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ИЗВЕ ШТАЈ О СТА ЊУ СЛО БО ДЕ МЕДИ ЈА 

У СРБИ ЈИ 2017–2018. ГОДИ НЕ

О теми

Раз до бље изме ђу мар та 2017. и мар та 2018. обе ле жи ла су два сло же
на и важна избор на про це са у срп ској држа ви. У апри лу 2017. одр жа ни 
су избо ри за пред сед ни ка Репу бли ке, а почет ком мар та 2018. иза бран је 
нови сазив скуп шти не Гра да Бео гра да. У ста бил ној и раз ви је ној демо
кра ти ји, лише ној тен ден ци ја успо ста ве ауто ри тар не вла сти и обно ве 
дик та ту ре, пита ње избо ра шефа држа ве у пар ла мен тар ном и полу пред
сед нич ком систе му или град ске скуп шти не јед ног гра да – макар и нај ве
ћег у држа ви – било би од дру го ра зред не важно сти. У Срби ји, међу тим, 
пре сто нич ки и пред сед нич ки избо ри има ју   куди ка мо већу важност која 
је дале ко од сим бо лич не. Није забе ле же но током прет ход не три деце ни
је да буде иза бран пред сед ник чија стран ка убр зо није и сама дошла на 
власт. Срп ско дру штво је дру га чи је од румун ског и хрват ског, па су коха
би та ци је прак тич но немо гу ће.1 Избор Воји сла ва Кошту ни це за пред сед
ни ка СР Југо сла ви је, Бори са Тади ћа и Томи сла ва Нико ли ћа за пред сед
ни ке Репу бли ке Срби је озна чи ли су поче так про ме не вла сти без обзи ра 
на избор не резул та те на скуп штин ским избо ри ма. Дакле, избор Алек
сан дра Вучи ћа за петог пред сед ни ка Репу бли ке Срби је имао је кључ
ну важност леги ти ма ци је њего ве вла сти. Буду ћи да су ови избо ри спро
во ђе ни у вре ме када је наја вљен кона чан и у сушти ни неде мо крат ски 
рас плет пита ња трај ног ста ту са Косо ва и Мето хи је, пред сед нич ки избо
ри одр жа ни 2017. има ли су изван ред ну важност. Избо ри за бео град ски 

1 Дели ми чан изу зе так пред ста вљао је први ман дат Бори са Тади ћа, али чиње ни ца је да је 
сам био иза брао да одр жи мањин ску вла ду.   
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пар ла мент су, од 1996. и првог вели ког три јум фа демо крат ске опо зи ци је 
над ауто ри тар ним режи мом Сло бо да на Мило ше ви ћа, важан тест сва ке 
вла сти. Про ме не тра ди ци о нал но дола зе из Бео гра да.2 Бео град је при том 
тра ди ци о нал но басти он демо крат ских стра на ка. Иако је Вучи ћев режим 
већ 2014. на првом тала су попу лар но сти успео да поли тич ки овла да Бео
гра дом, посеб но су демон стра ци је наста ле после пред сед нич ких избо ра 
пока за ле да напред ња ци можда има ју већин ску подр шку, али да „ули ца 
није више њихо ва“. 

У тако осе тљи во вре ме спро ве де на су два избор на про це са током 
јед не годи не у усло ви ма који су, као што смо већ дока за ли у Изве шта ју 
о ста њу демо кра ти је3, били под тешком сум њом зло у по тре ба и мани
пу ла ци ја. Јед на од жал би опо зи ци је одно си ла се на медиј ску нерав но
пра вост. 

Сва реле вант на истра жи ва ња пока зу ју да су се срп ски меди ји, кад 
је реч о поли тич ким сло бо да ма, вра ти ли стан дар ди ма из вре ме на вла
да ви не режи ма Сло бо да на Мило ше ви ћа. Могу ће је рећи само да при
ступ вла де СНСа и саве зни ка није исто ве тан при сту пу који је меди ји ма 
имао Мило ше ви ћев режим. Тако ђе, акту ел ни режим вешто упо тре бља ва 
одно се међу Вели ким сила ма, ауто ри тар не тен ден ци је у делу европ ских 
држа ва као и чиње ни цу да су САД и СР Немач ка, као нај гла сни ји заго
вор ни ци демо кра ти је и сло бо де меди ја у све ту, у овом тре нут ку уве ре не 
да ће им срп ска вла да, коју кон тро ли ше Алек сан дар Вучић, попу сти ти у 
пита њу ста ту са Косо ва и Мето хи је, баш као што сто је на ста но ви шту да 
би Срби ја лише на ауто ри тар не вла де била неста бил на и потен ци јал но 
опа сна за сво је сусе де. 

Увод

Режим твр ди да је опо зи ци ја рав но прав на у меди ји ма, те да је 
већи на меди ја у Срби ји анти вла ди на. Чак и повр шна ана ли за из вре
ме на избор них кам па ња пока зу је, међу тим, да ова кве тврд ње нису 
тач не. Наи ме, на про гра ми ма јав ног сер ви са опо зи ци о не вође биле су 
више од сто ти ну пута мање при сут не него пред сед ник СНСа Алек
сан дар Вучић. Жал бе опо зи ци је на зло у по тре бу меди ја сво де се на 
неко ли ко тача ка: 

2 На ван ред ним избо ри ма за општи не Вождо вац и Земун 2008. годи не по први пут је потвр
ђе на и наја вље на поли тич ка пре власт СНСа и саве зни ка.

3 Чедо мир Антић, Петар Лађе вић (и др.), Изве штај о ста њу демо кра ти је у Срби ји за 2017. 
годи ну, (Бео град: Напред ни клуб, 2017).
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1) Опо зи ци ја је несра змер но при сут на у јав ном сер ви су и меди ји ма под 
кон тро лом држа ве.

2) Режим води, а уред ни штва јав ног сер ви са и дру га регу ла тор на тела 
допу шта ју, функ ци о нер ску кам па њу у којој кан ди да ти вла де има
ју подр шку држа ве и, што је важни је, про стор у меди ји ма наме њен 
држав ним функ ци о не ри ма. 

3) Нере гу ли са но медиј ско тржи ште омо гу ћи ло је ства ра ње нефор мал
них моно по ла на при ват ном тржи шту и ства ра ње „при ват них“ пара
др жав них, про ре жим ских меди ја. 

4) Пот пу на кон тро ла и пре власт коју је режим оства рио у медиј ској 
сфе ри спре ча ва дија лог и, уз уру ша ва ње демо крат ских уста но ва, 
оне мо гу ћа ва одр жа ње демо кра ти је у Срби ји.

Тврд ње да је у вре ме вла да ви не коа ли ци је око демо крат ских стра
на ка, коју функ ци о не ри напред њач косоци ја ли стич ког режи ма нетач
но нази ва ју вла да ма ДОСа4,  било мање медиј ских сло бо да, пре ци зно 
рече но, нису тач не. Док вође сада шње опо зи ци је једва да има ју при ли ке 
да јед ном госту ју на РТСу током кам па ње, и то углав ном у еми си ја ма 
у који ма би режим ски уред ни ци супрот ста ви ли раз ли чи те опо зи ци о не 
стран ке, Томи слав Нико лић и Алек сан дар Вучић били су редов ни гости 
како у еми си ја ма јав ног сер ви са тако и на број ним при ват ним теле ви
зиј ским ста ни ца ма. Од бој ко та над тада шњим ради ка ли ма оду ста ли су 
чак и нови на ри који су се нала зи ли на њихо вим спи ско ви ма непри ја те ља 
срп ског наро да. 

Теме љи

Сумор на је исто ри ја медиј ских сло бо да током тра ја ња Дру ге репу
бли ке у Срби ји (од 1990. до данас). Пот пу ни иде о ло шки и морал ни 
бан крот кому ни стич ког режи ма пра ти ло је раз до бље либе ра ли за ци
је меди ја. Све до почет ка гра ђан ског рата и међу на род них санк ци
ја, могло се дого ди ти да се неки медиј у вла сни штву држа ве про сто 
одмет не од режи ма. То се није деша ва ло са вели ким систе ми ма, какав 
је био РТБ (касни је РТС), али се деша ва ло у више навра та са мањим 
меди ји ма. Овај пери од пре ки нуо је Сло бо дан Мило ше вић насто је ћи 
да уз „демо крат ску леги ти ма ци ју“, сте че ну на нерав но прав ним и уз 
при ти ске, кра ђу и коруп ци ју спро ве де не избо ре, успо ста ви нову, трај

4  Демо крат ска опо зи ци ја Срби је осно ва на је 10. јану а ра 2000, а рас па ла се 18. новем бра 
2003. годи не. На вла сти је била у пуном саста ву до 1. авгу ста 2001, а у суже ном саста ву до 4. 
мар та 2004. годи не. 



