5 недељника (НИН, Време, Нови магазин, Недељник, Печат), и 5 ТВ станица
17 Рачун РТВ Шумадија бр. 163 од 06.06.2016. године
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са националном покривеношћу (Пинк, Б92,
Прва, Хепи и Коперникус).
Информације о финансирању наведених медија прикупљане су на основу Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, односно упућивањем захтева
Управи за трезор Министарства финансија,
локалним самоуправама, републичким јавним предузећима и привредним друштвима
са већинским државним капиталом обухваћених овом анализом.
Информације до којих се дошло у току
истраживања су делимичне првенствено из
два разлога. Прво, Управа за трезор располаже информацијама о уплатама наведеним
медијима само са рачуна који се воде код ње,
а не и са рачуна које корисници јавних средстава имају код пословних банака. Друго,
велики део јавних средстава се медијима уплаћује посредством маркетиншких агенција.
Један од разлога због којег је немогуће
утврдити тачан износ средстава које медији
примају из јавних извора је и мањкавост самог Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Наиме, наведеним
законом, информација од јавног значаја је
дефинисана као „информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или
у вези са радом органа јавне власти“. Истим
законом орган јавне власти дефинисан је
као:
1) државни орган, орган територијалне
аутономије, орган локалне самоуправе,
као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења (у даљем тексту: државни орган);
2) правно лице које оснива или финансира
у целини, односно у претежном делу државни орган.
До информација о финансирању медија,
односно других правних лица, из јавних извора би се долазило лакше када би Закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја обавезивао на достављање информација и правна лица која се делимично
финансирају из јавних извора у делу који се
односи на висину примљених средстава од
стране корисника јавних средстава. У том
случају би захтеви за слободан приступ информацијама могли да се упућују директно
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Топлички центар
медијима, односно другим правним лицима
која се финансирају из јавних извора.
У даљем делу текста, на основу расположиве документације, биће приказан износ
средстава који је наведеним медијима уплаћен од стране корисника јавних средстава.
Табела 6. Финансирање дневних новина
и недељника, односно њихових издавача
од стране корисника јавних средстава
у 2016. години
Издавач / Новина
Ringier Axel Springer (Блиц, НИН)
НИД Компанија Новости (Вечерње
Новости)
Инсајдер тим (Информер)
Adria Media Group (Курир)
НИП Недељник (Недељник)
Наш Печат (Печат)
НП Време (Време)
Агенда 2020 (Нови магазин)
Политика новине и магазини
(Политика)

Износ (РСД)
16.199.294,78
30.939.281,61
6.732.419,17
12.463.010,58
4.659.752,70
522.800,00
4.613.000,00
6.178.825,40
12.864.887,02

Према расположивим подацима, највеће
приходе из јавних извора остварила је
компанија Новости (30.939.281,61 динара), затим компанија Ringier Axel Springer
(16.199.294,78 динара), а на трећем месту
је Политика (12.864.887,02). Новости и Политика су и даље у државном власништву с
обзиром да су 2015. године биле изузете из
поступка приватизације.
Табела 7. Финансирање телевизија са
националном покривеношћу од стране
корисника јавних средстава у 2016.
години
Телевизија
Б92
Хепи
Прва
Пинк
Коперникус

Износ (РСД)
8.379.741,79
22.647.069,68
31.430.814,74
6.318.487.55
22.658.943,81

Што се тиче телевизија са националном
покривеношћу које су биле обухваћене истраживањем, највеће приходе од стране корисника јавних средстава оствариле су ТВ
Прва (31.430.814,74 динара), затим ТВ Коперникус (22.658.943,81 динара), док је на
трећем месту по висини прихода ТВ Хепи
(22.647.069,68 динара). Док су ТВ Прва и
ТВ Хепи највећи део прихода оствариле од
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Државне лутрије Србије, ТВ Коперникус је
највећи део прихода остварио на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја из
области јавног информисања.

Закључак
И поред тога што су усвајањем сета медијских закона, августа 2014. године, унете
значајне новине у медијској сфери (прелазак са буџетског на пројектно финансирање,
приватизација медија...) контрола над медијима и утицај извршне власти на уређивачку политику медија и даље представљају
значајан проблем.
Постављање дискриминаторских услова
на конкурсима за суфинансирање медијских
садржаја, додела средстава супротно правилима о додели државне помоћи, учешће
у раду комисија чланова који су повезани
са владајућом коалицијом, оглашавање у
медијима лојалним властима, прибављање
несврсисходних медијских услуга, неки су од
налаза овог истраживања и неки од начина
како се фаворизују поједини медији.
Како би се овај утицај спречио, односно
смањио, потребно је:
– све информације о финансирању медија
од стране корисника јавних средстава
учинити јавно доступним формирањем
Регистра финансирања медија из јавних
извора;
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– увести казнене одредбе за кршење правила конкурса за суфинансирање производње медијских садржаја из области
јавног информисања ради остваривања
јавног интереса;
– хитно окончати започет процес приватизације медија (Политика, Новости,
Дневник);
– законом забранити прибављање несврсисходних медијских услуга (медијско
праћење, информисање о раду и сл.);
– укинути оглашавање у штампаним и
електронским медијима и формирати
Портал за оглашавање буџетских корисника (нешто налик Порталу јавних
набавки);
– забранити рекламирање јавних предузећа и привредних друштава са већинским државним капиталом који су монополисти на тржишту.
Наравно, све ово неће бити довољно уколико се не успостави систем континуираног
институционалног и грађанског надзора финансирања медија из јавних извора. Само
чврст и доследан систем надгледања онемогућиће злоупотребе које угрожавају медијски
плурализам, нарушавају медијско тржиште
и воде ка потпуној контроли медија које се,
за рачун владајућих структура, плаћају новцем грађана.
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