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ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СЛОБОД Е МЕДИЈА
У СРБИЈ И 2017–2018. ГОДИН Е

О теми
Раздобље између марта 2017. и марта 2018. обележ ила су два сложе
на и важна изборна процеса у српској држави. У април у 2017. одржани
су избори за председника Републике, а почетком марта 2018. изабран је
нови сазив скупш тине Гра да Беог ра да. У стабилној и развијеној демо
крат ији, лишеној тенденц ија успоставе ауторитарне власти и обнове
дик тат у ре, пита њ е избора шефа држа ве у парла ментарном и полу п ред
седничком систем у или градске скупш тине једног града – макар и најве
ћег у држави – било би од друг оразредне важности. У Србији, међут им,
престоничк и и председничк и избори имају кудика мо већу важност која
је далеко од симболичне. Није забе лежено током претходне три децени
је да буде изабран председник чија странка убрзо није и сама дошла на
власт. Српско друш тво је другачије од румунског и хрватског, па су коха
битац ије практ ично немог уће.1 Избор Војис ла ва Кошту нице за председ
ника СР Југос ла вије, Бориса Тадића и Томис ла ва Николића за председ
нике Републике Србије означи ли су почетак промене власти без обзи ра
на изборне резултате на скупш тинским изборима. Дакле, избор Алек
санд ра Вучића за петог председника Републике Србије имао је кључ
ну важност легит имац ије његове власти. Будућ и да су ови избори спро
вођени у време када је најав љен коначан и у суштини недемок ратски
расп лет пита њ а трајног стат уса Косова и Метох ије, председничк и избо
ри одржани 2017. имали су изванредн у важност. Избори за беог радски
1
Делимичан изузетак представљао је први мандат Бориса Тадића, али чињеница је да је
сам био изабрао да одржи мањинску владу.
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парла мент су, од 1996. и првог великог тријумфа демок ратске опозиц ије
над ауторитарним режимом Слободана Милошевића, важан тест сваке
власти. Промене трад иц ионално долазе из Беог рада.2 Беог рад је притом
трад иц ионално бастион демок ратских странака. Иако је Вучићев режим
већ 2014. на првом талас у популарности успео да полит ичк и овлада Бео
градом, посебно су демонстрац ије настале после председничк их избора
показале да напредњ ац и можда имају већинску подрш ку, али да „улица
није више њихова“.
У тако осетљиво време спроведена су два изборна процеса током
једне године у условима који су, као што смо већ доказали у Извештај у
о стању демок ратије3, били под тешком сумњ ом злоу пот реба и мани
пула ц ија. Једна од жалби опозиц ије односи ла се на медијску неравно
правост.
Сва релевантна истра ж ива њ а пока зу ју да су се српски медији, кад
је реч о полит ичк им слобода ма, врат и ли стан дард има из времена вла
да вине режима Слобода на Милошевића. Могуће је рећи само да при
ступ владе СНС-а и савезника није истоветан приступ у који је медијима
имао Милошевићев режим. Такође, актуе лни режим вешто упот ребља ва
односе међу Велик им сила ма, ауторитарне тен денц ије у делу европских
држава као и чињениц у да су САД и СР Немачка, као најгласнији заго
ворниц и демок рат ије и слободе медија у свет у, у овом трен утк у уверене
да ће им српска влада, коју конт ролише Александар Вучић, попустит и у
питању стат уса Косова и Метох ије, баш као што стоје на становиш ту да
би Србија лишена ауторитарне вла де била нестабилна и потенц ијално
опасна за своје суседе.
Увод
Режим тврд и да је опозиц ија равноп равна у медијима, те да је
већина медија у Србији антив лад ина. Чак и површ на анал иза из вре
мена изборн их кампа њ а пока з у је, међу т им, да ова к ве тврдњ е нису
тачне. Наиме, на прог ра м има јавног сервиса опозиц ионе вође биле су
више од стот ин у пута мање прис утне него председн ик СНС-а Алек
сан дар Вучић. Жалбе опозиц ије на злоу пот ребу медија своде се на
некол ико тачака:

2
На ванредним изборима за општине Вождовац и Земун 2008. године по први пут је потвр
ђена и најављена политичка превласт СНС-а и савезника.
3
Чедомир Антић, Петар Лађевић (и др.), Извештај о стању демократије у Србији за 2017.
годину, (Београд: Напредни клуб, 2017).
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1)

Опозиц ија је несра змерно прис утна у јавном сервис у и медијима под
конт ролом државе.

