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Сажетак
Кра јем ма ја ме се ца 2009. го ди не у Реј кја ви ку (Исланд) 
је одр жа на пр ва кон фе рен ци ја ми ни ста ра над ле жних 
за ме ди је и но ве ко му ни ка ци о не услу ге у зе мља ма 
чла ни ца ма Са ве та Евро пе. Овом при ли ком је усво је
на по ли тич ка де кла ра ци ја, као и не ко ли ко ре зо лу ци ја 
МЦМ(2009)011. На овај су на чин по ста вље ни те ме љи 
– си стем европ ских стан дар да  за но ву уло гу ме ди
ја на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. Ова ко по ста вље ни 
стан дар ди оба ве зу ју све зе мље – чла ни це Са ве та Евро
пе (па ти ме и Ре пу бли ку Ср би ју). У њи хо вој се осно ви 
на ла зе зах те ви при хва ће ни у Бе лој књи зи о ин тер кул
тур ном ди ја ло гу Са ве та Евро пе (ко ја је усво је на ма
ја 2008. го ди не у Стра збу ру). Ова Књи га пред ста вља 
још је дан до при нос про мо ви са њу ин тер кул тур ног ди
ја ло га ко ји до при но си су штин ском ци љу нај ма сов ни је 
ре ги о нал не ор га ни за ци је  Са ве та Евро пе, а то су за
шти та и про мо ви са ње људ ских пра ва, де мо кра ти је и 
вла да ви не пра ва. Овај кон цепт про мо ви са ња све сти, 
раз у ме ва ња, по ми ре ња и то ле ран ци је, као и спре ча ва
ње кон фли ка та би ло ко је вр сте и по сти за ње чвр сте 
ин те гра ци је и ко хе зи је у сва ком дру штву је, за пра во, 
ус по ста вљен на тре ћем са ми ту ше фо ва др жа ва или 
вла да зе ма ља чла ни ца Са ве та Евро пе из 2005. го ди не. 
Ова ко по ста вље ни ци ље ви су по твр ђе ни исте го ди не 
у Фа ро де кла ра ци ји о стра те ги ји Са ве та Евро пе за 
ин тер кул тур ни ди ја лог ко ју су усво ји ли ми ни стри за 
кул ту ру по је ди них зе ма ља. Као и тра ди ци о нал ни ме
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ди ји, но ви пру жа о ци услу га ма сов них ко му ни ка ци ја на
лик ме ди ји ма (елек трон ски ме ди ји и дру ги об ли ци ком
пју тер ских и ин тер нет тех но ло ги ја) тре ба ло би да 
те же ка уна пре ђе њу и по што ва њу основ них људ ских 
и дру штве них вред но сти. Но ви на чи ни кре и ра ња са др
жа ја и из ра жа ва ња и тра же ња и ши ре ња ин фор ма
ци ја у до ме ну ма сов них ко му ни ка ци ја по ја ча ва ју, али 
мо гу да пред ста вља ју и иза зов основ ним пра ви ма и 
сло бо да ма. По сто је ћи ме диј ски стан дар ди ко ји су би
ли раз ви је ни за тра ди ци о нал не об ли ке ма сов них ко му
ни ка ци ја мо гу да ва же и за но ве услу ге и за пру жа о це 
но вих ме диј ских услу га (пра ва, ду жно сти и од го вор
но сти). На ба зи ових европ ских стан дар да су не дав но 
до не та три ме диј ска за ко на у Ре пу бли ци Ср би ји.
Кључ не ре чи: ме ђу на род ни до ку мен ти, ме ди ји, стан
дар ди, Ср би ја.

U ав гу сту ме се цу су у Ре пу бли ци Ср би ји до не та три ме диј ска за-
ко на. То су: 1) За кон о јав ним ме диј ским сер ви си ма, За кон о 

елек трон ским ме ди ји ма и За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји-
ма1). На овај на чин је у ме диј ску сфе ру уне то низ но ви на. У обла-
сти елек трон ских ме ди ја је и у Ср би ји (по сле до но ше ња За ко на о 
ра ди о ди фу зи ји из 2002. го ди не), као и у Европ ској уни ји до шло 
до ни за про ме на на ста лих услед по ја ве и све ши ре при ме не но вих 
тех но ло шких до стиг ну ћа у сфе ри ди ги тал ног пре но са и при сту па 
ин фор ма ци ја ма и ме диј ским про грам ским са др жа ји ма. 

То је до ве ло до по ја ве про грам ских са др жа ја слич них те ле ви-
зиј ском про гра му али ко ји су гле да о цу до ступ ни у сва ком мо мен ту 
и пре ма ре до сле ду ко ји он сам од ре ди (аудио ви зу ел на ме диј ска 
услу га на зах тев). Тра ди ци о нал ни те ле ви зиј ски про гра ми су по-
ста ли до ступ ни гле да о ци ма за хва љу ју ћи но вим тех но ло ги ја ма (по-
себ но ин тер не ту и мо бил ним те ле фо ни ма, пер со нал них и та блет 
ра чу на ра). Сто га је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на осно-
ву чл. 97. тач. 10. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко јом је пред ви ђе но да 
Ре пу бли ка уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти јав ног ин фор ми-
са ња, усво ји ла на ве де не за ко не у чи јој се осно ви на ла зе европ ски 
стан дар ди ко је и на ша зе мља тре ба да им пле мен ти ра у сво је на ци-
о нал но за ко но дав ство у по ступ ку при дру жи ва ња Европ ској уни ји. 

Кра јем ма ја ме се ца 2009. го ди не у Реј кја ви ку (Исланд) одр жа-
на је пр ва кон фе рен ци ја ми ни ста ра над ле жних за ме ди је и но ве ко-

1) Ови за ко ни су об ја вље ни у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је бр. 83/2014.
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му ни ка ци о не услу ге у зе мља ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе.2) Овом 
при ли ком је усво је на по ли тич ка де кла ра ци ја, као и не ко ли ко ре зо-
лу ци ја МЦМ(2009)011. На овај су на чин по ста вље ни те ме љи за но-
ву уло гу ме ди ја на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. Ова ко по ста вље ни 
стан дар ди оба ве зу ју све зе мље – чла ни це Са ве та Евро пе (па ти ме и 
Ре пу бли ку Ср би ју). У њи хо вој се осно ви на ла зе зах те ви при хва ће-
ни у Бе лој књи зи о ин тер кул тур ном ди ја ло гу Са ве та Евро пе (ко ја 
је усво је на ма ја 2008. го ди не у Стра збу ру).3) Све ак тив но сти Са ве-
та Евро пе у ве зи са сло бо дом ме ди ја и њи хо вом уло гом у са вре-
ме ном дру штву во ди и усме ра ва по се бан ор ган - Управ ни ко ми тет 
за ма сов не ме ди је. Ње гов је за да так да се бри не о ус по ста вља њу 
сло бод них, не за ви сних и плу ра ли стич ких на стро је них сред ста ва 
ко му ни ка ци ја у по је ди ним зе мља ма чла ни ца ма.4) То ме по себ но до-
при но си и усво је на Де кла ра ци ја о сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор-
ми са ња,5) као и Европ ска кул тур на кон вен ци ја.6)

Бе ла књи га о ин тер кул тур ном ди ја ло гу пред ста вља још је дан 
ко рак да ље про мо ви са њу ин тер кул тур ног ди ја ло га ко ји до при но си 
су штин ском ци љу нај ма сов ни је ре ги о нал не ор га ни за ци је - Са ве та 
Евро пе, а то су за шти та и про мо ви са ње људ ских пра ва, де мо кра-
ти је и вла да ви не пра ва. Овај кон цепт про мо ви са ња све сти, раз у ме-
ва ња, по ми ре ња и то ле ран ци је, као и спре ча ва ње кон фли ка та би ло 
ко је вр сте и по сти за ње чвр сте ин те гра ци је и ко хе зи је у сва ком дру-
штву7) је, за пра во, ус по ста вљен на тре ћем са ми ту ше фо ва др жа ва 
или вла да зе ма ља чла ни ца Са ве та Евро пе из 2005. го ди не. Ова ко 
по ста вље ни ци ље ви су по твр ђе ни не што ка сни је исте го ди не у Фа-
ро де кла ра ци ји о стра те ги ји Са ве та Евро пе за ин тер кул тур ни ди ја-
лог ко ју су усво ји ли ми ни стри за кул ту ру по је ди них зе ма ља. 

