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РТС: ТАЈНИ ДОСИЈЕ ЈАВНОГ СЕРВИСА

Можда је наслов ове публикације, осмишљен пре годину и 
по дана, на бази искустава везаних за претходно истраживање 
концепта управљања и финансијског пословања РТС-а обја-
вљених у књизи „РТС: наше право да знамо све?“1, могао бити 
и другачији. Сасвим је могуће, а у неким елементима и видљи-
во, да је РТС од средине 2015. године, отворенији, транспа-
рентнији и доступнији јавности него у претходним годинама. 
Наслов је, ипак, такав какав јесте. Разлог је једноставан. РТС, 
и поред свега, или прецизније речено и поред понечега, није 
искористио прилику да се, након промене на месту генералног 
директора и сигнала који су указивали да ће тако бити, тран-
сформише у потпуно отворен и транспарентан јавни сервис, 
који информације о финансијским и пословним плановима и 
резултатима и свим битним детаљима везаним за свој рад, ста-
вља на увид јавности.

Уместо да доследно примени одредбе Закона о јавним ме-
дијским сервисима и на проактиван начин јавност упозна са 
свим битим сегментима свог деловања, укључујући и планове 
рада, финансијске планове и друге важне одлуке, РТС се оп-
ределио за приступ који иде не само испод нивоа законских 
обавеза, већ је у појединим елементима и знатно нижи од стан-
дарда демократског друштва и појединих јавних сервиса из ок-
ружења.

Ево неколико чињеница које говоре у прилог изнетим твр-
дњама. Број и квалитет информација које се налазе на сајту 
РТС-а, а односе се на рад ове установе, веома је низак. Чак ни 
онога што је донедавно било уобичајено и успостављено као 
пракса, попут објављивања записника са седница Управног 

1 http://www.nadzor.org.rs/pdf/Nase%20pravo%20da%20znamo%20sve.pdf.



8 Топлички центар за демократију и људска права

одбора, више нема на сајту РТС-а. Уместо да записници, који 
су доступни јавности од 20.04.2006. године буду садржајнији 
и детаљнији, они се од 12.08.2016. године више не објављују. 
Извештаји које генерални директор подноси Управном одбо-
ру недоступни су. Објављене су зараде запослених јануара 
2016. године, али тек након великог натезања са једним днев-
ним листом, тражиоцем информација и након интервенције 
Повереника за информације од јавног значаја. Планови рада и 
финансијски планови недоступни су јавности на сајту јавног 
медијског сервиса. Страница о Програмском савету не садржи 
ни минимум информација о раду овог значајног тела.

Да све може и мора бити другачије, доступније, отвореније 
и боље, говоре садржаји сајтова јавних медијских сервиса из 
појединих земаља окружења, које деле сличну традицију када 
је у питању однос институција према јавности. Примера ради, 
сајт ХРТ-а, поред других важних информација, садржи и про-
грам рада и финансијски план, али и детаљне записнике са сед-
ница Надзорног одбора и Програмсог већа. Због чега РТС није 
лидер у области транспарентности, нејсано је. Љењост, немар, 
лоша организација, свесно прикривање информација као уз-
рок, сасвим је свеједно. Последице су исте. Информација нема 
довољно, а јавни медијски сервис каска за бољим делом окру-
жења у овој области чак и када посао који треба одрадити не 
захтева никакве додатне финансијске и људске ресурсе.

Неки елементи везани за доступност информација везаних 
за рад јавног медијског сервиса су, на срећу, значајно унапређе-
ни у односу на претходни период. Искуство Топличког центра 
за демократију и људска права, везано за прибављање доку-
ментације коришћењем Закона о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја, показује да РТС благовремено и 
ефикасно одговара на поднете захтеве. Оно што се у претход-
ном истраживању показало као централни проблем, овог пута 
није било препрека. Међутим, ни у овом сегменту ситуација 
није сасвим добра, а разлог за то лежи у околности да, и поред 
прецизних захтева, у појединим случајевима нису достављене 
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комплетне информација и сва тражена документација. Дакле, 
и у овој области, знатно боље али не сасвим добро.

Предмет и метод истраживања

Управљачки механизми, финансијско пословање и послов-
не процедуре РТС-а биле су централне области истраживања. 
Надзор се одвијао на бази методологије успостављене прили-
ком претходног истраживања, које је обухватило 2012. и 2013. 
годину. Мониторингом финансијског пословања обухваћен је 
период 01. јануар 2015 – 31. децембар 2016. године.

Надзор је био фокусиран на следеће области:

– јавне набавке;
– услуге оглашавања;
– избор независних продукција;
– извршне продукције и копродукције.

Поред прикупљања и систематизовања недостајућих ин-
формација везаних за претходни период, обухваћен првим 
истраживањем, прикупљане су и информације у реалном вре-
мену, што подразумева све релевантне информације везане за 
2015. и 2016. годину, период који је обележио нови, привреме-
ни начин финансирања јавног сервиса, као корисника буџет-
ских средстава, што га је са становишта финансијске одговор-
ности ставило у додататни фокус интересовања јавности.

Документација је прибављена коришћењем могућности 
које произлазе из Закона о слободном приступу информација-
ма од јавног значаја, који свим заинтересованим субјектима 
омогућава да дођу у посед свих информација које су настале у 
раду и у вези са радом свих органа јавне власти.

Обрада резултата истраживања вршена је у континуитету, 
у складу са динамиком прикупљања информација. Ова актив-
ност је обављана на бази информација до којих је мониторинг 
тим дошао увидом у прибављену документацију, анализом до-
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кументације о јавним набавкама, уговора са маркетиншким 
агенцијама, независним продукцијама, копродукцијама. По-
себна пажња посвећена је анализи процедура, критеријума, 
уговора и финансијских биланса везаних за конкретне области 
истраживања.

У периоду истраживања одржане су четири јавне дебате. 
Дебате су осмишљене и реализаоване као део процеса јавног 
заговарања, а њихов превасходни циљ, поред упознавања за-
интересованих представника стручне и опште јавности са на-
лазима и резултатима истраживања, био је и прикупљање по-
вратних информација од стране челних људи јавног медијског 
сервиса и заинтересованих грађана, које доприносе свеобух-
ватности и подизању квалитета сета препорука које су резул-
тат целокупног процеса.

Регионалне јавне дебате, одржане у Новом Саду, Лозници, 
Крагујевцу и Ужицу, допринос су децентрализацији процеса 
истраживања и укључиле су шири круг заинтересованих акте-
ра, који без ове активности не би били у могућности да дају не-
посредан допринос грађанском надзору јавног медијског сер-
виса. Учесници дебата били су представници јавног медијског 
сервиса, стручне заинтересоване јавности и грађани из реги-
она у којима се дебате организују.

Учесници јавних дебата били су, између осталих, Слобо-
дан Марковић, председник Управног одбора РТС-а у време 
реализације већег дела истраживања, Жарко Требјешанин, 
члан Управног одбора РТС-а у време већег дела реализације 
истраживања, Драгољуб Којчић, председник Програмског са-
вета РТС-а у већем делу реализације истраживања. Присуство 
неких од најзначајних представника јавног медијског сервиса 
допринело је живој размени ставова заинтересованих грађана 
и дела руководства РТС-а. Јавним дебатама, питање функцио-
нисања јавног медијског сервиса измештено је из саме установе 
и уско стручног дела јавности, и враћено онима којима извор-
но и припада, грађанима, односно гледаоцима РТС-а, који фи-
нансирају његов рад.
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На скуповима, којима је у пракси додатно промовисан 
концепт јавних дебата, што је од 2014. године и законска оба-
веза РТС-а, отворена су бројна питања, од којих су најзначај-
нија везана за аспекте управљања, финансирања и креирања 
програмских садржаја.

Јавне дебате показале су постојање потребе за одржавањем 
овакве врсте скупова и неопходност креирања других одгова-
рајућих модела непосредне комуникације између представника 
јавног медијског сервиса, стручне јавности и заинтересованих 
грађана.

Управни одбор РТС-а: од лошег ка бољем
и назад још горем

Управни одбор РТС-а је у периоду 01.01.2014 – 12.08.2016. 
године одржао 61 седницу. Од тога, 13 у 2014. години, 33 у 2015. 
години и 13 у непуних осам месеци 2016. године. Подаци за 
последњи квартал 2016. године су недоступни, због већ поме-
нуте околности да на сајту јавног медијског сервиса више нема 
записника са седница Управног одбора.

Према штурим и недореченим записницима, видљиво је 
да је сада већ стари сазив Управног одбора током 2014. године 
водио седнице по устаљеном принципу, описаном у претход-
ном извештају2. На седницама Управног одбора се констато-
вала висока гледаност програма РТС-а и то је третирано као 
главни показатељ успешности рада. Поред тога, стално се 
понављала чињеница да је РТС у све лошијем финансијском 
стању, без икакве иницијативе за превазилажење овог пробле-
ма. Најважнија финансијска документа РТС-а као што су Фи-
нансијски план, План јавних набавки, Извештај о пословању и 
Ревизорски извештај су усвајана једногласно, а неретко и без 
расправе. Колико је финансијска ситуација била лоша, најбоље 

2 http://www.nadzor.org.rs/pdf/Nase%20pravo%20da%20znamo%20sve.pdf, 
стране 22–24.
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говори чињеница да су билансни подаци на крају 2014. године 
показивали губитак од 3,3 милијарде динара изнад вредности 
капитала РТС-а. У овом периоду Управни одбор није покретао 
процедуру избора новог генералног директора, тако да је РТС 
крај 2013. године, целу 2014. и прву половину 2015. године про-
вео у в.д. стању.

У 2015. години одржане су чак 33 седнице Управног одбо-
ра, а разлог је у одлуци да се приступи избору новог генерал-
ног директора РТС-а. На основу података који су доступни на 
сајту РТС-а, видљиво је да је Управни одбор успешно органи-
зовао процес избора генералног директора. Избор је извршен 
у складу са законским одредбама и Правилником о поступку 
и условима избора именованих лица, систем бодовања је био 
веома добро осмишљен, а цео процес био је доступан јавности. 
За место генералног директора конкурисало је 11 кандидата 
који су испунили све услове конкурса, а генерални директор 
је избаран на основу система двокружног гласања Управног 
одбора. За генералног директора РТС-а, 05.05.2015. године 
изабран је новинар Драган Бујошевић.3

Околност да се РТС у в.д. стању налазио више од 18 месе-
ци, током којих су се проблеми множили и финансијска ситу-
ација значајно погоршавала, јасно указују да је Управни одбор 
избору генералног директора требао да приступи знатно ра-
није. Оперативни кораци у циљу финансијске консолидације 
и унапређењу програмских садржаја, успешно предузети од 
стране новог генералног дирекотра, јасно говоре у прилог томе.

Нови Управни одбор РТС-а конституисан је 18. апри-
ла 2016. године. За председника Управног одбора изабран је 
професор Универзитета у Београду Владимир Вулетић. Према 
одредбама Закона о јавним медијским сервисима, чланови Уп-
равног одбора бирају се из редова афирмисаних стручњака за 
медије, менаџмент, право и финансије, као и других угледних 
личности. Чланове Управног одбора именује и разрешава Са-

3 http://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2013/09/15/6351591/ZAPISNIK
%2058%202015.pdf.



РТС: тајни досије јавног сервиса 13

вет Регулаторног тела за електронске медије. Мандат чланова 
траје пет година и једно лице може бити именовано за члана 
највише два пута узастопно.

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седни-
ци одржаној 14. јануара 2016. године, после спроведеног пос-
тупка гласања, именовао нове чланове Управног одбора РТС-а4.

За нове чланове управног одбора изабрани су:

– Проф. др Владимир Вулетић, професор универзитета;
– Драган Караџић, правник и дипломирани менаџер;
– Зорица Шујица, академски сликар;
– Бранко Радун, дипломирани историчар, политички ана-

литичар;
– Мирослав М. Николић, адвокат;
– Симона Митровић Дуњић, дипломирани педагог – мас-

тер;
– Љиљана Ђурђевац, дипломирани политиколог;
– Мр Ђорђе Возаревић, социолог;
– Душан Ковачевић, мастер инжењер електротехнике и 

телекомуникација.

Коалиција за надзор јавних финансија захтевала је хитно 
поништавање одлуке о именовању чланова Управног одбора 
РТС. У саопштењу је, између осталог, наведено следеће:

„Не улазећи у дебату о томе да ли су политичка аналитика 
у инетересу владајуће странке, формална повезаност са врхом 
власти и томе сличне референце пресуђивале приликом одлу-
чивања, позивамо Савет РЕМ да јавности стави на увид ком-
плетну документацију о овом случају, укључујући податке које 
су им о себи доставили нови чланови Управног одбора РТС-а, 
а који су их убедили да испуњавају услове за именовање про-
писане наведеним чланом закона. Уверени да је члановима Са-

4 http://www.rts.rs/page/rts/ci/javniservis/story/1672/vesti/2174222/savet-rem
-a-imenovao-clanove-uo-rts-a-i-uo-rtv-a.html.



14 Топлички центар за демократију и људска права

вета РЕМ-а било познато нешто о компетенцијама именованих 
чланова Управног одбора РТС-а што ни стручној ни широј јав-
ности није, али основано сумњајући да то има икакве везе са 
било чим што иде у прилог околности да би они могли бити 
угледни стручњаци из области медија, културе, менаџмента, 
права и финансија, указујемо на погубност нетранспарентно-
сти чина именовања чланова најважнијег органа јавног ме-
дијског сервиса. Имајући у виду обавезе РТС-а у остваривању 
јавног интереса, као и надлежности и улогу Управног одбора у 
управљању овим сложеним системом значајним за све грађане 
Републике Србије, захтевамо од Савета РЕМ-а да хитно ста-
ви ван снаге сопствену одлуку и приступи именовању члано-
ва Управног одбора РТС-а у складу са Законом о јавним ме-
дијским сервисима.“

Поред саопштења Коалиције за надзор јавних финансија 
на избору чланова Управног одбора примедбе су имали и друге 
организације, медији и појединци.

Тако је чланица РЕМ-а Гордана Суша у гостовању на теле-
визији N1 изјавила:

„Била сам у комисији и видела да је шест истих листића, 
потпуно идентичних. Чинило се да постоји договор пре гласа-
ња и то сам рекла на седници Савета РЕМ-а. То морају да буду 
угледни људи, плурализам интерса, демократија“5.

Највећи број примедаба изнесених од стране стручне јав-
ности односио се на блиску повезаност дела новоизабраних 
чланова Управног одбора РТС-а са врхом владајуће странке, 
околностима које указују на некомпетентност појединих ново-
изабраних чланова и блиским везама са челним људима РЕМ-
а, сумњама да је поједине чланове за ову одговорну функцију 
препоручила политичка аналитика у корист актуелне власти.

Тако је, примера ради, коментаришући избор Бранка Раду-
на, политичког аналитичара из Бачког Јарка, за члана Управног 

5 http://rs.n1info.com/a131258/Vesti/Gordana-Susa-Vucic-je-majstor-
marketinga.html.
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одбора РТС-а, и политичку и моралну позадину овог случаја, 
проф. др Слободан Антонић у тексту „Унајмљени мозгови у 
служби власти“ објављеном у часопису Време, написао:

„Али, РЕМ је за члана УО РТС-а изабрао Б. Радуна, ‘поли-
тичког аналитичара’, кога је предложио, гле чуда, Д. Анђелко-
вић, такође ‘политички аналитичар’. И то је било довољно да 
ова два ‘политичка аналитичара’ својим квалитетом и аутори-
тетом надмаше вишедеценијске специјалисте и професионал-
це, као и њихова удружења и асоцијације.

Наравно да Радун и Анђелковић данас уредно настављају 
да својим ‘политичким анализама’ попуњавају време и прос-
тор како на Јавном сервису и ТВ Пинку тако и у ‘Политици’ и 
‘Информеру’. Они ће увек публику да умире нарацијом о пре-
мијеру који се натчовечански бори, истовремено, против ‘жуте 
хоботнице’ – састављене од ‘жутих тајкуна’, ‘жутих новинара’, 
‘жутих аналитичара’ итд., и против страних амбасадора – који, 
како нам је недавно објаснио Анђелковић, ‘подржавају све што 
може да уздрма власт’ и који ‘стоје иза ових протеста’.“6

О раду новог Управног одбора РТС-а мало се зна, јер је 
убрзо након конституисања РТС престао да објављује запи-
снике са седница. Овим потезом је знатно нарушена ионака 
недовољна транспарентност рада РТС-а. Такође је нарушена 
и дугогодишња добра пракса објављивања записника са се-
дница Управног одбора која је трајала пуних 10 година. Оно 
што је лако уочљиво, јесте чињеница да се поједини члано-
ви Управног одбора све чешће појављују у емисијама РТС-а 
и тако заузимају ионако ограничен простор за јавну дебату о 
важним друштвеним темама. За разлику од претходног сазива 
Управног одбора који није упражњавао ову наопаку праксу, 
Владимир Вулетић и Бранко Радун су чести гости Јутарњег 
програма и дебатних емисија на РТС-у као што су Око, Упит-
ник и Да, можда, не.

6 http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1404439.
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Програмски одбор (савет)

Програмски одбор је саветодавни орган који има 15 члано-
ва. Чланове Програмског одбора бира Управни одбор са листе 
од 30 кандидата, коју је утврдио одбор Народне скупштине на-
длежнан за област јавног информисања. Чланови Програмског 
одбора се бирају из редова стручњака у области медија и ме-
дијских посленика, научника, стваралаца у области културе и 
представника удружења чији је циљ заштита људских права и 
демократије. Чланови Програмског одбора не могу бити носи-
оци јавних и политичких функција. Мандат чланова Програм-
ског одбора траје четири године и они не могу бити поново 
изабрани.

