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Сажетак
У ра ду је пред ста вљен европ ски ре гу ла тор ни оквир за област 

ра дио-ди фу зи је ко ји укљу чу је низ ме ђу на род них до ку ме на та, у 
ко ји ма је оства рен кон сен зус др жа ва чла ни ца Са ве та Евро пе и 
Европ ске уни је. Стан дар ди ко ји су по зна ти као европска пракса 
или европскистандардииз ра же ни су у фор ми ди рек ти ва или пре-
по ру ка и пред ста вља ју је дин ствен и оба ве зан ре гу ла тор ни оквир 
раз во ја ме диј ске сфе ре у свим др жа ва ма ин те гри са не Евро пе. Циљ 
ра да је да пре и спи та сте пен ускла ђе но сти из ме ђу зах те ва европ-
ског ре гу ла тор ног окви ра и до стиг ну ћа де ла до ма ће ме диј ске ре гу-
ла ти ве и ње ног спро во ђе ња. 

При ме ном ком па ра тив ног, де скрип тив ног ме то да и те о риј-
ске ана ли зе прав них до ку ме на та ко ји пред ста вља ју из вор ну гра-
ђу за ово ис тра жи ва ње, за кљу чу је мо да је уса гла ша ва ње до ма ће 
ре гу ла ти ве са европ ским стан дар ди ма у овој обла сти у зна чај ној 
ме ри при ме ње но у за кон ским ак ти ма ко ји су у пе ри о ду 2000–2012. 
го ди не до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји. За хва љу ју ћи по зи тив ним при-
ме ри ма хар мо ни за ци је оства ре ни су пред у сло ви за де мо крат ску 
тран сфор ма ци ју ме диј ског си сте ма Ср би је у це ли ни. Ме ђу тим, са 
ста но ви шта им пле мен та ци је про пи са них од ред би у прак си, по-
сма тра ни пе ри од ка рак те ри ше кр ше ње за ко на, Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је као и оба ве зу ју ћих ме ђу на род них до ку ме на та, чи ме је ис-
ка зан не до ста так по ли тич ке во ље да се ре фор ма ме диј ског си сте ма 
Ср би је спро ве де до след но и це ло ви то. Нај но ви ји иза зо ви раз во ја 
ра дио-ди фу зи је зах те ва ју од луч ни је, кон се квент ни је и те мељ ни је 
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уса гла ша ва ње до ма ће ре гу ла тор не прак се са европ ским ре гу ла тор-
ним окви ром за област ме ди ја.
Кључ не ре чи: ра дио-ди фу зи ја, ре гу ла ци ја, европ ски ре гу ла тор ни оквир, 

Ре пу бли ка Ср би ја

ЕВРОПСКИРЕГУЛАТОРНИОКВИР
ЗАОБЛАСТРАДИО-ДИФУЗИЈЕ

Европ ски ре гу ла тор ни оквир за област ра дио-ди фу зи је укљу-
чу је низ ме ђу на род них до ку ме на та у ко ји ма је оства рен кон сен зус 
др жа ва чла ни ца Са ве та Евро пе и Европ ске уни је. Стан дар ди ко ји 
су по зна ти као европскапракса или европскистандардиу обла сти 
ра дио-ди фу зи је афир ми шу нај ви ше вред но сти по зна те у де мо крат-
ским зе мља ма европ ске тра ди ци је. Из ра же ни су у фор ми ди рек-
ти ва или пре по ру ка и пред ста вља ју је дин ствен и оба ве зан ре гу ла-
тор ни оквир раз во ја ме диј ске сфе ре у свим др жа ва ма ин те гри са не 
Евро пе. 