Са убр за ним тех но ло шким раз во јем то ком 20. ве ка про ме нио 
се и на чин при ку пља ња ин фор ма ци ја, кре и ра ње са др жа ја, као и 
ме то ди ко ји ма се са др жај и ин фор ма ци је ста вља ју на рас по ла га-
ње ко ри сни ци ма (слу ша о ци ма или гле да о ци ма). Ко ри сни ци на тај 
на чин до би ја ју мо гућ ност ла ког при сту па ња и кре и ра ња са др жа ја 

2) И. Ја нев, Ме ђу на род не ор га ни за ци је и ин те гра ци је, Бе о град, 2008, стр. 246-256.
3) Е. Ша ба но вић, »Ана ли за ме диј ског дис кур са у Ср би ји са освр том на мул ти кул ту рал ну 

ко му ни ка ци ју и про фе си о нал ну ети ку«, Кул ту ра, Бе о град, бр. 127/2010, стр. 118-140.
4) С. Ми ли во је вић, „Иде о ло шки рат ме ди ја“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 

1-4/2001, стр. 1-4.
5) И. Ја нев, Ме ђу на род не ор га ни за ци је и ин те гра ци је, оп.цит., стр. 258.
6) Са вет Евро пе 19491996, До ку мен ти, Бе о град, 1996, стр. 95-98.
7) Д. Ћа ло вић, „Ме ди ји у по тра зи за есте ти ком ме ди ја“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 133/2011, 

стр. 42-55.
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сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја ко ја ко ри сте ра зно вр сне ко му-
ни ка ци о не плат фор ме, ка ко за по сто је ће, та ко и за но во ра зви је не 
ме ди је или упо ре дљи ве услу ге ма сов них ко му ни ка ци ја или ин фор-
ма ци о них услу га на лик ме диј ским. Сло бод ни, не за ви сни и ра зно-
вр сни ме ди ји (штам па ни или елек трон ски) нео п ход ни су сва ком 
де мо крат ском дру штву.8) Из тог раз ло га је Са вет Евро пе про те клих 
го ди на раз вио низ стан дар да ко јим се те жи за шти ти ме ди ја од ви-
до ва ути ца ја и оме та ња, у скла ду са чла ном 10. Европ ске кон вен-
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да из 1950. го ди-
не9). Ти стан дар ди та ко ђе по ста вља ју и од ре ђе не оба ве зе и си стем 
од го вор но сти за ме ди је. 

Као и тра ди ци о нал ни ме ди ји, но ви пру жа о ци услу га ма сов ног 
ко му ни ци ра ња на лик ме ди ји ма (елек трон ски ме ди ји, ин тер нет и 
дру ги об ли ци ком пју тер ских и ин тер нет тех но ло ги ја) тре ба ло би 
да те же ка уна пре ђе њу и по што ва њу основ них вред но сти.10) Но ви 
на чи ни кре и ра ња са др жа ја, из ра жа ва ња, тра же ња и ши ре ња ин-
фор ма ци ја у до ме ну ма сов них ко му ни ка ци ја по ја ча ва ју, али мо гу 
да пред ста вља ју и озби љан иза зов основ ним људ ским пра ви ма и 
сло бо да ма11). По сто је ћи ме диј ски стан дар ди ко ји су би ли раз ви је ни 
за тра ди ци о нал не об ли ке ма сов них ко му ни ка ци ја мо ра ју да ва же и 
за но ве услу ге и за пру жа о це но вих ме диј ских услу га (пра ва, ду-
жно сти и од го вор но сти)12). 

ЕВРОП СКИ СТАН ДАР ДИ О МЕ ДИ ЈИ МА У ДРУ ШТВУ

На одр жа ној кон фе рен ци ји ми ни ста ра над ле жних за ме ди је и 
но ве ко му ни ка ци о не услу ге у зе мља ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе 
ма ја ме се ца у Реј кја ви ку је, из ме ђу оста лог, усво је на и по ли тич ка 
де кла ра ци ја МЦМ(2009)011 ко ја на спе ци фи чан и од го во ран на-
чин по ста вља те ме ље за но ву уло гу ме ди ја13). Ова ко по ста вље ни 

8) В. Цвет ко вић, „Ме диј ска од го вор ност по ли ти ча ра у Ср би ји“, Те ме, Ниш, бр. 1-4/2001, 
стр. 145-156.

9) Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 9/2003 и 5/2005.
10) С. Ста мен ко вић, „Ме диј ска пи сме ност као нео п хо дан услов раз у ме ва ња но вих ме ди ја“, 

Кул ту ра, Бе о град, бр. 135/2012, стр. 65-77.
11) О. Па ви ће вић, „Но ви ме ди ји, но ве ге не ра ци је и дру штве ни ка пи тал“, Збор ник Ин сти

ту та за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 109-
124.

12) Ј. Кле ут, „Ин тер ак тив ност и мул ти ме ди јал ност у по тра зи за зна че њем и кон ти ну и те-
том“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 135/2012, стр. 161-174.

13) Р. Ве ља нов ски,“ Ку да стре ми европ ска ме диј ска по ли ти ка“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 
132/2011, стр. 209-225.
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стан дар ди оба ве зу ју све зе мље – чла ни це Са ве та Евро пе (па ти ме 
и Ре пу бли ку Ср би ју)14). Они се углав ном од но се на ус по ста вља ње, 
на ста вак и уса вр ша ва ње са рад ње у ве зи са ме ди ји ма и но вим ко-
му ни ка ци о ним услу га ма у ци љу обез бе ђи ва ња за јед нич ких ре ше-
ња, али и аде кват ног од го во ра на бу ду ћи раз вој ме ди ја и пру жа ња 
услу га на лик ме диј ским, на ро чи то у ве зи са по што ва њем сло бо де 
из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, пра ва на при ват ни жи вот и до сто јан-
ства људ ских би ћа15). 

У том сми слу је усво је но низ ме ђу на род них до ку ме на та ре ги-
о нал ног ка рак те ра као што су : 1) ре зо лу ци ја : ‘’Ка но вом по и ма њу 
ме ди ја’’ и од го ва ра ју ћи ак ци о ни план, 2) ре зо лу ци ја : ‘’Упра вља њу 
Ин тер не том и кри тич ким ре сур си ма Ин тер не та’’ и 3) ре зо лу ци ја : 
‘’Зби ва ња у за ко но дав ству др жа ва чла ни ца Са ве та Евро пе у обла-
сти бор бе про тив те ро ри зма и њи хо вом ути ца ју на сло бо ду из ра жа-
ва ња и ин фор ми са ња’’. 

Овим ме ђу на род ним до ку мен ти ма се зах те ва да Ко ми тет ми-
ни ста ра Са ве та Евро пе пре ду зме ме ре за при ме ну у ре зо лу ци ја ма 
усво је них европ ских (ме ђу на род них) стан дар да, те да се и да ље 
на ста ви са ис тра жи ва њем на чи на за ја ча ње по што ва ња ме диј ских 
стан дар да у по гле ду сло бо де из ра жа ва ња и ин фор ми са ња у прак-
си16). При то ме је по но во ис так ну то да су сло бод ни, не за ви сни и 
ра зно вр сни ме ди ји нео п ход ни сва ком де мо крат ском дру штву, као и 
њи хо ва за шти та од раз ли чи тих об ли ка и ви до ва ути ца ја и оме та ња 
у скла ду са чла ном 10. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да.17) 

Са тех но ло шким раз во јем про ме нио се из те ме ља и на чин при-
ку пља ња ин фор ма ци ја, кре и ра ње са др жа ја, као и ме то ди ко ји ма се 
са др жај и ин фор ма ци је ста вља ју на рас по ла га ње ко ри сни ци ма или 
се тра же. Ко ри сни ци тре ба да има ју лак при ступ и да ути чу на кре-
и ра ње са др жа ја сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја. То се од но си 
и на сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја ко ја ко ри сте ра зно вр сне ко-
му ни ка ци о не плат фор ме, ка ко за по сто је ће, та ко и за но во ра зви је-

14) И. Ба у ер, „Уло га дру штве них ме ди ја у Ср би ји“, Син ги ду нум ре ви ја, Бе о град, бр. 2/2012, 
стр. 1-8.

15) С. Ми ли во је вић,“ Ин фор ма ци о но дру штво и ме диј ска кул ту ра“, Го ди шњак Фа кул те та 
по ли тич ких на у ка, Бе о град, бр. 2/2008, стр. 267-276.

16) А. Ми ро вић, „Јав ност и ме ди ји у усло ви ма раз ви је ног ци вил ног дру штва“, Срп ска по
ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1-2/2006, стр. 197-212.

