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Сажетак

Модалитети финансирања јавних медијских 
сервиса предмет су вишедеценијске дебате у 
нашем друштву. Хронолошко-прегледном и 
аналитичком методом овај текст има за циљ 
да синтетизује и анализира досадашње начине 
финансирања овдашњих јавних медијских 
сервиса и њихову финансијску потентност 
поредећи их са истим институцијама у региону. 
Текст објашњава разлику између вољности 
претплате и обавезности таксе, финансирање 
из буџета и од стране гледалаца и аргументовано 
пореди позитивне и негативне аспекте ових 
медијских политика, деконструишући важеће 
митове у овој сфери и њихову каузалност и 
међузависност. Текст указује на импликације 
и узрочност које начини финансирања имају 
на независност јавних медијских сервиса, 
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уређивачку политику, професионализам 
новинара, слободу изражавања и заштиту јавног 
интереса. Путем упоредне анализе текст доказује 
да модалитети финансирања овдашњих јавних 
медијских сервиса представљају погодно тло за 
вишедеценијски политички активизам кључних 
актера овдашње политичке свакодневнице. 
Ова анализа доказује да свака власт даје свој 
допринос политички острашћеном дебатном 
дискурсу путем селективне примене медијских 
закона, а опозиција и невладин сектор то чине 
константном критиком уређивачког концепта 
Радио Телевизије Србије и Радио Телевизије 
Војводине.     
Кључне речи: јавни медијски сервис, јавни 
интерес, финансирање, буџет, такса, претплата  

Важећи Закон о јавним медијским сервисима дефинише 
јавни медијски сервис као „независан и самосталан правни 
субјект који, обављањем своје основне делатности, омогућава 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
и пружа опште и свеобухватне услуге које подразумевају 
информативне, образовне, културне и забавне садржаје 
намењене свим деловима друштва“.1 Индикативно је да 
поменута законска дефиниција јавног медијског сервиса не 
указује на начин његовог финансирања што указује да смо 
у сфери која је била и остала предмет вишедеценијског 
спорења које до данас није разрешено. Ни распад некадашње 
Југословенске Радио Телевизије (ЈРТ) на чијим је основама 
формирано2 Јавно предузеће Радио Телевизија Србије 
(састављено од Радио телевизија Београд, Нови Сад и 
Приштина) а ни каснија трансформација3 државне телевизије 
у јавни медијски сервис нису до данас отклонили друштвена и 

1  Закон о јавним медијским сервисима, Службени гласник РС, бр. 83/2014, 103/2015 и 
108/2016.
2  1. јануара 1992. године.
3  2006. године.
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политичка спорења у вези са професионалном и вредносном 
улогом Радио Телевизије Србије и Радио Телевизије Војводине 
и начином њиховог финансирања.

„Цео концепт јавног сервиса настао је као реакција на 
искуство поличког ауторитаризма и тоталитаризма у Европи 
и свету између два светска рата и после њих. Јавни сервис је 
замишљен као средство које се ставља друштву на располагање 
за развој критичке мисли и за ширење плурализма и човекових 
слобода“.4 Управо због овакве улоге јавних сервиса, текст има 
за циљ да се утврди каузалност између њихове уређивачке 
политике и модела прикупљања финансијских средства за 
њихов несметан рад. Аутор је мишљења да је неопходно довести 
у питање симплификацију тог односа чија је проблематика 
много комплекснија од начина којим га тумаче, креирају и 
манипулишу актери овдашње политичке свакодневице.

Неслагања на овом пољу трају скоро три деценије и 
паралелно се одвијају у парламенту и на градским улицама 
и трговима, временски коинцидирајући са настанком 
вишепартијског система у Србији. Индикативно је да је 
поновно успостављање вишепартизма у Србији, почетком 
деведесетих година прошлог века, обележено управо физичким 
сукобом полиције и демонстраната испред зграде Телевизије у 
београдској Таковској улици5. То је била најава турбулентних 
догађаја који су се догодили 9. марта 1991. године а који су за 
формални разлог имали уређивачку политику Радио Телевизије 
Београд6 и захтеве за оставку челних људи ове медијске куће. 
Значај овог медија можда је најбоље илустровао податак да 
су због одбране „седме силе“ тадашњег режима изведени чак 
и тенкови на београдске улице међутим, који нису успели да 
спрече смену генералног директора ове медијске куће Душана 
Митевића, који је заједно са уредничким тимом Телевизије 
Београд поднео неопозиву оставку на своју тадашњу функцију. 