8       

ну поли тич ку доми на ци ју у срп ској поли ти ци. Мило ше вић је толе
ри сао неза ви сне меди је, тач ни је нису га се тица ли. Ипак, однос овог 
ауто крат ског поли ти ча ра и посеб но људи из њего вог окру же ња пре ма 
сло бо ди инфор ми са ња и посеб но нео п ход ном демо крат ском дија ло гу, 
био је ретро гра дан и биза ран. У дру штву које се одли ко ва ло либе рал
но шћу у СФР Југо сла ви ји, у вре ме три јум фа елек трон ских меди ја и 
посеб но вели ког тала са демо кра ти за ци је Источ не Евро пе, Мило ше вић 
је поку шао да ком би ну је при ват не меди је, који би се бави ли заба вом, 
естра дом и само инци дент но инфор ми са њем, са држав ним меди ји ма 
који су пре тво ре ни у бил те не ново о сно ва не Соци ја ли стич ке пар ти је 
Срби је и њега лич но. Није зато чуд но што је од самог почет ка сва ка 
бор ба за демо кра ти за ци ју има ла сна жне везе са поло жа јем меди ја и 
била у зави сно сти од њега Први више стра нач ки избо ри про шли су под 
истин ским теро ром држав них меди ја над свим неис то ми шље ни ци
ма. Мило ше ви ће ви медиј ски коме са ри ство ри ли су син таг му „шачи ца 
при ста ли ца и слу чај них про ла зни ка“ упо тре бља ва ну за опо зи ци о на ре. 
Мило ше вић их је јав но, при ли ком гово ра у Пожа рев цу, назвао сума ну
тим луда ци ма. У комен та ри ма у који ма су пред ња чи ле сум њи ве и са 
разним режим ским слу жба ма пове за не лич но сти, изми шља ни су мон
стру о зни зло чи ни, афе ре и мане опо зи ци о на ра. Коме на та тор ка Мила 
Шту ла твр ди ла је да Вук Дра шко вић има у посе ду „вилу на Женев ском 
језе ру“, Ђин ђи ћа су нази ва ли немач ким шпи ју ном... После избо ра 
медиј ски линч је наста вљен све до зло гла сног комен та ра уред ни ка на 
РТСу Слав ка Будих не, који је опо зи ци ју назвао помоћ ни ци ма уста ша. 
Ово је био повод за вели ке демон стра ци је од 9. мар та 1991. годи не. У 
зах те ву за сме ну дирек то ра и чети ри уред ни ка на РТСу ује ди ни ла се 
сва опо зи ци ја, осим, раз у ме се, Шеше ља и њего ве ново на ста ле стран
ке. После дра ма тич них дана изла ска тен ко ва ЈНА на ули це гра да и 
првог анти ко му ни стич ког про те ста уни вер зи те та, режим је попу стио. 
Сме ње ни су уред ни ци, РТС при вре ме но отво рен за јав ност, изе не се
на исти на о напа ду поли ци је на народ.  Насту па ју ћи рат и поде ла у 
опо зи ци ји огра ни чи ли су ову побе ду. Рато ви у Хрват ској и БиХ омо гу
ћи ли су ново затва ра ње меди ја. Ипак, у усло ви ма хај дуч ког ства ра ња 
нове југо сло вен ске држа ве, вође ња рата за југо сло вен ско насле ђе без 
пла на и наци о нал ног спо ра зу ма, те санк ци ја које су намет ну те Срби ји 
и Црној Гори, опо зи ци ја се ује ди ни ла око непри хва та ња октро и са не 
држа ве. Иако су саве зни избо ри од маја 1992. зва нич но успе ли, Мило
ше ви ћев режим био је при ну ђен да поно во орга ни зу је избо ре на свим 
ниво и ма на Св. Нико лу 1992. годи не. Отва ра ње меди ја пока за ло се као 
при вре ме но. Један од важних зах те ва опо зи ци је оста ле су медиј ске 
сло бо де.  Након пот пи си ва ња Деј тон ског спо ра зу ма, меди ји су отво ре
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ни за запад не кул тур не садр жа је, али је на дру гој стра ни запо чео про
цес поја ча не кон тро ле меди ја. РТВ Сту дио Б, бео град ски медиј који је 
имао одре ђе ну само стал ност, у то је вре ме дошао под чвр сту кон тро лу 
по први пут од осни ва ња 1990. годи не. Када је опо зи ци ја 1996/1997. 
успе ла да пре у зме власт у Бео гра ду и четр де сет нај мно го људ ни јих 
гра до ва и општи на у земљи, Мило ше ви ћев режим је испр ва при хва
тио ову пре све га морал ну побе ду сво јих про тив ни ка. Два кључ на раз
ло га због којих је накнад но одлу че но да избо ри буду фал си фи ко ва ни 
одно си ла су се на вели ки број режим ских кадро ва, који су тиме губи
ли рад на места и изво ре моћи, и на чиње ни цу да су локал ни меди ји у 
гра до ви ма са опо зи ци о ним вла сти ма, збир но узев ши, бро јем гле да ла
ца могли да кон ку ри шу РТСу. Режим је зато, и након што је при знао 
избо ре и пости гао да рас па дом опо зи ци о не коа ли ци је „Зајед но“ неста
не реал на опа сност од непо сред не сме не на пред сто је ћим избо ри ма 
– насто јао да огра ни чи и уга си локал не меди је. Негде је то чиње но 
при ме ном медиј ских зако на који ина че нису при ме њи ва ни. На неким 
мести ма, каква је била Јаго ди на, локал ни сил ни ци су има ли при ли
ку да се обра чу на ју, а како је власт подр жа ва ла оног међу њима који 
није био при ста ли ца опо зи ци је, исход је био несум њив. Ипак, уз помоћ 
САД и ЕУ одре ђе на мре жа опо зи ци о них, из ино стран ства издр жа ва
них и неза ви сних меди ја, ипак је наста ла тих годи на и она је игра ла 
важну уло гу у вре ме послед ње годи не Мило ше ви ће вог режи ма. Тре ба 
рећи да је посе бан уда рац само стал ним меди ји ма задат када је 1998. 
доне сен зло гла сни Закон о инфор ми са њу. У то вре ме на вла сти је била 
соци ја ли стич коради кал ска опо зи ци ја. Нема сум ње да је и та вла да 
одр жа ва ла кон ти ну и тет Мило ше ви ће вог режи ма. Ипак, одре ђе ни 
еле мен ти одно са пре ма меди ји ма, који су тада фор му ли са ни, пред ста
вља ју веро ват но ори ги нал ни ради кал ски допри нос, а оста ли су при
сут ни до дана шњих дана. Мини стар ство инфор ми са ња водио је у то 
вре ме Алек сан дар Вучић, дана шњи пред сед ник Срби је и први човек 
вла да ју ће Срп ске напред не стран ке. Сло вом овог зако на било је могу
ће због разних кри ви ца, од лич них увре да до недо стат ка патри о ти зма, 
тужи ти поје ди ни медиј. Тужба је попут неког сао бра ћај ног пре кр ша ја 
упу ћи ва на При вред ном суду, који је у року од јед ног дана досу ђи вао 
дра кон ске нов ча не казне прав ним и физич ким лици ма. Иако Вучић 
није имао зна чај ни јег ути ца ја у доно ше њу одлу ка у Мило ше ви ће вом 
режи му, овај закон је постао зло гла сан по њему. Вучић је у то вре ме 
ини ци рао јед ну дру гу прак су: пре у зи ма ње чита вог или дела при ват
ног меди ја за про па ган ду стран ке. Мило ше вић је при па дао ста ри јој 
гене ра ци ји која је дава ла вели ки зна чај држав ним меди ји ма. Несум
њи во је да су и бира чи СПСа и СРСа у то вре ме пре те жно при па да ли 



10       

зна чај но раз ли чи тим кате го ри ја ма ста нов ни штва. Упр кос коке ти ра њу 
са мла ди ма од стра не ЈУЛа у вре ме кам па ње 1996, упра во су ради ка
ли насто ја ли да про на ђу нове путе ве ка медиј ској про мо ци ји. СРС је 
у то вре ме, несум њи во сле де ћи зами сли тада шњег гене рал ног секре
та ра Вучи ћа, запо чео са про дук ци јом „Ради кал ских тала са“, еми си је 
која је еми то ва на на ТВ Пал ма. Зани мљи во је да је вла сник ТВ Пал ме 
опскур ни Мио драг Вујо вић Мики себе пред ста вљао као бив шег чла на 
СПСа.5  Стра нач ки орган Вели ка Срби ја у то вре ме добио је и пара
др жав ног пар ња ка, па су Земун ске нови не уме сто да се баве изве шта
ва њем о општин ским посло ви ма, изве шта ва ле пре све га о дело ва њу 
Срп ске ради кал не стран ке, њених вођа Шеше ља, Вучи ћа и Нико ли ћа 
и у њихов при лог.

Однос режи ма пре ма меди ји ма посеб но је ради ка ли зо ван за вре
ме напа да НАТОа на Срби ју и Црну Гору. Током рата уби јен  је Слав ко 
Ћуру ви ја, вла сник нови на Днев ни теле граф и недељ ни ка Евро пља нин, 
који је рани је био јед на од глав них жрта ва режим ског про го на. Изве сно 
је да су осо бе бли ске режи му уче ство ва ле у овом уби ству. Сâм Вучић, 
иако пре ма мно гим све до че њи ма огор че ни непри ја тељ уби је ног, током 
2014. је твр дио да је учи њен вели ки напре дак у слу ча ју, и да се осум њи
че ни нала зе у при то во ру или у бек ству. 