17) Ј.Пе шић, М. Пе шић, „Уна пре ђи ва ње де мо крат ских ка па ци те та ме диј ске ко му ни ка ци је 
и кри тич ка ана ли за дис кур са“, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 4/2011, стр. 467-490.
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не ме ди је или упо ре дљи ве услу ге ма сов них ко му ни ка ци ја или ин-
фор ма ци о них услу га ко је су слич не ме диј ским18). Од но си из ме ђу 
ме ди ја или оста лих пру жа ла ца ме диј ских услу га и ко ри сни ка или 
по тро ша ча до би ја ју но ве об ли ке и са др жа је због че га је на ста ла и 
по тре ба да се из но ва ана ли зи ра и раз мо три по јам и уло га ме ди ја и 
њи хо ве ка рак те ри сти ке као об ли ка ма сов них ко му ни ка ци ја пу тем 
штам пе или ра ди о ди фу зног еми то ва ња, а ко ји укљу чу је : а) по сто-
ја ње уре ђи вач ке од го вор но сти (укљу чу ју ћи и кри вич ну од го вор-
ност) у чл. 38-41.) и б) по што ва ње етич ких стан дар да19). 

Као и тра ди ци о нал ни (штам па ни) ме ди ји, но ви пру жа о ци 
услу га ма сов ног ко му ни ци ра ња на лик ме ди ји ма тре ба ло би да те-
же ка уна пре ђе њу и по што ва њу основ них вред но сти. Но ви на чи-
ни кре и ра ња са др жа ја и из ра жа ва ња, тра же ња и ши ре ња ин фор-
ма ци ја у до ме ну ма сов них ко му ни ка ци ја по ја ча ва ју, али мо гу да 
пред ста вља ју и иза зов основ ним људ ским пра ви ма и сло бо да ма.20) 
Ме диј ски јав ни сер ви си, има ју ћи уре ђи вач ку не за ви сност и ин сти-
ту ци о нал ну ауто но ми ју, до при но се ра зно ли ко сти ме ди ја и по ма жу 
у де ло ва њу про тив ри зи ка од зло у по тре бе мо ћи у си ту а ци ји ве ли ке 
кон цен тра ци је ме ди ја и но вих ко му ни ка ци о них услу га. Они сто-
га пред ста вља ју основ ну ком по нен ту ме диј ског окру же ња у свим 
де мо крат ским дру штви ма и тре ба да до при но се на свој на чин ус-
по ста вља њу, раз во ју, али и кон тро ли де мо крат ских ин сти ту ци ја и 
њи хо вом за ко ни том функ ци о ни са њу21). 

Све ве ћи број љу ди осла ња се на ин тер нет као нео п ход но сред-
ство у сва ко днев ним ак тив но сти ма (ко му ни ка ци ја, ин фор ми са ње, 
са зна ње, ко мер ци јал не тран сак ци је, до ко ли ца) што до при но си по-
бољ ша њу ква ли те та жи во та и до бро би ти љу ди. Сто га они са пра-
вом оче ку ју да ин тер нет услу ге бу ду исти ни те, при сту пач не, еко-
ном ски до ступ не, без бед не, по у зда не и ак ту ел не. При сту пач ност 
но вих вр ста услу га та ко ђе је зна чај но и са аспек та про мо ци је, за-
шти те и по што ва ња људ ских пра ва, основ них сло бо да, де мо кра ти-

18) З. Арац ки, „Ме ди ји, гло ба ли за ци ја кул ту ре и очу ва ње иден ти те та“, Кул ту ра, Бе о град, 
бр. 132/2011, стр. 326-335.

19) А. Сте ва но вић, „Ме диј ска ети ка као пред у слов де мо кра тич но сти дру штва“, Син ги ду
нум ре ви ја, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 198-203; М. Ни ко лић, „Ети ка ме ди ја из ме ђу лич не, 
про фе си о нал не и дру штве не од го вор но сти“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 127/2010, стр. 35-
50.

20) Ј. Ми ло ше вић Ђор ђе вић, „Ко ри шће ње ме ди ја у Ср би ји – основ ни трен до ви“, По ли
тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 1/2009, стр.225-236.

21) Ч. Ћу пић, „По ли тич ка кул ту ра и ме ди ји“, Го ди шњак Фа кул те та по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, бр. 3/2009, стр. 339-351.



стр: 161182.

- 167 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2014 год. (XXVI) XIII vol=41

је уоп ште и вла да ви не пра ва (прав не др жа ве)22). По ред то га, ме ди ји 
и услу ге слич не ме диј ским има ју све ве ћи и пре ко гра нич ни зна чај. 
То је до ве ло до ре ви зи је Европ ске кон вен ци је о пре ко гра нич ној те-
ле ви зи ји што пред ста вља сво је вр сну ре ак ци ју Са ве та Евро пе на 
ди вер си фи ка ци ју ко му ни ка ци о них плат фор ми и ин фор ма ци о них 
услу га, с јед не стра не, и све о бу хват ни прав ни од го вор на по тре-
бу за шти те пре ко гра нич ног про то ка ме диј ског са др жа ја и са др жа ја 
слич ног ме диј ском, с дру ге стра не23). 

Оно што пред ста вља по себ ну опа сност од нео гра ни че не упо-
тре бе Ин тер нет ме диј ских услу га у кон тек сту пре ко гра нич них 
ко му ни ка ци ја је сте ши ро ка мо гућ ност угро жа ва ња до сто јан ства 
ли ца ко ја су из ло же на ме диј ским услу га ма или услу га ма слич ним 
ме диј ским. У том кон тек сту, по себ ну па жњу тре ба ло би по све ти-
ти де ци, мла дим љу ди ма и оста лим гру па ма ко је има ју по себ не 
по тре бе или ка рак те ри сти ке, од но сно пи та њу род не рав но прав но-
сти. При ступ ових гру па ме диј ским услу га ма или услу га ма на лик 
ме диј ским пред ста вља ва жно пи та ње за сва ку по је ди ну зе мљу ко ја 
мо ра да их ре ша ва у скла ду са сво јим прав ним по рет ком.24) 

У ин те ре су за шти те пра ва на при ват ни жи вот, по треб но је ин-
си сти ра ти од свих зе ма ља, од но сно њи хо вих над ле жних ор га на да 
об ра да лич них по да та ка у но вим ко му ни ка ци о ним и ин фор ма ци-
о ним сре ди на ма, а на ро чи то на Ин тер не ту до би је по се бан на чин 
за шти те од мо гу ће по вре де или угро жа ва ња. На рав но, сва ова пи-
та ња мо ра ју би ти уре ђе на на на чин да се очу ва, па чак и уна пре ди 
сло бо да из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, као и сло бо да ме ди ја уоп-
ште25). Сте пен угро же но сти сло бо де ме ди ја ни је сву да и увек на 
истом ни воу. Прет ње по ову сло бо ду мо гу да про и за ђу из кри зних 
си ту а ци ја, ка ко у ве зи са те ро ри змом и ра том, та ко и фи нан сиј ским 
не си гур но сти ма, као и у ве зи са тех но ло шким кре та њи ма и тр жи-

22) При сту пач ност но вих вр ста Ин тер нет услу га та ко ђе је зна чај но и са аспек та про мо-
ци је, за шти те и по што ва ња људ ских пра ва, основ них сло бо да, де мо кра ти је уоп ште и 
вла да ви не пра ва ко јим про це си ма тре ба да до при не су на спе ци фи чан на чин у скла ду 
са Пре по ру ка ма ми ни ста ра бр. ЦМ/Рец(2007)16 о ме ра ма уна пре ђе ња Ин тер не та као 
јав ног до бра.

23) Н. Јеф тић, „Пра во на ко му ни ци ра ње као но во осво је но чо ве ко во пра во“, Ме ђу на род ни 
про бле ми, Бе о град, бр. 4/2008, стр. 502-527.

24) З. Ми ло ше вић, „Ме ди ји и гло ба ли за ци ја“, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 2-4/2007, 
стр. 423-434.

25) Љ. Ма ши ре вић, „Ме ди ји и дру штве на те о ри ја“, Збор ник ра до ва Фа кул те та драм ских 
умет но сти, Бе о град, бр. 8-9/2005, стр. 301-310.



- 168 -

НО ВИ МЕ ДИЈ СКИ ЗА КО НИ У СР БИ ЈИАна Јо ва ше вић

шним усло ви ма ко ји ути чу на по ло жај но ви на ра у ин фор ма ци о ном 
про це су26). 