Програмски одбор заступа интересе гледалаца и слуша-
лаца у целини, разматра остваривање програмске концепције 
РТС-а и, у вези са тим, упућује препоруке и сугестије генерал-
ном директору и Управном одбору. Програмски одбор је оба-
везан да одржи најмање шест седница годишње. Нови закон 
о јавним медијским сервисима обавезује Програмски савет да 
једном годишње организује јавне расправе између грађана и 
уређивачких структура РТС-а.

Програмски одбор који је обављао дужност у периоду 
истраживања конституисан је 12. фебруара 2013. године, а за 
председника је изабран Драгољуб Којчић.

Програмски одбор РТС-а је, уз подршку Мисије ОЕБС-а 
у Србији, организовао јавне расправе о медијским садржајима 
РТС-а у октобру 2015. године у Нишу, Суботици и Београду. 
Циљ ових дискусија је био да се све сугестије и примедбе, у 
форми извештаја заједно са препорукама, пренесу Управном 
одбору и генералном директору РТС-а, како би се програмски 
садржаји Радио-телевизије Србије у наредном периоду унапре-
дили и ускладили са потребама и очекивањима грађана Србије.

Примедбе и сугестије које су грађани изнели на јавним 
расправама су веома добро преточене у Извештај7 који је Про-

7 http://www.rts.rs/page/rts/ci/javniservis/story/2509/javna-rasprava/2128294/
izvestaj-sa-javne-rasprave-2015.html.
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грамски одбор усвојио 02.11.2015. године, и доставио Управном 
одбору и генералном директору. Овај извештај представља доб-
ру полазну основу за израду програмске концепције која би у 
већој мери осликавала потребе и интересовања грађана Србије.

Мандат чланова Програмског одбора који је конституис-
ан 12. фебруара 2013. године истекао је почетком, а нови, до 
краја 2016. године није оформљен. Једна од директних после-
дица непостојања овог органа је изостанак јавних расправа о 
програмским садржајима РТС-а у 2016. години и смањивање 
могућности заинтересоване јавности да на законом прописан 
начин утиче на рад јавног медијског сервиса.

РТС – финансијски показатељи

а) Приходи

Законом о јавним медијским сервисима8, који је Народна 
скупштина Републике Србије усвојила почетком августа 2014. 
године, било је предвиђено да се у 2015. години финансирање 
РТС-а врши из буџета и путем прихода од реклама, а да се од 
2016. године пређе на финансирање путем таксе. Уредбом о 
привременом финансирању јавних медијских сервиса у 2015. 
години9 из буџета је за функционисање РТС-а и РТВ-а издвоје-
но укупно 8,7 милијарди динара (око 72 милиона евра), од чега 
је РТС-у припало 6.742.500,000 динара (око 56 милиона евра). 
Ова новчана средства преносила су се једнаким месечним из-
носима на основу уговора који су закључени између Министар-
ства културе и информисања и јавних медијских сервиса.

Укупан приход који је РТС остварио у 2015. години изно-
сио је 9,1 милијарди динара, а чине га: буџетска субвенција у 
износу од 6,7 милијарди динара, приход од комерцијалних и 
маркетиншких активности у износу од 1,9 милијарди динара, 
финансијски и остали приходи у износу од 272 милиона дина-
ра и наменске донације у износу од 223 милиона динара.

8 „Службени гласник РС“, бр. 83/14.
9 „Службени гласник РС“, бр. 4/15.
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Графикон 1. Структура прихода РТС-а у 2015. години

Приход РТС-а у 2015. години се у односу на претходну 
годину, према билансу успеха објављеном на интернет пор-
талу Агенције за привредне регистре, смањио за 45%, а један 
од кључних разлога је тај што је усвајањем Закона о јавним 
медијским сервисима укинута претплата. Истим законом уве-
дена је обавеза плаћања таксе за јавне медијске сервисе од 
01.01.2016. године. Законом о привременом уређивању начи-
на наплате таксе за јавни медијски сервис10 утврђено је да се 
такса наплаћује корисницима мерила електричне енегије, пре-
ко рачуна за испоручену електричну енергију испостављеног 
од стране снабдевача. Висина таксе за јавни медијски сервис за 
2016. годину износила је 150 динара.

Наглашавамо да биланси успеха РТС-а за 2014. и прет-
ходне године не одражавају реалну слику финансијског по-
словања ове установе због чињенице да су у њих укључена и 
потраживања од претплате која никада неће бити наплаћена. 
Због тога је игра бројева којом се служи актуелно руководство 
РТС-а у много већој мери производ маркетинга који треба да 
пословање јавног медијског сервиса прикаже у много бољем 
светлу него што оно стварно јесте.

Законом о измени Закона о јавним медијским сервисима11, 
који је Народна скупштина Републике Србије усвојила поче-

10 „Службени гласник РС“, бр. 112/15.
11 „Службени гласник РС“, бр. 103/15.
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тком децембра 2015. године, утврђено је да се од 01. јануара 
2016. до 31. децембра 2016. године јавни медијски сервиси, РТС 
и РТВ, делимично финансирају из буџета Републике Србије.

Уредбом о финансирању јавних медијских сервиса из буџе-
та Републике Србије у 2016. години утврђена је висина сред-
става намењених јавним медијским сервисима у износу од 4 
милијарде динара. Од укупно опредељених средстава из буџета 
за 2016. годину РТС-у је припала 3,1 милијарда динара.

Крајем 2016. године Народна скупштина Републике Србије 
усвојила је Закон о измени Закона о јавним медијским серви-
сима12 којим је буџетско финансирање РТС-а и РТВ-а проду-
жено до 31. децембра 2018. године.

б) Расходи

Укупни расходи РТС-а у 2015. години износили су 8,6 ми-
лијарди динара. У односу на претходну годину трошкови РТС-
а су смањени за 1,3 милијарди динара, а на смањење трошкова 
пресудно је утицао мање остварени приход у 2015. години.

Пословни расходи (материјални и нематеријални трошко-
ви, зараде, амортизације и резервације, остала лична примања) 
у 2015. години износили су 8,17 милијарди динара, финан-
сијски расходи (камате, курсне разлике, валутне клаузуле) 316 
милиона динара и остали расходи 175 милиона динара.

Графикон 2. Структура расхода РТС-а у 2015. години

12 „Службени гласник РС“, бр. 108/16.
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Учешће зарада, за које је одувек владало посебно интере-
совање јавности, за 3157 запослених на РТС-у у 2015. години, 
износило је 37,2%. Просечна бруто зарада по раднику износи-
ла је 67.463 динара, а нето 48.438 динара (око 400 евра). Распон 
зарада на крају 2015. године, према подацима које је РТС под 
притиском јавности и једног таблоида објавио на свом интер-
нет порталу13, кретао се од 29.321, колико је износила плата 
аутоелектричара, до 284.042 динара, колико је износила плата 
генералног директора.

Иако је РТС у 2015. години, после више година, позитив-
но пословао, односно остварио добит од 469 милиона динара, 
биланси показују да је кумулирани губитак на крају ове године 
износио 3 милијарде динара изнад вредности капитала.

в) Кредитна задужења

РТС се у 2015. години код пословних банака задужио 
11.710.000,00 евра и 80.000.000,00 динара, а у 2016. години 
3.500.000,00 евра и 1.179.000.000,00 динара. Кредити су са ро-
ком отплате од 12 до 36 месеци, са наменом за обртна средства 
и текућу ликвидност.

13 http://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2016/01/14/7545984/Zarade%20
Televizija.pdf.
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ЕУРИБОР (енг. Euro Interbank Offered Rate) је референтна каматна стопа 
која се утврђује на европском међубанкарском тржишту. Он представља 
дневну просечну стопу по којој првокласне европске банке међусобно нуде 
на зајам неосигурана новчана средства.ЕУРИБОР се обрачунава дневно на 
међубанкарске депозите са роком од недељу дана, месец, три месеца и го-
дину дана, где се година рачуна као период од 360 дана. Банке у Србији код 
кредитирања за позајмице у еврима, користе ЕУРИБОР као реферненту 
основну цену новца, на коју додају профитну маржу. Променом ЕУРИБОРА 
мења се и каматна стопа, па је тиме ризик промене каматне стопе преба-
чен са банке на дужника.14

БЕЛИБОР (енг. Belgrade Interbank Offered Rate) је референтна каматна сто-
па која се утврђује на Панелу банка, на српском међубанкарском тржишту. 
Рачуна се као аритметичка средина каматних стопа по којима првокласне 
српске банке међусобно нуде позајмице у динарима. Банке у Србији БЕЛИБОР 
најчешће користе као основну цену новца код кредитирања у динарима, на 
шта додају профитну маржу. Променом БЕЛИБОРА мења се и каматна сто-
па, па је тиме ризик промене каматне стопе пребачен са банке на дужника.15

Јавне набавке РТС-а у 2015. и 2016. години

Анализа поступака јавних набавки које је РТС спровео у 
надгледаном периоду (2015–2016. година) извршена је на ос-
нову јавно објављених података на интернет порталу РТС-а и 
Порталу јавних набавки.

а) Збирни преглед јавних набавки у надгледаном периоду

На основу расположивих података утврђено је да је РТС 
у 2015. години закључио 170 уговора чија је укупна вредност 
износила 1.951.016.701,82 динара без урачунатог ПДВ-а, док је 
у 2016. закључено 187 уговора чија је укупна вредност изно-
сила 1.013.649.652,47 динара без урачунатог ПДВ-а. Просеч-
на вредност закљученог уговора у 2015. години износила је 
11.476.568,83, док је у 2016. години просечна вредност закљу-
ченог уговора износила 5.420.586,38 динара. У 2015. РТС је до-

14 http://www.kamatica.rs/euribor.
15 http://www.kamatica.rs/belibor.
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нео 24 одлуке о обустави поступка, а у 2016. години 35 одлука 
о обустави поступака јавних набаки.

Табела 3. Збирни преглед спроведених јавних
набавки у периоду 2015–2016.

Год.
Укупан број 
закључених

уговора

Укупна вредност
закључених уговора

(без ПДВ-а)

Просечна вредност
закључених уговора

(без ПДВ-а)

Број
обустављених 

поступака

2015. 170 1.951.016.701,82 11.476.568,83 24

2016. 187 1.013.649.652,47 5.420.586,38 35

Вредност уговорених набавки у 2016. у односу на 2015. го-
дину смањила се за 937.367.049,35 динара.

Графикон 3. Упоредни преглед укупне вредности закључених уговора
у 2015. и 2016. години

Разлог смањеног обима набавки у 2016. години представља 
околност да су усвајањем Закона о изменама и допунама За-
кона о јавним набавкама16, крајем јула 2015. године, набавке 
кредита изузете од примене Закона.

б) Структура јавних набавки по врсти поступка

РТС је у 2015. години, од 170 закључених уговора, 72 пос-
тупка јавних набаки спровео у отвореном поступку (42,35%), 
15 у квалификационом (8,82%), 29 у преговарачком поступку 

16 „Службени гласник РС“, бр. 68/15.
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без објављивања позива за подношење понуда (17,06%), једну 
набавку у преговарачком поступку са објављивањем позива за 
подношење понуда (0,59%) и 53 поступка јавне набавке мале 
вредности (31,18%).

Графикон 4. Структура јавних набавки по врсти
поступка у 2015. години

У 2016. години РТС је, од 187 закључених уговора, 75 пос-
тупка јавних набавки спровео у отвореном поступку (40,11%), 
11 у квалификационом (5,88%), 17 у преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда (9,09%) и 84 
поступка јавне набавке мале вредности (44,92%).

Графикон 5. Структура јавних набавки по врсти
поступка у 2016. години
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в) Структура јавних набавки по предмету набавке

РТС је у 2015. години спровео 94 набавке чији су предмет 
добра (55,30%), 60 набавки чији су предмет услуге (35,29%) и 
16 набавки чији су предмет радови (9,41%).

У 2016. години РТС је спровео 120 набавки чији су пред-
мет добра (64,17%), 44 набавке чији су предмет услуге (21,53%) 
и 23 набавке чији су предмет радови (12,30%).

Табела 4. Упоредни преглед спроведених
поступака по предмету набавке

Предмет набавке 2015. год. 2016. год.

Добра 94 55,30% 120 64,17%

Услуге 60 35,29% 44 21,53%

Радови 16 9,41% 23 12,30%

г) Конкуренција

Просечан број понуда по закљученом уговору у 2015. го-
дини износио је 2,14, док је у 2016. години износио 2,26. Про-
сечан број понуда се драстично смањио у односу на претходно 
анализирани период, односно на 2012. годину када је износио 
2,87 и 2013. годину када је износио 2,89.

За разлику од претходно анализираног периода (2012–
2013.) када је просечан број понуда, иако низак, био изнад ре-
публичког просека, у периоду 2015–2016. просечан број понуда 
по набавци је нижи у односу на просек у Републици Србији.

Табела 5. Упоредни преглед броја понуда по закљученом уговору
у Републици Србији и РТС-у

Година 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

РТС 2,87 2,89 - 2,14 2,26

Република Србија 2,7 2,7 2,6 2,9 2,5
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У 2015. години, од 170 закључених уговора, у 89 поступака 
учествовао је по један понуђач, док је у 33 поступка учество-
вало по 2 понуђача. Укупна вредност закључених уговора са 
једним понуђачем износила је 964,446,365.72 динара, што пред-
ставља 49,43% од укупне вредности закључених уговора, док је 
укупна вредност закључених уговора са два понуђача износи-
ла 782,256,834.89 динара, односно 40,09% од укупне вредности 
закључених уговора у 2015. години.

Сличан тренд настављен је и у 2016. години. Од 187 закљу-
чених уговора у 78 набавки учествовао је по један понуђач, 
док је у 55 набавки учествовало по два понуђача. Укупна 
вредност закључених уговора са једним понуђачем износи-
ла је 486.364.565,43 динара, односно 47,98% од укупне вред-
ности закључених уговора, док је укупна уговорена вредност 
набавки у којима је учествовало по два понуђача износила 
143.431.734,91 динара, односно 14,15% од укупне вредности 
закључених уговора у 2016. години.

Графикон 6. Упоредни преглед укупне
уговорене вредности јавних набавки у

којима су учествовали по један, два и три и више понуђача

д) Критеријум за избор најповољније понуде

У 2015. години критеријум „најнижа понуђена цена“ се 
користио приликом избора најповољније понуде у 88,24% 
спроведених набавки, док се критеријум „економски најпо-
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вољнија понуда“ користио у 11,76% поступака спроведених 
јавних набавки.

У 2016. години критеријум „најнижа понуђена цена“ се 
користио приликом избора најповољније понуде у 91,44% 
спроведених набавки, док се критеријум „економски најпо-
вољнија понуда“ користио у 8,56% поступака спроведених 
јавних набавки.

Графикон 7. Упоредни преглед критеријума
за избор најповољније понуде

ђ) Јавне набавке мале вредности

РТС је у 2015. години од укупно 170 закључених уговора 
53, односно 31,18%, закључио у поступку јавне набавке мале 
вредности. Укупна вредност закључених уговора у поступку 
јавне набавке мале вредности износила је 85.850.076,71 динара, 
што у односу на укупну вредност закључених уговора у 2015. 
години представља 4,40%.

У 2016. години од 187 закључених уговора 84, односно 
44,91%, је закључено након спроведеног поступка јавне набав-
ке мале вредности. Укупна вредност закључених уговора у пос-
тупку јавне набавке мале вредности износила је 169.652.865,29 
динара, што представља 16,74% укупне вредности закључених 
уговора у 2016. години.



РТС: тајни досије јавног сервиса 29

Графикон 8. Однос уговорених јавних набавки мале вредности
и укупне вредности уговора закључених у другим поступцима

Вредност закључених уговора у поступку јавне набавке 
мале вредности у 2016. години се удвостручио у односу на 2015. 
годину, док се истовремено просечан број понуђача по набавци 
смањио. Просечан број понуђача по набавци које су спроведене 
у поступку јавне набавке мале вредности у 2015. години био је 
2,62, док је просечан број понуђача у спроведеним поступцима 
јавне набавке мале вредности у 2016. години био 2,23.

Иако Закон о јавним набавкама оставља могућност на-
ручиоцу да позове најмање три лица, која су према његовим 
сазнањима способна да изврше набавку, да поднесу понуде, уз 
истовремену обавезу да позив за подношење понуда објави на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страни, у анализи-
раном периоду у спроведеним поступцима јавне набавке мале 
вредности није обезбеђена довољна конкуренција.

е) Јавне набавке у преговарачком поступку без
 објављивања позива за подношење понуда

РТС је у 2015. години од 170 поступака 29 набавки, односно 
17,06%, спровео у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда. Укупна вредност закључених 
уговора у преговарачком поступку без објављивања позива 
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за подношење понуда износила је 118.219.528,83 динара, што 
представља 6,06% од укупне вредности закључених уговора у 
2015. години.

У 2016. години учешће преговарачког поступка без обја-
вљивања позива за подношење понуда је у значајној мери опа-
ло, па је РТС од 187 закључених уговора 17, односно 9,09%, 
закључио након спроведене ове врсте поступка. Укупна вред-
ност закључених уговора у преговарачком поступку без обја-
вљивања позива за подношење понуда износила је 37.991.502,40 
динара, што у односу на укупну вредност закључених уговора 
у 2016. години представља 3,75%.

Графикон 9. Однос уговорених набавки у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда и укупне вредности

уговора закључених у другим поступцима

Иако бројке говоре другачије, учешће преговарачког пос-
тупка без објављивања позива за подношење понуда у 2015. и 
2016. години је на приближно истом нивоу, с обзиром да је РТС 
у 2015. години закључио један уговор, са периодом важења од 
3 године, чија је вредност 74.573.423,87 динара, односно 63,08% 
укупне вредности закључених уговора након спроведеног пре-
говарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда у 2015. години.