Пад режи ма Сло бо да на Мило ше ви ћа донео је медиј ске про ме не. 
Уки нут је Закон о инфор ми са њу, њего ве жртве су већи ном обе ште
ће не. Запо че ла је рефор ма у медиј ском сек то ру која је, као и већи на 
оста лих рефор ми, била спо ра и непот пу на. Ипак, у раз до бљу од 2000. 
до 2010. тра јао је про цес рефор ми меди ја. Ства ра ње јав ног сер ви са од 
РТСа и РТ НС / РТ Вој во ди не пра ти ло је њихо во отва ра ње за дру га чи је 
мишље ње.  Без обзи ра што су ти меди ји увек били накло ње ни вла да ју
ћим стран ка ма, они су уки ну ли при стра сне комен та ре и дозво ли ли да 
се на њихо вим про гра ми ма чује глас опо зи ци је. Алек сан дар Вучић је, 
реци мо као гене рал ни секре тар опо зи ци о не Срп ске ради кал не стран
ке, више пута госто вао на про гра ми ма јав ног сер ви са у ман да ту прве 
Кошту ни чи не вла де 2004–2006. него што су све вође сада шње опо
зи ци је госто ва ле током тра ја ња вла де иза бра не 2016. годи не. При том, 
демо крат ске стран ке су биле бол но поде ље не, па на јав ном сер ви су 
није гра ђен култ неког од демо крат ких вођа. Демо кра ти за ци ја меди

5  ТВ Пал ма је негде у вре ме рата са НАТОом поче ла да ула зи у поли ти ку, како је то њен вла
сник веро ват но видео, пре све га како би под ста кла патри о ти зам и спрем ност наро да на одбра
ну. Пал ма је, међу тим пре по зна ва ла непри ја те ље, како наци о нал не тако и вла сни ко ве. Током 
наред них десе так годи на срп ско пра во су ђе се бави ло спо том који је еми то ван на овој теле ви зи
ји а у коме је гла ва нови на ра Алек сан дра Тија ни ћа била мон ти ра на у кадро ви ма пор нофил ма.    
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ја има ла је ипак сво је сла бо сти. Уну тар демо крат ских и реформ ских 
стра на ка није било демо крат ског дија ло га нити уста но ва. Неза ви сна 
суд ска власт са инте гри те том – нео п хо дан пред у слов демо кра ти је и 
медиј ских сло бо да – није посто ја ла. При ва ти за ци ја у меди ји ма била 
је дивља и сти хиј ска. Уско ро су се поја ви ли попу ли стич ки, при ват ни 
меди ји који су уче ство ва ли у коруп ци ји и насто ја ли да сами поста ну 
стра на у поли тич кој бор би. Рефор ма ма ни вла сни штво ни финан си
ра ње меди ја нису учи ње ни тран спа рент ним. Одре ђе ни цен три моћи у 
окви ру демо крат ских вла да поку ша ва ли су да ути чу на меди је посред
ством вели ких финан сиј ских сред ста ва која држа ва инве сти ра у мар
ке тинг и невла дин сек тор. Ове инве сти ци је до данас нису детаљ но про
у че не, али изве сно је да су, и поред вели ког напа да и кри ти ке које су 
поје ди не реформ ске вла де трпе ле, посто ја ли недо дир љи ви поје ди ни ци 
који ника да нису били пред мет често неу те ме ље них напа да и кри ти
ка. Током првих десет годи на тран зи ци је нешто се било про ме ни ло у 
одно су вла сти пре ма меди ји ма. Закон ски јав ни сер вис постао је неза
ви сан од директ ног упли ва вла де. У прак си, поли ти ча ри пози ци о них 
стра на ка поста ли су спрем ни ји да чују туђе мишље ње, да уче ству ју 
у теле ви зиј ским еми си ја ма у који ма при су ству ју и дру ги уче сни ци. 
Зоран Ђин ђић  и Воји слав Кошту ни ца су, иако на нај ви шим држав ним 
дужно сти ма, уче ство ва ли у еми си ја ма на разним теле ви зиј ским ста
ни ца ма и нису бира ли саго вор ни ке. Под дру гом Кошту ни чи ном вла
дом (после 2007) и вла дом Мир ка Цвет ко ви ћа, овај тренд је почео да се 
мења.6 Доне сен је рестрик ти ван Закон о поли тич ким стран ка ма; скан
да ло зна рефор ма суд ства извр ше на је уз кри ти ке уста но ва ЕУ; конач но, 
доне се не су изме не и допу не Зако на о инфор ми са њу који ма је омо гу ће
но кажња ва ње нови на које су се нала зи ле у суко бу са вла дом. Доно ше
ње ових изме на омо гу ћи ла је пар ла мен тар на трго ви на, буду ћи да СПС 
који је био у кола и ци ји са ДСом није желео да за њих гла са. Када је 
2012. на власт дошла коа ли ци ја СНС, СПС и УРС (биши Г17 Плус) јед но 
од обе ћа ња била је про ме на зако но дав ства о меди ји ма. До зна чај ни је 
про ме не, међу тим, није дошло. 

Током ране фазе успо ста вља ња Вучи ће вог режи ма, вла де коа ли ци је 
оку пље не око СНСа нису ништа зна чај ни је мења ле кад је реч о меди ји
ма. Као посе бан поли тич ки ква ли тет Вучи ће вог лич ног режи ма, пока за ла 
се њего ва мето дич ност. Током више од годи ну дана нити је неко сме њен 

6  Зани мљи во је да је први висо ки дужно сник који је инси сти рао да госту је сам у еми си
ја ма био пот пред сед ник стран ке Г17 Плус Пре драг Мар ко вић. Он је као пред сед ник Народ не 
скуп шти не твр дио да зајед но са њим у еми си ји могу да уче ству ју само лич но сти њего вог поли
тич ког ран га (дакле пре ми јер, пред сед ник или нај ви ши функ ци о не ри Црне Горе или неке 
стра не држа ве). 
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нити је дошло до про ме на у јав ним сер ви си ма. Тек када се режим конач но 
ста би ли зо вао, запо че ле су посте пе не про ме не. За поче так било је потреб
но паси ви зи ра ти јав не сер ви се. Уме сто да напа да ју опо зи ци ју и хва ле 
режим, ови меди ји су посте пе но све де ни на бил те не вла сти. Чак и када 
би дозво ли ли јав ну деба ту, углав ном је то била рас пра ва изме ђу опо зи ци
о них стра на ка и режим ских сате ли та. По пра ви лу, про тив опо зи ци о на ра 
су сла ни бив ши чла но ви њихо вих стра на ка који су у међу вре ме ну пре шли 
на стра ну режи ма. У јав но сти је тако ства ран при вид да је опо зи ци ја поде
ље на, сла ба и у сушти ни ауто де струк тив на. Вре ме ном је медиј ска сли ка 
доби ла упо ри ште у ствар но сти. И док су РТС и РТВ слу жи ли као бил тен 
вла де и позор ни ца функ ци о нер ских кам па ња, запо чео је раз вој при ват
них и пара др жав них меди ја који су отво ре но подр жа ва ли вла ду. 

Нека да шње шеме које су уз помоћ посред ни ка спро во ди ле тај не 
рато ве уну тар посва ђа них оли гар хи ја демо крат ских стра на ка, заме ни ла 
је бизар на и на нај ма ње обра зо ва не и нај не кул тур ни је гра ђа не усме ре
на кам па ња обо го тво ре ња Алек сан дра Вучи ћа и пот пу не сата ни за ци је 
свих њего вих про тив ни ка. После 5. окто бра 2000, поје ди ни  при ват ни 
меди ји који су били накло ње ни Мило ше ви ће вом режи му, поче ли су да се 
баве полит ком. Реци мо РТВ Пинк која је у то вре ме уве ла инфор ма тив ни 
про грам, нашла се у позна том суко бу изме ђу људи бли ских вла ди Зора на 
Ђин ђи ћа на јед ној и Небој ше Чови ћа на дру гој стра ни. Дру гом при ли
ком у пита њу је био сукоб са РТВ Б92. РТВ Пинк је ужи ва ла пажњу и 
подр шку дела ДОСа у при лог које га су вође не чита ве кам па ње – реци мо 
за пред сед нич ке избо ре 2002. када је РТВ Пинк подр жа ва ла кан ди да та 
Миро љу ба Лабу са. Када је про фе сор ФПНа и члан Саве та за бор бу про
тив коруп ци је Чедо мир Чупић кри ти ко вао РТВ Пинк и изнео мишље ње 
да би ружну и окру же њу непри лич ну згра ду тре ба ло сру ши ти, дожи вео 
је медиј ски линч, при том није добио подр шку нити јед ног чла на вла де, 
осим начел но од мини стра финан си ја Ђели ћа. 

Лошу уло гу у демо кра ти за ци ји срп ских меди ја оди гра ле су и стра не 
инве сти ци је у медиј ски сек тор. Од почет ка посве ће не само зара ди, стра
не ком па ни је су се још од Мило ше ви ће вог вре ме на пока за ле као сави
тљи ве и скло не сарад њи са вла сти ма. Под при ти ском лич но Алек сан дра 
Вучи ћа тако је 2014. Ути сак неде ље, ути цај на и неза ви сна еми си ја која 
је еми то ва на на при ва ти зо ва ном Б92, ски ну та са про гра ма након што 
је аутор ки Ољи Бећ ко вић рече но да ће гле да на и комер ци јал на еми си
ја бити еми то ва на на каблов ском кана лу „Б92 инфо“ неу по ре ди во мање 
гле да но сти. Еми си ја је уско ро укло ње на са про гра ма. 

Успо ста ва Вучи ће вог режи ма не би била могу ћа без медиј ског сазве
жђа при ват них и пара др жав них меди ја. Поред РТВ Пинк, ту је при ва
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ти зо ва ни РТВ Сту дио Б, при ват на ТВ Хепи, као и нови не Инфор мер, 
Ало, Срп ски теле граф... Ови меди ји су при ват ни али су у пот пу но сти 
накло ње ни режи му. Поред тога, начин на који изве шта ва ју о опо зи ци ји 
или про тив ни ци ма и кри ти ча ри ма режи ма, дале ко је пре ва зи шао реч
ник и при ступ изве шта ва ња РТСа из рат них годи на. Зани мљи во је да 
вла сти зва нич но нема ју ника кве везе са овим меди ји ма, али коли ко год 
су ови њима накло ње ни и без ре зер вно свр ста ни уз дело ва ње и циље ве 
СНСа, толи ко су и вла сти скло не овим меди ји ма. Поред врха вла сти 
који редов но одла зи на ове меди је и непре кид но се жали на „нео бјек
тив ност“ и „при стра сност“ јав ног сер ви са, на про гра ми ма ових ста ни ца 
насту па гру па увек истих ана ли ти ча ра, комен та то ра и јав них лич но сти.  