2) Режим води, а уредниш тва јавног сервиса и дру га регулаторна тела
допу ш тају, функ ц ионерску кампа њу у којој кан д и дат и вла де има
ју подрш ку државе и, што је важније, простор у медијима намењ ен
државним функц ионерима.
3) Нерег улиса но медијско тржиш те омог ућ и ло је ствара њ е неформал
них монопола на приватном тржиш ту и стварањ е „приватних“ пара
државних, прореж имских медија.
4) Потп уна конт рола и прев ласт коју је режим остварио у медијској
сфери спречава дијалог и, уз урушавањ е демок ратских установа,
онемог ућава одржањ е демок рат ије у Србији.
Тврдњ е да је у време вла да вине коа лиц ије око демок ратских стра
нака, коју функц ионери напредњ ачко-социјалистичког режима нетач
но називају вла да ма ДОС-а 4, било мање медијских слобода, прец изно
речено, нису тачне. Док вође садаш ње опозиц ије једва да имају прилике
да једном гостују на РТС-у током кампањ е, и то углавном у емисијама
у којима би режимски уредниц и супротста ви ли раз ли чите опозиц ионе
странке, Томис лав Николић и Александар Вучић били су редовни гости
како у емисија ма јавног сервиса тако и на бројним приватним телеви
зијским ста ница ма. Од бојкота над тада ш њим радика лима одуста ли су
чак и новинари који су се нала зи ли на њиховим списковима непријате љ а
српског народа.
Темељи
Суморна је историја медијских слобода током траја њ а Дру г е репу
блике у Србији (од 1990. до данас). Потп ун и идеолош ки и моралн и
банк рот комун истичког режима прат ило је раздоб ље либера л изац и
је медија. Све до почетка грађанског рата и међународн их санкц и
ја, могло се догод ит и да се неки медиј у власниш тву државе просто
одметне од режима. То се није дешавало са велик им систем има, какав
је био РТБ (касније РТС), али се дешавало у више наврата са мањим
медијима. Овај период прек ин уо је Слободан Милошевић настојећ и
да уз „демок ратску легит има ц ију“, стечен у на неравноп равн им и уз
прит иске, кра ђу и корупц ију спроведене изборе, успоста ви нову, трај
4
Демократска опозиција Србије основана је 10. јануара 2000, а распала се 18. новембра
2003. године. На власти је била у пуном саставу до 1. августа 2001, а у суженом саставу до 4.
марта 2004. године.
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ну полит ичк у домина ц ију у српској полит иц и. Милошевић је толе
рисао независне медије, тачн ије нису га се тицал и. Ипак, однос овог
ауток ратског полит ичара и посебно људи из његовог окружењ а према
слобод и информ исањ а и посебно неоп ходном демок ратском дијалог у,
био је ретрог радан и бизаран. У друш тву које се одликовало либерал
нош ћу у СФР Југос ла вији, у време тријумфа елек т ронских медија и
посебно великог таласа демок рат изац ије Источне Европе, Милошевић
је покушао да комбин ује приватне медије, који би се бавил и забавом,
естра дом и само инци дентно информ иса њ ем, са државн им медијима
који су прет ворен и у билтене новооснова не Соција л истичке парт ије
Србије и њега лично. Није зато чудно што је од самог почетка свака
борба за демок рат иза ц ију има ла сна ж не везе са положајем медија и
била у зависности од њега Први вишестраначк и избори прош ли су под
истинским терором државн их медија над свим неистом иш љен иц и
ма. Милошевићеви медијски комесари створи л и су синтаг м у „шачица
приста л ица и слу чајн их прола зника“ упот реб ља ва н у за опозиц ионаре.
Милошевић их је јавно, при л иком говора у Пожаревц у, назвао сума н у
тим луда ц има. У коментарима у којима су предњ ач и ле сумњиве и са
разним режимским слу жба ма повеза не личности, измиш ља н и су мон
струозни злоч ин и, афере и мане опозиц ионара. Коменататорка Мила
Штула тврд ила је да Вук Драш ковић има у посед у „вилу на Женевском
језеру“, Ђинђића су назива л и немачк им шпију ном... После избора
медијски линч је настав љен све до злогласног коментара уредн ика на
РТС-у Славка Будих не, који је опозиц ију назвао помоћ н иц има уста ша.
Ово је био повод за велике демонстрац ије од 9. марта 1991. године. У
зах теву за смен у дирек тора и чети ри уредн ика на РТС-у ујед ин и ла се
сва опозиц ија, осим, разу ме се, Шеше љ а и његове новонаста ле стран
ке. После драмат ичн их дана изласка тенкова ЈНА на улице града и
првог антиком ун истичког протеста универзитета, режим је попустио.
Смењ ен и су уредн иц и, РТС привремено отворен за јавност, изенесе
на истина о напад у полиц ије на народ. Наступајућ и рат и подела у
опозиц ији огра н и ч и л и су ову побед у. Ратови у Хрватској и БиХ омог у
ћи л и су ново затвара њ е медија. Ипак, у условима хајд учког ствара њ а
нове југос ловенске државе, вођењ а рата за југос ловенско наслеђе без
пла на и националног спора зу ма, те санк ц ија које су наметн у те Србији
и Црној Гори, опозиц ија се ујед ин ила око неприх ватањ а октроисане
државе. Иако су савезни избори од маја 1992. зван ично успел и, Мило
шевићев режим био је прин уђен да поново орга н изу је изборе на свим
нивои ма на Св. Никол у 1992. године. Отварањ е медија показало се као
привремено. Један од важних зах тева опозиц ије оста ле су медијске
слободе. Након потп исива њ а Дејтонског спора зу ма, медији су отворе
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ни за западне култ урне садржаје, али је на друг ој стран и започео про
цес појачане конт роле медија. РТВ Студ ио Б, беог радски медиј који је
имао одређен у самосталност, у то је време дошао под чврсту конт рол у
по први пут од оснивањ а 1990. године. Када је опозиц ија 1996/1997.
успе ла да преу зме власт у Беог ра д у и четрдесет најм ног ољудн ијих
градова и општина у земљи, Милошевићев режим је испрва прих ва
тио ову пре свега моралн у побед у својих прот ивн ика. Два кључна раз
лога због којих је накнадно одлучено да избори буду фалсификован и
односила су се на велик и број режимских кадрова, који су тиме губи
ли радна места и изворе моћи, и на чињен иц у да су локалн и медији у
гра довима са опозиц ион им властима, збирно узевш и, бројем гледа ла
ца могли да конк уриш у РТС-у. Режим је зато, и након што је признао
изборе и постигао да распа дом опозиц ионе коа л иц ије „Заједно“ неста
не реална опасност од непосредне смене на предстојећ им изборима
– настојао да огран ич и и угаси локалне медије. Негде је то чињено
применом медијских закона који иначе нису примењива н и. На неким
местима, каква је била Јагод ина, локалн и силн иц и су имал и прил и
ку да се обрач унају, а како је власт подржавала оног међу њима који
није био пристал ица опозиц ије, исход је био несумњив. Ипак, уз помоћ
САД и ЕУ одређена мрежа опозиц ион их, из иностранства издржа ва
них и независних медија, ипак је настала тих година и она је играла
важну улог у у време последњ е године Милошевићевог режима. Треба
рећи да је посебан ударац самосталн им медијима задат када је 1998.
донесен злогласни Закон о информ исању. У то време на власти је била
соција л истичко-радикалска опозиц ија. Нема сумњ е да је и та вла да
одржа ва ла конт ин у итет Милошевићевог режима. Ипак, одређен и
елемент и односа према медијима, који су тада форм ул иса н и, предста
вљају вероватно ориг иналн и радикалски допринос, а оста л и су при
сутн и до данаш њих дана. Министарство информ исањ а водио је у то
време Александар Вучић, данаш њи председн ик Србије и први човек
владајуће Српске напредне странке. Словом овог закона било је могу
ће због разних кривица, од личн их увреда до недостатка патриот изма,
тужит и појед ин и медиј. Тужба је попут неког саобра ћајног прек ршаја
упућ ивана Привредном суду, који је у року од једног дана досуђивао
драконске новчане казне правн им и физичк им лицима. Иако Вучић
није имао значајн ијег утицаја у доношењу одлу ка у Милошевићевом
режим у, овај закон је постао злогласан по њему. Вучић је у то време
иниц и рао једн у дру г у пракс у: преу зима њ е чита вог или дела приват
ног медија за пропа ган д у странке. Милошевић је припа дао старијој
генера ц ији која је дава ла велик и значај државн им медијима. Несум
њиво је да су и бирач и СПС-а и СРС-а у то време претеж но припадал и
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значајно раз л и ч ит им катег орија ма ста новн иш тва. Упркос кокет и ра њу
са млад има од стране ЈУЛ-а у време кампањ е 1996, управо су радика
ли настојал и да пронађу нове путеве ка медијској промоц ији. СРС је
у то време, несумњиво следећ и замис ли тада ш њег генералног секре
тара Вучића, започео са прод ук ц ијом „Радикалских таласа“, емисије
која је емитована на ТВ Палма. Заним љиво је да је власник ТВ Палме
опскурн и Миод раг Вујовић Мики себе представ љао као бившег члана
СПС-а.5 Страначк и орган Велик а Србија у то време добио је и пара
државног парњ а ка, па су Земунс ке новин е уместо да се баве извеш та
ва њ ем о општинским пословима, извеш та ва ле пре свега о делова њу
Српске радикалне странке, њених вођа Шеше љ а, Вучића и Никол ића
и у њихов прилог.
Однос режима према медијима посебно је радика лизован за вре
ме напада НАТО-а на Србију и Црну Гору. Током рата убијен је Славко
Ћуру вија, власник новина Дневни телеграф и недељника Европ љанин,
који је раније био једна од главних жртава режимског прог она. Извесно
је да су особе блиске режим у учествовале у овом убиству. Сâм Вучић,
иако према мног им сведочењима огорчени непријатељ убијеног, током
2014. је тврд ио да је учињ ен велик и напредак у случају, и да се осумњи
чени нала зе у притовору или у бекству.
Пад режима Слобода на Милошевића донео је медијске промене.
Укин ут је Закон о информ исању, његове жртве су већином обеш те
ћене. Започела је реформа у медијском сектору која је, као и већина
остал их реформ и, била спора и непотп уна. Ипак, у раздоб љу од 2000.
до 2010. трајао је процес реформ и медија. Стварањ е јавног сервиса од