РТС: тајни досије јавног сервиса 31

Све набавке у анализираном периоду у преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда, спро-
ведене су из разлога наведених у члану 36 став 1 тачка 2 Закона 
о јавним набавкама, тј. ако због техничких, односно уметнич-
ких разлога предмета јавне набавке или из разлога повеза-
них са заштитом искључивих права, набавку може извршити 
само одређени понуђач, уз претходно прибављено позитивно 
мишљење Управе за јавне набавке.

ж) Заштита права

Према јавно доступним подацима објављеним на интернет 
порталу Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, у анализираном периоду, у 5 спроведених пос-
тупака јавних набавки, уложено је 9 захтева за заштиту права 
(4 у 2015. и 5 у 2016. години). Усвојено је 7, а одбијена су 2 
захтева за заштиту права, док су укупни трошкови поступака 
које је РТС био дужан да надокнади подносиоцима чији су за-
хтеви усвојени износили 284.020,00 динара.

Мали број уложених захтева за заштиту права указује да 
су јавне набавке, у анализираном периоду, у формалном сми-
слу спроведене у складу са Законом о јавним набавкама.

з) Осврт на јавне набавке спроведене у периоду
  2015–2016. година

Иако су јавне набавке у формалном смислу спроведене у 
складу са Законом о јавним набавкама, у једном броју спрове-
дених поступака забележени су бројни индикатори који ука-
зују на могућу корупцију и неправилности у спровођењу пос-
тупака јавних набавки.

Низак ниво конкуренције, прилагођавање предмета на-
бавке одређеном понуђачу, несврсисходност прибављених ус-
луга или добара, закључивање уговора са истим понуђачима, 
неки су од примера који потврђују напред изнете тврдње.
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I Резервни делови за одржавање возила

РТС је у 2015. години спровео јавну набавку добара у от-
вореном поступку, обликовану у 12 партија – резервни дело-
ви за одржавање возила, ЈН бр. Д-5/15. Иако је набавка, чија 
је укупна процењена вредност износила 10.700.000,00 динара, 
спроведена у отвореном поступку и била обликована у 12 пар-
тија, а критеријум за избор најповољније понуде био „најнижа 
понуђена цена“, у свих 12 партија понуду је доставио један је-
дини понуђач – Shop Invest (МБ: 06537383, ПИБ: 100172240), са 
којим су након спроведених поступака закључени уговори на 
износ процењене вредности јавне набавке.

Иако је све указивало да ће у наведенном поступку бити 
конкуренције (врста поступка, критеријум за избор најповољ-
није понуде, набавка обликована по партијама), она је ипак из-
остала. Разлог за то је једноставан. Наиме, у конкурсној доку-
ментацији за предметну набавку као додатни услов за учешће у 
поступку наведено је да понуђач мора да располаже довољним 
кадровским капацитетом, односно да у радном односу има нај-
мање пет лица од којих бар један мора да буде саобраћајне или 
машинске струке.

Разлог за изостанак кокуренције је тај што наведени услов 
за учешће у предметном поступку није био у логичкој вези 
са предметом јавне набавке, а постављављањем таквог усло-
ва набавка је прилагођена тачно одрећеном понуђачу. Остало 
је нејасно зашто нико од потенцијалних понуђача није иско-
ристио инструмент који им је на располагању, односно зашто 
нико од потенцијалних понуђача није уложио захтев за зашти-
ту права.

II Најам технике

РТС је у 2015. години реализовао две јавне набавке доба-
ра у отвореном поступку чији је предмет био најам технике за 
потребе реализације специјалних емисија – ЈН бр. Д-58/14 и ЈН 
бр. Д-28/15. Након спроведених поступака јавних набавки уго-
вори, чија је укупна вредност износила 57.000.000,00 динара, 
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су закључени са фирмом „Megaton production“ (МБ: 17210661, 
ПИБ: 101573099).

РТС је и у претходне две године, односно у 2013. и 2014. го-
дини, истој фирми на име изнајмљивања опреме за потребе ре-
ализације специјалних емисија платиио износ од 27.000.000,00 
динара без урачунатог ПДВ-а, па се основано може поставити 
питање да ли је исплативије да РТС купи потребну опрему или 
да је из године у годину изнајмљује.

Посебно је занимљива и чињеница да је „Megaton produc-
tion“ у 2015. години, према јавно објављеним подацима на 
интернет порталу Агенције за привредне регистре, остварио 
укупне пословне приходе у износу од 67.890.000,00 динара, 
односно да је учешће РТС-а у укупно оствареним приходима 
наведене фирме 83,95%.

III Закуп билборда

У 2016. години РТС је са фирмом „Alma quattro“ (МБ: 
17071190, ПИБ: 100147370) закључио уговор чија је вредност 
8.100.000,00 динара, а чији је предмет закуп билборда у Београ-
ду, Новом Саду, Нишу, Чачку и Крагујевцу, ЈН бр. Д-5/16.

Основано се може поставити питање сврсисходности на-
ведене јавне набавке, с обзиром да је РТС, према релевантним 
истраживањима, најгледанија телевизија и да је присутна у 
готово сваком домаћинству у Србији. Реализација предметне 
јавне набавке указује да РТС-у очигледно недостаје рекламни 
простор.

IV Необавештеност РТС-а

Иако је један од основних задатака РТС-а благовремено, 
потпуно, непристрасно и професионално информисање грађа-
на, постоје озбиљне индиције да је и сам РТС необвештен о ак-
туелним збивањима. Наиме, РТС је у 2016. години са новинском 
агенцијом Танјуг, након спроведеног преговарачког поступка 
без објављивања позива за подношење понуда (ЈН бр. У-16/16), 
закључио уговор укупне вредности 2.724.000,00 динара.
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Новинска агенција Танјуг, коју актуелна власт „вештачки 
одржава на апаратима“, на основу Закона о јавном информи-
сању и медијима17 и Одлуке о правним последицама престанка 
Јавног предузећа новинска агенција Танјуг18, престала је са ра-
дом 31. октобра 2015. године.

Тачно годину дана од престанка рада Танјуга, односно 
14.10.2016. године, РТС је са непостојећом агенцијом закљу-
чио уговор на период од 12 месеци иако су одавно прошли сви 
разумни рокови да ова фантомска агенција буде избрисана из 
Регистра медија.

V Набавка бензина

РТС је у 2015. и 2016. години спровео два отворена пос-
тупка чији је предмет набавка бензина (ЈН Д-3/15 и ЈН Д-9/16). 
Након спроведених поступака РТС је са јединим понуђачем, 
НИС а.д, закључио уговоре чија је вредност у 2015. години 
износила 50.556.196,20 динара, док је у 2016. години вредност 
закљученог уговора износила 60.000.000,00 динара.

Као и у претходно анализираном периоду (2012–2013. годи-
на) посебно је занимљива чињеница која се односи на количи-
ну купљеног бензина. РТС је у 2015. години, према подацима из 
конкурсне документације за предметну јавну набавку, набавио 
438.440 литара бензина, а у 2016. години 373.450 литара бензина.

Са том количиниом горива, при просечној потрошњи, мо-
гуће је прећи око 5 милиона километара, што значи да возила 
којима располаже РТС у просеку прелазе по 13.700 километара 
дневно.

Неколико напред наведених примера јасно осликавају 
амбијент у коме се одвијају јавне набавке на РТС-у. Иако су 
у формалном смислу јавне набавке у анализираном периоду 
спроведене у складу са Законом о јавним набавкама и пра-
тећим подзаконским актима, очигледно је да постоје индика-
тори који указују на могућу корупцију и нерегуларности при-
ликом спровођења поступака јавних набавки.

17 „Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење.
18 „Службени гласник РС“, бр. 91/2015 i 102/2015.
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Маркетинг РТС-а

РТС је у 2015. години од маркетиншких и других комер-
цијалних активности остварио приход у износу од 1,9 милијар-
ди динара. У структури овог прихода највеће учешће имао је 
приход од ЕПП-а и он је износио 1,57 милијарди динара, од-
носно 83% од укупно остварених прихода по овом основу.

Према подацима који су од стране РТС-а достављени 
Топличком центру за демократију и људска права, учешће од 
директне продаје рекламног простора у односу на продају пре-
ко агенција у 2015. години било је најниже у односу на прет-
ходно анализирани период и износило је 20%. Подсећања ради, 
У 2011. години учешће од директне продаје износило је 34,42%, 
у 2012. 32,66%, а у 2013. години 25,91%.

Графикон 10. Учешће од директне продаје рекламног простора
и продаје преко агенција у периоду 2011–2015.

Највећи закупци рекламног простора у 2015. су као и пре-
тходних година били Direct Media, која је до краја 2013. године 
била у власништву Драгана Ђиласа, и Media Pool, која, између 
осталих, заступа агенције које су у власништву Срђана Шапе-
ра, Небојше Крстића и агенцију Second која је према релевант-
ним истраживањима означена као агенција блиска владајућој 
Српској напредној странци.
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РТС је у 2015. години закључио следеће уговоре са марке-
тиншким агенцијама:

– Уговор бр. R0423 закључен 24.02.2015. године са аген-
цијом Direct Media, чији планирани годишњи буџет за 
оглашавање износи 5.000.000,00 евра (нето, односно без 
ПДВ-а) и период важења од 01.02.2015. до 31.01.2016. го-
дине. Предмет уговора је куповина огласног простора на 
телевизијским програмима, радио програму и веб пор-
талу РТС-а за клијенте агенције Direct Media и клијен-
те других маркетиншких агенција које огласни простор 
купују преко агенције Direct Media (Ovation, Media Point, 
Mass Media, Media Direction, Morfeus, Media S, Plus Media, 
Zenith Optimedia, Havas, Leo Burnett, New Media Ideas, 
Afirma, Head Made).

– Уговор бр. R0433 закључен 05.03.2015. године са аген-
цијом Direct Media, чија је планирана годишња вред-
ност оглашавања клијената 2.501.000,00 динара (нето, 
односно без ПДВ-а) и период важења од 01.02.2015. до 
31.01.2016. године. Предмет уговора је закуп огласног 
простора РТС-а у циљу емитовања радио огласних по-
рука привредних друштава, односно клијената Direct 
Media на програмима Радио Београда.

– Уговор бр. R0422 закључен 23.02.2015. године са аген-
цијом Media Pool, чији је планирани буџет за оглаша-
вање преко 5.000.000,00 евра (нето, односно без ПДВ-а) 
и период важења од 01.02.2015. до 31.01.2016. године. 
Предмет уговора је закуп рекламног времена и просто-
ра на телевизијским програмима, радио станицама и ин-
тернет порталу РТС-а за клијенте агенције Media Pool и 
клијенте других маркетиншких агенција које купују ре-
кламни простор преко агенције Media Pool (Media House, 
Universal Media, Grey Worldwide, Initiative, Media Jobs, Full 
House, Nova Communication, Idea Plus, Second).

– Уговор бр. R0434 закључен 05.02.2015. године са аген-
цијом Media Pool, чија је планирана годишња вредност 



РТС: тајни досије јавног сервиса 37

оглашавања клијената 2.501.000,00 динара (нето, од-
носно без ПДВ-а) и период важења од 01.02.2015. до 
31.01.2016. године. Предмет уговора је закуп огласног 
простора РТС-а у циљу емитовања радио огласних по-
рука привредних друштава, односно клијената Media 
Pool на програмима Радио Београда.

– Уговор бр. R04182 закључен 06.07.2015. године са аген-
цијом М.И. Маркетинг, Швајцарска, чија је вредност 
минимум 100.000,00 евра (нето, односно без ПДВ-а), 
а период важења од 01.07.2015. до 30.06.2016. године. 
Предмет уговора је куповина огласног времена у оквиру 
сателитског програма РТС-а.

– Уговор бр. R0429 закључен 25.02.2015. године са аген-
цијом Httpool, чија је вредност минимум 20.000,00 
евра (нето, односно без ПДВ-а), а период важења од 
01.02.2015. до 31.01.016. године. Предмет уговора је за-
куп огласног простора на интернет порталу РТС-а.

Поред чињенице да се учешће продаје рекламног простора 
преко агенција из године у годину повећава, а да се добит РТС-
а од директне продаје рекламног простора смањује, посебно је 
занимљив један детаљ везан за агенцију Second, иза чијег ос-
нивања према истраживању Балканске мреже за истраживачко 
новинарство (БИРН)19 стоји Горан Веселиновић, члан Главног 
одбора владајуће Српске напредне странке.

Агенција Second основана је половином новембра 2012. го-
дине, а рекламни простор на РТС-у је од оснивања закупљи-
вала преко агенције Media Pool. Према јавно објављеним по-
дацима на интернет порталу Агенције за привредне регистре, 
агенциија Second је, са 2 запослена радника, у периоду од ос-
нивања до 31.12.2014. године остварила пословне приходе у 
износу од 378.477.000,00 динара. Иако је, према јавно објавље-
ним билансима, агенција Second остваривала одличне пословне 
резултате, 16. новембра 2015. године је избрисана из регистра 
Агенције за привредне регистре.

19 http://www.javno.rs/istrazivanja/oglasavanje-kao-privatni-posao-vlasti.
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И у 2015. години је настављен тренд да маркетиншке аген-
ције остварују све веће приходе на штету РТС-а, а самим тим 
јача и могућност да се преко маркетиншких агенција које су 
под директном контролом странака на власти врши политички 
утицај на уређивачку политику јавног медијског сервиса. Ос-
новано се поставља питање у којој мери је овакав маркетинш-
ки концепт РТС-а одржив и чему служи служба за маркетинг 
која из године у годину остварује све мање приходе од директ-
не продаје.

Продукција телевизијских серија

У истраживању Топличког центра за демократију и људ-
ска права, које се односило на период 01.01.2012 – 31.12.2013. 
године, утврђено је да РТС нема јасне процедуре и критерију-
ме на основу којих закључује финансијске и пословне аран-
жмане приликом производње телевизијских серија. Јавности 
није познато на који начин се доносе одлуке о продукцијама и 
копродукцијама, на који начин се фокусирају теме, одлучује о 
синопсисима и сценаријима који ће бити подржани, уговарају 
финансијски аспекти.

Од тада до данас се ништа суштински битно није проме-
нило, а да није једног свежег и битно другачијег примера, за 
који није једноставно утврдити да ли представља изузетак или 
почетак нове праксе, закључцима изведеним на основу прет-
ходног истраживања не би се имало шта додати ни одузети. 
Реч је о реализацији серије „Крунисање Стефана Првовенча-
ног: Прва немањићка краљевина“ која је, према најавама које 
долазе из РТС-а, један од најзначајнијих подухвата ове куће 
још од друге половине осамдесетих година прошлог века, када 
је снимљена серија „Вук Караџић“.

Према доступним подацима, РТС је активности везане 
за раеализацију серије „Крунисање Стефана Првовенчаног: 
Прва немањићка краљевина“ започео у току 2015. године. 
Јавни медијски сервис је овом приликом одступио од своје 
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уходане праксе на овом пољу и путем јавног конкурса дошао 
до сценарија. Јавни конкурс за сценарио драмско – игране се-
рије од 12 епизода „Крунисање Стефана Првовенчаног: Прва 
немањићка краљевина“, расписан је 05.09.2015. године и обја-
вљен на сајту РТС-а.

Јавним конкурсом су прецизно дефинисане процедуре и 
рокови, утврђено је да ће о приспелим сценаријима одлучи-
вати жири сачињен од угледних стручњака, назначено је да је 
конкурс наградног карактера, утврђен износ награде у висини 
од 500.000,00 динара20.

Занимљиво је направити паралелу са серијом „Равна 
Гора“21, која је пример нетранспарентности и недостатка било 
каквих видљивих процедура у реализацији једне телевизијс-
ке серије у којој учествује јавни медијски сервис. Не улазећи 
у друге аспекте, који би на несумњив начин потврдили тезу 
да нетранспарентност има своју цену коју плаћају грађани, на 
овом месту поредимо цену сценарија по епизоди за ове две се-
рије. Тако је Уговором број 04164 од 25.06.2012. године, који 
су закључили РТС и Contrast Studios, утврђено да ће цена пи-
сања сценарија по епизоди износити 2.300,00 евра, док је цена 
сценарија за серију „Крунисање Стефана Првовенчаног: Прва 
немањићка краљевина“ износила приближно 340,00 евра по 
епизоди. Дакле, 7 пута више новца за сценарио који је напи-
сао Радош Бајић, у односу на сценарио који је написао Гордан 
Михић.

РТС је 15.03.2016. године објавио да је изабран сценарио 
за серију „Крунисање Стефана Првовенчаног: Прва немањићка 
краљевина“. Жири у саставу: Милан Влајчић – критичар, Го-
ран Марковић – редитељ и сценариста и Смиља Марјановић 
Душанић – историчар, донео је одлуку да је најбољи сценарио 
Јавног анонимног конкурса, који је расписала Јавна медијска 

20 http://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2015/03/10/6769997/Konkurs
%20za%20seriju%20o%20Nemanjicima.pdf.

21 http://www.nadzor.org.rs/pdf/Nase%20pravo%20da%20znamo%20sve.pdf, 
стране 43–46.
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установа Радио-телевизија Србије за сценарио драмско-игране 
телевизијске серије од 12 епизода „Крунисање Стефана Прво-
венчаног: Прва немањићка краљевина“, сценарио предат под 
шифром „Снови“.22 Сценарио под шифром „Снови“, изабран 
на анонимном конкурсу РТС-а за драмско-играну телевизијску 
серију „Крунисање Стефана Првовенчаног: Прва немањићка 
краљевина“, написао је Гордан Михић. Предвиђено је да сни-
мање серије треба да почне до краја године, а емитовање у је-
сен 2017. када се обележава јубилеј крунисања Стефана Прво-
венчаног.23

РТС је у наставку реализације овог овог пројекта, 11. јула 
2016. године, расписао Јавни позив за избор извршног проду-
цента ове игране серије, да би већ 5. августа 2016. године било 
објављено да је стручна комисија је у просторијама Радио-те-
левизије Србије обавила отварање тендерских понуда за из-
вршну продукцију домаће серије „Крунисање Стефана Прво-
венчаног: Прва немањићка краљевина“.