Сло бо да меди ја у раз до бљу 
април 2017 – март 2018. годи не  

Ства ри су се несум њи во про ме ни ле у срп ским меди ји ма. Реч није 
о поврат ку у деве де се те годи не и вре ме вла да ви не режи ма Сло бо да на 
Мило ше ви ћа. Ради се о јед ном за Срби ју сасвим новом обра сцу, модер
ном буду ћи да је при хва тио све нови не и ауто ри тар ност све та какав 
расте на теме љи ма рато ва и про ме на про ис те клих из 11. сеп тем бра 2001. 
годи не. Вучи ћев режим није ими та ци ја или повра так на режим Сло бо
да на Мило ше ви ћа. Он је хибрид при ла го ђен недо вр ше ном демо крат
ском дру штву и наци ји која лута изме ђу рат них пора за и тран зи ци је 
која не може бити несу пе шна у мери у којој је од већи не била неже ље на. 
Са успо ста вом вла де Иви це Дачи ћа и дола ском СНСа и СПСа на власт 
2012. годи не, завр ше на је срп ска тран зи ци ја, иако су рефор ме ради сту
па ња у члан ство ЕУ и даље у току, тран зи ци ја је овом побе дом кон сен
зу ал но прихва ће на као неми нов ност и трај но нега тив но оце ње на. Јед на 
од зани мљи во сти режи ма Алек сан дра Вучи ћа је и њего ва гло бал ност. 
Као врхов ни арби тар у срп ској поли ти ци и дру штву, он је спо јио суште 
супрот но сти које у Срби ји посто је сва ка ко од вре ме на које је прет хо
ди ло Дру гом свет ском рату, а можда и из вре ме на ства ра ња држа ве. За 
Вучи ћа су при хва тљи ве ии упо тре бљи ве и леви ца и десни ца, он обу хва
та обе стра не свих срп ских дина стич ких суко ба и гра ђан ских рато ва. 
Све што је добро он је усво јио, све што је лоше жиго сао је као непри хва
тљи во и непри ја тељ ско њему самом. Јав но испо ве да ју ћи иде је инте гра
ци је у ЕУ и реги о нал ног поми ре ња и ста би ли за ци је, он се поно си свим 
достиг ну ћи ма вла да из деве де се тих годи на. Нај ва жни ји непри ја тељ му 
је „ДОС“ (мада не спо ми ње како су њего ви коа ли ци о ни парт не ри соци ја
ли сти омо гу ћа ва ли вла де ДОСа током 80% вре ме на њего вог посто ја ња), 
чију поли ти ку дослед но и неу мор но спро во ди. Попут ауто ри тар ног еги
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пат ског пред сед ни ка мар ша ла Сиси ја – који је ислам ском фун да мен та
ли зму „Мусли ман ске бра ће“ супрот ста вио арап ски наци о на ли зам, због 
чега кон тро ли са ни еги пат ски меди ји кри ти ку ју импе ри ја ли зам САД а 
режим исто вре ме ме но при ма оби ла ту мате ри јал ну и поли тич ку помоћ 
од Вашинг то на – посто ји сна жна неса гла сност изме ђу речи и дела пред
сед ни ка Вучи ћа, те наво да нови на и теле ви зи ја које га подр жа ва ју о САД, 
НАТОу, ЕУ... Таква неис кре на и чуд на поли ти ка има зна ча јан ути цај на 
нео бра зо ва не, нео д луч не и неза до вољ не гра ђа не. Она суштин ски ума
њу је могућ ност јав но иска за ног поти вље ња режи му зато што онај ко би 
поку шао да раз ви је било какав сло же ни ји поли тич ки коцепт, сме ста у 
неком сег мен ту пот па да под неку од уло га које је као сво је већ при сво јио 
Вучи ћев режим. Осим сата ни зо ва них вођа опо зи ци је сва ки дру ги опо
зи ци о нар у неком тре нут ку је без сво је воље анга жо ван у режим ским 
меди ји ма. У широј јав но сти, међу про сеч ним бира чи ма који са поли ти
ком има ју доди ра посред ством насло ва у табло и ди ма које виде док про
ла зе ули ца ма, или у крат ким вести ма које пла си ра ју забав не теле ви зи је, 
чини се да је опо зи ци ја неак тив на, посва ђа на и жељ на само да са вла сти 
сру ши вред ног Вучи ћа. Тако ђе, медиј ским мон та жа ма и зло у по тре ба
ма, мон ти ра ним интер вју и ма и фал си фи ко ва ним изја ва ма... испа да да 
већи на опо зи ци о на ра ина че подр жа ва вла ду, али из неких бизар них 
лич них раз ло га насто је да је обо ре са вла сти.  

У земљи у којој је „држа ва“ и даље нај ве ћи „капи та ли ста“ са јав ним 
пред у зе ћи ма која инве сти ра ју и зара ђу ју мили јар де евра и запо шља ва ју 
сто ти не хиља да гра ђа на, режим се прав да сло бод ним тржи штем. Међу
тим кад је реч о меди ји ма, мало је сло бо де на тржи шту. Одав но поде
ље но медиј ско тржи ште лако је кон тро ли са ти из врха вла сти, посеб но 
у усло ви ма неза ин те ре со ва но сти Вели ких сила. Од избо ра првих људи 
РТСа и ути ца ја на њего во уре ђи ва ње, пре ко при сва ја ња поје ди них при
ват них меди ја и мар ги на ли за ци је дру гих, све до при ти ска на про дај не 
лан це како да рас по ре де нови не изло же не на про дај ним мести ма – све је 
пред мет пажљи ве бри ге вла да ју ћег режи ма. 

Такву ситу а ци ју при ме ћу ју и стра ни посма тра чи. Репор те ри без гра
ни ца су три неде ље након пред сед нич ких избо ра обја ви ли ранглисту 
држа ва пре ма ста њу сло бо де меди ја. Срби ја је дожи ве ла пад за чак седам 
места – са 59. на 66. место.7 Дру го је истра жи ва ње под насло вом Кон

7  Тре ба рећи да ова ана ли за која ста ње у Срби ји ана ли зи ра од 2007. није у обзир узи ма ла исто
риј ски раз вој у Срби ји и реги о ну. Тако испа да да је ста ње било мно го горе 2010. када је Срби ја била 
на 86. месту. Тако ђе ста ње сло бо де меди ја је боље у БиХ него у Хрват ској, а горе у Маке до но ји него 
у Црој Гори! Srbi ja za sedam mesta pala na rang listi slo bo de medi ja, VESTI, 26. 04. 2017, http://rs.n1info.
com/a244714/Vesti/Vesti/Srbi ja-pala-na-rang-listi-slo bo de-medi ja.html,  (сајт посе ћен 17.  3. 2018).
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тро ла и сло бо да меди ја које је за Слав ко Ћуру ви ја Фон да ци ју спро ве ла 
др Јован ка Матић. Међу мно го број ним тема ма овог истра жи ва ња био је 
и став самих нови на ра пре ма сло бо ди меди ја. Све га пето ро од 177 анке
ти ра них (реч је о 2,82%) нови на ра пози тив но је оце ни ло сло бо ду меди ја 
у Срби ји!8 Истра жи ва ње орга ни за ци је Члан 19 0бја вљен новем бра 2017. 
тако ђе је пока за ло зна ча јан пад ста ња сло бо де меди ја у Срби ји.9 

Редов ни изве шта ји Хју мен рајтс воча и Фри дом хау са (Human Rights 
Watch, Fre e dom Hou se) за 2017. годи ну10 пока за ли су општи пад демо
крат ских стан дар да у Срби ји. У раз до бљу од јану а ра до новем бра 2017. 
забе ле же но је пре ма овом изве шта ју чак 75 при ја вље них слу ча је ва наси
ља, прет њи и застра ши ва ња нови на ра.11 Чита ју ћи овај изве штај, посеб
но може да нас забри не поја ва наси ља над поли тич ким про тив ни ци ма 
и нови на ри ма од стра не циви ла које толе ри ше и при сут на поли ци ја. 
Тако нешто није виђе но од вре ме на вла да ви не режи ма Сло бо да на Мило
ше ви ћа. Све ово наве ло је про фе сор ку Факул те та поли тич ких нау ка у 
Бео гра ду др Сње жа ну Мили во је вић да оце ни како је „на осно ву сло бо де 
штам пе Срби ја и даље у гру пи дели мич но сло бод них зема ља“.12 

У изве шта ју Бео град ског цен тра за људ ска пра ва о ста њу људ ских 
пра ва у Срби ји за 2017. годи ну сто ји један сег мент посве ћен меди ји ма. 
Про грам ска дирек тор ка овог цен тра Весна Петро вић оце ни ла је да: 

„Одсу ство јав ног дија ло га, гуше ње медиј ских сло бо да, кри тич ког 
мишље ња и уру ша ва ње поје ди них већ оства ре них пра ва и сло
бо да обе ле жи ло је 2017. годи ну у Срби ји.“13

8  Nema slo bo de medi ja u Srbi ji, RTCG, 13. 02. 2018, http://www.rtcg.me/vije sti/region/193816/
nemaslo bo demedi jausrbi ji.html,  (сајт посе ћен 17.  3. 2018); Dr Jovan ka Matić, Kon tro la i slo bo
da medi ja,  Sve do če nja novi na ra, (Slav ko Ćuru vi ja Fon da ci ja: Beo grad, 2018), http://www.slav ko cu
ru vi ja fon da ci ja.rs/wpcon tent/uplo ads/2018/02/Kon tro laislo bo damedi jaKljuc ninala ziSlav
koCuru vi jafon da ci ja.pdf  , (сајт посе ћен 17. 3. 2018).

