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Сажетак
Ме ди ји чи не ва жан еле ме нат са вре ме ног де мо крат ског дру-

штва. Они има ју ту моћ да об ли ку ју са вре ме но дру штво и да ути-
чу на све аспек те дру штве ног жи во та. Зна чај ме ди ја се огле да у 
то ме што они пред ста вља ју глав ни из вор ин фор ми са ња гра ђа на. 
Њи хо ва уло га је на ро чи то ви дљи ва за вре ме пред из бор не кам па ње, 
ка да ме ди ји по ста ју зна чај но сред ство по мо ћу ко га по ли тич ке пар-
ти је те же да при ву ку што ве ћи број гла со ва. Ауто ри у овом ра ду 
ана ли зи ра ју на чин на ко ји су днев не но ви не из ве шта ва ле за вре ме 
пред из бор не кам па ње за ван ред не пар ла мен тар не из бо ре у Ср би ји 
2014. го ди не, фо ку си ра ју ћи се том при ли ком пре све га на зна чај 
ко ји су ме ди ји при да ва ле раз ли чи тим те ма ма. Глав не ме то де ко је 
ауто ри ко ри сте у овом ра ду су ме тод ана ли зе са др жа ја и ком па ра-
тив ни ме тод.
Кључ не ре чи: ме ди ји, днев не но ви не, пред из бор на кам па ња, ван ред ни 

пар ла мен тар ни из бо ри, по ли тич ке пар ти је, Ср би ја.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009 који финансира Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја Репубике Србије.
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* * *

Ме ди ји су у по след њих не ко ли ко де це ни ја до жи ве ли пра ву 
екс пан зи ју. Раз вој тех но ло ги је је са со бом отво рио мно го број не 
мо гућ но сти ко је су ме ди ји ма омо гу ћи ле дра стич но по ве ћа ње ауди-
то ри ју ма. То је до ве ло до то га да су ме ди ји јав ни жи вот уне ли у 
по ро ди цу при че му су и нај спек та ку лар ни ји по ли тич ки до га ђа ји 
по ста ли део сва ко дне ви це. О то ме ко ли ки је ути цај ме ди ја на сва-
ко днев ни жи вот мо жда нај бо ље го во ри ко мен тар Абра ха ма Мо ла 
[A bra ham Mo le] да да нас ме ди ји, а по себ но те ле ви зи ја, по ста ју не-
ка вр ста сла ви не за кул ту ру ко ју по је ди нац отва ра и чи ји са др жај 
кон зу ми ра по сво јој во љи, бу ду ћи да у сва ко вре ме, на сва ком ме сту, 
за све, и уз уме ре ну це ну, сва ки до га ђај мо же би ти ускла ди штен у 
се фо ве, а ка сни је из ва ђен и пу штен у екс пло а та ци ју.1) Ме ди ји као 
је дан од глав них из во ра ин фор ми са ња гра ђа на до би ја ју ве о ма зна-
чај ну уло гу по сред ни ка из ме ђу де мо крат ске вла сти и на ро да. ,,Све 
оно што ми са зна је мо, али и већ зна мо, а ве за но је за по ли тич ка, 
со ци јал на, еко ном ска и дру га пи та ња, са зна ли смо пу тем ме ди ја.“2) 
У ве зи са тим Му ган [Ant hony Mug han] и Гун тер [Ric hard Gunt her] 
ис ти чу да ме ди ји пред ста вља ју основ но тки во де мо крат ских си-
сте ма, јер они пред ста вља ју сред ство по мо ћу ко га гра ђа ни и њи-
хо ви иза бра ни пред став ни ци ко му ни ци ра ју у ре ци проч ном на по ру 
да ин фор ми шу и ути чу.3) Ка ко би смо на нај бо љи мо гу ћи на чин 
при ка за ли из ве шта ва ње ме ди ја за вре ме пред из бор не кам па њи ми 
ће мо се у на шем ра ду ру ко во ди ти де фи ни ци јом Де ни са Ме квеј ла 
[De nis McQu a il] ко ји ма сов не ме ди је од ре ђу је на сле де ћи на чин: 
они су раз лу чив скуп ак тив но сти (ства ра ње ме диј ског са др жа ја);  
укљу чу ју по себ не тех но ло шке кон фи гу ра ци је (ра дио, те ле ви зи ја, 
но ви не...); ве за ни су за фор мал но кон сти ту и са не ин сти ту ци је или 
ме диј ске ка на ле (си сте ми, ста ни це, пу бли ка ци је); опе ри шу у скла-
ду са од ре ђе ним за ко ни ма, пра ви ли ма и схва та њи ма (про фе си о-
нал ни ко дек си и прак са, дру штве на оче ки ва ња и на ви ке); про дукт 
су ли ца ко ја се за у зи ма ју за из ве сне уло ге (вла сни ци, ре гу ла то ри, 

1) Ци ти ра но пре ма: Ми ша Сто ја ди но вић, ,,Ме ди ји, де мо кра ти ја и из бо ри’’, По ли тич ка 
ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/ 2012, стр. 65-84.

2) Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Ме ди ји, јав но мне ње и по ли ти ка, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 64.

3) Ant hony Mug han, Ric hard Gunt her, ,,The Me dia in De moc ra tic and Non de moc ra tic Re gi mes: 
A Mul ti le vel Per spec ti ve’’, De moc racy and the Me dia, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2000, 
стр. 1.
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про ду цен ти, ди стри бу те ри, огла ши ва чи, чла но ви пу бли ке); пре но-
се ин фор ма ци је, за ба ву, сли ке и сим бо ле до ма сов не пу бли ке. 4)

МЕ ДИ ЈИ У ПРЕД ИЗ БОР НОЈ КАМ ПА ЊИ

По ли тич ке пар ти је су ите ка ко све сне сна ге ко ју ме ди ји по се-
ду ју и оби ла то их ко ри сте. ,,Ути цај ме ди ја на сва ко днев ни жи вот 
са вре ме ног дру штва ви ше је не го по зна та чи ње ни ца. Ме ди ји су ти 
ко ји зна чај но уче ству ју у кон стру и са њу, али и су бли ми са њу јав-
ног мње ња, по ста ју ћи та ко вр ста ин тер ак тив ног про зо ра дру штве-
не ко му ни ка ци је и про дук ци је до ми нант них кул тур них обра за ца. 
Због то га они пред ста вља ју моћ но сред ство по ли тич ке про па ган де 
и ма ни пу ла ци је.“5) Ово по ста је на ро чи то ви дљи во за вре ме пред-
из бор не кам па ње. ,,Ма сов ни ме ди ји су не за о би ла зни у из бор ном 
про це су, јер сво јој пу бли ци пре но се ин фор ма ци је ко је ће им по мо-
ћи да се опре де ле на из бо ри ма за од ре ђе ну по ли тич ку пар ти ју. Због 
то га је ва жно да ме ди ји има ју не при стра сан  став пре ма стран ка ма, 
да објек тив но ин фор ми шу и пред ста вља ју кан ди да те.“6) То је ујед-
но и раз лог због че га пред мет ис тра жи ва ња овог ра да пред ста вља 
упра во из ве шта ва ње ме ди ја за вре ме пред из бор не кам па ње за вре-
ме ван ред них пар ла мен тар них из бо ра у Ср би ји одр жа них 16. мар-
та 2014. го ди не. 

Из бо ри чи не са мо сре ди ште де мо кра ти је јер пред ста вља ју 
из вор и те мељ ле ги ти ми те та др жав не вла сти. Так ми че ње ви ше са-
мо стал них пар ти ја на сло бод ним и рав но прав ним из бо ри ма пред-
ста вља јед но од основ них кон сти ту тив них обе леж ја пред став нич-
ке де мо кра ти је. Ко ли ки је зна чај из бо ра мо же се нај бо ље ви де ти 
пре ма Вал ди ме ру Ки ју [Val di mer Or lan do Key] ко ји ка же: ,,Ка да је 
пар тиј ски про цес уоб ли чен, уста но вље но је де ло ва ње ор га ни зо ва-
них не на сил них кон фли ка та за кон тро лу над вла дом. Ор га ни зо ва на 
кри ти ка и кон цен три са ни на по ри да се за ме не они на вла сти по ста-
ли су ру ти на. Јед ном ка да је власт по ста ла пред мет та квих иза зо ва, 
и јед ном ка да је низ из бо ра оства рен, пар тиј ска вла да је пу сти ла 
сво је ко ре не. Ин сти ту ци о на ли за ци ја пар тиј ског ра та озна чи ла је 

4) Ци ти ра но пре ма: Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Ме ди ји, јав но мне ње и по ли ти ка, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 92.

5) Алек сан дра Па ви ће вић, ,,Смрт у ме ди ји ма“, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 
, LVI II (1), Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, 2010, стр. 39.

6) Ве сна Ми лен ко вић, ,,Пар ти је и ме ди ји у пред из бор ној кам па њи“, Ча со пис за упра-
вља ње ко му ни ци ра њем, Про то кол Но ви Сад и Фа кул тет по ли тич ких на у ка Бе о град, бр. 
14/2010, стр. 109.
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нај ве ћу ино ва ци ју – или от кри ће – у умет но сти вла да ња. Ри ту а ли, 
це ре мо ни је и пра ви ла игре раз ви је ни су да усме ра ва ју до ма ћа не-
при ја тељ ства ко ја су у ра ни јим да ни ма мо гла да бу ду во ђе на на ба-
ри ка да ма.“7) Ме ди ји мо ра ју да по кри ва ју сва де ша ва ња у дру штву 
објек тив но и не у трал но. Ово је, ме ђу тим, лак ше ре ћи не го ура ди ти. 
Ка да се ра ди о ме ди ји ма на на шим про сто ри ма они се су о ча ва ју са 
мно го број ним иза зо ви ма. ,,Ге не рал но, Ср би ја има пре ви ше ме ди-
ја ако се по гле да број и пла те жна моћ гра ђа на. Услед ко мер ци јал-
не нео др жи во сти до ла зи до про ме не функ ци је ме ди ја. Ме ди ји од 
не ко га ко се ба ви ин фор ми са њем, ана ли зом и кон тро лом (вла сти) 
по ста ју су прот ност – сред ство за еко ном ску и по ли тич ку про мо ци-
ју и про га пан ду ко ја су кон тро ли са на пу тем ку по ви не ре клам ног 
про сто ра и не тран спа рент ног и дис кре ци о ног од лу чи ва ња о до де-
ли јав ног нов ца. Све ово нас во ди ка за кључ ку да у Ср би ји по сто ји 
ла тент на цен зу ра ме ди ја у чи јем сре ди шту ни је фор мал на за бра на 
ра да ме ди ја, већ се цен зу ра спро во ди кроз кон тро лу фи нан сиј ског 
пре жи вља ва ња ме ди ја и но ви на ра ко ји на жа лост сво јим, пре све га 
син ди кал ним, нео р га ни зо ва њем до при но се ова квом ста њу.“8)