4  Слободан Г. Марковић, „Неконсолидована демократија, слобода медија у Србији и 
схватање и место јавног сервиса“, у публикацији: РТС: тајни досије јавног сервиса (уредник 
Милан Аксентијевић), Топлички центар за демократију и људска права, Прокупље, 2017, стр. 
57-58. 
5  јуна 1990. године (у тим демонстрацијама повреде полицијским пендреком је задобио 
и књижевник Борислав Пекић). 
6  Спорни тв прилог о тадашњем лидеру опозиције Вуку Драшковићу емитован је у 
Дневнику 16. фебруара 1991. године.  
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Митевићеву способност управљања медијима својевремено је 
најбоље описала новинарка Лора Силбер7 која је челног човека 
РТС-а окарактерисала као „правог српског Орсона Велса због 
његове способности да манипулише догађајима“.8 Након 
ове смене, уређивачки концепт државне телевизије се није 
суштински променио што је за последицу имало да је зграда 
ове медијске куће била једна од главних мета демонстраната 
током свакодневних студентских и грађанских протестних 
шетњи у зимским месецима 1996/97 године.9 Фасада зграде 
је била уништена јајима које су бацали демонстранти у 
знак протеста због непрофесионализма у извештавању и 
свакодневне медијске сатанизације демонстраната.  Крај 
деведесетих година двадесетог века на политичкој и медијској 
сцени Србије карактерисало је све веће заоштравање на 
политичкој сцени и борба за очување власти режима Слободана 
Милошевића. Оружани сукоби на Косову и Метохији довели 
су до бомбардовања Србије од стране НАТО алијансе.10 Током 
ове ваздушне интервенције, на мети11се нашла и зграда Радио 
Телевизије Србије у београдској Абердаревој улици. Приликом 
бомбардовања погинуло је шеснаест невиних радника који 
су били жртве напада на медијску кућу која је по први пут 
у историји ратовања, противно Женевској конвенцији12, 
проглашена за легитимни војни циљ. 

Зграда РТС-а била је један од кључних циљева и током 
петооктобарских демонстрација13 које симболично означавају 
крај режима Слободана Милошевића. Неке од најупечатљивијих 
слика са тих демонстрација биле су разбијање улаза државне 
телевизије багером и обрачун са тадашњим генералним 
директором Драгољубом Милановићем кога су испред 
зграде РТС-а разјарени демонстранти желели да линчују. 
Зоран Ђинђић је сведочио да су „у анкетама направљеним 
7  Коауторка књиге и Би-би-си серијала „Смрт Југославије“.  
8  Славољуб Ђукић, Политичко гробље, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 430. 
9  Услед изборне крађе на локалним изборима широм Србије у периоду од новембра 1996. 
године до фебруара 1997. године свакодневно су оганизоване масовне протестне шетње 
студената и грађана. 
10  Бомбардовање Србије трајало је од 24. марта до 10. јуна 1999. године. 
11  23. априла 1999. године.
12  Међународни споразум на осову којих су земље потписнице обавезне да се понашају 
током ратних сукоба према цивилима и непријатељским војницима. 
13  5. октобар 2000. године.
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пре демонстрација, опозиционари из свих српских градова 
говорили су да у Београд долазе пре свега, да би срушили ТВ 
Бастиљу14“.15 Бесна реакција била је узрокована дугогодишњом 
уређивачком политиком ове медијске куће и нескривеном 
блискошћу Милановића са председником Србије који га је 
до последњег тренутка тог 5. октобра „храбрио да издржи 
још мало јер стиже помоћ војске и полиције“.16 Драгољуб 
Милановић је остао упамћен као једини генерални директор 
РТС-а који је осуђен17 на десет година затвора због злоупотребе 
положаја.      