9  Ozbi ljan pad slo bo de medi ja zabe le žen u Srbi ji, Danas, 30. novem bra 2017, https://www.dan
as.rs/dru stvo/ozbi ljanpadslo bo demedi jazabe le zenusrbi ji/ , (сајт посе ћен 17. 3. 2018).

10  Изве шта ји... Виде ти: Изве штај о ста њу демо кра ти је у Срби ји...

11  Human rights watch o sta nju u medi ji ma u Srbi ji, Krik, 18. janu ar 2018, https://www.krik.rs/
humanrightswatchosta njuumedi ji mausrbi ji/ , (сајт посе ћен, 19. 3. 2018).

12 Rade Ran ko vić, Ključ ni pro blem medi ja u Srbi ji – nedo sta tak više gla sja, Glas Ame ri ke, 22. 
janu ar 2018, https://www.gla sa me ri ke.net /a/kljuc nipro blemmedi jausrbi jinedo sta takvise gla
sja/4218552.html , (сајт посе ћен 17. 3. 2018).

13  Izveš taj za 2017: Guše nje medij skih slo bo da, nema dija lo ga, N1 info, 23. 03. 2018.  http://
rs.n1info.com/a374044/Vesti/Izve stajza2017Guse njemedij skihslo bo danemadija lo ga.html , 
(сајт посе ћен, 24. 3. 2018); Dr Vesna Petro vić, LJUD SK A PRA VA U SRBI JI 2017
PRA VO, PRAK SA I MEĐU NA ROD NI STAN DAR DI LJUD SKIH PRA VA, (Beo grad ski cen tar za 
ljud ska pra va Beo grad, 2018).
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Сре ди ном новем бра 2017. гру па пред став ни ка удру же ња и невла
ди них орга ни за ци ја веза них за меди је, под нази вом „Гру па за меди је“ 
саста ла се са пре ми јер ком Аном Брна бић. Чла но ви „Гру пе за меди је“ су 
том при ли ком изне ли зах те ве и пред ло ге који се одно се на широ ки спек
тар пре пре ка и недо ста та ка који ути чу на ста ње сло бо де меди ја.14 Као 
нај ва жни је међу њима ауто ри зах те ва пре по зна ли су: лошу мето до ло
ги ју и недо ста так наче ло сти при ли ком писа ња Стра те ги је раз во ја јав
ног инфо ми са ња, нераз ре ше не напа де на нови на ре, раз ре ше ње чла но ва 
РЕМа, завр ше так про це са при ва ти за ци је меди ја и повла че ње држа ве из 
уде ла у вла сни штву Поли ти ке, Вечер њих ново сти и Днев ни ка. Тран спа
рент ност и зако ни тост при ли ком инве сти ра ња нов ца држа ве и јав них 
пред у зе ћа у рекла ми ра ње, као и над зор свих над ле жних уста но ва и јав
но сти при ли ком тро ше ња сред ста ва за суфи нан си ра ње медиј ских про
је ка та.  Касни је су чла но ви Гру пе за меди је обја ви ли да су неза до вољ ни 
уоп ште ним и кур то а зним пре ми јер ки ним одго во ри ма.

Удру же ње нови на ра Срби је је 10. авгу ста 2017. годи не обја ви ло да је 
само током првих седам месе ци на тери то ри ји Срби је реги стро ва ло три де
сет осам (38) напа да на нови на ре.15 Само током све ча не ина у гу ра ци је пред
сед ни ка Репу бли ке Вучи ћа напад ну то је пето ро нови на ра. Уме сто да при
хва ти демон стра ци је опо зи ци о на ра, Вучић је желео да ина у гу ра ци ја про ђе 
уз сли ку оду ше вље ног наро да који му кли че. Вучи ће ве при ста ли це спре
ча ва ле су про тив ни ке да уоп ште дођу до Дома народ не скуп шти не. Током 
дана напад ну ти су и нови на ри, мно го број на поли ци ја се није уме ша ла.16 

Орга ни за ци ја Ирекс обја ви ла је почет ком маја 2017. про це ну одр жи
во сти меди ја у Срби ји. Срби ја је оце ње на ниском оце ном 1,78. пре ма овом 
истра жи ва њу и про це ни, држа ва мини мал но испу ња ва циље ве одр жи
во сти меди ја, свр ста на је у гру пу „Нео др жи ви мешо ви ти систе ми“ где су 
„дело ви извр шне и зако но дав не вла сти про тив систе ма сло бо де меди ја“. 
Од бал кан ских држа ва само је БиХ оце ње на као Срби ја, док су оста ле, 
укљу чу ју ћи и Косо воУНМИК оце ње не као боље.17

14  Pre mi jer ki pre da ti zah te vi za pobolj ša nje medij ske situ a ci je, N1 info, 14. 11. 2017, http://rs.n1in
fo.com/a342001/Vesti/Vesti/Gru pazaslo bo dumedi japre da lazah te veAni Brna bic.html , (сајт 
посе ћен 17. 3. 2018).

15  UNS evi den ti rao 38 slu ča je va napa da i pri ti sa ka na novi na re, N 1 info, 10. 8. 2017, http://
rs.n1info.com/a289910/Vesti/Vesti/Napa dinanovi na re2017.html, (сајт посе ћен 17. 3. 2018).

16  Na dan ina u gu ra ci je šest napa da na novi na re, poli ci ja mir no posma tra la,
https://www.cen zo lov ka.rs/pri ti sciinapa di/nadanina u gu ra ci jepet napa dananovi na repoli
ci jamir noposma tra la/ , (сајт посе ћен 18. 3. 2018).

17  Irex: Srbi ji oce na 1,78 za odr ži vost medi ja, Danas, 03. maja 2017, https://www.danas.rs/dru
stvo/irexsrbi jioce na178zaodr zi vostmedi ja/, (сајт посе ћен 19. 3. 2018).
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Кра јем 2017. меди ји су јави ли о интер ној полу го ди шњој ана ли зи 
Европ ске коми си је у вези са постиг ну тим напрет ком Срби је у пре го
во ри ма о погла вљи ма 23 и 24. Реч је о људ ским пра ви ма и демо крат
ским сло бо да ма у које спа да и сло бо да меди ја. Само стал ност, финан
си ра ње и могу ћи ути цај држав них вла сти на меди је оце ње ни су као 
нетран спа рент ни. Ука за но је на број не напа де на нови на ре.18 Тако ђе, 
уоче но је да су током годи не на сло бо ду пуште на дво ји ца осум њи че них 
за уби ство Слав ка Ћуру ви је, док један слу жи вре мен ску казну затво
ра за дру го кри вич но дело, а пре о ста ли су у бек ству.19 Тако је завр ше
на јед на политчка пред ста ва која је запо че ла почет ком 2014. наја вом 
тада шњег првог пот пред сед ни ка вла де Алек сан дра Вучи ћа да је слу чај 
решен – што нити је била њего ва над ле жност нити је прав но и суд ски 
могло бити тако. Чак ни после три годи не, уби ство Слав ка Ћуру ви је 
није доби ло суд ски епи лог. 

Међу днев ним нови на ма са наци о нал ном дистри бу ци јом, по први 
пут од вре ме на режи ма Сло бо да на Мило ше ви ћа, под вла да ма напред
њач ког режи ма дого ди ло се да су само јед не од њих опо зи ци о не. Тро је 
такве нови не (Ало, Инфор мер и Срп ски теле граф) отво ре но су накло ње
не режи му и делу ју као бил те ни из вре ме на тота ли та ри зма, а зва нич но 
су само стал ни, при ват ни. Дво је – Поли ти ка и Вечер ње ново сти – има ју 
слич ну суд би ну као и јав ни сере вис – са неја сним вла сни штвом и држав
ним ути ца јем оне су поста ле бил тен зва нич них кам па ња. Курир и Блиц 
номи нал но су само стал ни, али су део одме ре ног суко ба са вла сти ма и у 
кључ ним ситу а ци ја ма се увек зна на којој су стра ни.  Нови не Данас зва
нич но су и у прак си опо зи ци о не.

Пре ма изве шта ју Саве та за штам пу ста ње у штам па ним днев ним 
меди ји ма било је током осам посма тра них месе ци 2017. годи не горе 
него у рани јим посма тра ним раз до бљи ма.20 Ауто ри изве шта ја при ме
ти ли су да током годи на дола зи до ради ка ли за ци је срп ских днев них 
нови на. Тако је 2015. ана ли зом утвр ђе но да је у раз до бљу од апри ла до 
новем бра у 2.962 члан ка пре кр шен Кодекс нови на ра Срби је, у истом 

18 EK: Krup ni iza zo vi za slo bo du medi ja u Srbi ji, Krik, 5. decem bar 2017, https://www.krik.rs/
ekkrup niiza zo vizaslo bo dumedi jausrbi ji/ , (сајт посе ћен 18. 3. 2018).

19  NANO GI CA ZA RADO NJI ĆA I ROMI ĆA Optu že ni za ubi stvo Slav ka Ćuru vi je puš te ni u KUĆ
NI PRI TVOR, BLIC, 6. 7. 2017, https://www.blic.rs/vesti/hro ni ka/nano gi cazarado nji cairomi ca
optu ze nizaubi stvoslav kacuru vi jepuste niukuc ni/e7c9qn1, (сајт посе ћен 19. 3. 2018).