Основ не вред но сти ко је про мо ви ше европ ски ре гу ла тор ни 
оквир за област ра дио-ди фу зи је уте ме ље не су у од ред ба ма ме ђу на-
род них до ку ме на та: Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма 
(1948)1) и Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо-
да (1950)2), чи ја је су шти на у га ран то ва њу сло бо де ми шље ња и из-
ра жа ва ња, укљу чу ју ћи пра во на при ма ње ин фор ма ци ја пу тем би ло 
ко јих ме ди ја, што об у хва та и пра во да ни ко не бу де уз не ми ра ван 
због свог ми шље ња, као и пра во да тра жи, при ма и ши ри оба ве-

1) Члан 19 Де кла ра ци је гла си: „Сва ко има пра во на сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња, што 
об у хва та пра во да не бу де уз не ми ра ван због свог ми шље ња, као и пра во да тра жи, при-
ма и ши ри оба ве ште ња и иде је би ло ко јим сред стви ма и без об зи ра на гра ни це“. - Уни-
вер зал на де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка, УН, 1948.

2) Кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да (по зна ти ја као Европ ска кон-
вен ци ја о људ ским пра ви ма)усво је на је у Ри му 1950. го ди не, а ини ци ра на Уни вер зал ном 
де кла ра ци јо мо људ ским пра ви ма.Члан 10 ст. 1 кон вен ци је гла си: „Сва ко има пра во на 
сло бо ду из ра жа ва ња. Ово пра во укљу чу је и сло бо ду на ста но ви ште и на при ма ње и са-
оп шта ва ње оба ве ште ња и иде ја без ме ша ња јав не вла сти и без об зи ра на гра ни це. Овај 
члан не спре ча ва др жа ве да ра дио-ста ни це, те ле ви зиј ске ста ни це и би о скоп ска пред у зе-
ћа под врг ну ре жи му до зво ла.“ 

 Ста вом 2 на ве де ног чла на Европ ске кон вен ци је на гла ше но је ве о ма ва жно пра ви ло у 
прав ној те о ри ји и прак си – да су сло бо де јед них огра ни че не сло бо да ма дру гих: „По-
што вр ше ње ових сло бо да по вла чи за со бом ду жно сти и од го вор но сти, оно мо же би ти 
под врг ну то фор мал но сти ма, усло ви ма, огра ни че њи ма или ка зна ма, ко ји су пред ви ђе ни 
за ко ном и ко ји су нео п ход ни у ин те ре су на ци о нал не без бед но сти, те ри то ри јал ног ин те-
гри те та или јав не си гур но сти, ра ди спре ча ва ња не ре да или зло чи на, ра ди за шти те здра-
вља или мо ра ла, ра ди за шти те угле да или пра ва дру гих, ра ди спре ча ва ња от кри ва ња 
оба ве ште ња при мље них у по ве ре њу или ра ди очу ва ња ауто ри те та и не при стра сно сти 
су до ва.“
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ште ња и иде је би ло ко јим сред стви ма и без об зи ра на гра ни це, уз 
мо гућ ност огра ни че ња ко ја про из ла зе из ду жно сти и од го вор но сти 
нео п ход них у де мо крат ском дру штву и пре ци зно про пи са них за ко-
ном. Су шти на на ве де них од ред би је у про мо ви са њу сло бо де из ра-
жа ва ња и сло бод ног про то ка ин фор ма ци ја, што пред ста вља кључ-
ни прав ни основ за по ступ ке ко ји се у ве зи са ме ди ји ма во де пред 
Европ ским су дом за људ ска пра ва у Стра збу ру. Бу ду ћи да је Ср би ја 
сук це сор Ју го сла ви је (пот пи сни ка Уни вер зал не де кла ра ци је) у ме-
ђу на род ним од но си ма, и чла ни ца Са ве та Евро пе, на ве де не од ред бе 
прак тич но пред ста вља ју са став ни део на ци о нал ног за ко но дав ства 
те има ју оба ве зу ју ћи ка рак тер. 