Промена режима само је привремено окончала и 
одложила нове протесте испред зграде РТС-а који су се, 
изазвани незадовољством уређивачком политиком ове 
медијске куће, понављали с времена на време. Пратећи тзв. 
„медијску трасу“18 демонстранти су све до данашњих дана (и 
демонстрација које су у току док настаје овај текст)19 задржали 
навику да најрадикалније демонстрирају управо испред јавног 
медијског сервиса у београдској Таковској улици. Слично се 
догађало и у Новом Саду током грађанског протеста „Подржи 
РТВ (Радио телевизију Војводине)“.20     

Ова хронологија протеста сликовито сведочи о значају 
јавних медијских сервиса и утицају на овдашњу политичку 
свакодневицу. Тај утицај се прелама кроз досадашње 
моделе финансирања РТС-а који нису могли остати имуни 
на чињеницу да не постоји актер политичке сцене нити 
политичка партија која макар једном у претходне три деценије 
није демонстрирала испред седишта РТС-а. Реперкусија је 
да не постоји битан учесник овдашње политичке сцене који 
није допринео разарању модела финансирања РТС-а и РТВ-а 
који се због тога, до дана данашњег, суочавају са дилемама у 

14  Синоним опозиције за Радио Телевизију Србије од увођења вишестраначког система. 
15  Драган Бујошевић и Иван Радовановић, 5. Октобар–24 сата преврата, Медија центар, 
Београд, 2000, стр. 177.
16  Славољуб Ђукић, Политичко гробље, нав. дело, стр. 481.
17  21. 06. 2002. године.
18  „Медијска траса“ одвијала се на следећем правцу: Македонска улица (Политика) – 
Таковска улица (РТС) – Трг Николе Пашића (Новости/Борба) – Македонска улица (Радио Б 
92).  
19  Зима 2018/2019 године. 
20  2016. године.
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вези са изворима финансија. Деведесете године двадесетог 
века су остале упамћене по томе што су опозициони лидери, 
незадовољни уређивачким концептом РТС-а, позивали на 
престанак плаћања претплате/таксе што је за резултат имало 
одвикавање већег дела становништва од плаћања ове обавезе 
и касније (након смене Милошевића) отежано увођење новог 
концепта финансирања јавног медијског сервиса из буџета а 
касније путем претплате и таксе.     

Са овом врстом проблема се у тако радикалној форми 
нису суочавале државе настале распадом СФРЈ.21 У том смислу 
су нарочито позитивни примери били у Хрватској и Словенији 
где је очувана институција плаћања јавних медијских сервиса 
који, иако нису били гледани као што је то био случај са РТС-
ом у Србији, нису имали проблем са моделом финансирања 
нити количином прикупљених новчаних средстава који је 
временом усавршен на основу модела који је примењиван у 
некадашњој држави и на основу којег је, више него успешно, 
функционисала некадашња Југословенска Радио Телевизија 
(ЈРТ). 

Ситуација у Србији на овом пољу била је у суштој 
супротности са тенденцијама у државама које су у међувремену 
постале чланице Европске Уније. У томе треба тражити и 
срж проблема кроз коју пролазе овдашњи јавни медијски 
сервиси. Транзиције, која је започела пре скоро две деценије, 
када је напуштен модел дотадашњег начина функционисања 
РТС-а као државне телевизије, који је отворио нову еру након 
демократских политичких промена у Србији. У складу са 
дотадашњим обећањима опозицоних лидера, укинута је22 такса 
на електрично бројило за плаћање државне телевизије која се 
наредних година финансирала из буџета Републике Србије. 
Медијска легислатива, базирана на Закону о радидофузији23 и 
Закону о информисању24 трасирала је преименовање25 у Јавни 
медијски сервис што је подразумевало и промену дотадашњег 
модела финансирања.    