РТС-а и РТ НС / РТ Војвод ине прат ило је њихово отварањ е за другач ије
мишљењ е. Без обзира што су ти медији увек били наклоњ ен и владају
ћим странка ма, они су укин ул и пристрасне коментаре и дозвол и л и да
се на њиховим прог ра м има чује глас опозиц ије. Алексан дар Вучић је,
рецимо као генералн и секретар опозиц ионе Српске радикалне стран
ке, више пута гостовао на прог рам има јавног сервиса у мандат у прве
Коштун ич ине владе 2004–2006. него што су све вође садаш ње опо
зиц ије гостова ле током траја њ а вла де изабра не 2016. године. Притом,
демок ратске странке су биле болно подељ ене, па на јавном сервис у
није гра ђен култ неког од демок ратк их вођа. Демок рат иза ц ија меди
5
ТВ Палма је негде у време рата са НАТО-ом почела да улази у политику, како је то њен вла
сник вероватно видео, пре свега како би подстакла патриотизам и спремност народа на одбра
ну. Палма је, међутим препознавала непријатеље, како националне тако и власникове. Током
наредних десетак година српско правосуђе се бавило спотом који је емитован на овој телевизи
ји а у коме је глава новинара Александра Тијанића била монтирана у кадровима порно-филма.
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ја имала је ипак своје слабости. Унутар демок ратских и реформских
странака није било демок ратског дијалога нити установа. Независна
судска власт са интег ритетом – неоп ходан пред ус лов демок рат ије и
медијских слобода – није постоја ла. Приват иза ц ија у медијима била
је дивља и сти х ијска. Ускоро су се поја ви л и попул истичк и, приватн и
медији који су учествовал и у корупц ији и настојал и да сами постан у
стра на у полит ичкој борби. Реформа ма ни власниш тво ни финанси
ра њ е медија нису учињ ен и транспарентн им. Одређен и цент ри моћи у
окви ру демок ратских вла да поку ша ва л и су да ути ч у на медије посред
ством велик их финансијских средста ва која држа ва инвести ра у мар
кет инг и невлад ин сектор. Ове инвестиц ије до данас нису детаљно про
учене, али извесно је да су, и поред великог напада и крит ике које су
појед ине реформске владе трпеле, постојал и недод ирљиви појед ин иц и
који никада нису били предмет често неутемељ ен их напада и крит и
ка. Током првих десет година транзиц ије нешто се било промен ило у
однос у власти према медијима. Законски јавн и сервис постао је неза
висан од директног уплива вла де. У пракси, полит и чари позиц ион их
странака постал и су спремн ији да чују туђе мишљењ е, да учествују
у телевизијским емисија ма у којима прис уству ју и дру г и учесниц и.
Зоран Ђинђић и Војис лав Коштун ица су, иако на највиш им државн им
дужностима, учествова л и у емисија ма на разним телевизијским ста
ницама и нису бира л и саговорн ике. Под друг ом Коштун ич ином вла
дом (после 2007) и владом Мирка Цветковића, овај тренд је почео да се
мења.6 Донесен је рестрикт иван Закон о полит ичк им странкама; скан
да лозна реформа судства извршена је уз крит ике уста нова ЕУ; коначно,
донесене су измене и допу не Закона о информ иса њу којима је омог уће
но кажњавањ е новина које су се налазиле у сукобу са владом. Доноше
ње ових измена омог ућ и ла је парла ментарна трговина, будућ и да СПС
који је био у колаиц ији са ДС-ом није желео да за њих гласа. Када је
2012. на власт дошла коал иц ија СНС, СПС и УРС (биши Г17 Плус) једно
од обећа њ а била је промена законодавства о медијима. До значајн ије
промене, међут им, није дошло.
Током ране фазе успоста в ља њ а Вучићевог режима, вла де коа лиц ије
окуп љене око СНС-а нису ништа значајније мењале кад је реч о медији
ма. Као посебан полит ичк и квалитет Вучићевог личног режима, показала
се његова метод ичност. Током више од годин у дана нити је неко смењ ен
6
Занимљиво је да је први високи дужносник који је инсистирао да гостује сам у емиси
јама био потпредседник странке Г17 Плус Предраг Марковић. Он је као председник Народне
скупштине тврдио да заједно са њим у емисији могу да учествују само личности његовог поли
тичког ранга (дакле премијер, председник или највиши функционери Црне Горе или неке
стране државе).
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нити је дошло до промена у јавним сервисима. Тек када се режим коначно
стабилизовао, започеле су постепене промене. За почетак било је потреб
но пасивизират и јавне сервисе. Уместо да напа дају опозиц ију и хва ле
режим, ови медији су постепено сведени на билтене власти. Чак и када
би дозволи ли јавн у дебат у, углавном је то била расп ра ва између опозиц и
оних стра на ка и режимских сате лита. По пра ви л у, прот ив опозиц ионара
су сла ни бивш и чла нови њихових стра на ка који су у међу времен у преш ли
на стран у режима. У јавности је тако стваран привид да је опозиц ија поде
љена, слаба и у суштини аутодеструк т ивна. Временом је медијска слика
добила упориш те у стварности. И док су РТС и РТВ служ или као билтен
вла де и позорница функ ц ионерских кампа њ а, започео је развој приват
них и пара д ржавних медија који су отворено подржа ва ли вла д у.
Некадаш ње шеме које су уз помоћ посредника спровод иле тајне
ратове уну тар посва ђа них олигарх ија демок ратских стра на ка, замени ла
је бизарна и на најма њ е обра зова не и најнек улт урније гра ђа не усмере
на кампа њ а обог от ворењ а Алексан д ра Вучића и потп у не сата низа ц ије
свих његових прот ивника. После 5. октобра 2000, појед ини приватни
медији који су били наклоњ ени Милошевићевом режим у, почели су да се
баве политком. Рецимо РТВ Пинк која је у то време увела информат ивни
прог рам, нашла се у познатом сукобу између људи блиских влад и Зорана
Ђинђића на једној и Небојше Човића на друг ој страни. Друг ом прили
ком у питању је био сукоб са РТВ Б92. РТВ Пинк је уживала пажњу и
подрш ку дела ДОС-а у прилог којега су вођене читаве кампањ е – рецимо
за председничке изборе 2002. када је РТВ Пинк подржа ва ла кан д и дата
Мирољуба Лабуса. Када је професор ФПН-а и члан Савета за борбу про
тив корупц ије Чедом ир Чупић крит иковао РТВ Пинк и изнео мишљењ е
да би ружну и окру жењу непри личн у згра д у треба ло сру ш ит и, доживео
је медијски линч, притом није добио подрш ку нити једног члана владе,
осим начелно од министра финансија Ђелића.
Лошу улог у у демок рат иза ц ији српских медија одиг ра ле су и стра не
инвестиц ије у медијски сек тор. Од почетка посвећене само зара д и, стра
не компа није су се још од Милошевићевог времена пока за ле као сави
тљиве и склоне сарадњи са властима. Под прит иском лично Алексан д ра
Вучића тако је 2014. Утисак недеље, утицајна и неза висна емисија која
је емитова на на приват изова ном Б92, скин у та са прог ра ма након што
је ауторк и Ољи Бећковић речено да ће гледа на и комерц ијална емиси
ја бити емитова на на кабловском кана л у „Б92 инфо“ неу поред иво мање
гледаности. Емисија је ускоро уклоњ ена са прог рама.
Успостава Вучићевог режима не би била могућа без медијског сазве
жђа приватних и парад ржавних медија. Поред РТВ Пинк, ту је прива
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тизовани РТВ Студ ио Б, приватна ТВ Хепи, као и новине Информ ер,
Ало, Српс ки телеграф... Ови медији су приватни али су у потп уности
наклоњ ени режим у. Поред тога, начин на који извеш та вају о опозиц ији
или прот ивниц има и крит и чарима режима, далеко је прева зишао реч
ник и приступ извеш тавањ а РТС-а из ратних година. Заним љиво је да
власти званично немају никак ве везе са овим медијима, али колико год
су ови њима наклоњ ени и безрезервно сврста ни уз делова њ е и циљеве
СНС-а, толико су и власти склоне овим медијима. Поред врха власти
који редовно одлази на ове медије и непрек идно се жали на „необјек
тивност“ и „пристрасност“ јавног сервиса, на прог ра м има ових ста ница
насту па гру па увек истих ана лит и чара, коментатора и јавних личности.
Слобода медија у раздобљу
април 2017 – март 2018. годин е
Ствари су се несумњиво промен и ле у српским медијима. Реч није
о повратк у у деведесете године и време вла да вине режима Слобода на
Милошевића. Ради се о једном за Србију сасвим новом обрасцу, модер
ном будућ и да је прих ват ио све новине и ауторитарност света какав
расте на теме љима ратова и промена проистек лих из 11. септембра 2001.
године. Вучићев режим није имитац ија или повратак на режим Слобо
да на Милошеви ћа. Он је хибрид при ла г ођен недовршеном демок рат
ском друш тву и нацији која лута између ратн их пораза и транзиц ије
која не може бити несупеш на у мери у којој је од већине била нежељ ена.
Са успоставом владе Ивице Дачића и доласком СНС-а и СПС-а на власт
2012. године, завршена је српска транзиц ија, иако су реформе ради сту
пањ а у чланство ЕУ и даље у току, транзиц ија је овом победом консен
зуа лно прихва ћена као неминовност и трајно негат ивно оцењ ена. Једна
од заним љивости режима Алексан д ра Вучића је и његова глобалност.
Као врховн и арбитар у српској полит иц и и друш тву, он је спојио суште
супротности које у Србији постоје свакако од времена које је претхо
дило Друг ом светском рату, а можда и из времена стварањ а државе. За
Вучића су при х ватљиве ии упот реб љиве и левица и десница, он обу х ва
та обе стране свих српских династичк их сукоба и грађанских ратова.
Све што је добро он је усвојио, све што је лоше жигосао је као неприх ва
тљиво и непријатељско њему самом. Јавно исповедајућ и идеје интег ра
ције у ЕУ и регионалног помирењ а и стаби л иза ц ије, он се поноси свим
достиг н ућ има вла да из деведесет их година. Најва ж нији непријатељ му
је „ДОС“ (мада не спом ињ е како су његови коа л иц ион и партнери соција
листи омог ућа ва л и вла де ДОС-а током 80% времена његовог постоја њ а),
чију поли т ик у дослед но и неу морно спровод и. Попут аутори тарног еги
13