20  IZVEŠ TAJ O MONI TO RIN GU POŠ TO VA NJA KODEK SA NOVI NA RA SRBI JE U DNEV NIM 
ŠTAM PA NIM MEDI JI MA U PERI O DU OD 01. MAR TA DO 30. NOVEM BRA 2017. GODI NE, Savet za 
štam pu, 30. novem bar 2017, http://www.savet za stam pu.rs/doc/moni to ring2017/izve stajomoni
to rin guposto va njakodek sanovi na rasrbi jeudnev nimstam pa nimmedi ji mamartnovem ba
rr2017.pdf, (сајт посе ћен 19. 3. 2018).
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пери о ду 2016. таквих тек сто ва у наве де ним нови на ма било је 4.402 
(дакле за 48,61% више), док их је сле де ће 2017. пре по зна то чак 4.717 
(59,25% више у одно су на 2015. и 7,15% више него у 2016). Реч је о зло
у по тре би у поли тич ке свр хе, мада су ауто ри у слу ча ју днев них нови на 
Данас пре по зна ли и комер ци јал не, реклам не раз ло ге. Пораст при су
ства ова квих тек сто ва био је изу зет но вели ки. Док је могу ће обја сни
ти ради ка ли за ци ју јав ног мне ња у вре ме избо ра, ана ли зи ра ни пери од 
2017. усле дио је избо ри ма, а окон чан је чак два месе ца пре рас пи си ва ња 
избо ра за Скуп шти ну Гра да Бео гра да.21

Избор не кам па ње посеб но су осве до чи ле опа да ње медиј ских сло бо
да. Баш као и у вре ме  режи ма Сло бо да на Мило ше ви ћа и сада су први 
људи режи ма избе га ва ли суче ља ва ња и дуе ле на теле ви зи ја ма, у радиј
ским еми си ја ма и нови на ма. Модел је био већ виђен. Пре ми јер кан ди дат 
на пред сед нич ким избо ри ма и пред сед ник на град ским избо ри ма у Бео
гра ду водио је функ ци о нер ску кам па њу. Дани ма уочи град ских избо ра 
сва ка еми си ја гле да ног Днев ни ка 2, који сва ко га дана на РТСу почи
ње у 19.30 часо ва, почи ња ла је спо ми ња њем, изве шта ва њем о њему или 
цити ра њем Алек сан дра Вучи ћа. На про гра ми ма и стра ни ца ма при ват
них меди ја који подр жа ва ју Вучи ћев режим, њего ва поли ти ка је неу ме
ре но сла вље на, хва ље на и гото во искљу чи во при сут на, док је за опо зи
ци ју резер ви са на само кри ти ка, грд ња и увре да које су често пре ла зи ле 
у отво ре ни медиј ски линч. 

Може се рећи да је под Вучи ће вим режи мом медиј ска засту пље ност 
и рав но прав ност опо зи ци је пала испод нивоа бољих и отво ре ни јих годи
на Мило ше ви ће вог режи ма. Два раз ло га су која гово ре у при лог већих 
сло бо да за бољих Мило ше ви ће вих годи на. Први се одно си на инфор ма
тич ку рево лу ци ју чије су после ди це поста ле у Срби ји видљи ве тек после 
пада Мило ше ви ћа и чиње ни цу да је медиј ска поли ти ка и пре масов ног 
при сту па гра ђа на Срби је интер не ту била заста ре ла и суштин ски ису ви
ше бру тал на и тро ма да би била успе шна. Дру ги раз лог је при ти сак из 
ино стра ства који је данас, кад је реч о вред но сти ма сло бо де и демо кра
ти је, више стру ко сла би ји. 

Кам па ња за избо ре за Скуп шти ну Гра да Бео гра да тра ја ла је крат ко 
и про шла је у атмос фе ри насто ја ња режи ма да моби ли ше при ста ли це 
и гра ђа не, али и да посва ђа опо зи ци ју и на сва ки начин сма њи висо ку 
изла зност. Кам па ња је осми шље на као лидер ска и нестра нач ка. За тиме 
је пошао део опо зи ци је али и већи на гра ђа на, па стран ке које такав кон
цепт нису раз у ме ле нису има ле мно го успе ха на избо ри ма. Уме сто да у 

21 I sto, (сајт посе ћен 21. 3. 2018).
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први план истак не град ске функ ци о не ре за које је твр дио да су били 
изу зет но успе шни током четво ро го ди шњег ман да та, пред сед ник Вучић 
је на првим мести ма листе иста као позна те јав не лич но сти, лека ре, 
умет ни ке, науч ни ке, про фе со ре уни вер зи те та... Лич но је водио кам па
њу са пози ци је пред сед ни ка држа ве. Једи на опо зи ци ја која је успе ла да 
пре ђе цен зус биле су листе око Дра га на Ђила са и Алек сна дра Шапи ћа. 
Реч је, дакле, о дво ји ци поли ти ча ра који су лиде ри, без стра на ка, и веза
ни за рани ју власт у Бео гра ду. Вучић и Ђилас били су так ма ци за град
ску власт пре десет годи на и, на неки начин, они су то били сада поно во. 
Овај при мер пока зу је изве сну инер ци ју и успо ре ност срп ске поли ти
ке која се под све ауто ри тар ни јим вођ стви ма кре ће у одав но оме ђе ном 
поли тич ком про сто ру. Истра жи ва ње Бироа за дру штве на истра жи ва ња 
– БИРО ДИ пока зу је да је и таква поли ти ка, у хер ме тич ки затво ре ном 
и одре ђе ном окви ру, са број ним пред но сти ма које је режи му пру жи ло 
држа ње цело куп не вла сти мора ла да има изван ред ну пред ност на свим 
зна чај ни јим меди ји ма.22

Биро за дру штве на истра жи ва ња је ана ли зи ра ју ћи избор ну кам па
њу за избо ре за Град ску скуп шти ну да збир но узев ши да је Листа Алек
сан дар Вучић има ла чети ри пута више пози тив них вести у штам па
ним меди ји ма од дру го пла си ра не Листе Дра га на Ђила са, кад је реч о 
нега тив ним тек сто ви ма, њихов апсо лут ни број је при бли жан. Овде не 
рачу на мо исто вре ме не вести о Вучи ћу као пред сед ни ку Репу бли ке и о 
град ској вла сти које су дво стру ко број ни је, одно сно посве ћен им је под
јед нак број тек сто ва као и дру го пла си ра ној листи.23 Раз у ме се непро пор
ци о на лан је број нега тив них тек сто ва и коме нен та ра који су посве ће ни 
опо зи ци ји.

22  Beo grad ski izbo ri 2018, BIRO DI, http://www.biro di.rs/beo grad skiizbo ri2018/, (сајт посе ћен 
21. 3. 2018).

23  Исто.



20       

Гра фи кон пре у зет из Изве шта ја Биро диа
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Раз ли ка у одно су још је дра стич ни ја кад је реч о елек трон ским меди
ји ма са наци о нал ном покри ве но шћу. Нега тив не вести и комен та ри кад је 
реч о режи му и њего вим листа ма ту су при сут ни на нивоу ста ти стич ке 
гре шке – изме ђу 0,5 и 0,3%. Захва љу ју ћи умрт вље но сти јав них сер ви са 
и навод ној неу трал но сти дела при ват них теле ви зи ја, опо зи ци о не стран
ке има ју нека кво, исти на више стру ко мање при су ство, али су нега тив не 
коно та ци је изве шта ва ња само пре те жно а не, као када посма тра мо РТВ 
Пинк, ТВ Хепи, листом непо вољ не. Истра жи ва чи БИРО ДИја су изра чу
на ли, мада тај пода так није пред ста вљен на пре у зе тим табе ла ма, да је 
Алек сан дар Вучић на про гра ми ма јав ног сер ви са био у укуп ном бро ју 
изме ре них секун ди при сут ни ји од сва ког поје ди нач ног кан ди да та за 
више од 100 а од већи не и 200 пута! Ова истра жи ва ња пока за ла су да се 
чак 70% гра ђа на о поли тич ким зби ва њи ма оба ве шта ва пре ко теле ви зи
је.24 Ана ли за прве две сед ми це кам па ње у фебру а ру 2018. пока за ла је да 
је за то вре ме укуп но чак 30 мину та (пола сата) у нај гле да ни јем Дев ни ку 
2 на про гра му РТСа посве ће но вла сти ма и то увек пози тив но, а све га 
два мину та има ло везе са цело куп ном ина че поде ље ном и мар ги на ли зо
ва ном опо зи ци јом.25 

24  Opo zi ci ja na TV: Za dve nede lje –dva minu ta!, Geri la, https://geri la.rs/opo zi ci janatvzadve 
nede ljedvaminu ta/, (сајт посе ћен 22. 3. 2018).

25  Исто. 
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Гра фи кон пре у зет из Изве шта ја Биро диа
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Слу чај руше ња неле гал них обје ка та у Хер це го вач кој ули ци и изве шта
ва ње о овом дога ђа ју у меди ји ма нај бо ље пока зу је ситу а ци ју у којој се Репу
бли ка Срби ја нашла. Гру па маски ра них и нао ру жа них људи сру ши ла је у 
избор ној ноћи објек те за чије руше ње није има ла одго ва ра ју ћу доку мен та
ци ју. Тога су били све сни, ина че не би руше ње пред у зе ли маскирани, и то 25. 
априла 2016. године, свега дан по затварању бирачких места на скупштинсим 
изборма, у време када је било јасно да је СНС однео велику политичку победу. 
Поли ци ја је позва на, али није интер ве ни са ла. Живо ти, здра вље и имо ви на  
гра ђа на, посеб но оних који су при су ство ва ли су били угро же ни. Изве шта ва
ње о овом слу ча ју дове ло је до тога да тада шњи пре ми јер Вучић при зна гре
шку.26 Орга ни за ци ја Цивил рајтс дифен дерс (Civil Rights Defen ders) обја ви ла 
је истра жи ва ње пре ма коме је у шест нај зна чај ни јих нови на слу чај „Сава ма
ла“ био тема у 706 чла на ка, док је у још 527 био спо ме нут. Данас и Поли ти
ка обја ви ли су око 70% спо ме ну тих тек сто ва; полу та бло ид не нови не Блиц 
и Вечер ње ново сти 20% тек сто ва. Табло ид не нови не обја ви ле су све га сва ку 
десе ту вест која се пред чита о ци ма нашла током више месе ци ове по власт 
изу зет но непри јат не афе ре. Дакле, Срби ја је међу држа ва ма које твр де да су 
демо крат ске у пот пу но сти, спе ци фич на упра во по томе што у њој табло и ди 
не пра те нај зна чај ни је теме и нису аван гар да и носи лац испи ти ва ња гра ни
ца сло бо де.  Напро тив, упра во нови не мале, инте лек ту ал не публи ке, дуго 
подр жа ва не из ино стра на ства, отва ра ју теме. За то вре ме табло и ди су ода ни 
вла сти ма, као што је Инфор мер чак 80% тек сто ва о овој теми усме рио ка 
обја шња ва њу чита о ци ма како је читав слу чај кон стру и сан како би била обо
ре на власт и напад нут тада шњи пре ми јер Алек сан дар Вучић.27 