НО ВА СХВА ТА ЊА МЕ ДИ ЈА У КОН ТЕК СТУ  
ЗА ШТИ ТЕ ЉУД СКИХ СЛО БО ДА И ПРА ВА 

На ми ни стар ској кон фе рен ци ји у Реј кја ви ку ма ја 2009. го ди не 
до не та је, из ме ђу оста лих, и ре зо лу ци ја :’’ Ка но вом по и ма њу ме-
ди ја’’ у ко јој се већ на пр вом ме сту ис ти че уло га (свр ха) ме ди ја или 
ме диј ских услу га ма сов не ко му ни ка ци је. Она оста је не про ме ње на, 
од но сно она се и да ље са сто ји у пру жа њу или ши ре њу ин фор ма ци-
ја, ана ли за, ко мен та ра, ми шље ња и ра зо но де за ши ро ку јав ност27). 
Основ ни ме диј ски ци ље ви се са сто је у28) : 1) обез бе ђи ва њу ве сти, 
ин фор ма ци ја или при сту па ин фор ма ци ја ма, 2) под сти ца ју јав не 
де ба те или об ли ко ва њу јав ног мње ња, 3) до при но су раз во ју или 
про мо ви са њу спе ци фич них вред но сти, 4) за ба вља њу или ства ра-
њу при хо да и 5) нај че шће – ком би на ци ја свих на пред на ве де них 
ци ље ва. 

При то ме се ин си сти ра да сам са др жај ме ди ја или ме диј ских 
услу га ма сов не ко му ни ка ци је про ис ти че из на чи на на ко ји се ин-
фор ма ци је при ку пља ју и на чи на на ко ји се ме диј ски са др жај кре-
и ра, ши ри или ди стри бу и ра, тра жи, би ра и при ма. То за ви си од 
тех нич ких раз ло га ко ји се од но се на ко ри шће ње ко му ни ка ци о не 
плат фор ме, као и од пред ста вља ња са др жа ја ко је ну ди пер цеп ци-
ју по ја ча ног из бо ра и ин тер ак ци је. Та кве тен ден ци је или зах те ви 
но вог до ба тра же ду бин ску ана ли зу пој мов ног схва та ња ме ди-
ја, укљу чу ју ћи кри те ри ју ме и прет по став ке на ко ји ма је то схва-
та ње за сно ва но.29) Основ на пра ва и сло бо де и оста ле вред но сти 
и стан дар ди усво је ни од стра не Са ве та Евро пе, а на ро чи то пра во 
на сло бо ду из ра жа ва ња и ин фор ми са ња и сло бо да ме ди ја ко ја из 
то га про из и ла зи, мо ра ју да се уна пре де и за шти те, без об зи ра на 
про ме не у ме диј ском и слич ном ам би јен ту. Сло бо да из ра жа ва ња и 
ин фор ми са ња та ко ђе за со бом по вла чи из ве сне оба ве зе и од го вор-

26) М. Пе шић, „Са вре ме ни ме ди ји и јав ност“, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 2-4/2007, 
стр. 549-568.

27) С. Га јић, „Ме ди ји, иден ти тет и при ка зи ва ње дру штве не ствар но сти“, Но ва срп ска по
ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 31-41.

28) З. Јев то вић, З. Арац ки, „Ме диј ски ути ца ји, по ли тич ке ели те и дру штве на моћ у Ср би ји 
по чет ком 21. Ве ка“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 69-91.

29) Д. Су бо тић, „Ме диј ска по ља од но са са јав но шћу у пост(мо дер ном) дру штву“, По ли
тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 9/2010, стр. 321-356.
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но сти и у из ве сним слу ча је ви ма, она мо же да под ле же огра ни че-
њи ма ко ја су за ко ном про пи са на и ко ја су по треб на у де мо крат ском 
дру штву. Сто га сви про вај де ри ме диј ских услу га и услу га слич них 
њи ма мо ра ју да ува жа ва ју од ре ђе не стан дар де, што на жа лост ни је 
чест слу чај чак ни у зе мља ма са ду гом де мо крат ском тра ди ци јом и 
вла да ви ном пра ва (прав на др жа ва)30). 

Ка да су у пи та њу тра ди ци о нал ни ме ди ји, са мо ре гу ла ци ја би 
тре ба ло да бу де кључ ни еле мент у обез бе ђи ва њу по сту па ња у скла-
ду са стан дар ди ма уз ду жно по што ва ње уре ђи вач ке не за ви сно сти. 
По по тре би, са мо ре гу ла ци ја мо же да бу де по др жа на ко ре гу ла ци-
јом31). Као об лик оме та ња, ре гу ла ци ја би тре ба ло да бу де под ло жна 
огра ни че њи ма и усло ви ма ко је је утвр ди ла Европ ска кон вен ци ја за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. Та ко члан 10. ове Кон-
вен ци је из 1950. го ди не (ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко ва ла 
тек 2003. го ди не) ка же да сва ко има пра во на сло бо ду из ра жа ва ња. 
Ово пра во укљу чу је сло бо ду по се до ва ња соп стве ног ми шље ња, 
при ма ња и са оп шта ва ња ин фор ма ци ја и иде ја без ме ша ња јав не 
вла сти и без об зи ра на гра ни це.32) Ме диј ски или слич ни ме ха ни-
зми ре гу ла ци је или од го вор но сти, би ло да су са мо ре гу ла тор ни или 
ко ре гу ла тор ни или, по по тре би, во ђе ни од стра не др жа ве, мо ра ју 
да бу ду де ло твор ни, тран спа рент ни, не за ви сни и од го вор ни. Са вет 
Евро пе тре ба ло би да ис тра жи мо гућ ност по бољ ша ва ња функ ци о-
ни са ња ових ме ха ни за ма, а на ро чи то ка ко уна пре ди ти мо гућ но сти 
да по је дин ци или гру пе ко је сма тра ју да су њи хо ва пра ва кр ше на 
од стра не про вај де ра ме диј ских или слич них услу га, при сту пе тим 
ме ха ни зми ма33).

При ступ у чи јем је сре ди шту чо век – по је ди нац зах те ва да им 
бу де омо гу ће но да ко ри сте сво је пра во на сло бод но из ра жа ва ње и 
ин фор ми са ње и но ве ко му ни ка ци о не услу ге ра ди уче ство ва ња у 
дру штве ном, по ли тич ком, кул тур ном и еко ном ском жи во ту, и да 
то чи не без на ру ша ва ња људ ског до сто јан ства или пра ва дру гих34). 
У обез бе ђи ва њу ова квог ста ња у ме ди ји ма, ве ли ка је уло га Са ве-

30) Ч. Чу пић, „Сло бо да и зло у по тре ба сло бо де у ме ди ји ма“, Го ди шњак Фа кул те та по ли
тич ких на у ка, Бе о град, бр. 4/2010, стр. 211-221.

31) Н. Та на сић, „Ме ди ји и кул ту ра – ка ко гло бал ни про це си из и гра ва ју са ми се бе“, Но ва 
срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 43-59.

32) Са вет Евро пе 19491996, До ку мен ти, оп.цит., стр.23.
33) З. Авра мо вић, „Гло ба ли за ци ја и дез ин те гра ци ја – кул тур ни, ме диј ски и обра зов ни 

аспек ти“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1/2010, стр.267-280.
34) З. Ко сје ри на, „Ка ин тер нет де мо кра ти ји – стра те ги ја за но во ме диј ски ак ти ви зам и не ка 

њи хо ва со ци о ло шка од ре ђе ња“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 127/2010, стр. 252-268.
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та Евро пе и ње го вих кон трол них ме ха ни за ма да пра те, над зи ру и 
кон тро ли шу кроз кон сул та ци је и са рад њу са ре ле вант ним за ин те-
ре со ва ним стра на ма обез бе ди смер ни це, стан дар де и ала те пру-
жа о ци ма ме диј ских и слич них услу га ма сов не ко му ни ка ци је. На 
тај на чин се ства ра ју усло ви да се по је дин ци ма омо гу ћи да тра же, 
кре и ра ју и ши ре ин фор ма ци је без стра ха од кр ше ња соп стве ног 
људ ског до сто јан ства или пра ва. А то га не мо же да бу де уко ли ко у 
од ре ђе ној зе мљи по сто ји ‘’ме диј ска не пи сме ност’’35).