патског председн ика марша ла Сисија – који је исламском фун да мента
лизму „Муслиманске бра ће“ супротста вио арапски национа л изам, због
чега конт рол иса н и египатски медији крит ик у ју империја л изам САД а
режим истовремемено прима оби лат у материјалн у и поли т ич к у помоћ
од Вашингтона – постоји снаж на несагласност између речи и дела пред
седн ика Вучића, те навода новина и телевизија које га подржа вају о САД,
НАТО-у, ЕУ... Таква неиск рена и чудна полит ика има значајан утицај на
необра зова не, неод л учне и неза довољне гра ђа не. Она суштински ума
њује могућност јавно исказаног потив љењ а режим у зато што онај ко би
поку шао да развије било какав сложен ији полит ичк и коцепт, сместа у
неком сегмент у потпада под неку од улога које је као своје већ присвојио
Вучићев режим. Осим сата н изова н их вођа опозиц ије сва к и дру г и опо
зиц ионар у неком трен утк у је без своје воље ангажован у режимским
медијима. У широј јавности, међу просечн им бирач има који са полит и
ком имају додира посредством наслова у таблои д има које виде док про
ла зе улица ма, или у кратк им вестима које пласирају забавне телевизије,
чини се да је опозиц ија неакт ивна, посвађана и жељна само да са власти
сру ш и вредног Вучића. Такође, медијским монта жа ма и злоу пот реба
ма, монт ира н им интервју има и фалсификова н им изја ва ма... испа да да
већина опозиц ионара иначе подржа ва вла д у, али из неких бизарн их
личн их разлога настоје да је оборе са власти.
У земљи у којој је „држава“ и даље највећ и „капиталиста“ са јавним
пред у зећ има која инвестирају и зара ђу ју милијарде евра и запош ља вају
стот ине хиља да гра ђа на, режим се правда слободним тржиш тем. Међу
тим кад је реч о медијима, мало је слободе на тржиш ту. Одавно поде
љено медијско тржиш те лако је конт ролисат и из врха власти, посебно
у условима неза интересова ности Велик их сила. Од избора првих људи
РТС-а и утицаја на његово уређива њ е, преко присваја њ а појед иних при
ватних медија и марг ина лиза ц ије дру г их, све до прит иска на продајне
ланце како да распореде новине изложене на продајним местима – све је
предмет пажљиве бриг е вла дајућег режима.
Такву ситуа ц ију примећу ју и стра ни посмат рачи. Репорт ер и без гра
ница су три недељ е након председничк их избора објавили ранг-листу
држава према стању слободе медија. Србија је доживела пад за чак седам
места – са 59. на 66. место.7 Дру г о је истра ж ива њ е под насловом Кон
7
Треба рећи да ова анализа која стање у Србији анализира од 2007. није у обзир узимала исто
ријски развој у Србији и региону. Тако испада да је стање било много горе 2010. када је Србија била
на 86. месту. Такође стање слободе медија је боље у БиХ него у Хрватској, а горе у Македоноји него
у Црој Гори! Srbija za sedam mesta pala na rang listi slobode medija, VESTI, 26. 04. 2017, http://rs.n1info.
com/a244714/Vesti/Vesti/Srbija-pala-na-rang-listi-slobode-medija.html, (сајт посећен 17. 3. 2018).
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трол а и слобода медија које је за Славк о Ћурувија Фон дациј у спровела
др Јованка Матић. Међу мног обројним темама овог истраж ивањ а био је
и став самих новинара према слобод и медија. Свега петоро од 177 анке
тира них (реч је о 2,82%) новинара позит ивно је оцени ло слобод у медија
у Србији!8 Истра ж ива њ е орга низа ц ије Члан 19 0бја в љен новембра 2017.
такође је пока за ло значајан пад ста њ а слободе медија у Србији.9
Редовни извеш таји Хјумен рајтс воча и Фридом хауса (Human Rights
Watch, Freedom House) за 2017. годин у 10 показали су општи пад демо
кратских стандарда у Србији. У раздобљу од јануара до новембра 2017.
забе лежено је према овом извеш тају чак 75 прија в љених слу чајева наси
ља, претњи и застра ш ива њ а новинара.11 Читајућ и овај извеш тај, посеб
но може да нас забрине поја ва наси љ а над полит ичк им прот ивниц има
и новинарима од стра не циви ла које толерише и прис утна полиц ија.
Тако нешто није виђено од времена вла да вине режима Слобода на Мило
шевића. Све ово наве ло је професорк у Факултета полит ичк их нау ка у
Беог ра д у др Сњежа н у Миливојевић да оцени како је „на основу слободе
штампе Србија и даље у гру пи делим ично слободних зема љ а“.12
У извеш тају Беог радског цент ра за људска пра ва о ста њу људских
права у Србији за 2017. годин у стоји један сегмент посвећен медијима.
Прог рамска дирек торка овог цент ра Весна Петровић оцени ла је да:
„Одсуство јавног дијалога, гушењ е медијских слобода, крит ичког
мишљењ а и уру ша ва њ е појед иних већ остварених пра ва и сло
бода обе леж и ло је 2017. годин у у Србији.“13