Комисију која је отварала понуде чинили су: Марко Нова-
ковић, одговорни уредник драмског и серијског програма РТС-
а и председник комисије, као и чланови комисије – Мишко 
Милојевић, заменик главног и одговорног уредника Културно-
уметничког програма РТС-а, Владана Васић из правне службе 
РТС-а, Катарина Голубовић из службе за финансије РТС-а и 
Божана Стевић Јевтић, секретарка конкурса.

На адресу РТС-а до 31. јула 2016. године, до када је био рок 
за пријаве, стигло је шест понуда фирми које су конкурисале 
за јавни позив за извршног продуцента. Пријаве су послале 
„Emotion Production“, „Contrast Studios“, „Еyе to Еyе“, „Кошутњак 
филм“, „Vision Team“ и „Cine Planet“, све са седиштем у Београду.

Комисија је констатовала да су све пријаве садржале реле-
вантну документацију неопходну да би конкурс био успешно 

22 http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/8/kultura/2245448/izabran-scenario-
za-seriju-o-nemanjicima.html.

23 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2247162/gordan-mihic-
autor-scenarija-za-seriju-o-nemanjicima.html.
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обављен. Понуђачи су обавештени да је потребно да у наред-
ном периоду доставе своје елаборате, након чега ће бити доне-
та коначна одлука о томе која ће продукцијска кућа, у сарадњи 
са РТС-ом, реализовати пројекат. Назначено је да би снимање 
серије требало да почне до краја године, а емитовање у јесен 
2017. године, у години када се обележава јубилеј крунисања 
Стефана Првовенчаног.24

Ово је пример који у многим елементима указује како би 
требало да изгедају процеси везани за ступање РТС-а у раз-
не врсте уговорних односа, а пре свега оних који се односе на 
креирање и прибављање разнородних програмских садржаја. 
На жалост, пракса јавног медијског сервиса је битно другачија, 
оптерећена дугогодишњом традицијом нетранспарентности и 
изостанка било каквих видљивих, јасних и унапред познатих 
процедура којима се долази до тема, синопсиса и сценарија за 
телевизијске серије. Примери за такво поступање РТС-а су, из-
међу осталих, и серије „Чизмаши“ и „Комшије“.

Топлички центар за демократију и људска права је од РТС 
тражио све уговоре о продукцији и копродукцији у 2015. годи-
ни. РТС је доставио два уговора о извршној продукцији за сни-
мање телевизијских серија „Чизмаши“ и „Комшије“ и уговор о 
уступању права на емитовање прве сезоне емисије „Ја то могу“.

Извршни продуцент серије „Чизмаши“ је продукцијска 
кућа Еyе то Еyе. Уговором број 04104 од 17.03.2015. године, де-
финисано је да је обавеза Eye to Eye да произведе ТВ серију „Чи-
змаши“ која се састоји од 12 епизода, свака епизода у трајању 
од 50 до 55 минута. Сценарио за серију је написао Ђорђе Ми-
лосављевић према роману „Чизмаши“ академака Драгосла-
ва Михајловића. Чланом 3 уговора дефинисао је да извршни 
продуцент може ангажовати запослене у РТС-у за потребе ре-
ализације ТВ серије (продукционо-производно особље) искљу-
чиво по претходно прибављеној сагласности РТС-а у писаној 
форми.

24 http://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/401/film-i-tv/2409771/sest-
ponuda-za-izvrsnu-produkciju-serije-o-nemanjicima.html.
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Ово је веома важан детаљ, нарочито у контексту раније 
праксе РТС-а да приликом утврђивања удела јавног медијског 
сервиса у трошковима копродукција и других уговорних одно-
са не рачуна ангажовање сопствениих људских ресурса као тро-
шак, чиме је значајно умањивао проценат сопственог учешћа у 
реализацији телевизијских серија. Оваква пракса утврђена је 
и од стране Државне ревизорске институције, који је у свом 
извештају за 2012. годину установио да РТС није укључивао 
трошкове примања запослених, трошкове материјала, аморти-
зације и друге трошкове у укупну цену трошкова производње 
телевизијских серија, чиме је значајно умањио проценат свог 
учешћа у заједничким пројектима.

Уговором је дефинисан временски план производње тв 
серије и укупан износ трошкова у износу од 954.000,60 евра 
без обрачунатог ПДВ-а. РТС и извршни продуцент Eye to Eye 
су 29.09.2015. године закључили Анекс уговора о извршној 
продукцији тв серије број 04104, у којем су се сагласили да су 
укупни трошкови телевизијске серије „Чизмаши“ увећани за 
45.000,00 евра. РТС је преузео обавезу да увећан износ уплати 
до краја године, а извршни продуцент је дужан да од снимље-
ног материјала тв серије произведе и играни филм у трајању од 
90 до 150 минута.

Извршни продуцент серије „Комшије“ била је продуцент-
ска кућа Vision Team. Уговором је дефинисано да Vision Team 
има обавезу да произведе тв серију „Комшије“ која се састоји 
од 25 епизода у трајању од 40 до 45 минута. И овде је, као и 
у претходном уговору, у члану 3. дефинисао да извршни про-
дуцент може ангажовати запослене у РТС-у, а за потребе реа-
лизације ТВ серије (продукционо-производно особље) искљу-
чиво по претходно прибављеној сагласности РТС-а у писаној 
форми. Уговором је дефинисан временски план производње тв 
серије и укупан износ трошкова у износу од 797.500,00 евра 
нето (без обрачунатог ПДВ-а), што по епизоди износи 31.900,00 
евра – нето.

Из доступних домумената, које смо добили од РТС-а, 
видљиве су велике разлике у цени производње различитих 
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телевизијских серија. Неспорно је да цена различитих серија 
не може бити иста, често неће бити ни слична, али је нејас-
но на основу којих параметара се цене формирају, како се 
оне утврђују, који су елементи који улазе у цену, да ли су они 
идентични у идентичним ситуацијама. Јавни медијски сервис, 
базиран на принципима транспарентности, финансијске и 
програмске одговорности, морао би да омогући приступ свим 
битним елементима који утичу на формирање цене и одлучи-
вање свим заинтересованим субјектима.

Табела 6. Трошкови производње телевизијских серија

Серија Жанр Цена (ЕУР) Број епизода Цена по епизоди (ЕУР)

1. Равна гора Драма 1. 269.170,00 10 126. 917,00

2. Чизмаши Драма 1.189.800,00 12 99.150,00

3. Комшије Комедија 797.500,00 25 31.900,00

Независне продукције

Законом о јавним медијским сервисима прописана је оба-
веза РТС-а да обезбеди најмање 10% годишњег програмског 
времена или најмање 10% годишњег програмског буџета за 
садржаје произведене од стране независних продукција. Износ 
средстава која се опредељују за откуп програмских садржаја 
независних продукција утврђује се годишњим Финансијским 
планом, у складу са правилима прописаним Правилником о 
финансијском пословању РТС-а од 11. фебруара 2015. године.

Програмски садржаји независних радио и телевизијских 
продукција бирају се на основу јавног конкурса, који РТС 
спроводи једном годишње. Јавни конкурси се објављују на 
сајту РТС-а.

Топлички центар за демокртију и људска права је у истра-
живању рада РТС-а у 2012. и 2013. години дошао до следећих 
закључака:
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„Конкурси за избор независних продукција нису тематски 
структурисани, па је самим тим готово немогуће упоређивати 
приспеле понуде. Овакав приступ указује одсуство било как-
вог уређивачког концепта у овој области. Ово, разуме се, није 
ни најмање случајно, већ представља модел који отвара могућ-
ност потпуно паушалног одлучивања о избору и пратећим по-
словним аранжманима.

Као пример, наводимо део текста јавног конкурса за избор 
независних продукција од 14.11.2013. године, у коме је експли-
цитно наведено да се продкукција односи на „радио и телеви-
зијске емисије информативног, школског, културног, уметнич-
ког, образовног, верског, дечијег, забавног и спортског садржаја, 
затим садржаја посвећеног националним мањинама, етничким 
групама, као и других садржаја којима се обезбеђују права и 
интересовања грађана“. Дакле, може све и може о свему!

Критеријуми на основу којих се спроводе конкурси за из-
бор независних продукција нису познати нити видљиви. Непо-
зната су и мерила за оцењивање приспелих понуда независних 
продукција. Суштински, ово је зона потпуне нетранспарентно-
сти и дискреционог одлучивања, чиме се отвара огроман прос-
тор за злоупотребе.

Такође су нејасни и неуједначени критеријуми на осно-
ву којих се уговарају накнаде. Са неким независним продук-
цијама накнаде се уговарају у новцу, са другима у рекламним 
секундама, а примењује се и комбинација ова два модела. Уз 
то, треба имати у виду и закључак Савета за борбу против ко-
рупције изнет у Извештају о власничкој структури и контроли 
медија у Србији из фебруара 2015. године, да је цена рекламних 
секунди веома растегљива категорија у пословању РТС-а, јер 
за различите клијенте важе различите цене“.25

Протекао је довољан временски период да би се прецизно 
могло утврдити у ком правцу се крећу ствари у овој области. 
Једина новина коју је РТС урадио у годинама након претходног 

25 http://www.nadzor.org.rs/pdf/Nase%20pravo%20da%20znamo%20sve.pdf, 
страна 42.
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истраживања, јесте доношење Правилника о критеријумима и 
начину одабира програмских садржаја европских независних 
продукција Јавне медијске установе Радио телевизије Србије.26 
Правилник је донет 26.11.2014. године, а објављен на сајту 
РТС-а у току 2015. године. Објављивањем Правилника јавно-
сти је омогућено да стекне делимичан увид у процес избора не-
зависних продукција. Правилником је дефинисано да генерал-
ни директор одлучује о избору програмских садржаја и откупу 
права независних продукција, после спроведеног конкурса и 
узимајући у обзир образложен предлог Комисије за одабир 
програмских садржаја, који укључује и мишљења главних и 
одговорних уредника програма. Комисију именује генерални 
директор који, решењем, утврђује програмске и економске 
смернице за одабир програмских садржаја.

Занимљиво је да су у Правилнику критеријуме за избор 
програмских садржаја поменути штуро и недоречено, у члану 
9. који дословно гласи: „Комисија приспео материјал разврс-
тава по жанру, уметничко-естетским и материјално-финан-
сијским кртеријумима“. Имајући у виду да је ово одредба више 
формланог и административног него суштинског карактера, 
јасно је да и даље не постоје јасна, унапред позната и предви-
дива мерила на основу којих се врши избор програма незави-
сних продукција. Но, ако је већ Правилником предвиђено да се 
одлука о избору програма независних продукција доноси без 
јавно познатих критеријума, онда би минимум пристојности 
налагао да се образложени предлози комисије морају јавно 
објавити на сајту РТС-а. Поред тога, РТС би морао да објави 
и ко су чланови комисије и које су њихове рефернеце које их 
препоручују за овај одговоран посао који се, у случају јавног 
медијског сервиса, још увек обавља иза кулиса.

На сајту РТС-а се објављује списак изабраних програма 
независних продукција. На основу тог списка грађани не могу 

26 http://www.rts.rs/upload/storyBoxFileData/2015/03/10/7230254/Pravilnik%
20o%20nacinu%20odabira%20prog%20ENP.pdf.
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сазнати ком жанру припада изабрани програм и колико он ко-
шта. Такође се не зна колико независних продукција је конку-
рисало својим програмима и да ли је уопште овај конкурс имао 
такмичарски карактер.

Топлички центар за демократију и људска права је од РТС-
а тражио уговоре са свим независним продукцијама у 2015. го-
дини. РТС је у тој години закључио 59 уговора са независним 
продукцијама, од којих нам је достављено 10. Дакле, дозвољен 
је увид у свега 17% уговора, док је остатак од 83% склопљених 
уговора, плаћених буџетским средствима, остао недоступан јав-
ности. Уговори који су нам достављени склопљени су за следеће 
програмске садржаје и са следећим независним продукцијама: 
Клиника вет (Workshop Media), ТВ мрежа (Продукцијска гру-
па Мрежа), Моја лепа Србија (Specialis), Гастрономад (Advance 
Media), Време је за бебе (НИРА), Забавник (Deep Blue), Лов и 
риболов (Jovan Production), Космо-Беч (Продукција КОСМО), 
Хроника Славоније, Барање и Западног Срема (Заједничко веће 
општина Вуковар), Потрошачки саветник (Mosebo).

На основу увида у уговоре које нам је РТС доставио, не-
спорно је да се у односу на истраживање Топличког центра 
за демократију и људска права које се односило на 2012. и 
2013. годину, у овој области готово ништа није променило. И 
даље су нејасни и неуједначени критеријуми на основу којих 
се утврђују накнаде за независне продукције. Настављена је 
и стара пракса по којој средство плаћања могу бити динари, 
еври или секунде, односно огласни простор РТС-а. Важно је 
напоменути да се, уколико су секунде средство плаћања, ства-
ри додатно компликују, јер је нејасно колика је цена секунде, 
у ком тачно термину ће бити приказивана емисија и колико 
секунди ће бити искоришћено за ЕПП. Уговорима са незави-
сним продукцијама предвиђено је да ће РТС маркетинг саглас-
но месечном извештају о реализованом емитовању ЕПП-а и 
Извештаја из мониторинга којим располаже маркетинг РТС-
а, испостављати фактуре за претходни месец, у за то законом 
предвиђеном року.
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Табела 7. Цене емитовања програма
независних продукција у 2015. години

Назив емисије и
независне продукције

Број
емисија

Трајање
емисије

Материјално финансијска
вредност по емисији

Клиника вет
(Work shop Media) 52 30 минута 166 секунди x 2 емитовања

ТВ мрежа (Продукцијска
група Мрежа) 52 25 минута 135.000,00 динара

Моја лепа Србија (Specialis) 52 30 минута 180 секунди x 2 емитовања

Гастрономад
(Advance Media) 52 15 минута 130 секунди, индиректан

маркетинг за 5 производа

Време је за бебе (НИРА) 13 33–36 минута 5.800,00 евра

Забавник (Deep Blue) 200 10 минута 75 секунди

Лов и риболов
(Jovan Production) 30 минута 180 секунди x 2 емитовања

Космо-Беч
(Продукција КОСМО) 12 30 минута

Рекламни спотови до
150 секунди и in/out

билборди до 28 секунди

Хроника Славоније, Барање
и Западног Срема
(Заједничко веће

општина Вуковар)

24 30 минута Није уговорена накнада

Потрошачки саветник 
(Mosebo) 30 27 минута 166 секунди x 2 емитовања

Све у свему, цео концепт независних продукција на јавном 
медијском сервису остаје за јавност једначина са мноштвом не-
познатих. Финансијски параметри су нејасни, неуједначени и 
растегљиви, а избор програма се врши далеко од очију јавно-
сти, уз непознате и нетранспарентне критеријуме, без могућ-
ности увида у то да ли смо за утрошени новац могли добити 
боље, квалитетније и адекватније програмске садржаје.
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РТС: куда и с ким даље

Пут до одговорног, транспарентног, финансијски консоли-
дованог и програмски избалансираног јавног медијског серви-
са, у случају РТС-а је веома дуг и реверзибилан. Када год се 
појаве околности које указују да се иде ка бољем, веома брзо 
на видело избију и оне које цео процес враћају на горе. Чак и 
оно за шта је од ресурса потребна једино воља, попут транспа-
рентности рада и управљања, веома лако уступа место тајно-
витости и традиционалној склоности одговорних ка прикри-
вању и забашуривању.

РТС се може посматрати као талац друштвених и поли-
тичких процеса типичних за неконсолидовано друштво и не-
дозрелу демократију, али и као добровољни саучесник поли-
тичких и друштвених елита које активно доприносе разградњи 
друштвеног и политичког система. У том смислу, одговорност 
јавног медијског сервиса је огромна и по много чему превази-
лази његове садашње капацитете.

Од способности РТС-а да одговори не само својој закон-
ској улози, која се, поједностављено, своди на информисање, 
образовање и забављање гледалаца, већ превасходно оној 
друштвеној и моралној, која га обавезује на освајање нових 
поља слободе, кључно ће зависити будућност друштва, државе 
и сваког појединачног грађанина.

У свету који се убрзано усложњава и мења и у којем се 
тешко сналазе и паметни и образовани, РТС мора на себе пре-
узети одговоран и амбициозан задатак да својим гледаоцима 
пружи јасне, објективне и професионалне садржаје, који ће им 
помоћи да што безболније прођу кроз лавиринте стварности.

То, разуме се, неће бити могуће уколико се Управни од-
бор претвара у пропагандни штаб власти, ко год је вршио, 
или у казнену експедицију задужену за дисциплиновање непо-
слушних и некооперативних новинара и уредника. Неће бити 
могуће ни уколико финансијска стабилност јавног медијског 
сервиса зависи од добре воље шефова извршне власти. Неће 
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бити могуће ни уколико финансијска одговорност у свим сег-
ментима потрошње не постане правило, а не изузетак. Неће 
бити могуће ни уколико не буде успостављена снажна и дина-
мична спона између управљачких структура РТС-а и заинте-
ресоване јавности. Неће бити могуће све док РТС и они који 
њиме руководе не препознају грађане не како неког или нешто 
од чега треба зазирати, већ као јединог правог савезника који 
ће допринети да јавни медијски сервис буде снажнији, незави-
снији, квалитетнији и отпорнији на притиске, одакле год до-
лазили.

На таквом РТС-у треба радити и за такав РТС се вреди 
борити. То је задатак за људе из самог РТС-а, али и за надлеж-
не институције, стручну и заинтересовану јавност, грађане. 
Посао, разуме се, неће бити лак, нити ће отпори изнутра и са 
разних страна бити слаби. Напротив.