Ме диј ска пи сме ност тре ба да бу де део основ ног обра зо ва ња 
гра ђа на сва ког де мо крат ског дру штва. То је на ро чи то сред ство за 
уна пре ђе ње схва та ња, кри тич ног раз ми шља ња, гра ђан ства, кре а-
тив но сти и кри тич не све сти о ме ди ји ма свих, а на ро чи то код мла-
дих љу ди ко ји гра де сво ју бу дућ ност36). Сто га је од по себ ног зна ча-
ја ус по ста вља ње и раз вој њи хо вог осе ћа ја од го вор но сти при кре и-
ра њу, ко ри шће њу и ди стри бу ци ји са др жа ја ме диј ског про сто ра37). 
При то ме се од зе ма ља чла ни ца Са ве та Евро пе на ро чи то зах те ва 
да, по себ но ка да се ра ди о но вим, у пр вом ре ду Ин тер нет, тех но-
ло ги ја ма, по све ти зна чај на па жња за шти ти до сто јан ству, без бед-
но сти и при ват но сти де це, па се чак пред ла же укла ња ње са др жа ја 
ко ји де ца и мла ди љу ди кре и ра ју или ста вља ју на Ин тер нет, а ко ји 
угро жа ва ју њи хо во до сто јан ство, без бед ност и при ват ност или их 
на не ки дру ги на чин чи ни ра њи вим ли ци ма би ло са да или у ка сни-
јим фа за ма жи во та38).

Да би ме ди ји оства ри ли је дан од сво јих основ них ци ље ва – 
тач на, бла го вре ме на и ква ли тет на ин фор ми са ност гра ђа на о свим 
зби ва њи ма у зе мљи и ино стран ству – по треб но је обез бе ди ти плу-
ра ли зам из во ра ин фор ма ци ја и ме ди ја и услу га слич них ме диј-
ским39). По себ но се у скла ду са овим зах те вом ис ти че пра во по је-
дин ца да ње го ва ин фор ми са ност мо же да бу де до ве де на у пи та ње, 
као што и де мо крат ске те ко ви не и по што ва ње за ко на (вла да ви на 

35) М. Ни ко лић, „Бу дућ ност срп ског ме диј ског про сто ра – кре а тив но vs ко мер ци јал но“, 
Кул ту ра, Бе о град, бр. 128/2010, стр. 144-160.

36) Р. Ђор ђе вић, „Од нос ме ди ја пре ма под кул тур ним из ра жа ва њи ма мла дих у гра ду“, Збор
ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, бр. 41/2011, 
стр. 475-486.

37) Р. Ве ља нов ски, „Ме ди ји из ме ђу би зни са, по ли ти ке и од го вор но сти пре ма јав но сти“, 
Го ди шњак Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, бр. 6/2011, стр. 405-418.

38) А. Ма ти не ли, „Но ви ме ди ји и кре а тив не ин ду стри је – но ве мо гућ но сти за пу бли ку“, 
Кул ту ра, Бе о град, бр. 128/2010, стр. 161-186.

39) Ј. Вуч ко вић, „Људ ска пра ва и ме ди ји“, Збор ник Прав ног фа кул те та у Ни шу, Ниш, бр. 
55/2010, стр. 155-170.
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пра ва)40) мо же да бу де угро же но41): 1) не га тив ним и зна чај ним по-
ре ме ћа јем тр жи шта услед ме диј ске кон цен тра ци је, 2) не до стат ком 
ра зно вр сно сти и плу ра ли зма, 3) пу тем ма ни пу ла тив них по ру ка и 
но вих об ли ка скла ди ште ња са др жа ја, 4) упра вља њем и при о ри те-
ти за ци јом про то ка са др жа ја и 5) при сту пом и огра ни че ним или не-
по сто је ћим при сту пом ши ро ко по ја сним услу га ма. 

На ро чи то је зна чај но за за шти ту људ ских сло бо да и пра ва, 
ус по ста вља ње и уна пре ђе ње де мо крат ских ин сти ту ци ја вла сти и 
ква ли тет ну при ме ну за ко на42) ин си сти ра ње Са ве та Евро пе на пра-
вим, не за ви сним и аде кват но фи нан си ра ним ме диј ским јав ним 
сер ви си ма43). Исти на, још увек све зе мље чла ни це ове ре ги о нал не 
ор га ни за ци је не ма ју та кве ме диј ске јав не сер ви се ко ји су спо соб ни 
да при ву ку све сег мен те дру штва и до при не су пу ном уче шћу љу ди 
у по ли тич ком, дру штве ном и кул тур ном жи во ту. Али их то не спре-
ча ва да ра де у ци љу ус по ста вља ња ова квих ме диј ских сер ви са44). 

НО ВА УЛО ГА МЕ ДИ ЈА У ДРУ ШТВУ

Уз ра ни је на ве де не ре зо лу ци је, 2009. го ди не је у окви ру Са ве та 
Евро пе усво јен и по се бан Ак ци о ни план као скуп ме ра и сред ста-
ва о по ли ти ци мас ме ди ја у 21. ве ку по ла зе ћи од огром ног зна ча ја 
но вих ме ди ја и услу га ма сов них ко му ни ка ци ја за за шти ту људ ских 
пра ва и сло бо да, од но сно за раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја. У 
ве зи са тим је сте и пре и спи ти ва ње по тре бе и зах те ва но ви нар ског 
про фе си о на ли зма, уре ђи вач ке не за ви сно сти и уре ђи вач ке од го-
вор но сти. ко је тре ба при ла го ди ти и на опе ра те ре но вих ме диј ских 
или услу га ма сов не ко му ни ка ци је слич них ме диј ским и пру жа о це 
услу га. У кон сул та ци ја ма са ре ле вант ним ор га ни ма у сва кој зе мљи 
чла ни ци Са ве та Евро пе тре ба по дроб но ис пи та ти по тре бу за на чи-
ни ма (као што су са мо ре гу ла ци ја, ко ре гу ла ци ја или ре гу ла ци ја) и 
пред ме том ре гу ла тор них ак тив но сти ко је су по треб не да би се оси-

40) Љ. Ба ће вић, „Ме диј као сред ство по ли тич ке кул ту ре“, Со ци о ло шки пре глед, Бе о град, 
бр. 1/1995, стр. 97-106.

41) Р. Удо ви чић, „Ме ђу на род ни трен до ви и кре и ра ње све сти“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 
132/2011, стр. 226-248.

42) Р. Ве ља нов ски, „Ме ди ји и др жа ва у тран зи ци ји“, Го ди шњак Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка, Бе о град, бр. 3/2009, стр. 363-378.

43) Т. Бо ро ви ца, С. Ко сто вић, „Са вре ме ни ме ди ји у функ ци ји обра зов не ре во лу ци је“, Кул
ту ра, Бе о град, бр. 133/2011, стр. 370-381.

44) М. Ра дој ко вић, „При лог рас пра ви о не за ви сним ме ди ји ма“, Збор ник Ма ти це срп ске за 
дру штве не на у ке, Но ви Сад, бр. 100/1996, стр. 255-274.
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гу ра ло по што ва ње утвр ђе них вред но сти Са ве та Евро пе у окви ру 
но вих ме диј ских и услу га ма сов не ко му ни ка ци је слич них ме диј-
ским45). 

У кон тек сту но ве уло ге ме ди ја у са вре ме ном дру штву по себ но 
се ин си сти ра и на уло зи и зна ча ју јав ног сер ви са у сва кој зе мљи. 
Сто га се као оба ве зан услов дру штве ног и де мо крат ског на прет ка 
ја вља по тре ба да се на ста ви рад на уна пре ђе њу уло ге јав них ме-
диј ских сер ви са у де мо крат ском дру штву. При то ме је по треб но са 
по себ ном па жњом ис пи та ти на чи не пру жа ња ин фор ма ци ја нај ши-
рој пу бли ци, укљу чу ју ћи мла де, уз по у зда не, ра зно вр сне и број не 
ме диј ске и њи ма слич не услу ге, во де ћи ра чу на о на чи ну на ко ји се 
ин фор ма ци је и ме диј ске и њи ма слич не услу ге тра же и при ма ју и 
о мо гу ћим иза зо ви ма при до би ја њу ква ли тет ног и по у зда ног са др-
жа ја. У том по гле ду се на ро чи то на гла ша ва уло га Ин тер не та као 
јав ног до бра. Сто га се од над ле жних ор га на свих зе ма ља оче ку је 
да обез бе де ви сок сте пен мо гућ но сти уни вер зал ном при сту пу Ин-
тер не ту ко ји би тре ба ло да бу де раз ви јен као део пру жа ња јав них 
услу га46). 