Иако су прет ход ни ре дов ни пар ла мен тар ни из бо ри у Ср би-
ји одр жа ни 2012 го ди не, ин те ре со ва ње гра ђа на за ван ред не пар ла-
мен тар не из бо ре 2014. го ди не је би ло ве ли ко. То је ујед но и раз-
лог због ко га су ови из бо ри има ли ве ли ку ме диј ску по кри ве ност. 
Овај рад у свој фо кус ис тра жи ва ња ста вља пре све га из ве шта ва ње 
штам па них ме ди ја. Ов де же ли мо да по ка же мо не са мо ка кву су ва-
жност штам па ни ме ди ји при да ва ли ве сти ма ко је су у ве зи са из бо-
ри ма већ и ка кве су те ме би ле за сту пље не на на слов ним стра на ма 
штам па них ме ди ја то ком пред из бор не кам па ње. 

На слов на стра на пред ста вља ве о ма зна ча јан део штам па-
них ме ди ја. То је стра на ко ју по тен ци јал ни чи та о ци пр во ви де и 
на осно ву ко је углав ном од лу чу ју о то ме да ли ће ку пи ти но ви не. 
,,Она је та ко ја про да је но ви не го то во на исти на чин на ко ји из ло-
зи у про дав ни ци про да ју ро бу про ла зни ци ма. Уред ни ци но ви на су 
ве о ма све сни зна ча ја на слов не стра не и они би ра ју и уре ђу ју ве о ма 
па жљи во ве сти ко је за у зи ма ју на слов не стра не.“9) На на слов ним 
стра на ма се на ла зе ве сти ко је се сма тра ју нај ва жни јим ве сти ма тог 

7) Ци ти ра но пре ма: Вла ди мир Го а ти, По ли тич ке пар ти је и пар тиј ски си сте ми, Цен тар за 
мо ни то ринг – ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 85.

8) Зо ран Га ври ло вић, ,,Ме диј ски (дез)ин те гри тет“, Ме ди ји у из бо ри ма – Мо ни то ринг ме-
ди ја – из бор на кам па ња 2012, Би ро за дру штве на ис тра жи ва ња – БИ РО ДИ, 2012, стр. 
53. 

9) Mo ham mad Re za Shams, New spa pers in the ELT Clas sro om – A Gu i de to the En glish new-
spa per for ESL/EFL Stu dents, Uni ver sity of Kas han, 2013, стр. 8.
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да на. У ве зи са тим је иза шао и је дан текст у ве зи са Ва шинг тон 
по стом у ко ме се на во ди да на слов на стра на у но ви на ма пред ста-
вља пан дан глав ном ула зу на ку ћи. ,,При че ко је се по ја вљу ју на 
на слов ним стра на ма су при че о ко ји ма ће се при ча ти то ком це лог 
да на. Вест на на слов ној стра ни мо ра би ти ва жна као што су на 
при мер од лу ке пред сед ни ка, из би ја ње ра то ва или ру ше ње ави о на. 
До бра на слов на стра на, ме ђу тим, мо ра са др жа ти и ве сти ко је се 
ти чу спор та, ме ди цин ских от кри ћа или не че га нео бич ног што је 
не ки обич ни гра ђа нин учи нио. Фо то гра фи је ко је при вла че па жњу 
чи та о ца су та ко ђе ва жан део на слов не стра не.“10)