С об зи ром на чи ње ни цу да је Ре пу бли ка Ср би ја сте кла ста-
тус кан ди да та за при јем у члан ство у Европ ској уни ји, др жа ва је 
оба ве за на да ис пу ни оне про пи се ЕУ ко ји чи не AcquisCommunitai-
reу ауди о ви зу ел ној обла сти. Од до ку ме на та ко ји чи не ре гу ла тор ни 
оквир за на ци о нал на за ко но дав ства европ ских зе ма ља, по себ но су 
зна чај ни и Де кла ра ци ја о сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор ми са ња3), 
Ди рек ти ва о аудио-ви зу ел ним ме диј ским сер ви си ма4) и Европ ска 
кон вен ци ја о пре ко гра нич ној те ле ви зи ји5).

У по ме ну тој Де кла ра ци ји о сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор-
ми са ња, Са вет Евро пе је афир ми сао су штин ски зна чај ме диј ског 
плу ра ли зма и ра зно вр сно сти са др жа ја ме ди ја у де мо крат ском дру-
штву, од ре див ши га у кон тек сту те мељ них пра ва на сло бо ду из ра-
жа ва ња и ин фор ми са ња, ка ко је га ран то ва но чла ном 10 Европ ске 
кон вен ци је.

Прин ци пи Са ве та Евро пе о ре ле вант ним пи та њи ма из ове 
обла сти са др жа ни су пре вас ход но у Ди рек ти ви о ауди о ви зу ел-
ним ме диј ским сер ви си ма (Ди рек ти ва АВМС),6) ко ја пред ста вља 
оба ве зу ју ћи ре гу ла тор ни до ку мент у обла сти свих ауди о ви зу-
ел них ме диј ских услу га на про сто ру Европ ске уни је. Будући да 
детерминише правце регулисања електронских медија у новом 
технолошком добу, у националним законодавствима, Ди рек ти-
ва АВМС данас представља посебно значајан документ европске 
медијске политике. Ди рек ти вом су об у хва ће ни, ка ко мо дел тра ди-
ци о нал ног те ле ви зиј ског еми то ва ња – та ко зва ни ли не ар ни ауди-

3) Де кла ра ци ја о сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор ми са ња усво је на је од 29. апри ла 1982.

4) Ди рек ти ва је усво је на ок то бра 1989, из ме ње на ју ла 1997. и по том де цем бра 2007. го ди-
не.

5) Кон вен ци ја је усво је на ма ја 1989, сту пи ла на сна гу ма ја 1993. и ре ви ди ра на ок то бра 
1998. Овај до ку мент је тре нут но у ре ви зи ји са основ ним ци љем да бу де при ла го ђен но-
вој ре ал но сти.

6) Ди рек ти ва о аудио-ви зу ел ним ме диј ским сер ви си ма, де цем бар 2007.
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о ви зу ел ни ме диј ски сер вис, та ко и не ли не ар ни сер вис од но сно 
„услу га на зах тев“, при че му су пред ви ђе на два ни воа си сте ма 
пра ви ла: по себ на пра ви ла за ли не ар не сер ви се и по себ на пра ви ла 
за не ли не ар не.7) По ред то га, Директива АВМС донела је значајну 
промену у смислу диференцирања произвођача и преносника 
медијских садржаја (дакле у редефинисању самог појма медија),8) 
и у редефинисању појма емитованог програма9). 

Ра ди оства ре ња глав них за да та ка ко је је Са вет Евро пе иден-
ти фи ко вао као од бра ну и одр жа ва ње сво јих основ них прин ци па у 
но вим сре ди на ма и про мо ви са ње сло бо де из ра жа ва ња у сло же ном 
усло ви ма но вих ко му ни ка ци о них услу га, Са вет је осно вао Над зор-
ни ко ми тет за ме ди је и но ве ко му ни ка ци о не услу ге, ко ји при ме њу-
је по себ не прав не ин стру мен те. У том сми слу, као нај ва жни ји ин-
стру мент про мо ви сан од стра не Са ве та Евро пе из два ја се по ме ну та 
Европ ска кон вен ци ја о пре ко гра нич ној те ле ви зи ји (ЕЦТТ), чи ја је 
функ ци ја да обез бе ђу је ми ни мал на за јед нич ка пра ви ла у број ним 
обла сти ма аудио-ви зу ел не ствар но сти.10)