Као по себ но зна чај не ме ре, Ак ци о ни план пред ла же по је ди ним 
зе мља ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе сле де ће: 1) у кон сул та ци ји са 
ре ле вант ним за ин те ре со ва ним стра на ма, укљу чу ју ћи и струч ња ке 
за обра зо ва ње, на ста ви ти са ра дом на ме диј ском опи сме ња ва њу са 
ци љем да ко ри сни ци, ства ра о ци и ди стри бу те ри са др жа ја (на ро-
чи то де ца и мла ди) по ста ну од го вор ни, ин фор ми са ни и кри тич ки 
на стро је ни уче сни ци у ин фор ма ци о ном дру штву. Од го ва ра ју ћа па-
жња тре ба да бу де усме ре на и на не фор мал но обра зо ва ње, као и на 
уло гу са мих ме ди ја,47) 2) на ста ви ти са од го ва ра њем на раз ли чи те 
иза зо ве са ко ји ма су по је дин ци су о че ни (на ро чи то де ца и мла ди 
љу ди) у кон тек сту сло бо де из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, пра ва на 
при ват ност и оста лих основ них пра ва, као и пра ва на до сто јан ство 
и без бед ност на Ин тер не ту. По себ но тре ба ис пи та ти мо гућ но сти 
от кла ња ња са др жа ја ко је де ца кре и ра ју или ста вља ју на Ин тер нет, 
3) на ста ви ти са ра дом на утвр ђи ва њу стан дар да у ве зи са об ра дом 

45) М. Ма то вић, „Но ви нар ство и ме диј ска ин ду стри ја у Ср би ји – бор ба за очу ва ње про фе-
си о на ли зма“, ЦМ; Бе о град, бр. 24/2012, стр. 133-149.

46) С. Ми ли во је вић, „Но ви нар ство и ме диј ска ин ду стри ја у Ср би ји – иза зо ви и од го во ри“, 
ЦМ, Бе о град, бр. 2472012, стр. 35-58.

47) М. Пе шић, „Са вре ме ни ме ди ји и јав ност“, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, бр. 2-4/2007, 
стр. 549-568; С. Га јић, „Ме ди ји, иден ти тет и при ка зи ва ње дру штве не ствар но сти“, Но
ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 31-41.
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лич них по да та ка и тех ни ка или прак се про фи ли са ња, ис тра жи ти 
за јед нич ке стан дар де по пи та њу при ват но сти и ис пи та ти прет ње 
ко је би мо гле да про и за ђу из си сте ма ди зај ни ра них за иден ти фи-
ку ју и пра ће ње. Кроз кон сул та ци је са за ин те ре со ва ним стра на ма, 
раз ви ти од го ва ра ју ће смер ни це, стан дар де и ин стру мен те за за-
шти ту пра ва ко ри сни ка и 4) ис тра жи ти мо гућ ност ко ри шће ња но-
ви јих или на ста ју ћих услу га ма сов не ко му ни ка ци је у об ли ко ва њу 
јав ног мње ња и по тро шње раз ли чи тих дру штве них гру па на скри-
вен, су бли ми на лан или не ки дру ги ма ни пу ла ти ван на чин и има ју-
ћи у ви ду од ред бе чл. 8. и чл. 10. Европ ске кон вен ци је за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, те ис тра жи ти на чи не на ко је би 
се ко ри сни ци или јав ност шти ти ли од та кве упо тре бе.

МЕ ДИ ЈИ И ИН ТЕР НЕТ

На ми ни стар ској кон фе рен ци ји ко ја је одр жа на ма ја 2009. го-
ди не на по се бан на чин је ука за но на по тре бу бр жег усва ја ња са-
вре ме них тех но ло ги ја (ком пју тер ске и Ин тер нет) ка ко би и ме ди ји 
до би ли но ви, зна ча јан и из у зет но брз про ток ин фор ма ци ја и дру-
гих ин фор ма тив них, кул тур них, обра зов них и слич них са др жа ја. О 
то ме ко ли ки се зна чај при да је тим но вим тех но ло ги ја ма го во ри и 
чи ње ни ца да је том при ли ком усво је на по себ на ре зо лу ци ја: ‘’Упра-
вља ње Ин тер не том и кри тич ки ре сур си Ин тер не та’’. Иако се ра ди 
о тех нич ко-тех но ло шким сред стви ма не ви ђе них мо гућ но сти, ипак 
Са вет Евро пе ин си сти ра да си стем за шти те основ них сло бо да и 
пра ва чо ве ка и гра ђа на, као и сви ра ни је усво је ни европ ски стан-
дар ди и вред но сти ва же и за он лајн ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци-
о не услу ге, исто као и за офлајн окру же ња48). 

То по ред оста лог, про ис ти че из чла на 1. Европ ске кон вен ци-
је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, по ко јем се зе-
мље чла ни це оба ве зу ју да ‘’сви ма у сво јој ју рис дик ци ји обез бе де’’ 
пра ва и сло бо де ко ји су за шти ће ни том кон вен ци јом (без пра вље-
ња раз ли ке из ме ђу он лај на и офлај на). Овај при ступ је по твр ђен и 
по себ ним ин стру мен ти ма, на чи ни ма и ме ра ма Са ве та Евро пе за 
утвр ђи ва ње стан дар да. Зе мље чла ни це ове ре ги о нал не европ ске 
ор га ни за ци је мо гу да бу ду по зва не на од го вор ност у ве зи са кр-
ше њем или угро жа ва њем сло бо да и пра ва чо ве ка пред Европ ским 

48) Т. Ћи тић, „Ин сти ту ци о нал ни и за кон ски окви ри раз во ја ди ги тал не те ле ви зи је у Ср би-
ји“, ЦМ, Бе о град, бр. 14/2010, стр. 33-59.
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су дом за људ ска пра ва у Стра збу ру. Са ма при ро да ин фор ма ци о ног 
дру штва и још у ве ћој ме ри Ин тер не та, ства ра зна чај не пре ко гра-
нич не им пли ка ци је.49) 

Пи та ње ко је се по ста вља на ро чи то по след њих го ди на, ка ко на 
на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном пла ну, је сте ка ко ефи ка сно, 
ква ли тет но, за ко ни то и бла го вре ме но обез бе ди ти ис по ља ва ње и 
за шти ту основ них људ ских пра ва и сло бо да у усло ви ма он лајн ко-
му ни ка ци ја50). Ово пи та ње је по ста ло још сло же ни је због зна чај ног 
осла ња ња ко ри сни ка на Ин тер нет као нео п ход ног сред ства за њи-
хо ве сва ко днев не ак тив но сти (ко му ни ка ци је, ин фор ма ци је, са зна-
ње, ко мер ци јал не тран сак ци је, до ко ли ца)51). То је на ве ло Ко ми тет 
ми ни ста ра Са ве та Евро пе на пре по зна ва ње вред но сти Ин тер не та 
као ‘’јав ног до бра’’. Љу ди ле ги тим но оче ку ју да услу ге Ин тер не-
та бу ду ла ко до ступ не, при сту пач не, без бед не, по у зда не и ак ту ел-
не. По јам ‘’по зи тив них оба ве за’’ ко ји је раз ра ђен у суд ској прак си 
Европ ског су да за људ ска пра ва на ро чи то је ре ле ван тан у но вом 
ме диј ском Ин тер нет про сто ру52). 

Ин тер нет се осла ња на раз не ре сур се ко ји су ну жни за ње го-
во функ ци о ни са ње и ко ји због сво је при ро де мо гу да у сва ко до ба 
ис по ље зна тан ути цај на спо соб ност ве ли ког бро ја ко ри сни ка да 
при сту пе Ин тер не ту или да из ње га из ву ку пот пу ну ко рист53). Ти 
кри тич ни ре сур си укљу чу ју, на при мер, три на ест тзв. ‘’ко рен ских 
сер ве ра’’ (ко ји до пу шта ју ру ти ра ње ве ћи не ин фор ма ци ја и ко му-
ни ка ци ја на Ин тер не ту) и основ не струк ту ре Ин тер не та (ка на ли 
ве ли ких раз ме ра за тран зит по да та ка) ко је кон тро ли шу раз ли чи ти 
др жав ни ор га ни, укљу чу ју ћи по но во од ре ђе не ор га не од бра не, ака-
дем ске уста но ве и при ват не/по слов не ен ти те те. У том по гле ду од 
на ро чи тог је зна ча ја ак тив ност Ин тер нет кор по ра ци је за до де ље не 

49) Члан 10. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да на ро чи то 
је ре ле ван тан у том по гле ду с об зи ром на то да су њи ме за шти ће на пра ва га ран то ва на 
без об зи ра на гра ни це.

50) Д. Де дић, „Ме ди ји и ин тер ди сци пли нар ност“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 133/2011, стр. 149-
160.

51) П. Ба ић, „Жи вот или смрт штам па них ме ди ја – иза зов ди ги тал ног до ба“, ЦМ, Бе о град, 
бр. 24/2012, стр. 151-170.

52) М. Ра дој ко вић, „Но ви нар ство и ме диј ске ин сти ту ци је Ср би је – ра ди о ди фу зни ме ди ји у 
јав ној сво ји ни“, ЦМ, Бе о град, бр. 24/2012, стр. 59-74.