На крају, оно што никако не би ваљало сметати са ума је 
извесност да ће Србија бити онолико добра и слободна колико 
је добар и слободан РТС, и онолико лоша и поданичка колико 
је лош и поданички РТС. Ово је једначина у којој нема непоз-
натих.



Слободан Г. Марковић1

Неконсолидована демократија,
слобода медија у Србији и схватање

и место јавног сервиса

Успон либералних демократија у некадашњим земљама 
реалсоцијализма и централној Европи током 1990-их створио 
је привид да је релативно лако постићи ниво консолидоване 
демократије у којој постоји владавина права. Оваква врста де-
мократије подразумева слободу медија, слободне и фер изборе 
и назависно судство, као три основна елемента која разликују 
ову демократију од нелибералне. У нелибералној демократији 
могу постојати редовни избори с општим бирачким правом, 
али уколико нису задовољени горњи услови то остаје само из-
борна демократија.

Ралф Дарендорф је 1990, у Разматрањима о револуцији у 
Европи препоручио пољском пријатељу немачки послератни 
модел социјалне тржишне економије. Али, одмах је упозорио: 
„За формални процес уставне реформе потребно је барем шест 
месеци. За опште осећање да се ствари крећу као резултат еко-
номске реформе мало је вероватно да ће се проширити пре ис-
тека шест година. Трећи услов пута у слободу је обезбеђивање 
друштвених услова који преображавају устав и економију од 
установа које су само за ведре временске прилике у установе 
које су за све временске прилике, које могу да издрже олује из-
азване унутар и изван, а шездесет година једва да је довољно да 
се поставе ове основе.“2

Када се овај рецепт примени на Србију стави стоје при-
лично лоше. Демократским властима произашлим из петоок-

1 Аутор је редовни професор Факултета политичких наука у Београду.
2  Ralf Darendorf, Reflections on the Revolution in Europe (London: Chatto and 

Windus, 1990), pp. 92–93.
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тобарске изборне револуције није било потребно шест месеци, 
већ шест година да донесу нови устав, па и онда путем рефе-
рендума који је успешно окончан тако што су сопствени др-
жављани, албанске националности с Косова, избрисани из би-
рачког списка од стране владе која је истрајавала на томе да су 
Косово и Метохија саставни део Србије. Тако су писци Устава 
етнификацијом бирачког списка дошли до новог устава десет 
пута спорије него што би се то очекивало од једне транзиционе 
земље. Аналогно Дарендорфовој формули испало би да је, у 
српским условима, потребно шесто година да би се дошло до 
снажних установа.

Колико су уставни пореци у Србији и Југославији били 
крхки најбоље је сведочанство да је од усвајања првог српског 
устава 1835, закључно с последњим из 2006, укупно усвојено 
у Србији и Југославији 16 устава и уставних закона. То значи 
да су устави у просеку трајали непуник једанаест година.3 До-
вољно је упоредити овај податак с Уставом САД који постоји 
преко двеста година да би се стекао утисак неконсолидовано-
сти не само демократије, већ и државе када је у питању Србија, 
укључујући и период њеног југословенског искуства.

За либералну демократију постоје и одређени предуслови, 
а они су постојање широке средње класе која верује у слободе 
појединца, и уставни оквир који обезбеђују демократске про-
цедуре. Други састојак релативно је лако постићи, мада се и 
он, у српским условима, показао и показује се као више него 
сложен. Први изгледа да зависи, у великој мери, од историје. 
Оне земље које су имале историју борбе различитих друштве-
них, верских, родних и трговачких група за слободу, имају 
историјско наслеђе на коме темеље садашњи либерализам. Ли-

3 У ΧΙΧ веку усвојено је пет устава и уставних закона: Устави Кнежевине 
Србије из 1835. и 1838, уставна реформа књаза Михаила, Устав из 1869. 
и Устав из 1888. У XX веку усвојено је девет устава: устави Краљевине 
Србије из 1901. и 1903, устави Краљевије СХС/Југославије из 1921. и 
1931. Устав ФНРЈ из 1946, и Уставни закон ФНРЈ из 1953, устави СФРЈ 
из 1963. и 1974. и Устав СРЈ из 1992. Коначно јаш два устава су усвојена 
почетком ΧΧΙ века: Уставна повеља Државне заједнице Србија и Црна 
Гора 2003, и Устав Србије из 2006.
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берална демократија је британска ствар која је најбоље успела 
у Америци. Одатле се проширила даље, али углавном по за-
падном свету. Фарид Закарија (Fareed Zakaria) је написао есеј 
о краткој историји слободе у коме је навео и разлог зашто је 
либерална демократија превасходно западна творевина: „Раз-
лог је јасан: сва западна друштва делила су историју која је, 
упркос свим варијацијама, уобличила изградњу конституци-
оналне либералне традиције.“ Закарија је приметио да је овај 
закључак прилично обесхрабрујући: „Он указује на то да било 
која земља која се нада да ће постати либерална демократија 
вероватно треба да се пресели на Запад. И без сумње, бити део 
Запада, чак и његове периферије је политичка предност.“ Он 
се осврнуо и на Балкан на коме Словенија и Хрватска „које 
упадају са западне стране линије деобе Исток-Запад напредују 
добро, док Србија и Албанија (на истоку) имају много пробле-
матичнију транзицију.“4 Осим што је Закарија био преоптими-
стичан у случају Хрватске, остали део описа, и више од једне 
деценије касније, делује прилично тачан.

Једина утеха за земље западног Балкана била би да би не-
како могле да се угурају у периферију Запада. Оно што их од 
ове периферије одваја је закаснела и непотпуна модерниза-
ција која се, и таква крхка, одиграла у условима комунистичке 
диктатуре. У случају бивше Југосавије грађани нису искусили 
слободне изборе од 1927. па до првих демократских избора, а 
такви су у Србији могли да се одрже тек после 2000. године. То 
значи да на првим демократским изборима, практично нико 
од гласача из 1927. није био жив. Зато су историјски периоди 
српске демократије (1888–1894, 1903–1929) значајни као део 
стремљења у остваривању слобода, али немају кључан значај. 
На ове историјске примере поборници слободе у Србији могу 
с поносом да се позивају, али они немају практично дејство.

Додатни проблем у земљама западног Балкана је посткон-
фликтан, а у многим случајевима и буквално послератан ок-
вир који произилази из Ратова за југословенско наслеђе током 

4 Fareed Zakaria, The Future of Freedom. Illeberal democracy at home and abroad 
(New York and London: W. W. Norton and Company, 2003), p. 51–52.
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деведесетих година. Уместо традиција либерлне демократије 
историја је земљама западног Балкана даровала непосредну 
прошлост националистичких страсти које су експлодирале у 
периоду деведесетих година, а остале као неугашена буктиња 
у овим друштвима после 2000. године. Та буктиња је била и 
остала још запаљивија у околностима недовршене државности 
у Босни и Херцеговини и на Косову.

Крајем 2000. у свим земљама западног Балкана по први 
пут су биле на власти демократски изабране владе. Чинило се 
да ће све ове земље кренути путем либералне демократије, али 
то се није догодило ни петнаест година касније. Изузев Слове-
није ниједна земља настала из бивше Југославије није била ни 
близу стандарда либералне демократије 2015.

Од свих праметара демократизације једног друштва које 
мери америчка невладина организација Фридом хаус Србија 
стоји најгоре у областима независности медија и независности 
судства. Ова организација мери слободу у земљама у транзи-
цији у централној и источној Европи оценама од 1 до 7 у свом 
годишњем издању Државе у транзицији. Оцена 1 у овом из-
вештају је оцена за савршену демократију, а све демократије 
оцењене до 3 сматрају се за консолидоване, од 3 до 4 је полу-
консолидована демократија, а затим следи серија поредака до 
оцене 7 (4,00–4,99 – транзициони или хибридни режими; 5.00–
5.99 – полуконсолидовани ауторитарни режими; 6.00–7,00 кон-
солидовани ауторитарни режими) која представља потпуно 
недемократско друштво, односно оно што се у политичким ну-
акама назива тоталитарно друштво. Ради сналажења Норвеш-
ка би била блиска оцени 1, а Северна Кореја оцени 7. Године 
се односе на годину штампања извештаја и покривају заправо 
претходну календарску годину. За 2015. календарску годину 
Србија је са скором медијских слобода од 4.5 значајно испод 
минимума за неконсолидовану деморкатију који износи 3.99, 
и, по овој оцени не спада чак ни у неконсолидоване демокра-
тије већ у хибридне режиме. При свему томе од 2007. до 2016. 
оцена независности медија непрекидно у Србији пада.
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Оцена независности медија у Србији

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.50 3.75 3,75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.50

У анализи која се односи на 2015. годину о независности 
медија у Србији стоји: „Слобода говора и назвисност медија 
су наставили да пропадају током 2015. Док званичници владе, 
укључујући премијера Александра Вучића тврде да су медији 
потпуно слободни и да влада настоји да подигне медијске сло-
боде до нивоа који је присутан у западноевропским земљама, 
већина независних новинара тврди да је другачије.“5

Годишњи извештај Слобода новина за 2014. даје још су-
морнију слику: „Скор Србије пао је са 37 на 40 због све већег 
застрашивања новинара од стране владе и ограничавања њи-
ховог рада, као и због смањења разноликости медија после от-
казивања главних ток-шоуова.“6 Извештај за 2015. је још су-
морнији: „Током 2015, влада премијера Александра Вучића и с 
њим сврстани медији појачали су притисак да се истраживачке 
и критичке медијске организације прикажу као пропагандисти 
које подржавају странци који теже да нашкоде својој влади и 
да дестабилизују земљу. Аутоцензура је појава која се погор-
шава, а новинари су је приписали бригама изазаваним застра-
шивањем и економским притиском. Новинари су наставили да 
се сусрећу с претњама и физичким нападима.“7 За обе године 
Србија је сврстана у делимично слободне земље када су у пи-
тању медији.

У погледу развоја демократије на Балкану, довољно је 
сликовит наслов есеја Гордона Бардоша написаног за часопис 
World Affairs: „Балкан који се враћа уназад, који је банкроти-

5  Милош Дамњановић, „Serbia“, in Nations in Transit 2016
6 Freedom of the Press 2015, Freedom House, p. 15. https://freedomhouse.org/

sites/default/files/FOTP%202015%20Full%20Report.pdf
7  https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/serbia
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рао и који је рањив.“ Бардош је стање на Западном Балкану 
у лето 2016. описао на следећи начин: „Шест година заредом 
издања Нације у транизицији (Nations in Transit) Фридом ха-
уса бележе враћање уназад на Балкану. Индекс прецепције 
корупције Танспаренси интернешенела за 2016. наводи Ал-
банију, Босну и Херцеговину и Косово као најкорумпираније 
земље у Европи (ако се изузму бивше совјетске републике). 
Босна и Косово обезбеђују више добровољаца џихадиста по 
глави становника од иједне државе у Европи... У Србији но-
винари се жале да је било више медијских слобода под Мило-
шевићем него сада...“8

У свим теоријским радовима о Европској унији сматра 
се да је њена трансформативна моћ, односно способност да 
утиче да се установе земље кандидата унапреде и ускладе 
с високим мерилима владавине права и развијене тржиш-
не економије, највећа у периоду преговора по поглављима. 
Проблем је што су ови преговори почели у време када је Ев-
ропску унију погодио талас популизма појачан мигрантском 
кризом и ефектима светске економске кризе. Као последица 
тога земље чланице нису посебно инсистирале на мерилима 
ЕУ када су у питању земље Западног Балкана. Карактеристи-
чне су 2014–2016. година. Црна Гора преговара по поглављи-
ма за чланство у Европској унији од 22. јуна 2012, а Србија 
од 21. јануара 2014, али у оба случаја преговори не доводе до 
повећања медијских слобода и владавине права, у Србији се 
дешава управо супротан процес. Иако општи ниво демокра-
тије опада поглавља се све више отварају, делимично и услед 
страха ЕУ да би Русија могла да снажније продре у регион 
Западног Балкана. У случају Србије сарадња српских власти у 
преговорима с Приштином се показала као довољан уступак 
Бриселу да отвара нова поглавља.

8 Gordon N. Bardos, „The Balkans: Backsliding, Bankrupt, and Vulnerable“, 
August 3, 2016, http://www.worldaffairsjournal.org/article/balkans-backslid-
ing-bankrupt-and-vulnerable
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Србија
категорија

Црна Гора

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

4.00 4.00 4.25 4.25 независност
медија 4.25 4.25 4.25 4.50

4.50 4.50 4.50 4.50 независност
судства 4.00 4.00 4.00 4.00

3.25 3.25 3.25 3.25 изборни
процес 3.25 3.50 3.50 3.50

2.25 2.25 2.25 2.25 грађанско
друштво 2.75 2.75 2.75 2.75

3.75 3.75 3.75 4.00
демократска
владавина у 

држави
4.25 4.25 4.25 4.25

3.75 3.75 3.75 4.00
демок. владавина

на локалном 
нивоу

3.25 3.25 3.25 3.50

3.64 3.64 3.68 3.75 просечна оцена
демократије 3.82 3.86 3.89 3.939

Слобода медија и неконсолидована демократија

Непостојање демократске политичке културе непосред-
но утиче на опсег и домете критичке мисли, а у оквиру тога и 
на могућност новинара да обављају свој посао. Грађанин се не 
ствара једном изборном револуцијом попут оне која се дого-
дила 2000. године у Србији. За грађанина је потребан активан 
и самосветан појединац који зна која су његова права и спре-
ман је да их брани. Цеолокупан образовни систем, владајућа 
партијска идеологија, политички монизам и промоција култа 
личности вође деловали су заједно од 1945. управо на томе да 
се овакав грађанин никада не створи.

9 Табела је израђена према годишњим извештајима Фридом хауса Државе 
у транзицији (Nations in Transit).
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Од титоизма надаље постоји обичај да се државни и пар-
тијски челник поистовећује с државом. Владар је једнако држа-
ва. Или како је то било уобичајно рећи до 1980: Тито је једнако 
партија, партија је једнако држава. Следствено томе напад на, 
па чак и умерена критика, владара је напад на државу, непатри-
отизам, рад за стране интересе. И напад на владајућу странку 
је то исто. Овај модел опстао је и током деведесетих година, 
а само је делимично ублажен после 2000. када га је диктатуру 
заменила партократија, а овакав образац је обновљен 2012. Део 
новинара непосредно учествује у промоцији оваквог модела.

Непостојање независног судства појачава ефекте непо-
стојања демократске политичке културе. Путем бесконачног 
одлагања решавања предмета и њиховог застаревања, ар-
биртрарим одлукама судова, и коришћењем тужилаштва као 
пуке трансмисије извршне власти ствара се правна несигур-
ност. У условима недемократске политичке културе најбоља 
заштита је партијска заштита, она штити грађанина далеко 
више од било ког суда у таквој држави.

Неодговорна и непрофесионална јавна управа тумачењи-
ма истих правних ствари на разлитиче начине, према потре-
би, и дискреционим овлашћењима уноси неизвесност. Све ово 
доводи до тога да новинари делују у друштву у коме су ниска 
политичка култура, правна несигурност, неизвесност и арби-
трарност власти свакодневица.

Јавни сервис Србије, његова улога и окружење
у коме делује

У условима неконсолидоване демократије новинари имају 
додатну одговорност, али и додатне отежавајуће околности 
које их онемогућавају у њиховом раду. У том контексту улога 
јавног сервиса је посебно важна. Она је професионална и вред-
носна. Цео концепт јавног сервиса настао је као реакција на 
искуство политичког ауторитаризма и тоталитаризма у Евро-
пи и свету између два светска рата и после њих. Јавни сервис је 
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замишљен као средство које се ставља друштву на располагање 
за развој критичке мисли и за ширење плурализма и човеко-
вих слобода. Разуме се да је такав концепт производ либерал-
не демократије и да је самим тим стран друштвима с ниском 
политичком културом. Друштва попут Србије која нису у ли-
бералној демократији, али нису ни недемократска, прихватају 
овакав концепт као полустрано тело, на исти начин као што 
(не)прихватају и либералну демократију.

Несумњиво је да је Јавни сервис Србије учинио у претход-
них десет година, односно од оснивања 2006, значајан искорак 
у промоцији толеранције, у увођењу професионалних стан-
дарда као и у афирмисању садржаја из културе и образовања. 
Он је успостављен само шест година по паду Милошевићеве 
диктатуре, и само седам година од окончању Ратова за југосло-
венско наслеђе. Зато је његов задатак вишеструк. У држави у 
којој су власти током деведесетих година, по потреби, подсти-
цале међуетничку и међуверску нетрпељивост, у којој је било 
легитимно прогањати политичке противнике, и у којој је др-
жава производила највећи део националног дохотка, остало је 
нелиберално наслеђе као збирна тековина титоизма и Мило-
шевићеве Србије. Током деведесетих година држава је иснтру-
ментализовала и део новинара за политичке у друге прогоне 
што је такође део суморног наслеђа које су власти Србије 2000. 
године наследиле.

Зато је толеранција коју је промовисао Јавни сервис Србије 
од посебног значаја. Из јавног дискурса нестао је језик мржње, 
клевета и нетолеранције. Јавни сервис се појавио упоредо с 
процесом таблоидизације новинарства који је досегао врху-
нац од 2012. надаље. Таблоидизацију прате бројна огрешења 
о професионалну етику новинарства. У таквим околностима 
толеранција је постала посебно важна. Зато је улога Јавног сер-
виса Србије постала додатно важна. На њему су, по први пут, 
систематски промовисане параолимпијске игре, пренета като-
личка миса у Нишу поводом годишњице Миланског едикта, 
интервјуисане трансродне особе. Верски програм РТС-а тако 
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је конципиран да активно промовише разумевање и толеран-
цију међу религијама у Србији, а програм из кулутре пружа 
на целовит начин слику о културним дешавањима у Србији, 
Европи и свету. Плурализам погледа, и критика друшвених то-
кова, можда је најпотпуније и изражен управо у програмима 
из културе. Посебно је важно да је у ери у којој све остале те-
левизије с националном фреквенцијом повлађују ниском укусу 
или промовишу тзв. ифнотејнмент Јавни сервис Србије увео 
посебан канал културе, касније РТС3. Важно је напоменути и 
да је други јавни сервис, односно РТВ, имао веома уравноте-
жен приступ политичким догађајима до смене руководства, да 
је обављао мисију критике друштва и да су његови програми 
на мањинским језицима добили посебне похвале европских 
колега.