8
Nema slobode medija u Srbiji, RTCG, 13. 02. 2018, http://www.rtcg.me/vijesti/region/193816/
nema-slobode-medija-u-srbiji.html, (сајт посећен 17. 3. 2018); Dr Jovanka Matić, Kontrola i slobo
da medija, Svedočenja novinara, (Slavko Ćuruvija Fondacija: Beograd, 2018), http://www.slavkocu
ruvijafondacija.rs/wp-content/uploads/2018/02/Kontrola-i-sloboda-medija-Kljucni-nalazi-Slav
ko-Curuvija-fondacija.pdf , (сајт посећен 17. 3. 2018).
9
Ozbiljan pad slobode medija zabeležen u Srbiji, Danas, 30. novembra 2017, https://www.dan
as.rs/drustvo/ozbiljan-pad-slobode-medija-zabelezen-u-srbiji/ , (сајт посећен 17. 3. 2018).
10

Извештаји... Видети: Извештај о стању демократије у Србији...

11
Human rights watch o stanju u medijima u Srbiji, Krik, 18. januar 2018, https://www.krik.rs/
human-rights-watch-o-stanju-u-medijima-u-srbiji/ , (сајт посећен, 19. 3. 2018).
12 Rade Ranković, Ključni problem medija u Srbiji – nedostatak višeglasja, Glas Amerike, 22.
januar 2018, https://www.glasamerike.net/a/kljucni-problem-medija-u-srbiji-nedostatak-visegla
sja/4218552.html , (сајт посећен 17. 3. 2018).
13
Izveštaj za 2017: Gušenje medijskih sloboda, nema dijaloga, N1 info, 23. 03. 2018. http://
rs.n1info.com/a374044/Vesti/Izvestaj-za-2017-Gusenje-medijskih-sloboda-nema-dijaloga.html ,
(сајт посећен, 24. 3. 2018); Dr Vesna Petrov ić, LJUDSK A PRAVA U SRBIJ I 2017
PRAVO, PRAKS A I MEĐUNARODN I STANDARDI LJUDSKIH PRAVA, (Beogradski centar za
ljudska prava Beograd, 2018).
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Сред ином новембра 2017. гру па представника удру жењ а и невла
диних орга низа ц ија веза них за медије, под називом „Гру па за медије“
састала се са прем ијерком Аном Брнабић. Чланови „Групе за медије“ су
том приликом изнели захтеве и предлог е који се односе на широк и спек
тар преп река и недостата ка који ути ч у на ста њ е слободе медија.14 Као
најва ж није међу њима аутори зах тева препозна ли су: лошу методоло
гију и недостатак наче лости при ликом писа њ а Стратег ије развоја јав
ног инфом исањ а, неразрешене нападе на новинаре, разрешењ е чланова
РЕМ-а, завршетак процеса приват иза ц ије медија и повлачењ е држа ве из
уде ла у власниш тву Политик е, Вечерњих новос ти и Дневник а. Транспа
рентност и законитост при ликом инвестира њ а новца држа ве и јавних
пред у зећа у рекла м ира њ е, као и надзор свих над леж них уста нова и јав
ности при ликом трошењ а средста ва за суфинансира њ е медијских про
јеката. Касније су чла нови Гру пе за медије обја ви ли да су неза довољни
уопш теним и куртоазним прем ијерк иним одговорима.
Удружењ е новинара Србије је 10. августа 2017. године објавило да је
само током првих седам месец и на територији Србије регистрова ло три де
сет осам (38) напада на новинаре.15 Само током свеча не инау г у ра ц ије пред
седника Републике Вучића нападн у то је петоро новинара. Уместо да при
хват и демонстрац ије опозиц ионара, Вучић је желео да инау г урац ија прође
уз слик у оду шев љеног народа који му кли че. Вучићеве приста лице спре
чавале су прот ивнике да уопш те дођу до Дома народне скупш тине. Током
дана нападн у т и су и новинари, мног обројна полиц ија се није умеша ла.16
Организац ија Ирекс објавила је почетком маја 2017. процен у одрж и
вости медија у Србији. Србија је оцењ ена ниском оценом 1,78. према овом
истра ж ива њу и процени, држа ва минимално испу њ а ва циљеве одрж и
вости медија, сврста на је у гру п у „Неод рж иви мешовит и систем и“ где су
„делови изврш не и законодавне власти прот ив система слободе медија“.
Од балканских држава само је БиХ оцењ ена као Србија, док су остале,
укљу ч у јућ и и Косово-УНМИК оцењ ене као боље.17

14 Premijerki predati zahtevi za poboljšanje medijske situacije, N1 info, 14. 11. 2017, http://rs.n1in
fo.com/a342001/Vesti/Vesti/Grupa-za-slobodu-medija-predala-zahteve-Ani-Brnabic.html , (сајт
посећен 17. 3. 2018).
15
UNS evidentirao 38 slučajeva napada i pritisaka na novinare, N 1 info, 10. 8. 2017, http://
rs.n1info.com/a289910/Vesti/Vesti/Napadi-na-novinare-2017.html, (сајт посећен 17. 3. 2018).
16
Na dan inaug ur ac ij e šest napad a na novin ar e, polic ij a mirn o posmat ra l a,
https://www.cenzolovka.rs/pritisci-i-napad i/na-dan-inaug uracije-pet-napada-na-novinare-poli
cija-mirno-posmatrala/ , (сајт посећен 18. 3. 2018).
17
Irex: Srbiji ocena 1,78 za održivost medija, Danas, 03. maja 2017, https://www.danas.rs/dru
stvo/irex-srbiji-ocena-178-za-odrzivost-medija/, (сајт посећен 19. 3. 2018).