21  Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
22  2001. године.
23  Ступио на снагу јула 2002. године.
24  Ступио на снагу 2003. године.
25  2006. године.
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Занимљиво је да у поменутом петогодишњем 
периоду није било суштинских замерки на тадашњи модел 
финансирања из буџета нити на уређивачку политику РТС-а 
и РТВ-а чији се програм сматрао избалансираним у поређењу 
са периодом пре демократских промена. Овај временски 
период (који се можда понајвише из ових разлога често 
прећуткује) доказује тезу аутора овог текста да финансирање 
из буџета не мора нужно да значи политичку пристрасност 
и недовољан професионализам. Доказ за ову тврдњу је да 
политичари на власти, невладин сектор, значајан део стручне 
јавности а ни опозиција, нису доводили у питање тадашњи 
модел финансирања државних телевизија у Београду и Новом 
Саду за шта разлоге треба тражити у повећаном квалитету 
програма, нади да ће се садржаји и реализација временом 
побољшати али и интересима тадашње политичке елите26 која 
то питање није проблематизовала на начин на који то чини 
данас. Професор Раде Вељановски исправно примећује да су 
„хипотеке прошлости, ратна разарања и разарања од стране 
незадовољних грађана, велики број запослених, лоша кадровска 
база и тешко материјално стање у великој мери отежавали 
опстанак и развој државне телевизије“27. Имајући ове оцене 
у виду, утисак је да је тадашњим политичарима на власти 
било у интересу да максимално одуговлаче процес истинске 
транзиције овог медијског система годинама финансирајући 
РТС из тзв. буџетске резерве.  

Именовањем28 Александра Тијанића29 на место 
генералног директора РТС-а од стране Владе прекршен је 
Закон о радиодифузији који предвиђа да то може да учини 
једино Управни одбор и то на основу јавног конкурса. 
Тијанићево вишегодишње руковођење овом медијском кућом 
може се окарактерисати као период транзиције у којем су 
промењени статус и модел финансирања, чему је свакако 
допринела политичка подршка коју је челни човек РТС-а 
током мадата добијао од стране владајућих структура које 

26  Влада премијера Зорана Ђинђића и Зорана Живковића; Председник Војислав Коштуница 
27  Раде Вељановски, Медијски систем Србије, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, 
Београд, 2009, стр. 78. 
28  Након републичких избора јануара 2004. године.
29  Са места саветника новоизабраног председника Владе Бојислава Коштунице.
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су подржале увођење30 претплате као извора финансирања 
„Радио телевизије Србије - јавног медијског сервиса Европске 
Србије“31. 