РТС је вероватно једина телевизија с националном 
фреквенцијом у Србији која је успела да задржи све своје глав-
не информативне емисије без промене концепта, иако је било 
јасно да поједине од њих нису нимало по вољи владајућим 
странкама од 2012. надаље. Јавни сервис Србије је, уз Би-Би-
Си, у веома малој групи високо гледаних јавних сервиса у Ев-
ропи. Тако је РТС1 током 2016. од свих телевизија с национал-
ном фреквенцијом у Србији био најгледанији 342 од 365 дана, 
с просечним рејтингом 4,2, и уделом у гледаноти од 19,3%.10 
У многим европским земљама главни програм јавног севиса 
уопште није међу три најгеданија програма.

То да је РТС1 у ери таблоидизације и даље најгледанији 
упркос високим стандардима којих се држи представља изу-
зетно остварење. Није претерано оценити да је Србија дале-
ко пристојнија земља уз улогу коју је јавни сервис одиграо у 
претходних десет година. У ери таблоидизације Јавни сервис 

10 http://www.rts.rs/page/rts/sr/CIPA/story/171/istrazivanja/2600642/gledan-
ost-tv-programa-s-nacionalnom-pokrivenoscu-u-2016.html. Током 2015. 
РТС1 је био најгледанији 299 дана. http://www.rts.rs/page/rts/sr/CIPA/
story/171/istrazivanja/2163896/javni-medijski-servis-srbije-najraznovrsniji-
i-najgledaniji-tv-program-u-2015.html
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Србије је једна од ретких оаза озбиљности, професионалности 
и посвећености новинарском послу.

Упркос свим овим успесима постоје озбиљне примедбе на 
структуру информативног програма РТС-а, посебно када је у 
питању Други дневник. Да бих илустровао различит положај 
два јавна сервиса у Британији и Србији навешћу један свеж 
пример о раду Би-Би-Си-ја, односно упоредићу однос пре-
мијерке Британије и премијера Србије према сопственим јав-
ним сервисима.

Одговорност премијерке Британије пред јавношћу. 
Мала студија случаја: Териса Меј (Theresa May) и 
политичка уредница Би-Би-Си-ја

Посета британске премијерке Терисе Меј председнику 
САД Доналду Трампу (Donald Trump) 27. јануара 2017. била је 
догађај дана у свету и први међународни сусрет најмоћнијег 
човека света са страним државником. Посету је пратила рас-
права у Великој Британији како премијерка треба да се поста-
ви према новом председнику имајући у виду његове изјаве о 
женама и о муслиманима током председничке кампање. Сви су 
били свесни у Британији да један гаф може да поквари целу 
посету и да доведе у питање жарко жељену потврду посебног 
партнерства САД и Британије која је и била циљ посете, а ово 
партнерство добило је посебан значај због поступка изласка 
Британије из ЕУ. Оба лидера су на конференцији за штампу 
имала могућност да изаберу два новинара која ће им поста-
вити питање. Подразумевало се да ће Териса Меј дати реч но-
винарки Би-Би-Си-ја. Лора Кинсберг (Laura Kuenssberg), прва 
жена на месту политичког уредника Јавног сервиса Британије, 
одлучила је да постави тешка и више него непријатна питања 
председнику САД: „Господине председниче, рекли сте раније 
да тортура успева, хвалили сте Русију, рекли сте да ћете да за-
браните појединим муслиманима да долазе у Америку. Пред-
ложили сте да треба да буде казне за аботрус. Многим људима 
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у Британији све то звучи као уверења која позивају на узбуну. 
Шта кажете нашим гледаоцима код куће који су забринути не-
ким од ваших погледа и који су забринути што ви постајете 
вођа слободног света.“ Срећом по британско-америчке односе, 
Трамп се одмах нашалио и рекао „Шта, ово је био ваш избор 
питања. Оде ово партнерство.“11 Одмах после премијерке Бри-
таније, председник Трамп је веома озбиљно и с поштовањем 
одговорио на непријатна питања британске новинарке. Да пи-
тања Лоре Кинсберг нису баш најбоље примљена у Трамповом 
табору сазнало се већ истог дана у Дејли телеграфу. „Трампов 
одговор произвео је смех у сали – али неки гледаоци су кри-
тиковали питања новинарке Би-Би-Си-ја као ‘неваспитана.’“12

Териса Меј је свакако знала да ће питања новинарке Би-
Би-Си-ја бити непријатна. Радило се просто о томе да она није 
могла да ускрати јавном сервису право да постави какво год 
питање жели, па макар то покварило и целу посету. Би-Би-Си 
не само да није учинио ништа да олакша деликатан положај 
британске премијерке у Вашингтону, он га је отежао и у Лон-
дону. Објавио је на сам дан конференције за штампу текст под 
насловом „Упознајте људе који напуштају Трампову Америку. 
Када су рекли да ће напустити земљу ако Трамп постане пред-
седник САД, они се нису шалили.“13 У тексту су анализирани 
мотиви оних који су напустили или планирају да напусте САД 
због Трампове победе. Тиме је јавни сервис испунио своју дуж-
ност критичког односа према стварности.

11 „Mr. President, you said before that torture works, you praised Russia, you 
said you want to ban some Muslims from coming to America. You suggested 
there should be punishment for abortion. For many people in Britain those 
sound like alarming beliefs. What do you say to our viewers at home who 
are worried about some of your views and worried about you becoming the 
leader of the Free World.“http://www.bbc.com/news/38764979.

12 Adam Boult, „Laura Kuenssberg’s stern questioning of Donald Trump angers 
president’s supporters“, The Daily Telegraph, January 27, 2017. http://www.
telegraph.co.uk/news/2017/01/27/laura-kuenssbergs-stern-questioning-
donald-trump-angers-presidents/.

13 http://www.bbc.com/capital/story/20170123-meet-the-people-leaving-
trumps-america.
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Овим се ствар није завршила. Већ сутрадан Лора Кинсберг 
је критиковала и саму премијерку Британије: „Пре овог путо-
вања Териса Меј је обећала да ће бити искрена с америчким 
председником када се не слажу. Али, када је била присиљена да 
одговори на питање о контроверзној забрани за избеглице До-
налда Трампа, она је најпре избегла питање. По трећи пут упи-
тана рекла је само да је питање политике према избеглицама 
Сједињених Држава ствар САД... Даунинг Стрит је био веома 
задовољан посетом Вашингтону. Али премијерка се враћа рас-
прави поводом одбијања да изнесе свој став. Похваливши се да 
је врлина посебних односа у томе што пријатељи могу да буду 
искрени једни према другима ћутање Терисе Меј о извршној 
уредби председника Трампа подстаћи ће сумњу да заправо као 
млађи партнер, она није вољна да каже шта мисли.“14

Политичка уредница Би-Би-Си-ја остала је доследна у пи-
тањима и анализи. Никоме није пало напамет да њену критику 
доводи у питање. Њена критика је право Јавног сервиса Бри-
таније да постави свако питање политичарима које сматра за 
потребно. Понашање премијерке, пуно поштовања према соп-
ственом јавном сервису, део је политичке културе Велике Бри-
таније, културе која се, у разним аспектима, развија преко два 
века уназад.

Одговорност премијера пред Јавним сервисом Србије. 
Два „мала“ инцидента

Непотребно је рећи да је Србија далеко од овакве праксе. 
Опозиционе странке и низ аналитичара већ годинама упозо-
рава на неравноправну заступљеност различитих политичких 
опција на РТС-у, а посебно на ударни Други дневник. Разуме се 
да опозиционе странке сматрају свако појављивање премијера, 
и политичара владајуће странке, као страначку промоцију, док 
влада сматра сваки догађај коме присуствују премијер или ми-

14 http://www.bbc.com/news/uk-38784199.
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нистри као нешто што Јавни сервис треба обавезно да покрије. 
Истина је разуме се негде на средини, али проблем је настао 
2012. када је нова власт почела да интензивно производи до-
гађаје и да очекује да сваки од њих буде пропраћен. Уз то је 
ишла и једна новост. Из бројних наступа првог потпредседника 
владе, а затим премијера Србије, Александра Вучића, стекао се 
утисак да је он итимно уверен да Јавни сервис Србије предста-
вља легло његових противника. Или речено жаргоном Српске 
напредне странке да представља „жуту установу“. Више поку-
шаја новинара РТС-а да питају премијера нешто што му се „не 
свиђа“ завршили су се тирадама против Јавног сервиса Србије.

Овде ћу поменути само два карактеристична догађаја. Пре-
ма написима београдских медија навијачи су у Комбанк арени 
извиждали државни врх приликом отварања европског првен-
ства у ватерполу јануара 2016. Изнервиран због звиждања 
упућених државним функционерима премијер је ушао у дуел 
с новинарима оба јавна сервиса РТВ-а и РТС-а. Тако се 12. ја-
нуара 2016. десио следећи инцидент с новинарком РТС-а Ми-
лицом Јевтић која је на премијерово етикетирање новинарке 
другог јавног сервиса – РТВ-а с „они ваши“, рекла да не би тре-
бало да „етикетира колеге новинаре“ и да им се тако обраћа 
док раде свој посао. Следило је више тирада премијера од које 
издвајам једну: „Молим вас да сваки пут кад поставите питање 
само да ме пустите да ја одговорим вама на ваше питање. И 
ништа више. И немојте да одговарате уместо мене. То знам да 
РТС воли да ради, али само вас молим немојте то да радите и 
ништа више.“ На питање новинарке има ли доказе за то, од-
говорио је: „Нећу да пружам никакве доказе, ја само пружам 
одговоре. Као што ви нисте пружили ниједан доказ, осим што 
сте хтели још једанпут да покажете, и да се зна како сте и на 
који начин се понашате према влади.“15

У време одржавања Олимпијских игара у Бразилу, Јавни 
сервис је нападнут за превисоке дневнице. Касније, више нико 

15 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2171225/ja-se-obracam-
kako-zelim-vi-me-kritikujte-kako-vam-volja.html.
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није помињао ове тврдње, али су медији блиски владајућој 
странци недељама повлачили ово питање у кампањи против 
РТС-а. Премијер је 22. августа 2016. изјавио: „‘О некима на јав-
ном сервису ме је срамота и да говорим. Сви грађани их плаћају 
да би они ширили мржњу према појединцима или Влади само 
зато што не мислимо као они. Ја на РТС не идем већ четири до 
пет месеци и нећу ни да идем. Водите политику какву хоћете, 
осим што нам узимате стално све више пара’, објаснио је Вучић 
апелујући на јавни сервис да не забрани одговоре.“16

Две приче о два јавна сервиса, једног који модел и другог 
чији се новинари свакодневно боре да, и у тешким условима, 
одрже високе стандарде. У једном случају премијер моћне др-
жаве мора да се повинује непријатним питањима јавног серви-
са, у другом случају и блага критика је довољна за вишемесеч-
ни бојкот јавног сервиса Србије. Приче о два јавна сервиса су 
приче о две политичке културе и два различита типа демокра-
тије: либералне и оне која то није. Две су приче веома поучне 
и наводе нас на следеће размишљање. Када једног дана Србију 
посети неки од великих светских државника, на пример Анге-
ла Меркел или Владимир Путин, да ли ће новинар РТС-а моћи 
да пита председника Русије Владимира Путина, на пример, 
зашто Русија није поступила по српским потерницама Интер-
пола? Исто питање, влади блиски медији, упорно постављају 
западним државама када су у питању косовски званичници 
које је Србија ставила на интерполову потерницу? Или да ли ће 
новинар РТС-а поставити питање Ангели Меркел када ће Не-
мачка предузети мере поводом нерешавања питања Савамале? 
Другим речима онда када новинар РТС-а постави питање на 
конференцији за штампу које може да утиче на саму срж међу-
собних односа Србије и неке велике државе то ће бити важан 
предуслов на путу успостављања одговорности политичара 
према медијима. Да би се то догодило за почетак је потребно 
да се таква питања постану убичајена и на конференцијама за 
штампу владе.

16 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2427677/vucic-o-rts-u.html.
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Предуслов постављања питања само је део једначине. Дру-
ги део је да власт неће смети да истог дана нападне истог но-
винара, цео РТС, и ко зна кога још у земљи и иностранству, 
зато што је њен вођа морао да одговара на непријатно питање. 
Оштра и непријатна питања која нормално постављају нови-
нари Би-Би-Си-ја и домаћим и светским политичарима при-
мењивали су и новинари РТС-а. Резултат су били редовни 
јавни напади у гласилима блиским власти, односно владајућој 
странци. Овде ћу навести наслове неколико текстова који су 
довољно карактеристични: „Брука и срамота. Жута Оља Јо-
вићевић на РТС напада Додика као да је највећи криминала-
ц!“17 Нападнута је и новинарка трећег дневника Јелена Обући-
на: „Мрзитељи с твитера уређују РТС. У Дневнику важнији 
протест 1.000 људи од крвопролића у РС!“18 У потоњем случају 
реч је о извештавању о случају Савамала.

Обука новинара јавног сервиса

Колико је РТС удаљен од Би-Би-Си-ја. На први поглед ре-
кло би се много. Укупан буџет Би-Би-Си-ја, био је, 2013–2014. 
преко 5 милијарди фунти што је буџет мањих европских држа-
ва. Ипак сврха овог поређења није финансијска, већ програм-
ска. Она се пре свега односи на способност јавног сервиса да 
критички сагледава друштвена питања и да допринесе општем 
плурализму у друштву што је један од његових најважнијих за-
датака.

Мало је позната чињеница да су запослени на РТС-у 
прошли обуку у временском периоду од 30 месеци, од септем-
бра 2007. до новембра 2009, од стране инсктруктора са Би-Би-

17 Информер, 12.01.2016, линк: http://www.informer.rs/vesti/politika/49996/
VIDEO-BRUKA-I-SRAMOTA-Zuta-Olja-Jovicevic-na-RTS-napala-Dodika-
kao-da-je-najveci-kriminalac

18 Информер, 12.05.2016, линк: http://www.informer.rs/vesti/politika/70829/
MRZITELJI-TVITERA-UREDJUJU-Dnevniku-vazniji-protest-ljudi-pretnji-
krvoprolicem
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Си-ја. Ову обуку прошло је око 280 запослених. Међу обучени-
ма 50% је било са високом стручном спремом, а од укупно 280 
обучених скоро половина су били новинари (28,8%) и уредни-
ци (17,1%). Ова обука анализирана је у једном магистарском 
раду на Факултету политичких наука у Београду.19 Ауторка је 
спровела и истраживање међу 164 особе које су прошле обу-
ку. Утврдила је да 79,3% сматра да РТС захтева од запослених 
професионализам, али да 11% њих сматра да РТС захтева ау-
тоцензуру. Чак 61% анкетираних је сматрало да РТС подстиче 
плурализам кроз своје програме. Ауторка је закључила, између 
осталог, и следеће: „Већина испитаника верује да је у предности 
у односу на колеге које обуку нису похађале, а евидентан је и 
процентуални скок у позитивном оцењивању сопствених веш-
тина после обуке, у односу на самооцењивање пре обуке.“20 И 
сам сам често имао прилике да чујем од новинара РТС-а: „ова-
ко се то ради на Би-Би-Си-ју“, што сведочи о утицају који је 
ова обука оставила на њих. Напомињем да се ово истраживање 
односи на период непосредно после завршетка обуке.

Важно је закључити да је значајан део запослених у РТС-
у добро упознат са стандардима и пракосм Британског јавног 
сервиса. Шта их онда спречава да те стандарде примене не 
само у техничком погледу којим су овладали, већ и у погле-
ду унапређења политичког плурализма у друштву? Овде је 
одговор садржан у појму које питање обухвата, а то је појам 
друштва коме је њихово извештавање као јавног сервиса и на-
мењено.

Колико смо далеко од тога није питање Јавног сервиса 
који је поптуно опремљен да такву мисију обави. То је питање 
друштва. Да ли је друштво спремно да крене у даље освајање 
слобода? Да ли оно може да успешно крене у том правцу без 

19 Софија Кнежевић Радета, Улога програма BBC обуке у трансформацији 
РТС-а у јавни сервис, Београд, 2010, магистарска теза на Факулету 
политичких наука у Београду. 

20 Софија Кнежевић, „Улога програма обуке BBC-ја у трансформацији 
РТС-а у јавни сервис“, Communication Management Quarterly. Часопис за 
управљање комуницирањем, No, 22 (2012), стр. 133.
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постојања јаке средње класе? Одговор се наслућује и није по-
тврдан, али није ни сасвим одричан. Попут неконсолидоване 
демократије која јесте демократија, али то истовремено и није, 
сличан је однос и друштва и слободе у таквој демократији. Так-
во друштво је на раскршћу. Истовремено је и спремно и није 
спремно за промену, и радо је за критику и уморно је од ње, и 
тежи слободама и истовремено их се прибојава.

Како даље? Или у сусрет 2060. години

Српско друштво се неће брзо променити, остаће ни тамо 
ни вамо, с уобичајеном скалом од 30–40% „либерала“ и 60–70% 
„конзервативаца“, уз ограду да се ова подела мора схватити у 
домаћим вредносним парадигмама. Остаће располућено из-
међу демократских вредности и ауторитарних образаца, из-
међу оданости Русији и жељи да се живи као на Западу, између 
преданости западном конзумеризму и лажног подржавања 
патријархалних вредности. Такво друштво ће тешко бити 
подршка критичком усмерењу јавног сервиса.