По ред раз ли чи тог из бо ра ве сти на слов не стра не су ујед но 
и раз ли чи то ди зај ни ра не. На слов ном стра ном но ви не ис ти чу сво-
ју ин ди ви ду ал ност у од но су на оста ле. Ме ђу тим и по ред ве ли ког 
бро ја спе ци фич но сти на слов не стра не свих но ви на де ле и од ре ђе-
не за јед нич ке осо би не: ,,Пр во, на слов на стра на ну ди са жет при каз 
ве сти ко ји се на ла зе уну тар но ви на. Овај при каз углав ном са др жи 
са мо део при че, док се ве о ма рет ко на на слов ној стра ни на ла зи 
це ла вест. Раз лог ово ме је што на на слов ним стра на ма не ма до-
вољ но про сто ра за све глав не ве сти. За јед нич ка прак са је да се на 
на слов ним стра на ма са мо за поч не вест ка ко би при ву кла чи та о це, 
да би се она на ста ви ла да ље уну тар но ви на. Дру го, ско ро све на-
слов не стра не има ју глав ну вест. За уред ни ке но ви на јед на вест на 
на слов ним стра на ма је увек ва жни ја од оста лих. Та глав на вест се 
ве о ма че сто од ли ку је ве ћим, упе ча тљи ви јим на сло вом од оста лих 
и углав ном са др жи сли ку. Тре ће, фо то гра фи је пред ста вља ју ве о ма 
моћ но сред ство по мо ћу ко јег но ви не при вла че па жњу. Због то га 
се на на слов ним стра на ма углав ном на ла зи не ко ли ко фо то гра фи ја 
ко је су у ве зи са ве сти ма уну тар но ви на, а на ро чи то ко је су у ве-
зи са глав ном ве шћу. Че твр то, на слов на стра на углав ном са др жи 
нај ек слу зив ни је и нај звуч ни је ве сти ко је су се де си ле из ме ђу два 
бро ја.“11)  Ана ли зом на слов них стра на се мо же мно го то га са зна-
ти о кул ту ри, ин те ре си ма и вред но сти ма зе мље уну тар ко је но ви-
не из ла зе. На осно ву на слов не стра не се ујед но мо же на слу ти ти и 
дру штве на и по ли тич ка ор јен та ци ја но ви на.  

10) The Front Pa ge, New se um Fun ded by the Fre e dom Fo rum, The Was hing ton Post, 18.11.2014. 
до ступ но на: http://www.new se um.org/wp-con tent/uplo ads/2014/08/edu ca tion_re so ur ces_
front pa ge po ster.pdf 

11) Mo ham mad Re za Shams, New spa pers in the ELT Clas sro om – A Gu i de to the En glish new-
spa per for ESL/EFL Stu dents, Uni ver sity of Kas han, 2013, стр. 8.
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ИЗВЕШТАВАЊЕ ДНЕВНИХ НОВИНА  
ТОКОМ ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ  
ЗА ВАНРЕДНЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ 
ИЗБОРЕ У СРБИЈИ 2014. ГОДИНЕ

Ка ко би ана ли зи ра ли из ве шта ва ње штам па них ме ди ја то ком 
пред из бор не кам па ње ис тра жи ва ње смо огра ни чи ли на ана ли зу 
днев них но ви на у пе ри о ду од да ту ма рас пи си ва ња из бо ра (29. ја-
ну ар 2014.)  па све до 15 мар та (да на пре одр жа ва ња из бо ра) 2014. 
го ди не. Има ју ћи у ви ду да се ра ди о днев ним но ви на ма и да пе ри од 
по сма тра ња тра је 46 да на ис тра жи ва њем смо об у хва ти ли че ти ри 
днев не но ви не: Блиц, По ли ти ка, Ве чер ње но во сти и Да нас. У том 
пе ри о ду су иза шла 45 бро ја По ли ти ке, 45 бро ја Ве чер њих но во сти, 
45 бро ја Бли ца и 37 бро ја днев них но ви на Да нас. Раз ли ка у бро ју 
из да тих днев них но ви на Да нас и оста лих се ја вља због то га што 
Да нас то ком ви кен да из да је дво број. 

То ком по сма тра ног пе ри о да на на слов ним стра на ма днев них 
но ви на на шло се укуп но 933 ве сти. Од то га је 187 ве сти би ло по-
све ће но из бо ри ма док је оста лим те ма ма би ло по све ће но 746 ве-
сти. Број ве сти ко је су се ти ца ле из бо ра из но си не где око 1/5 од 
укуп ног бро ја ве сти на на слов ним стра на ма днев них но ви на. 

Убе дљи во нај ве ћи број ве сти на на слов ној стра ни по све ће-
них из бо ри ма на ла зи се у днев ним но ви на ма Да нас (91 вест), на 
дру гом ме сту се на ла зи По ли ти ка (36 ве сти), на тре ћем је Блиц 
(31 вест), док се на че твр том на ла зе Ве чер ње но во сти (29 ве сти). 
Оно што је ин те ре сант но ис та ћи је да се на на слов ној стра ни днев-
них но ви на Да нас исто вре ме но на ла зи и нај ма њи број ве сти ко је 
су по све ће не те ма ма ко је ни су у ве зи са из бо ри ма (192 ве сти), док 
нај ве ћи број ве сти на на слов ним стра на ма има ју Ве чер ње но во сти 
(272 ве сти). Про сеч но се на на слов ни стра на ма днев них но ви на 
Да нас на ла зи ло 2.45 ве сти днев но по све ће них из бо ри ма (тј. 47% 
од укуп ног бро ја ве сти) и 2.73 ве сти ко је се ба ве дру гим те ма ма. 
У оста лим днев ним но ви на ма број ве сти на на слов ним стра на ма 
по све ће ним дру гим те ма ма је мно го ве ћи. Да кле, днев не но ви не 
Да нас су се на сво јој на слов ној стра ни у нај ве ћој ме ри у од но су на 
све оста ле по сма тра не днев не но ви не то ком пред из бор не кам па ње 
по све ти ле те ма ма ко је су се ти ца ле из бо ра.
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Гра фи кон бр. 1:  
Ве сти по све ће не из бо ри ма и оста лим те мама 