Европ ски стан дар диу обла сти ра дио-ди фу зи је опи са ни су 
у број ним пре по ру ка ма Са ве та Евро пе. Ме ђу зна чај ни јим до ку-
мен ти ма, са ста но ви шта спе ци фич но сти по тре ба тран сфор ма ци-
је до ма ћег ме диј ског си сте ма, из дво ји ли су се: Пре по ру ка Са ве та 
ми ни ста ра, Рец (2003) 9 о ме ра ма за про мо ви са ње де мо крат ског 

7) Директива је допуњена Препорукама о заштити малолетних лица и људском 
достојанству: Препорука 1882 (2009), Промоција интернет и онлајн медијских услуга 
прикладих за малолетнике; Декларација о заштити достојанства, безбедности и 
приватности деце на интернету (усвојена 20. 2. 2008); Препорука ЦМ / Рец (2009) 5 
Савета министара државама чланицама, о мерама за заштиту деце од штетних садржаја 
и понашања, као и промоција њиховог активног учешћа у новом информационом и 
комуникационом окружењу (усвојена 8. 7. 2009).

8) Према Директиви, произвођачи медијских садржаја означени као „провајдери“, 
нису више уједно и „емитери“, будући да нова технологија за дистрибуцију сигнала 
обезбеђује велике капацитете протока и различите друге услуге којима се медији раније 
нису бавили. Стога је Директивом предвиђено да убудуће компаније које поседују 
такозване мултиплексе, продају своје услуге емитовања, и то према новом принципу 
дозвола и договору о зони покривања. Тиме ће произвођачи садржаја односно програма 
бити ослобођени брига о инвестицијама у емисионој инфраструктури, али ће услуге 
емитовања морати да плаћају према тржишним условима. -  Ди рек ти ва о аудио-ви зу ел-
ним ме диј ским сер ви си ма, де цем бар 2007.

9) Који, према Директиви АВМС означава „скуп покретних и непокретних слика са или 
без звука који представља индивидуални део у оквиру распореда или каталога који 
је установио провајдер медијског сервиса и чији се облик и садржај могу упоредити 
са обликом и садржајем телевизијског емитовања“. - Директива о аудио-визуелним 
медијским сервисима, децембар 2007.

10) На при мер, сло бо да из ра жа ва ња, про гра ми ра ње, огла ша ва ње, спон зор ства и за шти та 
пра ва по је ди на ца, и да обез бе ди да пре нос услу га те ле ви зиј ског про гра ма бу де у скла ду 
са ње ним од ред ба ма. 
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и дру штве ног до при но са ди ги тал ног еми то ва ња; Пре по ру ка о ме-
диј ском плу ра ли зму и ра зно ли ко сти ме диј ског са др жа ја (2007); 
Пре по ру ка Р (96) 10 о га ран то ва њу не за ви сно сти јав ног ра ди о ди-
фу зног сер ви са; Пре по ру ка ЦМ / Рец (2007) 16 др жа ва ма чла ни-
ца ма о ме ра ма за про мо ви са ње вред но сти јав ног сер ви са ин тер не-
та; Де кла ра ци ја о не за ви сно сти и функ ци ја ма ре гу ла тор них те ла 
у сек то ру еми то ва ња (2008); Де кла ра ци ја о рас по де ли и упра вља-
њу ди ги тал ним ди ви ден да ма и јав ном ин те ре су (2008); Де кла ра-
ци ја Са ве та ми ни ста ра ЕУ о сло бо ди ко му ни ка ци ја на ин тер не ту 
(2008); Пре по ру ка 2009/625/ЕК за ме диј ску пи сме ност у ди ги-
тал ном окру же њу за кон ку рент ни ју и са др жај ни ју ауди о ви зу ел ну 
де лат ност за ин клу зив но дру штво; Де кла ра ци ја о уло зи ме ди ја 
ци вил ног дру штва у про мо ви са њу дру штве не ко хе зи је и ме ђу кул-
тур ног ди ја ло га (2009); Ко му ни ка ци ја Европ ске ко ми си је о др жав-
ној по мо ћи јав ном ра ди о ди фу зном сер ви су у до ме ну фи нан си ра ња 
(2001, 2009); Мо дел за ко на о ра дио-ди фу зи ји као сер ви су јав но сти, 
ITU/BDT – Уне ско (2000); Пре по ру ка Са ве та ми ни ста ра Рец (2003) 
9 о ме ра ма за про мо ви са ње де мо крат ског и дру штве ног до при но-
са ди ги тал ног еми то ва ња; Де кла ра ци ја о рас по де ли и упра вља њу 
ди ги тал ним ди ви ден да ма и јав ном ин те ре су (2008). Свр ха ових до-
ку ме на та су прак тич ни са ве ти, кон крет на упут ства, ко ја зе мља ма у 
тран зи ци ји тре ба да ука жу на од ре ђе не мо де ле ре гу ли са ња ме диј-
ске сфе ре на европ ски и де мо крат ски на чин.