Може ли онда улогу друштва да замени интелектуална 
елита у Србији? На ово питање нисам у стању да дам одговор. 
Он би захтевао озбиљно социолошко истраживање које би по-
казало какве су идејне аспирације интлектуалне елите. Услед 
ове непознанице остаје нам да се ухватимо за питање реформе 
установа.

Чињеница је да су поједине установе као што су заштит-
ник грађана или повереник за информације од јавног значаја 
успеле да преживе насртаје власти после 2012. То је јасан до-
каз да независна тела могу да опстану и у неконсолидованој 
демократији. Тиме се враћамо на неоправдано занемарену уло-
гу релулатора, некадашње Републичке радиодифузне агеницје, 
односно садашњег Регулатора електронских медија.

Питање обима појављивања државних функционера на 
јавном сервису је питање које мора да расправи регулатор који 
једини може да обим таквог појављиња ограничи. Регулатор 
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мора да одреди шта је такозвани псеудодогађај и да овласти 
јавне сервисе у Србији да такве догађаје могу да одбију да пре-
носе управо зато што нису од значаја за јавност Србије, већ од 
искључивог значаја за оног кога треба да промовишу. Било би 
добро да сами јавни сервиси покрену поступак да се такав пра-
вилник донесе. Због озбиљне сумње да би регулатор овај по-
сао могао да квалитетно обави сам, потребно да је да се најпре 
упореде страна искуства на ту тему.

Регулатор може својим одлукама да утиче на регуларност 
избора. Ако се одржавају председнички избори, а регулатор 
донесе одлуку да сви кандидати морају да имају исту заступље-
ност онда се тиме не развија плурализам. Наиме, владајућа 
странка још од првих избора 1990. традиционално кандидује 
мноштво кандидата користећи своју партијску инфраструкту-
ру. Ако главни кандидат опозиције добије својих сат времена, 
као и сто анонимних кандидата онда то није изражавање плу-
рализма већ облик лажирања избора. Јасно је да је и у овак-
вом случају улога регулатора кључна. Зато је састав савета ре-
гулаторног тела питање којем мора да се посвети најпомнија 
пажња. Питање се своди на то на који начин обезбедити неза-
висног овог тела. То јест како онемогућити извршну власт да 
утиче на ово тело. Јасно је да сами предлагачи чланова савета 
регулаторног тела морају бити независна тела. Само тако ће се 
остварити састав савета који би могао да одговори изазовима 
који чекају независне медије и јавне сервисе.

И са и без таквог регулатора основни проблем остаће 
општи оквир неконсолидоване демократије, ниска политичка 
култура, низак степен владавине права и непостојање довољно 
широке средње класе. Све ово гарантује даље изазове у овлада-
вању консолидованом демократијом. Да ли ће за десет година 
од данас аналитичари поново да пишу о томе да је претходна 
деценија била период стагнације демократизације на Западном 
Балкану? Одговор не знам и не зна га нико управо зато што 
је сама неконсолидована деморкатија ни тамо ни вамо и што 
безброј спољних и унутрашњих чинилаца готово насумич-
ним збиром дејстава може одвести овакву демократију у било 
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ком правцу. У тој неизвесности остаје и будућност независних 
медија и јавних сервиса у Србији. Вратимо се Дарендорфу. За 
стварање постојаних и чврстих установа и 60 година је мало. 
Зато претходно искуство колико год било половично и неза-
довољавајуће, није неочекивано. Човек се тешко мири да ће 
му проћи цео радни век у неком друштву, а да у време вели-
ких глобалних промена у том друштву неће доћи до суштин-
ске промене, али у освајању слобода еволуција се показала као 
успешнија од револуције. Једна таква еволуција у току је и у 
земљама Западног Балкана са свим неизвесностима транзи-
ције, додатно отежане сиромаштвом и постконфлитктним ок-
виром. Независни медији су у тој еволуцији кључан састојак, 
али баш зато што су кључан део формуле, све се и заверило 
против њих: нервозне политичке елите, бивши ратни профите-
ри, недовољна солидарност западних земаља и ниска локална 
политичка култура. Од тога да ли ће ови медији да узму корена 
у Србији и на Западном Балкану зависиће и пролазно време 
које сам по Дарендорфовој формули условно сместио у 2060. 
Оно може да траје и много дуже, и попут оних 16 устава, може 
да се претвори у нову балканску оперету.



Саша Мирковић1

Финансирање јавних медијских сервиса

Процес транзиције који траје више од четврт века –
од претплате преко буџета до таксе

Кратка историја; садашњост; поређење са регионом;
поглед у будућност

Дебата о финансирању и уређивачкој политици Радио те-
левизије Србије и Радио телевизије Војводине трају више од 
четврт века, а нарочито су интензивиране од распада некада-
шње СФРЈ односно Југословенске радио телевизије (ЈРТ) у ок-
виру које је постојао стабилан модел финансирања тадашњих 
осам радио и телевизијских центара путем месечне телевизијс-
ке претплате.

Велики број овдашњих политичких протеста у проте-
кле три деценије започињали су као резултат незадовољства 
уређивачком политиком ових медијских кућа што је за исход 
често имало демонстрације које су се у свом најжешћем обли-
ку управо одвијале испред зграде Радио телевизије Србије у 
Таковској или Абердаревој улици.Присетимо се само девето-
мартовских демонстрација од пре четврт века, студентских и 
грађанских протеста због изборне крађе пре две деценије или 
петооктобарских протеста с почетка овог века.

Имајући у виду овако дубоке политичке поларизације не 
чуди да су од увођења вишестраначја скоро све политичке 
партије повремено имале велике примедбе на уређивачку по-
литику ових медија што је резултирало позивом гласачима на 
неплаћање радио телевизијске претплате односно таксе. Због 

1 Аутор је био помоћник министра (2013–2014) и државни секретар 
(2014–2016) у Министарству културе и информисања Владе Републике 
Србије.
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свега тога, Србија је једна од земаља у региону у којој никада 
нису престала озбиљна политичка и стручна сукобљавања око 
улоге и модела финансирања јавних медијских сервиса о чему 
сведочи и последња скупштинска расправа.

Сцене насиља испред зграде Радио телевизије Србије то-
ком петооктобарског протеста на најпластичнији начин су све-
дочиле о степену незадовољства демонстраната које је произ-
вео дугогодишњи непрофесионалан и једностран уређивачки 
концепт информативног програма ове куће. Очекивало се да 
ће овај катарзични моменат означити отварање новог погла-
вља и оправдано се сматрало да ни РТС ни РТВ убудуће не би 
требало да имају било каквих статусних и/или финансијских 
проблема што се временом показало преурањеним а и поли-
тички незрелим ставом.

Транзиција је заправо тек тада почела и ево траје све до 
данас...

На основу Закона о радиодифузији средином прошле деце-
није започела је трансформација у јавни медијски сервис која 
је и симболично означена укидањем буџетског финансирања и 
поновним увођењем месечне претплате у износу од 300 динара 
која је временом нарасла на 500 динара.

Увођење претплате коинцидирало је са повећањем стан-
дарда становништва, процесом приватизације и уласком ве-
ликих инвеститора на овдашње тржиште тако да је проценат 
наплаћене претплате пре десетак година досезао преко 65% 
што се сматрало изузетним успехом имајући у виду саму при-
роду претплате која је имала значајне елементе добровољности 
и која се наплаћивала преко Електропривреде Србије у улози 
посредника.

Нажалост, овај позитвни тренд прекинула је светска еко-
номска криза из друге половине 2008. године од које се овда-
шње медијско тржиште (и не само оно!) још увек није опора-
вило. Маркетиншки буџети су се временом озбиљно истањили 
што је за последицу имало и пад прихода које су РТВ (а наро-
чито РТС) имале од реклама које су могли да емитују у окви-
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ру законских 10% времена у сваком програмском сату (комер-
цијални емитери су имали право на 20% рекламног времена на 
сваких сат времена).

У међувремену је Управни одбор РТС-а донео одлуку да 
претплата износи 500 динара што је уз потенцијални идеални 
степен наплативости од 80% могло да прикупи невероватних 
135 милиона евра за стабилно и довољно финансирање две ме-
дијске куће. То се, нажалост, није догодило јер су се ствари у 
датим околностима почеле одвијати у дијаметрално супротном 
смеру. Крајњи резултат овог негативног економског тренда био 
је постепени пад наплате претплате која је пет година касније 
(августа месеца 2013. године) износила рекордно ниских 16% 
што је претило да доведе до озбиљних поремећаја у свакоднев-
ном функционисању јавних медијских сервиса.

Томе је значајно кумовала и несавршеност модела пред-
виђеног тадашњим Законом о радиодифузији у коме није 
постојала озбиљна заинтересованост кључних актера да се 
новчана средства што ефикасније прикупе. Електропривреда 
Србије је свој интерес налазила у накнади коју је добијала као 
посредник у наплати, док су се тадашњи челни људи јавних ме-
дијских сервиса либили да предузму непопуларне мере против 
бројних неплатиша. Симболичан број подигнутих тужби уз 
конфузне најаве и предизборна обећања појединих политичара 
о укидању претплате охрабривале су све већи број грађана да 
се оглуше о своје обавезе према РТС-у и РТВ-у.

Све је водило ка постепеном окретању ка државном буџе-
ту и тај тренд је поспешиван изјавама које сустизале из Радио 
телевизије Србије о томе да оптималан годишњи буџет ове 
куће не може бити испод 100 милиона евра (од којих би 20 ми-
лиона евра био прилив од маркетинга). Скромнија верзија ове 
рачунице која је имала више додирних тачака са реалном еко-
номијом пројектовала је неопходних 70 милиона евра од пре-
тплате / таксе / буџета и још 15 милиона евра од маркетиншких 
прихода.

Ситуација је постала изузетно тешка током 2013. године 
када је позајмицом из приватизационих прихода Републике 
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Србије у платни фонд РТС-а пребачено 23 милиона евра и када 
је челни човек ове куће Александар Тијанић отворено помињао 
могући банкрот куће којом руководи. Најбоља илустрација 
дубине тадашње кризе је податак да августа месеца те године 
Радио телевизија Србије на рачун Радио телевизије Војводине 
није пребацила ниједан једини динар!

Драматична ситуација се, нажалост, додатно продубила 
изненадном смрћу дугогодишњег генералног директора РТС-а 
Александра Тијанића који је представљао алфу и омегу дотада-
шњег начина функционисања ове медијске куће.

Све ово се одигравало током ишчекивања нових закон-
ских решења која су се базирала на петогодишњој „Медијској 
стратегији система јавног информисања у Републици Србији“, 
коју је Влада Републике Србије усвојила септембра 2011. годи-
не, која је предвиђала израду и усвајање Закона о јавним ме-
дијским сервисима.

Током јавне раправе су предлагани различити модели бу-
дућег финансирања јавних медијских сервиса укључујући и 
суму која би се базирала на издвајању 1,5% бруто друштве-
ног производа Републике Србије. На крају се радна група при 
Министарству културе и информисања већински одлучила за 
модел двогодишњег привременог буџетског финансирања јав-
них медијских сервиса и накнадно увођење радио-телевизијске 
таксе.

Петочлану радну групу за израду Нацрта закона о Јавним 
медијским сервисима сачињавали су Ђорђе Влајић (РТС), Си-
ниша Исаков (РТВ), владика Порфирије Перић (Републичка 
радиодифузна агенција), Саша Гајин (невладин сектор) и Саша 
Мирковић (Министарство културе и информисања).

У овом транспарентном и инклузивном процесу експерт-
ску помоћ су пружали Сандра Башић Хрватин и Слободан 
Кремењак који су били ангажовани путем пројекта „Јачање ме-
дијских слобода“ финансираног од стране Делегације Европске 
комисије. На свим састанцима радне групе присуствовали су и 
активно учествовали и представници мисије ОЕБС-а у Репуб-
лици Србији.
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Састанци радних група укључивали су разматрање свих 
амандмана пристиглих путем јавне расправе као и консулта-
тивне заједничке састанке са представницима министарста-
ва и институција које су биле укључене у дотадашњи процес 
финансирања јавних медијских сервиса. На тај начин су се 
желела избећи дотадашња лоша законска решења и грешке у 
практичној примени. Радна група је прихватила већински став 
изнет током јавне расправе о будућем финансирању јавних ме-
дијских сервиса путем претплате / таксе који би био премо-
шћен привременим буџетским финансирањем све док не буде 
заживео ефикасан механизам наплате.

У 2014. години из републичког буџета издвојено је око 
7,5 милијарди динара (према тадашњем курсу око 65 милиона 
евра) за функционисање РТС-а и РТВ-а. Ова сума, увећана 
средствима приспелим од наплате претплате на крају је изно-
сила око 73 милиона евра.

Закон о јавним медијским сервисима донео је низ нових 
решења битних за будући рад јавних медијских сервиса која су 
нажалост, остала непримећена јер је фокус јавности био усме-
рен искључиво на питање да ли ће и формално бити укинута 
претплата и када ће и како бити уведена РТВ такса и колико 
ће она износити. Потпуно је занемарена чињеница да су по 
први пут два јавна медијска сервиса (Радио телевизија Србије 
и Радио телевизија Војводине) и формално правно изједначени 
и да ће од тренутка ступања Закона на снагу сва финансијска 
средства трансферисана из буџета или путем таксе бити деље-
на у односу 77,5% за републички јавни медијски сервис према 
22,5% за Радио Телевизију Војводине. Овај процентуални од-
нос базиран је на њиховој величини, броју запослених и го-
дишњим буџетима ове две медијске куће.

Законом су прецизирани и извори финансирања јавних 
медијских сервиса који су се по први пут третирали у складу са 
прописима о државној помоћи. Ти извори могли су да потичу 
од таксе за јавне медијске сервисе, средстава из буџета и нето 
користи од комерцијалне експлоатације садржаја произведе-
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них у оквиру основне делатности. Поред финансирања путем 
реклама формално је омогућено и пројектно суфинансирање.

Закон је по први пут дефинисао јавни интерес који убу-
дуће треба да поштују два јавна медијска сервиса као и обаве-
зу Програмског савета да најмање једном годишње организује 
јавне расправе о програмском садржају јавног сервиса. Пре-
цизирана је и процедура доношења новог Статута којим ће се 
ближе одредити унутрашња организација и начин рада јавног 
медијског сервиса и његових органа, поступак именовања гене-
ралног директора, главних и одговорних уредника као и друга 
значајна питања везана за функционисање РТС-а и РТВ-а.

Све верзије Нацрта закона о јавним медијским сервисима 
упућиване су у седиште Европске комисије у Бриселу која је 
(као и у случају друга два медијска закона) детаљно разматра-
ла табеле усклађености прописа на које се Република Србија 
обавезала у процесу приступања Европској Унији. Сугерисано 
је да се користе искуства из региона попут законских решења 
из Закона о Хрватској радио телевизији који је раније детаљно 
усаглашаван са Бриселом. Сплетом околности процес доноше-
ња медијских закона коинцидирао је са одржавањем експла-
наторних и билатералних скрининга преговарачких поглавља 
што је за резултат имало још бољу усаглашеност у оквиру пог-
лавља 8 (политика конкуренције и државна помоћ), поглавља 
10 (медији и информационо друштво) и поглавља 23 (право-
суђе и основна људска права) који су од великог значаја за За-
кон о јавним медијским сервисима.

Нова регулатива у овој области је очекивано изазвала от-
пор код појединих структура унутар самих јавних медијских 
сервиса који су отворено опонирали законским решењима 
усаглашеним са Бриселом желећи да стопирају усвајање овог 
закона и плашећи се губитка дотадашњег положаја који је по-
некад ишао на штету приватних емитера. Отпори су постојали 
и у сфери будућег начина прикупљања средстава путем таксе 
што ће касније резултирати јавном полемиком и отвореним 
сукобом министра културе и информисања и генералног ди-



76 Саша Мирковић

ректора РТС-а. И на крају, никада се озбиљно није приступи-
ло санкционисању вишегодишњих неплатиша којима је прак-
тично опроштен новчани дуг за претплату што је од стране 
одговорних у РТС-у правдано високим трошковима тужбе 
(помињало се да тужилац због вишемесечног неплаћања пре-
тплате од 500 динара треба унапред да плати 4.000 динара).

Усвајањем сета медијских закона августа 2014. године от-
ворила се нова страница у дотадашњем начину функциони-
сања овдашњих јавних медијских сервиса која је предвиђала 
увођење таксе чији износ неће прелазити 500 динара. Због по-
знатих околности предвиђено је да се током 2014. и 2015. годи-
не комплетно финансирање врши из буџета и путем прихода 
од реклама (временски лимит од шест минута на сваких сат 
програма), а да се почев од 2016. године пређе на финансирање 
путем таксе. Сматрало се да је непуних годину и по дана сас-
вим довољан период да се обаве именовања, донесу неопходни 
правни акти и изврше припреме за имплементацију одредаба 
закона о новом моделу финансирања путем таксе.

Уредбом о привременом финансирању Јавних медијских 
сервиса у 2015. години из буџета је за функционисање издвоје-
но укупно 8,7 милијарди динара (према тадашњем средњем 
курсу око 72 милиона евра) који су применом принципа 77,5% 
– 22,5% подељени на износе од 6.742.500,000 динара (око 56 ми-
лиона ЕУР) за Радио телевизију Србије и 1.957.500,000 динара 
(око 16 милиона евра) за Радио телевизију Војводине. Ова нов-
чана средства преносила су се једнаким месечним износима на 
основу уговора који су закључени између Министарства кул-
туре и информисања и два јавна медијска сервиса.