на на слов ним стра на ма днев них но ви на

 
Та бе ла бр. 1:  

Ве сти по све ће не из бо ри ма на на слов ним стра на ма раз
вр ста не пре ма по сма тра ним днев ним но ви на ма

Број вести 
посвећен 
изборима

Остале вести Укупан 
број вести

Блиц
%

31
14%

186
86%

217
100%

Политика
%

36
14%

216
86%

249
100%

Данас
%

91
47%

101
53%

192
100%

Вечерње новости
%

29
11%

243
89%

272
100%

Ка да се ра ди о те ма ма ко је су до ми ни ра ле на на слов ним 
стра на ма за вре ме пред из бор не кам па ње убе дљи во нај ве ћи број ве-
сти се ба вио из бо ри ма, на дру гом ме сту је дру штво, за тим хро ни-
ка, свет/ре ги он, еко но ми ја, спорт кул ту ра, за ба ва и по љо при вре да. 
Оно што је раз о ча ра ва ју ће је да се по љо при вре да на ла зи убе дљи во 
на по след њем ме сту са са мо јед ном ве шћу на на слов ним стра на ма 
по сма тра них днев них но ви на за вре ме тра ја ња чи та ве пред из бор не 
кам па ње. Но ви не су на сво јим на слов ним стра на ма убе дљи во нај-
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ви ше по све ти ле па жњу (по ред из бо ра) ве сти ма из обла сти по ли ти-
ке, еко но ми је, хро ни ке, дру штва и свет/ре ги он. Уку пан број ве сти 
из ових обла сти је 588, тј. 63% од укуп ног бро ја ве сти.

Гра фи кон бр. 2:  
Те ме за сту пље не на на слов ним стра на ма но

ви на за вре ме пред из бор не кам па ње

Табела бр. 2:  
Теме заступљене на насловним странама  

новина за време предизборне кампање  
разврстане према посматраним дневним новинама

Блиц Политика  Данас Вечерње 
новости

Из бо ри 31 36 91 29
Те ме из обла сти 
по ли ти ке ко је ни су 
у ве зи са из бо ри ма

13 46 18 25

Еко но ми ја 13 28 20 40
По љо при вре да 0 0 1 0
Хро ни ка 34 15 0 62
Кул ту ра 14 15 6 20
Спорт 28 8 19 6
За ба ва 37 2 0 2
Дру штво 33 52 9 69
Свет/ре ги он 14 50 28 19
Укуп но 217 252 192 272
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Блиц је на сво јим на слов ним стра на ма то ком пред из бор не 
кам па ње имао нај ви ше ве сти из обла сти за ба ве (37 ве сти), хро ни ке 
(34 ве сти) и дру штва (33 ве сти). По ли ти ка је има ла нај ви ше ве сти 
из обла сти дру штва, свет/ ре ги он, као и ве сти из сфе ре по ли ти ке 
ко је ни су у ве зи са из бо ри ма. Ве чер ње но во сти су нај ви ше па жње 
по све ти ле дру штву (69 ве сти), хро ни ци (62 ве сти) и еко но ми ји (40 
ве сти), док су се днев не но ви не Да нас нај ви ше ба ви ле из бо ри ма 
(187 ве сти) и дру штвом (163 ве сти).

Нај ма њи број ве сти на ме ње них про мо ци ји и про па ган ди за 
вре ме пред из бор не кам па ње се на ла зио у Бли цу (11), док се нај-
ве ћи број на ла зио у днев ним но ви на ма Да нас (35). На на слов ним 
стра на ма По ли ти ке и Ве чер њих но во сти се на ла зио от при ли ке под-
јед нак број ве сти на ме ње них ин фор ми са њу и про па ган ди. Има ју-
ћи у ви ду да се у Да на су на на слов ним стра на ма на ла зио нај ве ћи 
број ве сти по све ће них из бо ри ма оче ки ва но је се у овим днев ним 
но ви на ма на ла зио и нај ве ћи број ве сти ко ји се ти че не у трал ног ин-
фор ми са ња о из бо ри ма, као и нај ве ћи део на ме њен про мо ци ји и 
про па ган ди. 