16

Крајем 2017. медији су јави л и о интерној полу г од иш њој ана л изи
Европске комисије у вези са постигн ут им напретком Србије у прег о
ворима о поглав љима 23 и 24. Реч је о људским правима и демок рат
ским слобода ма у које спа да и слобода медија. Самосталност, финан
сирањ е и могућ и утицај државн их власти на медије оцењ ен и су као
нетранспарентн и. Ука за но је на бројне напа де на новинаре.18 Такође,
уочено је да су током године на слобод у пуштена двојица осумњи чен их
за убиство Славка Ћурувије, док један служ и временску казну затво
ра за друг о кривично дело, а преостал и су у бекству.19 Тако је заврше
на једна политчка представа која је започела почетком 2014. најавом
тада ш њег првог потп редседн ика вла де Алексан д ра Вучића да је слу чај
решен – што нити је била његова надлеж ност нити је правно и судски
могло бити тако. Чак ни после три године, убиство Славка Ћурувије
није добило судски епилог.
Међу дневним новинама са националном дистрибуц ијом, по први
пут од времена режима Слобода на Милошевића, под вла да ма напред
њачког режима догод ило се да су само једне од њих опозиц ионе. Троје
такве новине (Ало, Информ ер и Српс ки телеграф) отворено су наклоњ е
не режим у и делу ју као билтени из времена тота литаризма, а зва нично
су самостални, приватни. Двоје – Политик а и Вечерње новос ти – имају
сличн у судбин у као и јавни серевис – са нејасним власниш твом и држав
ним утицајем оне су поста ле билтен зва ничних кампа њ а. Курир и Блиц
номинално су самостални, али су део одмереног сукоба са властима и у
кључним ситуа ц ијама се увек зна на којој су страни. Новине Данас зва
нично су и у пракси опозиц ионе.
Према извеш тају Савета за штамп у ста њ е у штампа н им дневн им
медијима било је током осам посмат ран их месец и 2017. године горе
него у ранијим посмат ран им раздоб љима.20 Аутори извеш таја приме
ти л и су да током година дола зи до радика л иза ц ије српских дневн их
новина. Тако је 2015. анал изом утврђено да је у раздоб љу од априла до
новембра у 2.962 чланка прек ршен Кодекс новинара Србије, у истом
18 EK: Krupni izazovi za slobodu medija u Srbiji, Krik, 5. decembar 2017, https://www.krik.rs/
ek-krupni-iza zov i-za-slobodu-medija-u-srbiji/ , (сајт посећен 18. 3. 2018).
19
NANOGIC A ZA RADONJIĆA I ROMIĆA Optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije pušteni u KUĆ
NI PRIT VOR, BLIC, 6. 7. 2017, https://www.blic.rs/vesti/hronika/nanogica-za-radonjica-i-romicaoptuzeni-za-ubistvo-slavka-curuv ije-pusteni-u-kucni/e7c9qn1, (сајт посећен 19. 3. 2018).
20 IZVEŠTAJ O MONITOR INGU POŠTOVANJA KODEKS A NOVINAR A SRBIJ E U DNEVN IM
ŠTAMPAN IM MEDIJ IM A U PERIODU OD 01. MARTA DO 30. NOVEMBRA 2017. GODIN E, Savet za
štampu, 30. novembar 2017, http://www.savetzastampu.rs/doc/monitoring-2017/izvestaj-o-moni
tor ing u-postov a nja-kodeksa-novina ra-srbije-u-dnev n im-stampa n im-medijima-mart-novemba
rr-2017.pdf, (сајт посећен 19. 3. 2018).
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период у 2016. таквих текстова у наведен им новинама било је 4.402
(дакле за 48,61% више), док их је следеће 2017. препознато чак 4.717
(59,25% више у однос у на 2015. и 7,15% више него у 2016). Реч је о зло
у пот реби у полит ичке сврхе, мада су аутори у слу чају дневн их новина
Данас препозна л и и комерц ијалне, рекламне раз лог е. Пораст прис у
ства овак вих текстова био је изузетно велик и. Док је могуће објасни
ти радика л иза ц ију јавног мнењ а у време избора, ана л изи ра н и период
2017. услед ио је изборима, а окончан је чак два месеца пре расп исивањ а
избора за Скупш тин у Гра да Беог ра да.21
Изборне кампа њ е посебно су осведочи ле опа да њ е медијских слобо
да. Баш као и у време режима Слободана Милошевића и сада су први
људи режима избега ва ли суче љ а ва њ а и дуе ле на телевизија ма, у радиј
ским емисијама и новинама. Модел је био већ виђен. Прем ијер канд идат
на председничк им изборима и председник на градским изборима у Бео
гра д у водио је функ ц ионерску кампа њу. Данима уочи градских избора
свака емисија гледаног Дневника 2, који свакога дана на РТС-у почи
ње у 19.30 часова, почињ ала је спом ињ ањ ем, извеш тавањ ем о њему или
цитира њ ем Алексан д ра Вучића. На прог ра м има и стра ница ма приват
них медија који подржа вају Вучићев режим, његова полит ика је неу ме
рено сла в љена, хва љ ена и готово искљу чиво прис утна, док је за опози
цију резервиса на само крит ика, грдњ а и увреда које су често пре ла зи ле
у отворени медијски линч.
Може се рећи да је под Вучићевим режимом медијска заступ љеност
и равноп равност опозиц ије пала испод нивоа бољих и отворенијих годи
на Милошевићевог режима. Два разлога су која говоре у прилог већих
слобода за бољих Милошевићевих година. Први се односи на информа
тичк у револ уц ију чије су послед ице постале у Србији видљиве тек после
пада Милошевића и чињениц у да је медијска полит ика и пре масовног
присту па гра ђа на Србије интернет у била застаре ла и суштински ису ви
ше брутална и трома да би била успеш на. Друг и разлог је прит исак из
иностраства који је данас, кад је реч о вредностима слободе и демок ра
тије, вишестру ко слабији.
Кампа њ а за изборе за Скупш тин у Гра да Беог ра да траја ла је кратко
и прош ла је у атмосфери настоја њ а режима да моби лише приста лице
и грађане, али и да посвађа опозиц ију и на свак и начин смањи висок у
излазност. Кампањ а је осмиш љена као лидерска и нестраначка. За тиме
је пошао део опозиц ије али и већина грађана, па странке које такав кон
цепт нису разу меле нису имале мног о успеха на изборима. Уместо да у
21

Isto, (сајт посећен 21. 3. 2018).
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први план истакне градске функц ионере за које је тврд ио да су били
изу зетно успеш ни током четворог од иш њег ман дата, председник Вучић
је на првим местима листе истакао познате јавне личности, лекаре,
уметнике, научнике, професоре универзитета... Лично је водио кампа
њу са позиц ије председника држа ве. Једина опозиц ија која је успе ла да
пређе цензус биле су листе око Драгана Ђиласа и Алекснад ра Шапића.
Реч је, дакле, о двојиц и полит ичара који су лидери, без странака, и веза
ни за ранију власт у Беог рад у. Вучић и Ђилас били су такмац и за град
ску власт пре десет година и, на неки начин, они су то били сада поново.
Овај пример пока зу је извесну инерц ију и успореност српске полит и
ке која се под све ауторитарнијим вођствима креће у одавно омеђеном
полит ичком простору. Истра ж ива њ е Бироа за дру ш твена истра ж ива њ а
– БИРОД И пока зу је да је и таква полит ика, у хермет ичк и затвореном
и одређеном окви ру, са бројним предностима које је режим у пру ж и ло
држањ е целок упне власти морала да има изванредн у предност на свим
значајнијим медијима.22
Биро за дру ш твена истра ж ива њ а је ана лизи рајућ и изборн у кампа
њу за изборе за Градску скупш тин у да збирно узевш и да је Листа Алек
сандар Вучић имала четири пута више позит ивних вести у штампа
ним медијима од дру г оп ласира не Листе Дра га на Ђиласа, кад је реч о
негат ивним текстовима, њихов апсол утни број је приближан. Овде не
рачу на мо истовремене вести о Вучићу као председник у Републике и о
градској власти које су двоструко бројније, односно посвећен им је под
једнак број текстова као и дру г оп ласира ној листи.23 Разу ме се непропор
циона лан је број негат ивних текстова и коменентара који су посвећени
опозиц ији.

22 Beogradski izbori 2018, BIRODI, http://www.birodi.rs/beogradski-izbori-2018/, (сајт посећен
21. 3. 2018).
23

Исто.
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МОН ИТОРИ Н Г М ЕДИЈА
БЕОГРА ДСКИ ИЗБОРИ 2018
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Разлика у однос у још је драстичнија кад је реч о елект ронским меди
јима са националном покривенош ћу. Негат ивне вести и коментари кад је
реч о режим у и његовим листама ту су прис утни на нивоу стат истичке
греш ке – између 0,5 и 0,3%. Захва љу јућ и умртв љености јавних сервиса
и наводној неу т ралности дела приватних телевизија, опозиц ионе стран
ке имају нека к во, истина вишестру ко мање прис уство, али су негат ивне
конота ц ије извеш та ва њ а само претеж но а не, као када посмат ра мо РТВ
Пинк, ТВ Хепи, листом неповољне. Истра ж ивачи БИРОД И-ја су израч у
нали, мада тај податак није представ љен на преу зет им табелама, да је
Алексан дар Вучић на прог ра м има јавног сервиса био у укупном броју
измерених секун д и прис утнији од сва ког појед иначног кан д и дата за
више од 100 а од већине и 200 пута! Ова истраж ивањ а показала су да се
чак 70% гра ђа на о полит ичк им збива њима оба веш та ва преко телевизи
је.24 Анализа прве две седм ице кампањ е у фебруару 2018. показала је да
је за то време укупно чак 30 минута (пола сата) у најгледанијем Девник у
2 на прог рам у РТС-а посвећено властима и то увек позит ивно, а свега
два минута имало везе са целок упном иначе подељ еном и марг инализо
ваном опозиц ијом.25