Увођењу новог модела финансирања погодовала је 
тадашња економска ситуација у Србији која се већински 
базирала на великим иностраним инвестицијама32. У првим 
годинама након увођења претплате степен наплате је досегао 
68%. Овај узлазни тренд је окончан светском економском 
кризом33 која је утицала на опадање овог износа. Накнадно 
повећање месечног износа претплате34 утицало је да се (пет 
година касније) износ прикупљених средстава сведе на 
минорних 18% месечне наплате35. Ови подаци и бројке не 
могу се сагледавати ван контекста политичке свакодневице 
и политичара који су финансирање РТС и РТВ и тада видели 
као полигон за промоцију и популаризацију својих политика. 
У том смислу не чуди да је тешка финансијска ситуација 
поново уздрмала јавни медијски сервис и усмерила га ка 
поновном установљавању буџетског финансирања које је било 
потпомогнуто најавама тадашње опозиције36 да ће доласком 
на власт укинути ТВ претплату. Драматичност тадашње 
ситуације можда најбоље осликава податак да током једног 
месеца,37 РТС и поред законске обавезе коју је тада имао, није 
трансферисао никаква новчана средства РТВ-у правдајући се да 
месечни буџет за плате попуњава позајмицом из републичких 
приватизационих прихода.38Можда најбољи опис те ситуације 
је дао лично Тијанић39у свом последњем интервјуу за НИН: 
„Када је већ упропашћена претплата, боље је да идемо на 
буџет, уз европски мониторинг система јер је друга варијанта 
да Јавни сервис прогласи банкротство почетком јесени“40          
30  2006. године.
31  Промотивни слоган РТС-а из тог времена.
32  Инвестиција мобилног оператера Теленор јула 2006 у износу од 1.513 милијарди евра.
33  септембар 2008. године
34  2010. године - 500 динара по домаћинству
35  2013. године.
36  2012. године. 
37  август 2013. године. 
38  Дуг из тог периода у износу од 23 милиона и даље оптерећује годишње билансе РТС-а.
39  август 2013. године.
40  Александар Тијанић, „РТС као социјална установа“, НИН, 15. август 2013, Интернет, 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/2162/prenosimo/1378226/tijanic-postali-smo-socijalna-usta-
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Све ово иде у прилог закључку да период финансирања 
Јавног медијског сервиса путем претплате није донео са 
собом и промену друштвеног дискурса у погледу истинске 
уређивачке независности РТС-а. Ауторитативни начин 
руковођења од стране Александра Тијанића и позиционирање 
на место нагледаније телевизије (значајно потпомогнуто 
средствима од претплате) утицало је да утихне било каква 
дебата о партиципативности грађана и грађанки од којих 
се у периоду финансирања путем претплате са правом 
очекивало веће учешће у креирању програма ове медијске 
куће. Аутор овог текста је мишљења да је томе допринела 
политичка кохабитација кључних политичких актера чије 
је сагласје и задовољство присуством на програмима РТС-а 
и РТВ-а у потпуности маргинализовало било какву дебату 
на ову тему чиме је дат још један допринос тези овог 
текста да модел финансирања није од суштинског значаја за 
истинску независност информативног програма на који увек 
постоји највећи број замерки. Теза која из овог произилази 
је да модел плаћања путем претплате ствара лажни утисак 
демократичности система финансирања јавног медијског 
сервиса пошто претплата садржи елеменат вољности, што 
није случај са таксом која се сматра парафискалним наметом 
који је у рангу пореза који су сви обвезници дужни да плаћају.         

Актуелна власт, у време писања овог текста41, 
остаће упамћена и по усвајању Закона о јавном медијском 
сервису који је разрешио низ дилема везаних за дотадашње 
функционисање РТС-а и РТВ-а који су добили статусе 
републичког и покрајинског јавног медијског сервиса који 
буџетске трансфере деле у унапред дефинисаној размери.42 
Иако је пресликао најбоља решења из региона у овој области, 
дефинисао јавни интерес (који РТС и РТВ треба да штите и 
промовишу) и стабилизовао модел финансирања - овај закон 
суштински није отклонио критике на рачун ових медијских 
кућа. Конфузији је понекад доприносио и став скупштинске 
опозиције чији су представници43 умели да путем амандмана 
nova.html , 09/ 02/2019.
41  фебруар 2019. године.
42  78,5% за РТС – 22,5% за РТВ.
43  У скупштинској расправи крајем децембра 2016. године је на предлог опозиције тадашњи 
привремени модел финансирања продужен за две уместо до тада, уобичајене једне године. 
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пролонгирају промену модела финансирања јавних медијских 
сервиса, одлажући тиме нужну реформу законодавног оквира 
и усклађивање правних норми и њихове практичне примене.

Закон о јавним медијским сервисима44 предвиђао је 
буџетско финансирање у ограниченом временском периоду45 
након чега је планирано увођење таксе у износу који не 
би требао да прелази 500 динара. Поменути период није 
искоришћен за промотивну кампању будуће наплате таксе већ 
се претворио у отворени сукоб Драгана Бујошевића и министра 
културе и информисања Ивана Тасовца који је новоизабраног 
генералног директора оправдано критиковао за опструкцију 
процеса увођења таксе. Иако је држава створила законске 
предуслове да у разумном временском року заживи наплата 
таксе, нико није могао да претпостави такву резистентост 
челних људи Јавног медијског сервиса који су сигурност 
финансирања видели искључиво путем државног уплива који 
је подразумевао проактивну улогу владајуће политичке елите. 
Овакав став руководства РТС-а суштински је представљао 
контиунитет са некадашњим Тијанићевим изјавама што је и 
најбољи доказ увреженог позитивног става те медијске куће 
о финансирању од стране Владе Републике Србије који је 
искоришћен за практично увођење46 таксе од 150 динара по 
електричном бројилу47 и наставак буџетског финансирања48 
који су уз приходе од реклама постали кључни извори 
финансирања овдашњих јавних медијских сервиса. Оваквим 
развојем догађаја је поново потврђена теза овог текста о 
дуплим аршинима и олаким критикама финансирања путем 
таксе које је могло бити уведено раније да није било отворене 
опструкције челника РТС-а. Стручна јавност није разумела 
(или није желела да разуме) да је владајућа номенклатура на 