Та бе ла бр. 3:  
Ка рак тер ве сти по све ће них из бо ри ма на на

слов ним стра на ма днев них но ви на

Ин фор ми са ње ме-
ди ја о из бо ри ма

Про мо ци ја/про па ган да 
по ли тич ких пар ти ја*

Блиц 24 11

Политика 26 17

Данас 62 35

Вечерње новости 21 20
*  ов де тре ба на по ме ну ти да је уну тар ове ко ло не укљу чен по ред ин тер-

вјуа и ве сти у свр хе про мо ци је и про па ган де и за ку пље ни ре клам ни 
део на на слов ним стра на ма у свр хе пред из бор не кам па ње

Нај ве ћу за сту пље ност на на слов ним стра на ма по сма тра них 
днев них но ви на има ла је из бор на ли ста ко а ли ци је под на зи вом 
АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ – СНС, СДПС, НС, СПО, ПС са 63 ве сти. 
На дру гом ме сту је ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – СПС, ПУПС ЈС са 30 ве сти, 
за тим на тре ћем ме сту се на ла зи ЧЕ ДО МИР ЈО ВА НО ВИЋ – ЛДП, 
БДСЗ, СДУ са 21 ве шћу. Че твр та је БО РИС ТА ДИЋ - НДС, ЛСВ, 
ЗЗС, VMDK, ЗЗВ, ДЛР ко јој је би ло по све ће но 20 ве сти, а на пе том 
ме сту се на ла зи СА ДЕ МО КРАТ СКОМ СТРАН КОМ ЗА ДЕ МО-
КРАТ СКУ СР БИ ЈУ са 18 ве сти. Из бор на ли ста ко а ли ци је оку пље-
не око СНС је има ла го то во под јед на ку за сту пље ност на на слов-
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ним стра на ма свих днев них но ви на. Са дру ге стра не, ко а ли ци ја 
ИВИ ЦА ДА ЧИЋ – СПС, ПУП је има ла не што ве ћу за сту пље ност у 
днев ним но ви на ма Да нас и Бли цу у од но су на По ли ти ку и Ве чер ње 
но во сти, док су из бор не ли сте ЧЕ ДО МИР ЈО ВА НО ВИЋ - ЛДП, 
БДЗС, СДУ, БО РИС ТА ДИЋ - НДС, ЛСВ, ЗЗС, VMDK, ЗЗВ, ДЛР и 
СА ДЕ МО КРАТ СКОМ СТРАН КОМ ЗА ДЕ МО КРАТ СКУ СР БИ ЈУ 
има ле нај ма њу за сту пље ност у Бли цу и Ве чер њим но во сти ма.

Табела бр. 4:  
Заступљеност политичких партија на насловним  

странама дневних новина за време предизборне кампање

На зив из бор не ли сте пре ма 
ре до сле ду при ја вљи ва ња* Блиц По ли-

ти ка  Да нас Ве чер ње 
но во сти Укуп но 

АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ - 
СНС, СДПС, НС, СПО, ПС 14 17 19 13 63

ИВИ ЦА ДА ЧИЋ 
-СПС, ПУПС, ЈС 9 6 10 5 30

Де мо крат ска стран ка Ср би је 0 1 4 3 8

ЧЕ ДО МИР ЈО ВА НО-
ВИЋ - ЛДП, БДЗС, СДУ 2 7 12 0 21

Са вез вој во ђан ских Ма-
ђа ра - Иштван Па стор 0 1 2 0 3

СРП СКА РА ДИ КАЛ-
НА СТРАН КА - ДР ВО-
ЈИ СЛАВ ШЕ ШЕЉ

0 0 0 0 0

УЈЕ ДИ ЊЕ НИ РЕ ГИ-
О НИ СР БИ ЈЕ - МЛА-
ЂАН ДИН КИЋ

0 2 4 2 8

СА ДЕ МО КРАТ СКОМ 
СТРАН КОМ ЗА ДЕ МО-
КРАТ СКУ СР БИ ЈУ

5 2 11 0 18

ДВЕ РИ - БО ШКО 
ОБ РА ДО ВИЋ 0 0 1 0 1

СДА Сан џа ка - др Су-
леј ман Угља нин 0 0 0 0 0

БО РИС ТА ДИЋ - 
НДС, ЛСВ, ЗЗС, 
VMDK, ЗЗВ, ДЛР

3 5 10 2 20

ТРЕ ЋА СР БИ ЈА - ЗА 
СВЕ ВРЕД НЕ ЉУ ДЕ 0 0 2 0 2
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ЦР НО ГОР СКА ПАР-
ТИ ЈА - Јо сип Броз 0 0 0 0 0

ЛИ СТА НА ЦИ О НАЛ НИХ 
ЗА ЈЕД НИ ЦА - Емир Ел фић 0 0 0 0 0

ДО СТА ЈЕ БИ ЛО - СА-
ША РА ДУ ЛО ВИЋ 0 0 2 0 2

“КО А ЛИ ЦИ ЈА ГРА ЂА-
НА СВИХ НА РО ДА 
И НА РОД НО СТИ”