24 Opozicija na TV: Za dve nedelje–dva minuta!, Gerila, https://gerila.rs/opozicija-na-tv-za-dvenedelje-dva-minuta/, (сајт посећен 22. 3. 2018).
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Случај рушења нелегалних објеката у Херцеговачкој улици и извешта
вање о овом догађају у медијима најбоље показује ситуацију у којој се Репу
блика Србија нашла. Група маскираних и наоружаних људи срушила је у
изборној ноћи објекте за чије рушење није имала одговарајућу документа
цију. Тога су били свесни, иначе не би рушење предузели 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.
Полиција је позвана, али није интервенисала. Животи, здравље и имовина
грађана, посебно оних који су присуствовали су били угрожени. Извештава
ње о овом случају довело је до тога да тадашњи премијер Вучић призна гре
шку.26 Организација Цивил рајтс дифендерс (Civil Rights Defenders) објавила
је истраживање према коме је у шест најзначајнијих новина случај „Савама
ла“ био тема у 706 чланака, док је у још 527 био спомен ут. Данас и Полити
ка објавили су око 70% спомен утих текстова; полутаблои дне новине Блиц
и Вечерње новости 20% текстова. Таблои дне новине објавиле су свега свак у
десет у вест која се пред читаоцима нашла током више месеци ове по власт
изузетно непријатне афере. Дакле, Србија је међу државама које тврде да су
демократске у потп уности, специфична управо по томе што у њој таблои ди
не прате најзначајније теме и нису авангарда и носилац испитивања грани
ца слободе. Напротив, управо новине мале, интелект уа лне публике, дуго
подржаване из иностранаства, отварају теме. За то време таблои ди су одани
властима, као што је Информер чак 80% текстова о овој теми усмерио ка
објашњавању читаоцима како је читав случај конструисан како би била обо
рена власт и нападн ут тадашњи премијер Александар Вучић.27
И током председничке кампање председнички кандидат СНС-а и коа
лиције Александар Вучић доминирао је медијима. Извештај ОЕБС-а који је
објављен после избора указао је на то да је „већина медија о кампањи изве
штавала пристрасно, при чему су садржајем доминирале теме о активно
стима владајуће структ уре, нарочито премијера. Сви приватни телеви
зијски канали с националном покривеношћу су у својим информативним
емисијама фаворизова ли господина Вучића, нарочито ‘Пинк’ “.28 Указано је
и на неактивност РЕМ-а (Регулаторног тела за електронске медије). Током
вишедневних протеста на улицама Беог рада, опозиционари су захтевали
26 Рушиоце је назвао „идиот има“, тврд ио је да градске влас ти и он са тим немају везе, али
је и нагласио да би он, да су га питал и, рушио по дану. Коначно, најавио је смен у Синише
Малог до чега није дошло до избора градских 2018. године, па је Мали чак био канд идат за
одборн ика, мада не међу првима на изборној листи, а најав љивано је и његово унап ређењ е.
27 J. Diković, List Danas rekorder u izveštavanju o Savamali, Danas, 20. mart 2018., https://www.danas.
rs/drustvo/vladavina-prava/list-danas-rekorder-u-izvestavanju-o-savamali/, (сајт посећен 22. 3. 2018).
28 OEBS: Pristrasni mediji i zloupotreba resursa u kampanji, N1, 04.11.2017., http://rs.n1info.
com/a339638/Vesti/Vesti/OEBS-o-izborima-u-Srbiji.html , (сајт посећен 22. 3. 2018).
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и смен у РЕМ-а, наравно без успеха. Ова установа је током изборне кампа
ње одлучила да буде одбачен један рекламни спот СНС-а који је грдио опо
зицију, али доминантно ова установа је остала неактивна и толерисала је
све бројније злоу потребе медија од стране режима. Извештај ОЕБС-а обја
вљен је међутим тек крајем године, и суштински није утицао на још горе
медијске прилике током кампање за изборе за Скупштин у Града Беог рада.
„Транспаренси Србија“ (Transparency Serbia) објавила је уочи пред
седничк их избора истра ж ива њ е према коме је председничк и кан д и дат
СНС-а, тадаш њи прем ијер Вучић имао више од половине од 181 поја
вљива њ а председничк их кан д и дата на насловним стра на ма новина – 98
(54,14%). След ио је аутсајдер Лука Максимовић – Бели Пре летачевић са
27 (14,91%), Саша Јанковић са 18 (9,94%), Војис лав Шешељ са 12 (6,62%),
Вук Јерем ић 10 (5,52%), Бошко Обрадовић 5 (2,76%)... Вучић је у негат ив
ном контексту спомен ут свега у 13% слу чајева, док су његови прот ивкан
ди дат и Јанковић и Јерем ић једини у опозиц ији били далеко више спом и
њани у негат ивном него у позит ивном светлу – реч је о чак 57% односно
56% случајева.29 Реакц ија РЕМ-а је изостала и када је после избора пока
за но да је у изборној кампа њи за председничке изборе кан д и дат у Алек
сан д ру Вучићу на елек т ронским медијима омог ућено чак 49 пута више
времена него свим оста лим председничк им кан д и дат има заједно!30
Биро за дру ш твена истра ж ива њ а (БИРОД И) и „Нешнел ендоу мент
фор демок раси“ (НЕД, National Endowment For Democracy) спровели су
мониторинг пред председничке изборе и закљу чи ли следеће:
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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29 TS: Vučić pozitivac, Janković i Jeremić negativci u štampi, N1, 25. 3. 2017, http://rs.n1info.
com/a237568/Vesti/Vesti/Transparentnost-Srbija-o-rezultatima-monitor inga-izborne-kampa
nje.html, (сајт посећен 22. 3. 2018).
30
Branka Triv ić, Mediji u Srbiji u službi jednog čoveka, 6. аpril 2017, https://www.slobodnae
vropa.org /a/mediji-srbija-izbori/28413777.html, (сајт посећен 22. 3. 2018).
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„БИРОД И мониторинг медија из 2012. године је указао на чињенице
које су постале део наслеђа изборног понашањ а медија до данас. Наиме,
има мо домина ц ију позит ивног извеш та ва њ а о кан д и дат има, изоста нак
новинарског запитк ивањ а, прис утност функц ионерске кампањ е, као и
парт ијске камере (полит ичке странке уређу ју медије у делу такозва не
изборне хронике).
Ова изборна матрица је у протек лих пет година бивала све заступ ље
нија. Ако се посмат рају наши налази мониторинга са свих избора који су
се у међувремен у десили, долази се до закључка да је стањ е приметно
лошије него 2012. године. У прилог томе иде и чињеница да је регулатор
но тело, РЕМ, почело да одустаје од свог посла. Тешко је превидет и уна
за ђива њ е медијског амбијента, као и неде лот ворн у регула ц ију и упитн у
саморег ула ц ију (меха низам за поштова њ е Кодекса новинара Србије и
изостанак самовредновањ а новинарског рада).
(И) ове изборе су обе леж и ли:
Ана лиза временске дистрибу ц ије говори о неравноп равној засту
пљености председничк их канд идата. Од укупног посмат раног времена,
Вучић је као прем ијер био прис утан у 31%, а као председничк и канд и
дат у 17%. Први наредни канд идат је заступ љен са једноц ифреним про
центом.
Водећи кандидати опозиције су значајно више уметани у негативном
контексту у односу на кандидата власти, и у томе је предњ ачила ТВ Пинк.
ТВ Пинк је перја ник Алексан д ра Вучића, председничког кан д и дата
и прем ијера Србије. Од укупно 20.000 секунд и (333 минута) за 21 дан,
Вучић је само у 10 секунд и негат ивно представ љен.
Као јавни сервис, РТС се определио за пасиван приступ. Свим кан
ди дат има је омог ућ ио максимално позит ивно предста в ља њ е, а обим
заступ љености је сразмерно уједначен.
Међу посмат ра ним телевизија ма на ТВ Н1 је далеко најма њ е била
засту п љена функ ц ионерска кампа њ а прем ијера Вучића.
Функ ц ионерска кампа њ а је обе леж и ла и ову изборн у кампа њу. У том
поглед у, главни и једини прота г ониста је био Алексан дар Вучић. Све
прис утност Вучића се огледа у десетостру ко већој засту п љености, у
слу чају када се споје председничка кан д и дат у ра и функ ц ија прем ијера.
Управо спој ове две улог е је у немалом броју случајава довод ио до крше
ња Закона о Агенц ији за борбу прот ив корупц ије, члан 29.2.
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Тематска пра знина кампа њ е се, између оста лог, огледа у површ ности
и општости, а све то је испреп летено међусобним (личним) крит ика ма и
подсећа њ ем на то шта (ни)су прот ивниц и ура д и ли.
Теме које су преов ла да ва ле у кампа њи умног оме не одговарају над
леж ностима председника Србије.
У извеш тавању ТВ Б92, ТВ Прва И ТВ Хепи у цент ралним информа
тивним емисија ма доминирао је промот ивни диск урс, у чему је предњ а
чила ТВ Прва.
Пла нери кампа њ а су се првенствено бави ли садржајима који насто
је да иза зову емоц ије (не)задовољства и (не)извесности. Сагласно томе,
мање су се бавили програмским и вредносним оквиром кампањ е за
председника Србије који има јасна овла ш ћењ а.
Дебатни и истра ж ивачко-ана лит ичк и садржаји, који би гра ђа нима
били од помоћ и, и овога пута су изостали.
Са изузетком РИК-а, остала тела која се старају о интег ритет у избор
ног процеса, као што су РЕМ и Агенц ија за борбу прот ив корупц ије, вид
но су одсутна из медијског простора.
Гра ђа ни имају веће медијске потребе (прог ра м и кан д и дата, идеоло
шки оквир канд идата, регуларност изборног процеса, биог рафија кан
ди дата, потреба за дија лош ким форма ма и дебатним садржајима у кам
пањи) него што им сами емитери пружају. Зато имамо феномен да они
који су мла ђи, обра зова нији и живе у Војвод ини мигрирају ка интернет у
и бирају самоинформ иса њ е као решењ е.“31