Уз приходе остварене путем реклама и комерцијалних 
активности (за РТС то је било 15 милиона евра – укупно око 
71 милион евра) ови износи је требало да омогуће стабилно 
функционисање две медијске куће у транзиционој години у 
којој је маја 2015.године на основу нове законске регулативе за 
генералног директора изабран Драган Бујошевић после чијег 
именовања су следила и остала постављења на руководећа и 
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уредничка места у Радио телевизији Србије. У Радио телеви-
зији Војводине посао генералног директора је обављао Срђан 
Михајловић.

Један од приоритета њиховог рада била је анализа затече-
ног стања и покушај финансијске консолидације услед огро-
мних трошкова, као и великог броја стално запослених и анга-
жованих по уговору.

Имајући у виду кампању за дигитализацију ТВ сигнала (за 
коју је предуслов било доношење Закона о електронским ме-
дијима у пакету медијских закона) која је успешно окончана 17. 
јуна 2015. године са правом се очекивало да ће друга полови-
на године протећи у припремама и кампањи јавних медијских 
сервиса за законом предвиђено увођење таксе које је требало 
да стартује од јануара наредне године. Уместо тога, били смо 
сведоци различитих облика опструкције који су потицали из 
самих јавних медијских сервиса у којима су утицајни поједин-
ци заправо желели да се сав будући ангажман око прикупљања 
таксе пребаци на неки други ентитет који би то чинио уместо 
њих (као што је то био случај са дотадашњим неуспешним мо-
делом наплате путем претплате). Није било никакве осмишље-
не медијске кампање која би објашњавала и анимирала станов-
ништво и помогла увођењу новог модела финансирања јавних 
медијских сервиса. Истине ради, Радио телевизија Војводине је 
скромно покушавала да на том пољу ствари покрене са мртве 
тачке док је у случају РТС-а постојала потпуна незаинтересо-
ваност што је за последицу имало раст забринутости за будуће 
финансирање ове две куће.

Крајем године тензија је кулминирала до тада незабележе-
ном јавном преписком између тадашњег министра културе и 
информисања Ивана Тасовца и генералног директора РТС-а 
Драгана Бујошевића.

Преписка је започела као резултат Бујошевићих изјава 
упућених ресорном министру кога је критиковао очекујући да 
преузме одговорност и у последњем тренутку измени законом 
предвиђен модел прикупљања средстава путем таксе.



78 Саша Мирковић

Тасовац му је у препознатљивом стилу узвратио подсећа-
јући га које су његове дужности као генералног директора пре-
дузећа од преко три хиљаде запослених (нова систематизација; 
неопходне уштеде; повећање учинка; оправданост трошкова 
који правдају предлог Управног одбора РТС-а да износ будуће 
таксе буде 500 динара), а није заборавио ни да га подсети на 
законске обавезе које јавни медијски сервис није испунио (нпр. 
није био отворен рачун за наплату таксе и није објашњено како 
ће се раздвајати приходи и расходи од таксе и комерцијалних 
прихода).

Бујошевић је узвратио да је његово тумачење закона так-
во да Влада и ресорно министарство треба да обезбеђују ста-
билно и довољно финансирање основне делатности јавног ме-
дијског сервиса и да је он на време предложио другачији модел 
финансирања како би такса заиста била наплатива (о чему је 
лично упознао и премијера). Бујошевић је у свом одговору ар-
гументовао зашто је дошло до кашњења у спровођењу ставки 
предвиђених законом, које се односе на извештавање и отва-
рање неопходних рачуна.

У свом другом обраћању јавности Тасовац је наставио да 
инсистира на обавезама генералног директора који према Ста-
туту има обавезу да организује, надзире и одговара за систем 
који обезбеђује финансирање РТС-а путем таксе. Бујошевићу 
је замерио одсуство било какве кампање за увођење и промо-
цију таксе за коју је генерални директор очито мислио да треба 
да је уради само Министарство културе и информисања.

Ова преписка се одвијала уочи покретања новог модела 
финансирања јавних медијских сервиса и сведочила је о непре-
мостивом јазу који се некако морао разрешити. Схватајући да 
јавни сервиси нису обавили неопходне припреме и предрадње 
ка новом моделу финансирања, мисија Међународног моне-
тарног фонда (коју је предводио Џејмс Руф) предложила је да 
се од 2016. године уведе дуални модел финансирања базиран 
на наплати таксе и средствима из буџета. Поменути предлог 
био је узрокован страхом да ће доћи до урушавања комплетног 
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републичког буџета који би (због недовољне наплате таксе) 
био под великим притиском због издвајања додатних, знат-
них средстава за несметано функционисање јавних медијских 
сервиса. Иако је Управни одбор РТС-а предложио да такса из-
носи 500 динара, мисија ММФ-а је (имајући у виду платежну 
моћ становништва) сугерисала да та сума не пређе 200 динара 
месечно. На крају је премијер Вучић саопштио да ће такса из-
носити 150 динара по мерилу електричне енергије, док ће се 
други део суме за јавне медијске сервисе генерисати из репу-
бличког буџета у износу од четири милијарде динара. Од ове 
суме РТС-у је било намењено 3,1 милијарда (око 26 милиона 
евра) а РТВ-у 900 милиона динара (око 7 милиона евра).

Овакав расплет захтевао је нови законски оквир тако да 
је крајем 2015. године дошло до измене Закона о јавним ме-
дијским сервисима у коме је прецизирано да се за годину дана 
одлаже рок до којег ће се примењивати дуално финансирање. 
Наставак делимичног финансирања из буџета за основне де-
латности јавних медијских сервиса формално је оправдан ста-
тистичким подацима о просечној заради и висини пензије док 
је сразмера проистекла између могућности буџета и економске 
снаге обвезника плаћања таксе. Посебном уредбом је прецизи-
рана и другачија динамика исплате средстава којом се изашло 
у сусрет јавним медијским сервисима који су из буџета добили 
вишемесечне износе чиме је премошћен јаз до прилива сред-
става прикупљених на основу таксе.

Увођење таксе захтевало је доношење новог Закона о при-
временом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски 
сервис чији је предлагач било Министарство рударства и енер-
гетике. Ваља се подсетити да је услед ранијих лоших искустава, 
баш ово министарство заједно са представницима јавног пре-
дузећа „Електропривреда Србије“ (у време израде нацрта ме-
дијских закона) било против било каквог ангажмана у процесу 
наплате таксе. Две године касније, министар Александар Ан-
тић се са челним људима ЕПС-а активно ангажовао на доноше-
њу овог закона који би омогућио наплату таксе путем мерила 
електричне енергије. На тај начин је такса постала обавезни 
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елемент испостављеног рачуна за испоручену електричну енер-
гију за све оне који обављају делатност снабдевања крајњих ку-
паца електричном енергијом на територији Републике Србије. 
Закон је предвидео да ће снабдевач (за месечну накнаду од 3% 
од износа пренетих средстава) сваког 15. у месецу трансферис-
ати фактурисана (а не наплаћена) новчана средства.

Децембра прошле године генерални секретар РТС-а Ста-
нислав Вељковић је изјавио да је током прошле године чак 3,5 
милиона обвезника месечно плаћало по 150 динара док се још 
одлучује о судбини 90.000 захтева за ослобађање од плаћања 
таксе.

Крај претходне године је дочекан са идејом да се једино 
промене датуми у Закону о јавним медијским сервисима и За-
кону о привременом уређивању начина наплате таксе за јав-
ни медијски сервис. Једина измена односила се на рок трајања 
ових измена. На предлог посланице Гордане Чомић, из опози-
ционе Демократске странке, прихваћен је амандман којим се 
трајање буџетских субвенција и такси за јавне медијске сервисе 
уместо досадашњих годину дана, продужавају на две године, 
што практично значи да важе до краја 2018. године. Занимљи-
во је да је поменути амандман једини прихваћен од укупно 
осамнаест колико су предложили посланици.

На основу ових измена Влада Републике Србије усвојила 
је Уредбу о финансирању јавних медијских сервиса у 2017. го-
дини по којој ће овим медијским кућама бити уплаћена иста 
количина новца као и претходне године. Четири милијарде 
динара биће подељене на 3,1 милијарду динара за РТС и 900 
милиона динара за РТВ и биће исплаћене у дванаест месечних 
рата на основу уговора који ће бити потписан са Министар-
ством културе и информисања.

На скупштинској седници Одбора за културу и информи-
сање пажњу је привукла изјава новог државног секретара у 
Министарству културе и информисања који је изнео податке 
о наплативости таксе који су у одређеном нескладу са скора-
шњом изјавом Станислава Вељковића, генералног секретара 
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РТС-а. Наиме, Брајовић је за разлику од Вељковића изјавио да 
је наплативост таксе 85% и да тренутно постоји 40.000 захтева 
за ослобађање плаћања таксе РТС-у и 15.000 захтева захтева 
упућених РТВ-у. Том приликом је истакао да не би требало 
повећавати износ таксе „због тога што куповна моћ станов-
ништва не расте“ констатујући да „оба јавна медијска сервиса 
имају нешто више од 70 милиона евра што су скромна сред-
ства, примерена куповној моћи грађана“. Примећена је била и 
Брајовићева идеја да у наредном периоду треба размислити о 
„некој врсти решавања историјског дуга РТС-а, који би, можда 
требало у билансима издвојити од текућег пословања и финан-
сирања, како би се лакше сагледавали приходи и расходи“. 

Оно што је новина је да су по први пут у републичком 
буџету предвиђена средства од 400 милиона динара за из-
градњу зграде Радио Телевизије Војводине која је страдала 
у бомбардовању пре осамнаест година. Похвално је што ће 
свој удео у финансирању овог амбициозног пројекта имати и 
покрајинска Влада. На тај начин створиће се сви предуслови за 
нормално функционисање РТВ-а која је скоро две деценије у 
подстанарском статусу.

Иначе, средином 2016. године дошло је до кадровских про-
мена на челу ове медијске куће у којој је за генералног дирек-
тора (уместо Срђана Михајловића који је поднео оставку) име-
нован Миодраг Копривица што се није одразило на стабилност 
дотадашњег финансирања РТВ-а. Том приликом је дошлодо 
измена у уредничком колегијуму и одређених промена у про-
грамској шеми (углавном у информативном програму) које су 
резултирале протестима „Подржи РТВ“ одржаним у Новом 
Саду.

Имајући у виду да се Министарство културе и информи-
сања од почетка израде закона руководило искуствима земаља 
из региона било би корисно и анализирати и упоредити број-
ке и моделе како би се лакше извукли закључци и препоруке 
којим путем треба даље ићи када је у питању финансирање ов-
дашњих јавних медијских установа.
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Према подацима из 2014. и 2015. године које је прикупи-
ла и анализирала Европска медијска опсерваторија (а који се 
у међувремену нису значајно изменили) међу бившим југо-
словенским републикама рекордери у региону по издвајањи-
ма за јавни медијски сервис су Хрватска са 183 и Словенија са 
127 милиона евра, док Црна Гора издваја најмање (непуних 13 
милиона евра). У тој категоризацији Србија се у поређењу са 
осталих 46 јавних сервиса, чланова Европске радио дифузне 
уније (ЕБУ) пласирала на 27. место претекавши Македонију 
(35), Босну и Херцеговину (37) и Црну Гору (40).

Даље анализе Европске медијске опсерваторије базиране 
на извештајима Европске радио дифузне уније сведоче да је 
у већини земаља нашег региона издвајање за јавне медијске 
сервисе веће (0,19%) од процента бруто друштвеног произ-
вода свих држава чији су јавни сервиси чланови ЕБУ. Ради 
поређења, Србија издваја 0,29% бруто друштвеног производа 
што је мање од Хрватске (0,42%), Црне Горе (0,37%), Слове-
није (0,34%) али више од Македоније (0,25%) и Босне и Хер-
цеговине (0,14%).

Ако говоримо о регионалним трендовима повећања / 
смањења износа издвојених за јавне медијске сервисе у по-
следњих неколико година онда је видљииво да је Македонија 
увећала буџет за рекордних 81,4% док је Босна и Херцеговина 
рекордно смањила исти за 15,9%. У случају Србије приметан је 
раст од 17,5% у периоду од 2010. до 2014. године.

Финансирање путем таксе постоји у Хрватској, Словенији, 
Македонији и Босни и Херцеговини. Дуални систем постоји у 
Србији док је у Црној Гори финансирање путем буџета. При-
купљање таксе / претплате је у Словенији и Хрватској директ-
но у рукама јавних медијских сервиса, у Македонији и Србији 
обавља се преко посредника док се у Босни и Херцеговини 
примењује мешовити модел.

Висина таксе значајно варира широм региона: Словенија и 
Хрватска спадају у ред европских земаља са највишим месеч-
ним таксама од чак 12,75 односно 11 евра! У Босни и Херцего-
вини такса је 3,8, Македонији 3, а у Србији 1,2 евра.
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Србија заједно са Словенијом и Хрватском спада у ред др-
жава са најбољом наплатом таксе која прелази 90%. Македо-
нија је такође успешна са 76% наплаћених такси док је проце-
нат наплате у Босни и Херцеговини испод 50%.

Занимљиво је да је учешће комерцијалних прихода од ог-
лашавања у буџету РТС-а од 20% сразмерно високо у поређењу 
са јавним медијским сервисима у региону где ретко где прела-
зи 10%.

Шта можемо да закључимо на основу ових података из 
упоредних табела Европске радио дифузне уније и студије Ев-
ропске медијске опсерваторије?

Пре свега, да смо на добром путу који и даље треба усавр-
шавати држећи се строго одредаба Амстердамског протокола 
који су усвојени пре двадесет година, а који прописују четири 
принципа финансирања на којима се заснива функционисање 
јавних медијских сервиса.

То су: стабилност, независност, пропорционалност и 
транспарентност.

Стабилност представља оквир који јавном сервису осигу-
рава континуирана финансијска средства за испуњавање ње-
гове мисије и пружа сигурност у вези са планирањем буџета у 
одређеном временском периоду који спречавају дефицит или 
потребу за ad hoc финансирањем.

Независност треба да спречи било какав облик економ-
ског притиска и полтичког уплитања у програмске садржаје 
јавног медијског сервиса уз поштовање уређивачке аутономије 
у чему треба да помогну независна регулаторна тела.

Пропорционалност подразумева да финансирање треба 
да буде сразмерно целовитом извршавању мисије јавних ме-
дијских сервиса.

Транспарентност омогућава увид у све кључне процедуре 
функционисања и рада јавног медијског сервиса који укључује 
анализе, контроле и ревизију, као и подношење периодичних и 
годишњих извештаја.
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Имајући све ово у виду јасно је да у будућности треба ис-
трајавати на постепеном смањивању буџетских давања и сраз-
мерном повећању износа који се плаћа путем РТВ таксе. У том 
смислу није било охрабрујуће слушати последњу скупштинску 
расправу у којој су се чак и многи опозициони посланици за-
лагали за искључиво буџетско финансирање и укидање таксе. 
Томе нажалост није допринео ни усвојени опозициони аман-
дман који је продужио затечен модел финансирања до краја 
наредне године што ће на неки начин хибернирати било какву 
осмишљену акцију на овом плану.

Треба се надати да ће нова Медијска стратегија (на којој 
још није почело да се ради) дефинисати неке кључне постулате 
будућег рада и функционисања јавних медијских сервиса. Ако 
говоримо о такси јасно је да се што пре морају инкорпорира-
ти и ускладити одредбе Закона о јавним медијским сервиси-
ма и Закона о привременом уређивању начина наплате таксе 
за јавни медијски сервис. Потребно је дефинисати раст таксе 
у складу са економским показатељима чиме би се упоредо и 
постепено смањивао износ из буџета.

Ове износе треба дефинисати имајући у виду неопходност 
значајне редукције броја запослених у оба јавна медијска сер-
виса чији број треба да буде примерен величини државе, бруто 
друштвеног производа и економској моћи становништва. Не 
треба заборавити ни нужност налажења решења за враћање 
дугова из прошлости који се тренутно не могу покрити сред-
ствима која редовно месечно пристижу на рачуне оба јавна ме-
дијска сервиса.

Похвално је што се стабилно финансирање преточило у 
водећу улогу РТС-а који константно има најгледанији програм 
у којем су приметне квалитативне промене које одликују пра-
ви јавни медијски сервис који све више испуњава јавни инте-
рес дефинисан Законом о јавним медијским сервисима.

Простора за побољшање увек има и треба га тражити у 
неискоришћеним могућностима које јавним медијским серви-
сима пружа чињеница да имају милионску базу претплатника 
са којима треба ступити у директни контакт.
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У кампањи која никада није била истински спроведена (а 
за коју никада није касно) неопходно је додатно разјаснити ко-
рисницима каква је разлика између плаћања таксе за јавни ме-
дијски сервис и рачуна за кабловске системе.

Нужно је појашњавање улоге и значаја РТС-а и РТВ-а 
подсећањем на све оне програме и емисије који су учинили да 
будемо актери и посматрачи кључних историјских и спортских 
догађаја чиме се ојачава емотивна повезаност са медијским 
кућама уз које смо сви одрастали.

Популаризација плаћања таксе и њено повећање треба да 
буде осмишљена и кроз активну кампању и промоцију у којој 
ће учествовати јавне личности који су значајан део своје по-
пуларности стекли и путем јавних медијских сервиса чији су 
програми иначе обавезан садржај свих програмских понуда 
потојећих кабловских оператера.

Све побројано, уз изградњу нове зграде Радио телевизије 
Војводине и константно побољшање програмске понуде тре-
ба да буде аргументација за даље јачање улоге овдашњих јав-
них медијских сервиса. Тиме се на најбољи начин показује да 
је свима у интересу да се штити, промовише и усавршава мо-
дел који заступају Радио телевизија Србије и Радио телевизија 
Војводине.

То је уједно и најбољи одговор свима који су гајили сумње 
у исправност пута који је започет пре неколико година доно-
шењем Закона о јавним медијским сервисима који је створио 
законске предуслове за реформске процесе који су до сада 
спроведени и које храбро треба наставити и у будућности.





CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
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