0 0 0 0 0

ГГ “ПА ТРИ ОТ СКИ ФРОНТ 
- ДР Бо ри слав ПЕ ЛЕ ВИЋ “ 0 0 0 0 0

Ру ска стран ка - Сло-
бо дан Ни ко лић 0 0 0 0 0

ПАР ТИ ЈА ЗА ДЕ МО-
КРАТ СКО ДЕ ЛО ВА-
ЊЕ - РИ ЗА ХА ЛИ МИ

0 0 0 0 0

*  ре до след при ја вљи ва ња из бор них ли сти је пре у зет из ре зул та та из бо ра 
за на род не по сла ни ке На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је ко је је 
об ра дио Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 18. 11. 2014.  до ступ но на 
http://www.rik.par la ment.gov.rs/ci ri li ca/Re zul ta ti/Iz bo ri%202014%20Ta be-
la1_ko nac na.pdf

Из бор не ко а ли ци је ДСС и УЈЕ ДИ ЊЕ НИ РЕ ГИ О НИ СР БИ ЈЕ 
- МЛА ЂАН ДИН КИЋ су до би ле укуп но по 8 ве сти на на слов ним 
стра на ма. Оста ле из бор не ли сте су има ле ре ла тив но ма лу за сту-
пље ност или ни су би ле уоп ште при сут не на на слов ним стра на ма 
по сма тра них днев них но ви на. Ин те ре сант но је на по ме ну ти да је 
из бор на ли ста  АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ - СНС, СДПС, НС, СПО, 
ПС има ла нај ве ћи број за ку пље них ре кла ма на на слов ним стра на-
ма днев них но ви на у свр хе пред из бор не кам па ње, укуп но 24 и то: 
че ти ри у Бли цу, се дам у По ли ти ци, пет у Да на су и осам у Ве чер-
њим но во сти ма.

* * *
На осно ву све га прет ход но ре че ног мо же се из ве сти ге не рал-

ни за кљу чак да су днев не но ви не при да ва ле ве ли ку па жњу пред-
из бор ној кам па њи. Чак 20% од укуп ног бро ја ве сти на на слов ним 
стра на ма днев них но ви на се од но сио на из бо ре. Од то га нај ве ћу 
за сту пље ност су има ле ко а ли ци је ко је су на кра ју оства ри ле и нај-
бо љи успех на из бо ри ма: АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ – СНС, СДПС, 
НС, СПО, ПС (63 ве сти) и ИВИ ЦА ДА ЧИЋ –СПС, ПУПС, ЈС (30 
ве сти). Ово го во ри у при лог то ме да су днев не но ви не ру ко во де-
ћи се ре зул та ти ма ко ји су оства ре ни на ре дов ним пар ла мен тар ним 
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из бо ри ма 2012. го ди не као и мно го број ним ис тра жи ва њи ма ко ја 
су из вр ше на у ци љу пред ви ђа ња ко нач ног из бор ног ре зул та та же-
ле ле да ти ме што су сво је на слов не стра не по све ти ле упра во фа-
во ри ти ма при ву ку што ве ћи број чи та о ца. Оно што та ко ђе тре ба 
на по ме ну ти је сте да је из бор на ли ста ЧЕ ДО МИР ЈО ВА НО ВИЋ - 
ЛДП, БДЗС, СДУ има ла по при лич но до бру ме диј ску по кри ве ност 
на на слов ним стра на ма днев них но ви на ко ја јој се на кра ју ни је 
ис пла ти ла с об зи ром на из бор ни не у спех. Днев не но ви не Да нас су 
убе дљи во нај ви ше про сто ра на на слов ним стра на ма у од но су на 
оста ле по све ти ле де ша ва њи ма у ве зи са из бо ри ма док је у оста лим 
но ви на ма тај про стор го то во под јед на ко рас по де љен.

Ка да се ра ди о по кри ве но сти оста лих те ма на на слов ним 
стра на ма су се то ком пред из бор не кам па ње, не ра чу на ју ћи ве сти 
ко је се од но се на свет/ ре ги он, нај че шће на ла зи ле ве сти из обла сти 
дру штва, по ли ти ке, еко но ми је и хро ни ке. На на слов ним стра на ма 
не рет ко до ми ни ра ју ве сти ко је се ти чу од ре ђе них по ли тич ких афе-
ра или скан да ла. Та ко ђе ин те ре сант но је да де ша ва ња из обла сти 
хро ни ке за у зи ма ју ве ли ки део на слов них стра на. Кул ту ра је и ка-
да је при сут на на на слов ним стра на ма углав ном ста вље на у дру ги 
план. На сло ви ко ји су у ве зи са кул ту ром на је шће за у зи ма ју нај ма-
њи про стор у од но су на оста ле. Што се ти че ве сти ко је се од но се 
на свет њих углав ном чи не ве сти ко је по кри ва ју де ша ва ња у Укра-
ји ни, и у ве зи са тим за хла ђе ње од но са из ме ђу Мо скве и Ва шинг-
то на. Чи ње ни ца да је ве сти ма ко је су у ве зи са по љо при вре дом 
по све ће на са мо јед на вест на на слов ним стра на ма свих днев них 
но ви на то ком чи та ве пред из бор не кам па ње је раз о ча ра ва ју ћа. 