И током пред сед нич ке кам па ње пред сед нич ки кан ди дат СНСа и коа
ли ци је Алек сан дар Вучић доми ни рао је меди ји ма. Изве штај ОЕБСа који је 
обја вљен после избо ра ука зао је на то да је „већи на меди ја о кам па њи изве
шта ва ла при стра сно, при чему су садр жа јем доми ни ра ле теме о актив но
сти ма вла да ју ће струк ту ре, наро чи то пре ми је ра. Сви при ват ни теле ви
зиј ски кана ли с наци о нал ном покри ве но шћу су у сво јим инфор ма тив ним 
еми си ја ма фаво ри зо ва ли госпо ди на Вучи ћа, наро чи то ‘Пинк’ “.28 Ука за но је 
и на неак тив ност РЕМа (Регу ла тор ног тела за елек трон ске меди је). Током 
више днев них про те ста на ули ца ма Бео гра да, опо зи ци о на ри су зах те ва ли 

26  Руши о це је назвао „иди о ти ма“, твр дио је да град ске вла сти и он са тим нема ју везе, али 
је и нагласио да би он, да су га пи та ли, рушио по дану. Конач но, наја вио је сме ну Сини ше 
Малог до чега није дошло до избо ра град ских 2018. годи не, па је Мали чак био кан ди дат за 
одбор ни ка, мада не међу први ма на избор ној листи, а наја вљи ва но је и њего во уна пре ђе ње.

27  J. Diko vić, List Danas rekor der u izveš ta va nju o Sava ma li, Danas, 20. mart 2018., https://www.danas.
rs/dru stvo/vla da vi napra va/listdanasrekor deruizve sta va njuosava ma li/, (сајт посе ћен 22. 3. 2018).

28  OEBS: Pri stra sni medi ji i zlo u po tre ba resur sa u kam pa nji, N1, 04.11.2017.,  http://rs.n1info.
com/a339638/Vesti/Vesti/OEBSoizbo ri mauSrbi ji.html , (сајт посе ћен 22. 3. 2018).
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и сме ну РЕМа, нарав но без успе ха. Ова уста но ва је током избор не кам па
ње одлу чи ла да буде одба чен један реклам ни спот СНСа који је грдио опо
зи ци ју, али доми нант но ова уста но ва је оста ла неак тив на и толе ри са ла је 
све број ни је зло у по тре бе меди ја од стра не режи ма. Изве штај ОЕБСа обја
вљен је међу тим тек кра јем годи не, и суштин ски није ути цао на још горе 
медиј ске при ли ке током кам па ње за избо ре за Скуп шти ну Гра да Бео гра да. 

„Тран спа рен си Срби ја“ (Tran spa rency Ser bia) обја ви ла је уочи пред
сед нич ких избо ра истра жи ва ње пре ма коме је пред сед нич ки кан ди дат 
СНСа, тада шњи пре ми јер Вучић имао више од поло ви не од 181 поја
вљи ва ња пред сед нич ких кан ди да та на наслов ним стра на ма нови на – 98 
(54,14%). Сле дио је аут сај дер Лука Мак си мо вић – Бели Пре ле та че вић са 
27 (14,91%), Саша Јан ко вић са 18 (9,94%), Воји слав Шешељ са 12 (6,62%), 
Вук Јере мић 10 (5,52%), Бошко Обра до вић 5 (2,76%)... Вучић је у нега тив
ном кон тек сту спо ме нут све га у 13% слу ча је ва, док су њего ви про тив кан
ди да ти Јан ко вић и Јере мић једи ни у опо зи ци ји били дале ко више спо ми
ња ни у нега тив ном него у пози тив ном све тлу – реч је о чак 57% одно сно 
56% слу ча је ва.29 Реак ци ја РЕМа је изо ста ла и када је после избо ра пока
за но да је у избор ној кам па њи за пред сед нич ке избо ре кан ди да ту Алек
сан дру Вучи ћу на елек трон ским меди ји ма омо гу ће но чак 49 пута више 
вре ме на него свим оста лим пред сед нич ким кан ди да ти ма зајед но!30 

Биро за дру штве на истра жи ва ња (БИРО ДИ) и „Нешнел ендо у мент 
фор демо кра си“ (НЕД, Nati o nal Endow ment For Democracy) спро ве ли су 
мони то ринг пред пред сед нич ке избо ре и закљу чи ли сле де ће: 
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29  TS: Vučić pozi ti vac, Jan ko vić i Jere mić nega tiv ci u štam pi, N1, 25. 3. 2017,  http://rs.n1info.
com/a237568/Vesti/Vesti/Tran spa rent nostSrbi jaorezul ta ti mamoni to rin gaizbor nekam pa
nje.html, (сајт посе ћен 22. 3. 2018).

30   Bran ka Tri vić, Medi ji u Srbi ji u slu žbi jed nog čove ka, 6. аpril 2017, https://www.slo bod na e
vro pa.org /a/medi jisrbi jaizbo ri/28413777.html, (сајт посе ћен 22. 3. 2018).

Александар Вучић 13489

Вук Јеремић 4031

Саша Јанковић 3602

Војислав Шешељ 3132

Ненад Чанак 2373

Бошко Обрадовић 2253

Александар Поповић 1746

Саша Радуловић 1740

Милан Стаматовић 1712
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„БИРО ДИ мони то ринг меди ја из 2012. годи не је ука зао на чиње ни це 
које су поста ле део насле ђа избор ног пона ша ња меди ја до данас. Наи ме, 
има мо доми на ци ју пози тив ног изве шта ва ња о кан ди да ти ма, изо ста нак 
нови нар ског запит ки ва ња, при сут ност функ ци о нер ске кам па ње, као и 
пар тиј ске каме ре (поли тич ке стран ке уре ђу ју меди је у делу тако зва не 
избор не хро ни ке).

Ова избор на матри ца је у про те клих пет годи на бива ла све засту пље
ни ја. Ако се посма тра ју наши нала зи мони то рин га са свих избо ра који су 
се у међу вре ме ну деси ли, дола зи се до закључ ка да је ста ње при мет но 
лоши је него 2012. годи не. У при лог томе иде и чиње ни ца да је регу ла тор
но тело, РЕМ, поче ло да оду ста је од свог посла. Тешко је пре ви де ти уна
за ђи ва ње медиј ског амби јен та, као и неде ло твор ну регу ла ци ју и упит ну 
само ре гу ла ци ју (меха ни зам за пошто ва ње Кодек са нови на ра Срби је и 
изо ста нак само вред но ва ња нови нар ског рада).

(И) ове избо ре су обе ле жи ли:

Ана ли за вре мен ске дистри бу ци је гово ри о нерав но прав ној засту
пље но сти пред сед нич ких кан ди да та. Од укуп ног посма тра ног вре ме на, 
Вучић је као пре ми јер био при су тан у 31%, а као пред сед нич ки кан ди
дат у 17%. Први наред ни кан ди дат је засту пљен са јед но ци фре ним про
цен том.

Воде ћи кан ди да ти опо зи ци је су зна чај но више уме та ни у нега тив ном 
кон тексту у одно су на кан ди да та вла сти, и у томе је пред ња чи ла ТВ Пинк.

ТВ Пинк је пер ја ник Алек сан дра Вучи ћа, пред сед нич ког кан ди да та 
и пре ми је ра Срби је. Од укуп но 20.000 секун ди (333 мину та) за 21 дан, 
Вучић је само у 10 секун ди нега тив но пред ста вљен.

Као јав ни сер вис, РТС се опре де лио за паси ван при ступ. Свим кан
ди да ти ма је омо гу ћио мак си мал но пози тив но пред ста вља ње, а обим 
засту пље но сти је сра змер но ујед на чен.

Међу посма тра ним теле ви зи ја ма на ТВ Н1 је дале ко нај ма ње била 
засту пље на функ ци о нер ска кам па ња пре ми је ра Вучи ћа.

Функ ци о нер ска кам па ња је обе ле жи ла и ову избор ну кам па њу. У том 
погле ду, глав ни и једи ни про та го ни ста је био Алек сан дар Вучић. Све
при сут ност Вучи ћа се огле да у десе то стру ко већој засту пље но сти, у 
слу ча ју када се спо је пред сед нич ка кан ди да ту ра и функ ци ја пре ми је ра. 
Упра во спој ове две уло ге је у нема лом бро ју слу ча ја ва дово дио до крше
ња Зако на о Аген ци ји за бор бу про тив коруп ци је, члан 29.2.
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Темат ска пра зни на кам па ње се, изме ђу оста лог, огле да у повр шно сти 
и општо сти, а све то је испре пле те но међу соб ним (лич ним) кри ти ка ма и 
под се ћа њем на то шта (ни)су про тив ни ци ура ди ли.

Теме које су пре о вла да ва ле у кам па њи умно го ме не одго ва ра ју над
ле жно сти ма пред сед ни ка Срби је.