53) Ж. Тр пов ски, „Тех нич ки аспек ти ди ги та ли за ци је ме ди ја“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 
135/2012, стр. 205-216.
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на зи ве и бро је ве (ИЦАНН). Ње го ва је основ на уло га у тех нич ком 
упра вља њу кри тич ким ре сур си ма Ин тер не та ши ром све та.54) 

Због огром ног зна ча ја Ин тер нет ме ди ја у по гле ду бр зи не ши-
ре ња и пре но са раз ли чи тих ин фор ма ци ја са јед ног кра ја све та на 
дру ги ус по ста вљен је си стем по де ље не од го вор но сти по је ди них 
зе ма ља чла ни ца Са ве та Евро пе за пред у зи ма ње ра зум них ме ра на 
обез бе ђи ва њу не пре кид ног функ ци о ни са ња Ин тер не та и, у ве зи са 
тим, оства ри ва ње јав ног ин те ре са под њи хо вом ју рис дик ци јом на 
ко ји има ју пра во сви љу ди. Ме ђу др жав на са рад ња и со ли дар ност 
су од нај ве ћег зна ча ја за аде кват но функ ци о ни са ње, ста бил ност и 
уни вер зал ност Ин тер не та55). Ра де ћи за јед но, по је ди не зе мље мо-
гу да по мог ну јед на дру гој у спре ча ва њу до га ђа ја или упра вља њу 
истим, укљу чу ју ћи зло на мер на де ла ко ја под ле жу њи хо вој ју рис-
дик ци ји или су из вр ше на на њи хо вој те ри то ри ји, ко ја би мо гла да 
бло ки ра ју или зна чај но оте жа ју при ступ Ин тер не ту дру гим чла ни-
ца ма ме ђу на род не за јед ни це или у окви ру њих56). 

Па не вроп ске ди ску си је о упра вља њу Ин тер не том та ко ђе су 
ва жне за зе мље чла ни це Са ве та Евро пе. По ред ове ре ги о нал не ор-
га ни за ци је пи та њи ма од зна ча ја за за ко нит, ква ли те тан, исти нит и 
ефи ка сан рад ме диј ског Ин тер нет си сте ма ба ви се и са ма Европ ска 
уни ја. Та ко су до не те број не Ди рек ти ве и дру ги ак ти ове ор га ни-
за ци је у ве зи са пи та њи ма ин фор ма ци о ног дру штва, укљу чу ју ћи 
Ре зо лу ци ју Европ ског пар ла мен та о дру гом Фо ру му о упра вља њу 
Ин тер не том, ко ји је одр жан у Рио де Жа не и ру од 12. до 15. но вем-
бра 2007. го ди не. Ра ди се, на и ме, о ор га ни зо ва њу Европ ског фо-
ру ма о упра вља њу ин тер не том ко ји тре ба да пред ста вља зна чај но 
по ла зи ште за та кав ди ја лог. По ред оста лих ини ци ја ти ва, Европ ски 
ди ја лог о упра вља њу Ин тер не том (Еуро ДИГ) пред ста вља из у зет но 
зна ча јан ме ха ни зам упра вља ња ин тер не том57). 

На ба зи на ве де них европ ских стан дар да, у Ре пу бли ци Ср би ји 
су не дав но до не та три ме диј ска за ко на. То су : 1) За кон о јав ним 
ме диј ским сер ви си ма, 2) За кон о елек трон ским ме ди ји ма и 3) За-
кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма.

54) Љ. Бу ла то вић, Г. Бу ла то вић, О. Ар се ни је вић, „Ди ги тал на ме диј ска кон вер ген ци ја“, Кул
ту ра, Бе о град, бр. 135/2012, стр. 140-151.

55) Д. Вук са но вић, „Ви зу ел на кул ту ра у ери ме ди ја“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 135/2012, стр. 
309-315.

56) Р. Рук, „Европ ски ме ди ји у ди ги тал ном до бу“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 132/2011, стр. 269-
287.

57) Ж. Вуч ко вић, Г. Сто кић, Сти пов чић, „Ди ги тал ни свет и фе но мен су ви шка ин фор ма ци-
ја“, Кул ту ра, Бе о град, бр. 135/2012, стр. 152-160.



- 176 -

НО ВИ МЕ ДИЈ СКИ ЗА КО НИ У СР БИ ЈИАна Јо ва ше вић

За кон о јав ним ме диј ским сер ви си ма тре ба да оства ри сле де ће 
ци ље ве као што су: 1) ускла ђи ва ње до ма ћег ре гу ла тор ног окви ра 
ко ји се од но си на јав не ме диј ске сер ви се са ре гу ла тор ним окви ром 
Европ ске уни је и ње ним прав ним те ко ви на ма, 2) ускла ђи ва ње до-
ма ћег прав ног си сте ма са на ста лим тех нич ко-тех но ло шким про ме-
на ма у обла сти ди ги тал ног пре но са и при сту па про грам ских са др-
жа ја, 3) ја сни је де фи ни са ње про грам ских оба ве за јав ног ме диј ског 
сер ви са о оства ри ва њу ин те ре са јав но сти, 4) ре де фи ни са ти си стем 
фи нан си ра ња уста но ва јав ног ме диј ског сер ви са, 5) ја сни је уре ђи-
ва ње од но са уста но ва јав ног ме диј ског сер ви са пре ма јав но сти и 
њи хо ве од го вор но сти пре ма њој и 6) ја сни је уре ђи ва ње и кон тро ла 
над уста но ва ма јав ног ме диј ског сер ви са.

За кон о елек трон ским ме ди ји ма је уре дио у скла ду са ре ле-
вант ним европ ским и дру гим ме ђу на род ним стан дар ди ма усло ве 
и на чин пру жа ња аудио и аудио-ви зу ел них услу га јав ног ме диј ског 
сер ви са на ре пу блич ком и по кра јин ском ни воу ра ди оства ри ва ња 
ин те ре са јав но сти у обла сти елек трон ских ме ди ја, као и ор га ни за-
ци ју, усло ве и на чин оба вља ња де лат но сти уста но ва јав ног ме диј-
ског сер ви са у Ср би ји.

За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма тре ба да оства ри сле-
де ће ци ље ве : 1) ства ра ње усло ва за раз вој не за ви сних, про фе си-
о нал них ме ди ја и ме диј ског си сте ма ко ји тре ба да омо гу ћи за до-
во ља ва ње нај ши рих по тре ба гра ђа на Ре пу бли ке без дис кри ми на-
ци је за ин фор ма ци ја ма и са др жа ји ма из свих обла сти дру штве ног 
жи во та, 2) ус по ста вља ње окви ра ко ји га ран ту је сло бо дан про ток 
иде ја, ин фор ма ци ја и ми шље ња без ме ша ња др жа ве, 3) по вла че-
ње др жа ве из ме диј ске сфе ре осим у за ко ном утвр ђе ним слу ча је-
ви ма, 4) јав но де фи ни са ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин-
фор ми са ња, 5) де фи ни са ње тран спа рент ног си сте ма фи нан си ра ња 
у обла сти јав ног ин фор ми са ња из јав них при хо да са раз ли чи тих 
ни воа вла сти, 6) ре гу ли са ње по ло жа ја уред ни ка и за шти та пра ва 
но ви на ра и уре ђи ва ње но ви нар ских удру же ња, 7) тран спа рент ност 
вла сни штва у ме ди ји ма, 8) ус по ста вља ње ре ги стра у ме ди ји ма, 9) 
за шти та ме диј ског плу ра ли зма кроз спре ча ва ње не до зво ље ног об-
је ди ња ва ња у обла сти јав ног ин фор ми са ња, 10) за шти та ма ло лет-
ни ка, за бра на го во ра мр жње, по што ва ње људ ског до сто јан ства и 
пре зум ци је не ви но сти и 11) ре гу ли са ње ста ту са и по ло жа ја пред-
став ни ка ино стра них ме ди ја у Ср би ји.
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* * *

Кра јем ма ја ме се ца 2009. го ди не у Реј кја ви ку (Исланд) је одр-
жа на пр ва кон фе рен ци ја ми ни ста ра над ле жних за ме ди је и но ве 
ко му ни ка ци о не услу ге у зе мља ма чла ни ца ма Са ве та Евро пе. Овом 
при ли ком је усво је на по ли тич ка де кла ра ци ја, као и не ко ли ко ре зо-
лу ци ја и Ак ци о ни план МЦМ(2009)011. На овај су на чин по ста-
вље ни те ме љи – си стем европ ских стан дар да - за но ву уло гу ме-
ди ја на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. Ова ко по ста вље ни стан дар ди 
оба ве зу ју све зе мље – чла ни це Са ве та Евро пе (па ти ме и Ре пу бли ку 
Ср би ју). У њи хо вој се осно ви на ла зе зах те ви при хва ће ни у Бе лој 
књи зи о ин тер кул тур ном ди ја ло гу Са ве та Евро пе (ко ја је усво је на 
ма ја 2008. го ди не у Стра збу ру). Овај кон цепт про мо ви са ња све сти, 
раз у ме ва ња, по ми ре ња и то ле ран ци је, као и спре ча ва ње кон фли ка-
та би ло ко је вр сте и по сти за ње чвр сте ин те гра ци је и ко хе зи је у сва-
ком дру штву је, за пра во, ус по ста вљен на тре ћем са ми ту ше фо ва 
др жа ва или вла да зе ма ља чла ни ца Са ве та Евро пе из 2005. го ди не. 
Ова ко по ста вље ни ци ље ви су по твр ђе ни исте го ди не у Фа ро де кла-
ра ци ји о стра те ги ји Са ве та Евро пе за ин тер кул тур ни ди ја лог ко ју 
су усво ји ли ми ни стри за кул ту ру по је ди них зе ма ља. 