Кристина Ковач, Влада и Одбор за информисање: Буџетске субвенције и плаћање таксе за 
јавне сервисе у наредне две године, Интернет, http://www.uns.org.rs/desk/UNS-news/43246/
vlada-i-odbor-za-informisanje-budzetske-subvencije-i-placanje-takse-za-javne-servise-u-naredne-
dve-godine.html, 10/ 02/2019.
44  Усвојен августа 2014. године.
45  До краја 2015. године.
46  јануар 2016. године.
47  Закон о привременом уређивању начина плаћања таксе за јавни медијски сервис, 
Службени гласник РС, бр. 112/2015, 108/2016 i 95/2018.
48  Годишњи буџет је 4 милијарде динара – 3,1 милијарда динара за РТС и 900 милиона 
динара за РТВ.
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челу са тадашњим министром Тасовцем истински желеле 
да промени модел финансирања по којем би између осталог, 
висину таксе одређивао Управни одбор49. По мишљењу 
аутора овог текста, то је још један аргумент у корист тезе о 
преовлађујуће политичкој агенди невладиног сектора која се 
у овој сфери прилагођавао дневно политичкој свакодневици 
опозиционе сцене чак и када је то било противно њиховим 
дотадашњим експертским уверењима и јавно израженим 
ставовима.

Анализирајући стање у региону, закључујемо да тренутно 
једино у Србији постоји комбиновани модел финансирања 
јавних медијских сервиса путем буџета, таксе и реклама док 
се у Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини и Македонији 
они финансирају искључиво путем таксе и рекламних буџета. 
Црногорски јавни сервис се једини финансира само из буџета 
и реклама. Значајне разлике су приметне и у висини укупних 
годишњих такси50 које су варирале од непуних 15 евра колико 
је висина годишње таксе у Србији преко Македоније (37 евра), 
Босне и Херцеговине (46), Хрватске (127) и Словеније (153 
евра). 

Недавно повећање51 висине таксе у Србији (са 150 на 220 
динара месечно), уз истоветну суму која се годинама издваја из 
републичког буџета и повећање прихода од реклама, утицаће да 
укупни новчани приливи Радио Телевизије Србије током 2019. 
године далеко превазиђу 100 милиона евра, што је до тренутка 
усвајања важеће законске регулативе52 била мислена именица. 
Потврда финансијске консолидације РТС-а је изјава Драгана 
Бујошевића, генералног директора, који је подсетио јавност 
“да је 2014. године РТС имао губитак од 18 милиона евра, дуг 
према банкама од 18 милиона као и дуг према добављачима око 
30 милиона.“53 Сагледавајући параметре популарности током 

49  Закон о јавним медијским сервисима, Службени гласник РС, бр. 83/2014, 103/2015 и 
108/2016. 
50  Европска радиодифузна унија, Licence fee 2017 (public version), Internet, https://www.gis.
at/fileadmin/user_upload/Documents/EBU-MIS_Licence-Fee-9-2017.pdf , 10/ 02/ 2019.
51  од 1. јануара 2019. године.
52  августа 2014. године.
53  Драган Бујошевић, РТС покушава да очува нормалност Србије, Интернет http://www.rts.
rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3374220/bujosevic-rts-pokusava-da-ocuva-normalnost-srbije.
html, 10/02/2019.
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2018. године, Први програм РТС-а је 277 дана био најгледанија 
телевизија у Србији што га чини једним од 17 јавних медијских 
сервиса у Европи који су најгледанији у својој земљи и у 
поређењу са регионом, РТС је гледанији од јавних сервиса у 
Румунији, Бугарској, Грчкој, Албанији, Словенији, Хрватској, 
Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији и Мађарској.54 
Овоме треба придодати чињеницу да је у току изградња55 нове 
зграде Радио Телевизије Војводине која би требала да буде 
усељена током 2020. године. Пуштање у рад ове зграде ће се 
са правом књижити као успех актуелне власти и велики минус 
свих покрајинских политичких номенклатура које у претходне 
две деценије то нису учиниле.