У изве шта ва њу ТВ Б92, ТВ Прва И ТВ Хепи у цен трал ним инфор ма
тив ним еми си ја ма доми ни рао је про мо тив ни дис курс, у чему је пред ња
чи ла ТВ Прва.

Пла не ри кам па ња су се првен стве но бави ли садр жа ји ма који насто
је да иза зо ву емо ци је (не)задо вољ ства и (не)изве сно сти. Сагла сно томе, 
мање су се бави ли про грам ским и вред но сним окви ром кам па ње за 
пред сед ни ка Срби је који има јасна овла шће ња.

Дебат ни и истра жи вач коана ли тич ки садр жа ји, који би гра ђа ни ма 
били од помо ћи, и ово га пута су изо ста ли.

Са изу зет ком РИКа, оста ла тела која се ста ра ју о инте гри те ту избор
ног про це са, као што су РЕМ и Аген ци ја за бор бу про тив коруп ци је, вид
но су одсут на из медиј ског про сто ра.

Гра ђа ни има ју веће медиј ске потре бе (про гра ми кан ди да та, иде о ло
шки оквир кан ди да та, регу лар ност избор ног про це са, био гра фи ја кан
ди да та, потре ба за дија ло шким фор ма ма и дебат ним садр жа ји ма у кам
па њи) него што им сами еми те ри пру жа ју. Зато има мо фено мен да они 
који су мла ђи, обра зо ва ни ји и живе у Вој во ди ни мигри ра ју ка интер не ту 
и бира ју само ин фор ми са ње као реше ње.“31

31  Temat ska pra zni na kam pa nje za pred sed nič ke izbo re, BIRO DI – moni to ring pred sed nič kih izbo ra, 
28. 03. 2017, http://www.biro di.rs/temat skapra zni nakam pa njezapred sed nic keizbo re/#prettyPho to, 
(сајт посе ћен 22. 3. 2018).
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Закљу чак

Из нала за овог изве шта ја и ана ли зи ра них истра жи ва ња дру гих срп
ских и стра них удру же ња и уста но ва које про у ча ва ју ста ње медиј ских 
сло бо да изве сно је да се ста ње медиј ских сло бо да у Срби ји стал но и вре
ме ном све више и брже погор ша ва. Сузби ја ње и мар ги на ли за ци ја неза
ви сних меди ја, пра ће ни су паци фи ка ци јом и затва ра њем јав них сер ви са. 
Повла че ње држа ве из медиј ске сфе ре није у пот пу но сти извр ше но, али 
је зато демо крат ски иза бра на вла да вре ме ном орга ни ча ва њем и уки да
њем демо крат ских сло бо да, општим ква ре њем и умрт вља ва њем уста но
ва које тре ба да шти те демо кра ти ју, захва љу ју ћи пове ћа ним зло у по тре
ба ма и све већој коруп ци ји, успе ла да успо ста ви режим који је по мно го 
чему пои сто ве ћен и уте ме љен у срп ској држа ви, али је тако ђе и шири од 
ње. Тако је мре жа при ват них и навод но неза ви сних меди ја, неја сне или 
сум њи ве вла снич ке струк ту ре заме ни ла већ забо ра вље не и сасвим ана
хро не функ ци је коју су држав ни меди ји Радиотеле ви зи ја Срби је, Поли
ти ка и Екс прес има ли у вре ме посто ја ња режи ма Сло бо да на Мило ше ви
ћа. Ауто ри овог изве шта ја ради ли су само са јав но доступ ним пода ци ма. 
Наша наме ра није била да води мо суд ске истра ге већ само да ука же мо на 
очи глед не тен де нци је и зло у по тре бе. У Срби ји посто ји поли тич коеко
ном ска оли гар хи ја која је део режи ма Алек сан дра Вучи ћа. Реч је о лич
ном режи му и оли гар хи ји која га подр жа ва и од њега живи. Део те поли
тич кокри ми нал не „хобот ни це“ су несум њи во и меди ји. То су при ват ни 
и пара др жав ни меди ји у Бео гра ду, који сто је на рас по ло же њу режи му 
и воде кам па њу пре ма нај а у то ри тар ни јем, нај ма ње обра зо ва ном и нај
при ми тив ни јем делу ста нов ни штва, оста ци ма и наста вља чи ма теме ља 
Бро зо ве и Мило ше ви ће ве дик та ту ре. Ови меди ји слу же не само за дез
ин фор ми са ње већ и за медиј ски линч поли тич ких про тив ни ка. Поја ва 
пато ло шких насил ни ка, лажо ва и тешко кон тро ли са них типо ва који су 
на челу поје ди них меди ја и не воде само непре кид ну кам па њу у при лог 
вла сти и председника републике, већ изла жу буји ца ма кле ве та и прет њи 
сва ко га кога би Вучић могао да пре по зна као потен ци јал ног про тив ни
ка, до сада је неви ђе на поја ва у срп ским меди ји ма. Ако би била пре не сна 
реци мо на јав ну без бед ност, ова прак са би озна чи ла поче так вла да ви не 
кри ми нал них бан ди на ули ца ма Срби је и њихо во пре у зи ма ње важног 
дела држав не поли циј ске вла сти у земљи. 

Годи на 2017. пока за ла је да су пре кр ша ји нови нар ског кодек са у 
стал ном пора сту чак и у вре ме када није у току избор на кам па ња. Као 
што је већ наве де но, сва истра жи ва ња пока зу ју да су током 2017. у две 
избор не кам па ње, који ма је у сушти ни потвр ђи ван режим и леги ти ми
зо ва на њего ва поли тич ка доми на ци ја, у јав ним сер ви си ма доми ни ра
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ли Алек сан дар Вучић и Срп ска напред на стран ка. Њихо во при су ство у 
меди ји ма, са изу зет ком неко ли ко неза ви сних и опо зи ци о них који нису у 
ста њу да угро зе медиј ски моно пол режи ма, више стру ко је веће од уде ла 
СНСа у акту ел ном сази ву Народ не скуп шти не. Томе тре ба дода ти саве
зни ке СНСа, чиње ни цу да је у режим ским при ват ним и пара др жав ним 
меди ји ма опо зи ци ја при сут на гото во искљу чи во како би била   сата ни
зо ва на и окле ве та на. Из реле вант них истра жи ва ња сле ди да посто ја ње 
интер не та, као важног изво ра инфор ма ци ја, и без медиј ске како фо ни је 
и вој ске „тро ло ва“ и „бото ва“ која ради у при лог режи му, само рела ти
ви зу је ствар ни зна чај и доми на ци ју теле ви зиј ских про гра ма као изво ра 
инфор ма ци ја. Упр кос чиње ни ци да су сви посма тра чи сагла сни у оце ни 
да су меди ји у Срби ји само дели мич но сло бод ни и да се ста ње медиј
ских сло бо да непре кид но погор ша ва, САД и ЕУ не поку ша ва ју да извр ше 
при ти сак на власт уве ре не да на тај начин одр жа ва ју саве зни ка који се 
пока зао спо соб ним да у скла ду са њихо вом вољом реши пита ње ста ту са 
Косо ва и Мето хи је, баш као што и сум ња ју у сна гу опо зи ци је која у ова
квим при ли ка ма вре ме ном неми нов но мора поста ја ти све сла би ја. 

Тре нут не тен ден ци је пока зу ју да ће медиј ске сло бо де бити све мање 
и у већој мери огра ни че не како вре ме буде про ла зи ло, а режим се сасвим 
при род ним током буде ради ка ли зо вао. ЕУ и САД има ју саве зни ке на 
чијој тери то ри ји нови на ре, њихо ве гра ђа не, лиша ва ју имо ви не, осу ђу ју 
на дуго го ди шње затво ре или чак на смрт.  Мало је веро ват но да би у ова
квим окол но сти ма могли да подр же начел ну бор бу за осло ба ђа ње меди ја, 
успо ста вља ње нови нар ског кодек са, рав но прав ност уче сни ка у поли тич
ком живо ту и тран спа рент ност финан си ра ња и вла сни штва у меди ји ма. 
Зато је пред гра ђа ни ма Срби је вели ка и тешка бор ба да у сасвим новим 
усло ви ма, у који ма наша држа ва није ни изу зе так ни европ ска пари ја и 
непри ја тељ Вели ких сила, поно во избо ре усло ве за посто ја ње сло бод них 
и демо крат ских меди ја. 

Ауто ри Изве шта ја о ста њу сло бо де меди ја у Срби ји 2017–2018. годи не 
пре по ру чу ју:

1. Нео д ло жну дослед ну при ме ну медиј ских зако на. Успо ста ву рав но
прав но сти инфор ма тив них меди ја. Урав но те же ност у изве шта ва њу 
и рав но прав ност тема. 

2. Тран спа рент но финан си ра ње меди ја и тран спа рент но вла сни штво 
над њима.

3. Доступ ност меди ја свим акте ри ма поли тич ког живо та. 

4. Повла че ње држа ве из вла сни штва у меди ји ма и пуна при ва ти за ци ја 
држав них меди ја.
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5. Успо ста ва неза ви сног јав ног сер ви са. 

6. Уки да ње пре но са рија ли ти про гра ма и про гра ма коруп тив них и пор
но граф ских садр жа ја током днев них сати и њихо во пре ба ци ва ње у 
ноћ не сате про грам ске шеме.   

7. Уво ђе ње поште ног и тран спа рент ног про це са доде ле држав них сред
ста ва меди ји ма и инве сти ра ња држав ног нов ца у рекла ме и медиј ске 
кам па ње. Пре ки ну ти с непо треб ним и ску пим рекла ми ра њем јав них 
пред у зе ћа која су моно по ли стичка одно сно држав них аген ци ја које 
су непро фи та бил не.
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