31
Tematska praznina kampanje za predsedničke izbore, BIRODI – monitor ing predsedničkih izbora,
28. 03. 2017, http://www.birodi.rs/tematska-praznina-kampanje-za-predsednicke-izbore/#prettyPhoto,
(сајт посећен 22. 3. 2018).
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Закључ ак
Из нала за овог извеш таја и ана лизи ра них истра ж ива њ а дру г их срп
ских и стра них удру жењ а и уста нова које проу ча вају ста њ е медијских
слобода извесно је да се стањ е медијских слобода у Србији стално и вре
меном све више и брже погорша ва. Сузбија њ е и марг ина лиза ц ија неза
висних медија, пра ћени су пацифика ц ијом и затвара њ ем јавних сервиса.
Повлачењ е држа ве из медијске сфере није у потп у ности извршено, али
је зато демок ратски изабра на вла да временом орга ни ча ва њ ем и уки да
њем демок ратских слобода, општим кварењ ем и умртв ља ва њ ем уста но
ва које треба да штите демок рат ију, захва љу јућ и повећа ним злоу пот ре
бама и све већој корупц ији, успела да успостави режим који је по мног о
чему поистовећен и утемељ ен у српској држави, али је такође и шири од
ње. Тако је мрежа приватних и наводно независних медија, нејасне или
сумњиве власничке струк т у ре замени ла већ забора в љене и сасвим ана
хроне функ ц ије коју су државни медији Радио-телеви зија Србије, Поли
тик а и Експрес има ли у време постоја њ а режима Слобода на Милошеви
ћа. Аутори овог извеш таја радили су само са јавно доступним подац има.
Наша намера није била да водимо судске истраг е већ само да укажемо на
очигледне тен денције и злоу пот ребе. У Србији постоји полит ичко-еко
номска олигарх ија која је део режима Александ ра Вучића. Реч је о лич
ном режим у и олигарх ији која га подржава и од њега живи. Део те поли
тичко-крим иналне „хоботнице“ су несумњиво и медији. То су приватни
и пара д ржавни медији у Беог ра д у, који стоје на расположењу режим у
и воде кампа њу према најау торитарнијем, најма њ е обра зова ном и нај
прим ит ивнијем делу становниш тва, остац има и настав љачима темељ а
Брозове и Милошевићеве дик тат у ре. Ови медији слу же не само за дез
информ иса њ е већ и за медијски линч полит ичк их прот ивника. Поја ва
патолош ких насилника, лажова и тешко конт ролиса них типова који су
на челу појед иних медија и не воде само непрек идн у кампању у прилог
власти и председника републике, већ излаж у бујицама клевета и претњи
сва кога кога би Вучић могао да препозна као потенц ијалног прот ивни
ка, до сада је невиђена појава у српским медијима. Ако би била пренесна
рецимо на јавн у безбедност, ова пракса би означи ла почетак вла да вине
крим иналних бан д и на улица ма Србије и њихово преу зима њ е важног
дела државне полиц ијске власти у земљи.
Година 2017. пока за ла је да су прек ршаји новинарског кодекса у
сталном порасту чак и у време када није у току изборна кампањ а. Као
што је већ наведено, сва истраж ивањ а показују да су током 2017. у две
изборне кампа њ е, којима је у суштини потврђиван режим и легит им и
зова на његова полит ичка домина ц ија, у јавним сервисима доминира
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ли Александар Вучић и Српска напредна странка. Њихово прис уство у
медијима, са изу зетком неколико неза висних и опозиц ионих који нису у
стању да угрозе медијски монопол режима, вишеструко је веће од удела
СНС-а у актуе лном сазиву Народне скупш тине. Томе треба додат и саве
знике СНС-а, чињениц у да је у режимским приватним и парад ржавним
медијима опозиц ија прис утна готово искљу чиво како би била сата ни
зова на и оклевета на. Из релевантних истра ж ива њ а след и да постоја њ е
интернета, као важног извора информа ц ија, и без медијске какофоније
и војске „тролова“ и „ботова“ која ради у прилог режим у, само релат и
визу је стварни значај и домина ц ију телевизијских прог ра ма као извора
информа ц ија. Упркос чињениц и да су сви посмат рачи сагласни у оцени
да су медији у Србији само делим ично слободни и да се стањ е медиј
ских слобода непрек идно погорша ва, САД и ЕУ не поку ша вају да изврше
прит исак на власт уверене да на тај начин одржавају савезника који се
показао способним да у склад у са њиховом вољом реши питањ е стат уса
Косова и Метох ије, баш као што и сумњ ају у снаг у опозиц ије која у ова
квим приликама временом неминовно мора постајат и све слабија.
Трен утне тен денц ије пока зу ју да ће медијске слободе бити све мање
и у већој мери ограничене како време буде пролазило, а режим се сасвим
природним током буде радика лизовао. ЕУ и САД имају савезнике на
чијој територији новинаре, њихове гра ђа не, лиша вају имовине, осуђу ју
на дугог од иш ње затворе или чак на смрт. Мало је вероватно да би у ова
квим околностима могли да подрже начелн у борбу за ослоба ђа њ е медија,
успостав љањ е новинарског кодекса, равноп равност учесника у полит ич
ком живот у и транспарентност финансира њ а и власниш тва у медијима.
Зато је пред грађанима Србије велика и тешка борба да у сасвим новим
условима, у којима наша држава није ни изузетак ни европска парија и
непријатељ Велик их сила, поново изборе услове за постојањ е слободних
и демок ратских медија.
Аутори Извештаја о стању слободе медија у Србији 2017–2018. годин е
препоруч ују:
1.

Неод лож ну доследн у примен у медијских закона. Успоста ву равно
правности информат ивних медија. Уравнотеженост у извеш та ва њу
и равноп равност тема.

2.

Транспарентно финансирањ е медија и транспарентно власниш тво
над њима.

3.

Доступност медија свим актерима полит ичког живота.

4. Повлачењ е држа ве из власниш тва у медијима и пуна приват иза ц ија
државних медија.
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5.

Успостава независног јавног сервиса.

6. Уки да њ е преноса рија лит и прог ра ма и прог ра ма корупт ивних и пор
ног рафских садржаја током дневних сати и њихово преба ц ива њ е у
ноћне сате прог рамске шеме.
7.

Увођењ е поштеног и транспарентног процеса доделе државних сред
ста ва медијима и инвестира њ а државног новца у рекла ме и медијске
кампа њ е. Прек ин у т и с непот ребним и ску пим рекла м ира њ ем јавних
пред у зећа која су монополистичка односно државних агенц ија које
су непрофитабилне.
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