Ови успешни резултати не могу да аболирају РТС 
и РТВ од критике која остаје константа овдашњег јавног 
дискурса у којем преовлађује наратив стручне јавности о 
непрофесионалном уређивању информативног програма. 
За разлику од велике већине критичара, аутор овог текста 
сматра то резултатом аутоцензуре и непрофесионализма 
унутар самих медијских кућа а не моделом финасирања. 
Иако је у стручним круговима често навођено да је „основни 
предуслов за уређивачку незавиcност јавног медијског сервиса 
у Србији да не зависи од новцa из буџета“56, чињеница је, да је 
без обзира на незадовољство власти, њихов трансфер никада 
није био умањен, стопиран, или злоупотребљен као средство 
притиска на јавни медијски сервис. Оваква пракса супротна је 
аргументацији у овдашњој политичкој свакодневици да „радио-
дифузно предузеће које се углавном финансира из државног 
буџета мора сваке године да преговара са најутицајнијим 
политичким партијама, што може у великој мери да утиче на 
његову слободу да презентује различита мишљења„57. Уместо 
тога, у дискусијама о самосталности РТС-а и РТВ-а треба 
је да постоји суштинска дебата о вишегодишњој уредничкој 
аутоцензури и новинарском непрофесионализму унутар 
54  Исто.
55  Стара зграда је срушена током НАТО бомбардовања 1999. године.
56  Маја Дивац, Јавни медијски сервис не сме да зависи од новца који додељује влада, 
Интернет, https://mreza.rs/javni-medijski-servis-ne-sme-da-zavisi-od-novca-koji-dodeljuje-vlada/, 
11/02/2019. 
57 Александра Рабреновић, „Јавна радио-дифузија“, у публикацији: Право радио-дифузних 
предузећа (уредник Јовица Тркуља), Центар за унапређивање правних студија, Београд, 2001, 
стр. 81.
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поменутих медијских кућа која сеже у доба пре актуелне 
владајуће политичке номенклатуре. Ретке су оцене попут оне 
Николе Томића (некадашњег одговорног уредника НИН-а) да 
је у „делу информативне улоге РТС-а, новац најмањи проблем. 
Највећи проблем је аутоцензура – кукавичлук у односу према 
властима и из њега проистекао непрофесионализам водећих 
људи РТС-а што се онда слива као кроз канализацију, преко 
уредника дневника и аутора емисија до уличних репортера“.58

У прилог томе иде и податак да је у овом тренутку, 
у Европској унији државе са неспорном демократском 
традицијом (Шпанија и Холандија) финансирају своје јавне 
медијске сервисе искључиво из буџета док низ других, попут 
Србије, то чини на основу комбинованог система финасирања 
(попут Француске и Немачке). Ово поређење не аболира 
Републику Србију оцене да су њени основни проблеми 
„неконсолидована демократија, ниска политичка култура, низак 
степен владавине права и непостојање довољно широке средње 
класе“59 али ни не амнестира оне критичаре који суштински 
доводе у питање стабилност, независност, пропорционалност 
и транспарентност финансирања јавних медијских сервиса 
базираних на Амстердамском протоколу60. У процесу 
приступања Европској Унији очекује се да постојећи модел 
на буде хиберниран већ да се што је могуће брже усавршава 
финансирање јавних медијских сервиса путем модела „којима 
ће јавни емитери прикупљати довољно средстава за свој рад а 
уједно и елиминисати могућност политичког утицаја на изворе 
прихода.“61 