Све ово го во ри у при лог то ме да су днев не но ви не же ле ле 
да ин три гант ним на сло ви ма при ву ку ве ли ки број чи та о ца. Раз о ча-
ра ва ју ће је то што на слов не стра не днев них но ви на го во ре о то ме 
да је чи та о це мо гу ће при ву ћи пре упе ча тљи вим ве сти ма из цр не 
хро ни ке не го кул тур ним де ша ва њи ма. Скан да ло зне фо то гра фи је и 
ра зно ра зне афе ре ће увек пред ста вља ти пра ви маг нет за чи та о це. 
Но ви не иако би и же ле ле да та кво ста ње про ме не ри зи ку ју да бу ду 
ка жње не гу бит ком чи та о ца. То је не што о че му тре ба во ди ти ра-
чу на и на че му тре ба ра ди ти. Ме ди ји са сво је стра не сно се ве ли ки 
део од го вор но сти јер они по се ду ју огром ну моћ да об ли ку ју са вре-
ме но дру штво и да ути чу на све аспек те дру штве ног жи во та. Сна га 
ме ди ја ле жи пре све га у њи хо вој све при сут но сти. Они ин фор ми-
шу, они за ба вља ју... и ти ме по ста ју кључ ни оквир за ин тер пре ти ра-
ња до га ђа ја из ван на шег окру же ња.12) 

12) Ми ша Сто ја ди но вић, ,,Зна чај ме ди ја за раз вој кул ту ре ми ра’’, Ме ди ји и кул ту ра ми ра 
на Бал ка ну (при ре ди ли: Бра ни слав Сте ва но вић, Алек сан дра Ко стић, Љу би ша Ми тро-
вић), Фи ло зоф ски фа кул тет – уни вер зи тет у Ни шу, Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва-
ња, Ниш, 2010.
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Adrijana Grmusa, Mi sa Sto ja di no vic

ME DIA RE POR TING DU RING ELEC TION CAM PA IGN: 
THE PAR LI A MEN TARY ELEC TI ONS IN SER BIA IN 2014

Re su me 
Me dia ha ve ex pe ri en ced gra te ex pan si on in past se ve ral de ca des. 

Tec hno lo gi cal de ve lop ment ope ned nu me ro us pos si bi li ti es for ex ten-
ding the audi to ri um. Me dia be ca me pre sent in everyday li fe, and they 
be co me im por tant ele ment of mo dern de moc ra tic so ci ety. Me dia ha ve 
the po wer to res ha pe con tem po rary so ci ety and to in flu en ce on all sphe-
res of so cial li fe. The ir po wer rests on the fact that they re pre sent the 
main so ur ce of ci ti zens’ in for ma tion.   
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The aut hors in this pa per analyze me dia re por ting of prin ted me-
dia du ring elec tion cam pa ign for par li a men tary elec ti ons in Ser bia in 
2014. In the ir re se arch they fo cu sed on analyzing of front pa ges of fo ur 
daily new spa pers: Blic, Po li ti ka, Ve cer nje no vo sti i Da nas. The ir analy-
sis in clu des not only news re la ted to elec tion cam pa ign but al so the 
ar tic les that de als with ot her to pics. The front pa ge re pre sents the most 
im por tant part of new spa pers. Re a ders very of ten ma ke the ir de ci si ons 
whet her or not to buy new spa pers ac cor ding to the front pa ge that they 
see. Edi tors are very awa re of this fact and they cho se news for front 
pa ges very ca re fully. The main con clu sion of this re se arch is that daily 
new spa pers in Ser bia de vo ted gre at deal of the irs front-pa ges to the 
news that are re la ted to the elec tion cam pa ign. Al most 20 per cent of all 
news on front pa ges de als with elec tion cam pa ign. It is di sap po in ted 
that only one news du ring who le elec tion cam pa ign de als with agri cul-
tu ral pro blem. The rest of to pics on front pa ges deal with news from so-
cial sphe re, chro nic le, eco nomy etc. News re la ted to a cul tu ral sphe re is 
not pre sent on the front pa ges in a way that it sup po sed to be, and the se 
news are very of ten pla ced on a very small spa ce. On the ot her si de the 
news re la ted to scan dals and af fa irs be ca me qu i te po wer ful mec ha nism 
to at tract the re a ders. Me dia ha ve a lot of re spon si bi lity be ca u se of the ir 
po wer to in flu en ce on all so cial sphe res. They be ca me the main mec ha-
nism of in ter pre ta tion of events that are out of ours per so nal en vi ron-
ment. That is why po li ti cal par ti es of ten using the ir po wer to pro mo te 
them sel ves. This is espe ci ally vi si ble du ring elec tion cam pa ign. Be ca-
u se of that it is very im por tant to de ve lop mec ha nisms that will en su re 
that me dia are re por ting on an ob jec ti ve and ne u tral way.
Key words: me dia, daily new spa pers, elec tion cam pa ign, par li a men tary elec-

ti ons, po li ti cal par ti es, Ser bia.
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