Као и тра ди ци о нал ни ме ди ји, но ви пру жа о ци услу га ма сов них 
ко му ни ка ци ја на лик ме ди ји ма (елек трон ски ме ди ји и дру ги об ли-
ци ком пју тер ских и ин тер нет тех но ло ги ја) тре ба ло би да те же ка 
уна пре ђе њу и по што ва њу основ них људ ских и дру штве них вред-
но сти. Но ви на чи ни кре и ра ња са др жа ја и из ра жа ва ња и тра же ња и 
ши ре ња ин фор ма ци ја у до ме ну ма сов них ко му ни ка ци ја по ја ча ва ју, 
али мо гу да пред ста вља ју и иза зов основ ним пра ви ма и сло бо да-
ма. По сто је ћи ме диј ски стан дар ди ко ји су би ли раз ви је ни за тра-
ди ци о нал не об ли ке ма сов них ко му ни ка ци ја мо гу да ва же и за но ве 
услу ге и за пру жа о це но вих ме диј ских услу га (пра ва, ду жно сти и 
од го вор но сти). На овај су на чин по ста вље ни те ме љи за но ву уло-
гу ме ди ја на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. Све ак тив но сти Са ве та 
Евро пе у ве зи са сло бо дом ме ди ја и њи хо вом уло гом у са вре ме-
ном дру штву во ди и усме ра ва по се бан ор ган - Управ ни ко ми тет 
за ма сов не ме ди је. Ње гов је за да так да се бри не о ус по ста вља њу 
сло бод них, не за ви сних и плу ра ли стич ких на стро је них сред ста ва 
ко му ни ка ци ја у по је ди ним зе мља ма чла ни ца ма. То ме по себ но до-
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при но си и усво је на Де кла ра ци ја о сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор-
ми са ња, као и Европ ска кул тур на кон вен ци ја.

Са убр за ним тех но ло шким раз во јем то ком 20. ве ка про ме нио 
се и на чин при ку пља ња ин фор ма ци ја, кре и ра ње са др жа ја, као и 
ме то ди ко ји ма се са др жај и ин фор ма ци је ста вља ју на рас по ла га-
ње ко ри сни ци ма (слу ша о ци ма или гле да о ци ма). Ко ри сни ци на тај 
на чин до би ја ју мо гућ ност ла ког при сту па ња и кре и ра ња са др жа ја 
сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја ко ја ко ри сте ра зно вр сне ко му-
ни ка ци о не плат фор ме, ка ко за по сто је ће, та ко и за но во ра зви је не 
ме ди је или упо ре дљи ве услу ге ма сов них ко му ни ка ци ја или ин фор-
ма ци о них услу га на лик ме диј ским. Сло бод ни, не за ви сни и ра зно-
вр сни ме ди ји (штам па ни или елек трон ски) нео п ход ни су сва ком 
де мо крат ском дру штву. Из тог раз ло га је Са вет Евро пе про те клих 
го ди на раз вио низ стан дар да ко јим се те жи за шти ти ме ди ја од ви-
до ва ути ца ја и оме та ња, у скла ду са чла ном 10. Европ ске кон вен-
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да из 1950. го ди-
не. Ти стан дар ди та ко ђе по ста вља ју и од ре ђе не оба ве зе и си стем 
од го вор но сти за ме ди је. 

Као и тра ди ци о нал ни ме ди ји, но ви пру жа о ци услу га ма сов ног 
ко му ни ци ра ња на лик ме ди ји ма (елек трон ски ме ди ји, ин тер нет и 
дру ги об ли ци ком пју тер ских и ин тер нет тех но ло ги ја) тре ба ло би 
да те же ка уна пре ђе њу и по што ва њу основ них вред но сти. Но ви 
на чи ни кре и ра ња са др жа ја, из ра жа ва ња, тра же ња и ши ре ња ин-
фор ма ци ја у до ме ну ма сов них ко му ни ка ци ја по ја ча ва ју, али мо гу 
да пред ста вља ју и озби љан иза зов основ ним људ ским пра ви ма и 
сло бо да ма. По сто је ћи ме диј ски стан дар ди ко ји су би ли раз ви је ни 
за тра ди ци о нал не об ли ке ма сов них ко му ни ка ци ја мо ра ју да ва же и 
за но ве услу ге и за пру жа о це но вих ме диј ских услу га (пра ва, ду-
жно сти и од го вор но сти). 
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ANDEUROPEANSTANDARDS

Resume
The first Con fe ren ce of Mi ni sters in char ge of the me dia 
and new com mu ni ca tion ser vi ces in mem ber sta tes of the 
Co un cil of Euro pe to ok pla ce in Reykja vik (Ice land) at the 
end of May 2009. On that oc ca sion, one po li ti cal dec la ra
tion and se ve ral re so lu ti ons MCM (2009) 011 we re adop
ted. In this way, gro unds we re set for the new ro le of the 
me dia at the be gin ning of the third mil len ni um. Stan dards 
set in this man ner obli ge all mem ber sta tes of the Co un cil 
of Euro pe, in clu ding the Re pu blic of Ser bia. They are ba
sed upon the re qu ests ac cep ted in Co un cil of Euro pe Whi te 
Bo ok on In ter cul tu ral Di a lo gue, adop ted in Stras bo urg in 
May 2008. This bo ok re pre sents anot her con tri bu tion to 
the pro mo tion of in ter cul tu ral di a lo gue, which con tri bu tes 
to the es sen tial ca u se of the lar gest re gi o nal or ga ni za tion 
– the Co un cil of Euro pe – pro tec tion and pro mo tion of hu
man rights, de moc racy and ru le of law. This con cept of 
pro mo ting awa re ness, com pre hen sion, pe a ce and to le ran
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ce, as well as the pre ven ting any kind of con flicts and ac hi
e ving sta ble in te gra tion and co he sion in every so ci ety, was 
ac tu ally esta blis hed in 2005 on the Third Sum mit of He ads 
of Sta te and Go vern ment of Co un cil of Euro pe Mem ber 
Sta tes. The se esta blis hed go als we re con fir med la ter in 
the sa me year in the Fa ro Dec la ra tion on the Co un cil of 
Euro pe’s Stra tegy for De ve lo ping In ter cul tu ral Di a lo gue, 
adop ted by Mem ber Sta tes’ Mi ni sters of Cul tu re. Just li ke 
the tra di ti o nal me dia, new pro vi ders of mass com mu ni ca
tion ser vi ces that are si mi lar to the me dia (elec tro nic me
dia, in ter net and ot her forms of com pu ter and in ter net tec
hno lo gi es) are sup po sed to sup port the im pro ve ment and 
the re spect of fun da men tal hu man and so cial va lu es. New 
mo da li ti es of cre a ting the con tents, the ex pres si on, the se
e king and the dis se mi na tion of in for ma tion in the sphe re 
of mass com mu ni ca tion may en han ce but, at the sa me ti
me, chal len ge fun da men tal rights and fre e doms. Exi sting 
me dia stan dards that we re de ve lo ped for tra di ti o nal forms 
of mass com mu ni ca tion can al so be ap plied on new ser vi
ces and on the pro vi ders of new me dia ser vi ces (in clu ding 
the ir rights, du ti es and re spon si bi li ti es). At la te in Ser bia 
pu blis hed new three me dia laws on ba sed of the euro pean 
stan dards. 
Key words: in ter na ti o nal acts, me dia, stan dards, Ser bia.
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