Промена свести, је према мишљењу аутора овог текста, 
један од кључних предуслова у којем би јавни медијски сервиси 
требали да имају проактивну улогу у прикупљању средстава од 
таксе. Тиме би се ојачала интеракција са публиком као што је то 
случај са дигиталном платформом „РТС Планета“ или недавно 
успостављеним вестима за националне мањине. Уз даљу 
58  Лана Авакумовић, Проблеми РТС-а остају – сада ћемо их сада још више плаћати, 
Интернет, https://talas.rs/2018/11/26/poskupljuje-taksa-za-javni-servis/, 11/02/2019.
59  Слободан Г. Марковић, РТС: тајни досије јавног сервиса, нав. дело, стр. 68.  
60  Усвојени 1997. године.
61  Давор Марко, Трансформација и функционисање јавних радиодифузних сервиса у 
Републици Србији и Републици Хрватској, докторска теза, Интернет, http://nardus.mpn.gov.
rs/handle/123456789/9764, 11/02/2019
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редукцију трошкова, смањење броја запослених и још већу 
транспаретности у трошењу буџета, могуће је модернизовати 
Јавни медијски сервис који постепено треба да напушта 
филозофију о нужности производње искључиво најгледанијег 
програма. У том смислу је од великог значаја јачање састава и 
независности Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) 
као и конкретна спецификација буџетских давања за јавне 
медијске сервисе на основу којих би се покрили трошкови 
досадашњег плаћања таксе од стране становништва са 
минималним примањима и других заштићених социјалних 
група чиме би се на практичан начин унапредила медијска 
писменост. Тиме би се по мишљењу аутора, овдашњи 
јавни медијски сервиси устоличили као истински стубови 
информисања и промотери демократизације друштва који 
раде и финансирају се у сврху заштите и промоције јавног 
интереса, без обзира ко је на власти и да ли су средства 
за њихов рад прикупљена из буџета, таксе, претплате или 
рекламних прихода. 
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Saša Mirković

INTERDEPENDENCE OF EVERYDAY 
POLITICS AND FINANCING OF PUBLIC 

MEDIA SERVICES IN THE REPUBLIC 
OF SERBIA

Resume

The text chronologically analyzes in detail the cur-
rent models of financing former state television and 
current public media services in the Republic of 
Serbia, putting the emphasis on the thesis that the 
disagreement about the role of Radio Television of 
Serbia was a key place of contention and disagree-
ment on the political scene since the reintroduction 
of the multi-party system in our country. The ana-
lytical method concludes that the previous problems 
with the stability of the financing of public media 
services stem from the fact that all the local opposi-
tion political leaders, due to dissatisfaction with the 
editorial concept of RTS, have for years challenged 
its financing, which (unlike the political elites from 
the more advanced countries in the region) signifi-
cantly contributed to the collapse of all the current 
models of its budgeting. In a transparent manner, 
the cause-and-effect relation of everyday politics 
are proved with their significant contribution to the 
creation of the current forms of financing the most 
influential media house in this part of the Balkans. 
By analyzing the financing, the text proves the thesis 
on the subscription willingness and obligation of a 
tax as a parfiscal levy that guarantees the stability, 
independence, proportionality and transparency of 
the financing of domestic public media services. 
This text deconstructs the current myths about the 
interdependence of budget financing and the edito-
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rial concept of the informative program through the 
arguments and concludes that the lack of courage 
of leading people results in self-censorship of edi-
tors and journalists. The text points to the selective 
application of current media laws and makes recom-
mendations for their consistent application, as well 
as concrete proposals to improve the current situa-
tion that would translate the encouraging financial 
indicators into the quality that is rightfully expected 
from Radio Television Serbia and Radio Television 
Vojvodina as the media pillars of democratization of 
our society and symbols of freedom of expression 
that preserve and promote the public interest in the 
Republic of Serbia.
Keywords: public service, public interest, financing, 
budget, tax, subscription62 

*  Овај рад је примљен 14.05.2019. године, а прихваћен за објављивање 22.07.2019. године.
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