У на ве де ним ди рек ти ва ма и пре по ру ка ма фор му ли са ни су 
ци ље ви про ме на ме диј ских си сте ма у тран зи ци ји, као и за да ци др-
жа ва у овом про це су. По чет ком 2000-их го ди на, Ре пу бли ка Ср би ја 
се су сре ла са за да ци ма ин сти ту ци о нал не тран сфор ма ци је ме диј-
ског си сте ма у тран зи ци ји, ко ји су са др жа ни у усва ја њу и им пле-
мен ти ра њу сле де ћих европ ских ре гу ла тор них стан дар да у до ма ћи 
за ко но дав ни оквир: осло ба ђа ње ме ди ја од ути ца ја вла сти, као и 
дру гих по ли тич ких аге на са, фи нан сиј ских и оста лих цен та ра мо-
ћи; спро во ђе ње вла снич ке тран сфор ма ци је ме ди ја и уво ђе ње ме-
диј ског тр жи шта, од но сно ду ал ног мо де ла вла сни штва над ме ди-
ји ма; уки да ње мо но по ла вла сти над ме ди ји ма и уки да ње мо но по ла 
по је ди них ме ди ја, спро во ђе њем тран сфор ма ци је др жав них ра дио-
те ле ви зи ја у ме диј ски мо дел јав не ра дио-ди фу зи је – ко ји је пре пу-
штен ме диј ским про фе си о нал ци ма над чи јим ра дом се ус по ста вља 
јав на – ци вил на кон тро ла; уво ђе ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла, 
ко ји ма се са вла ди них ин сти ту ци ја пре но се на ци вил ни сек тор ин-
ге рен ци је за до де љи ва ње до зво ла за еми то ва ње про гра ма и над зор 
над ра ди о ди фу зним уста но ва ма, у скла ду са за кон ским усло ви ма и 
јав ним ин те ре сом, и тран спа рент но – пу тем јав них кон кур са; спро-
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во ђе ње ме диј ског плу ра ли зма и ди вер си фи ка ци је про грам ског са-
др жа ја; спре ча ва ње не до зво ље не ме диј ске кон цен тра ци је и ус по-
ста вља ње тран спа рент но сти вла сни штва над ме ди ји ма; уво ђе ње 
ди ги тал ног еми то ва ња те ле ви зиј ских про гра ма. 

Усва ја ње и при ме на на ве де них стан дар да у на ци о нал ном ме-
диј ском за ко но дав ству, од но сно хар мо ни за ци ја са европ ским ре гу-
ла тор ним окви ром, ис так ну та је као је дан од им пе ра ти ва у про це су 
ин те гра ци ја Ре пу бли ке Ср би је у европ ске ин сти ту ци је. 

ХАРМОНИЗАЦИЈАСАЕВРОПСКИМ
РЕГУЛАТОРНИМОКВИРОМ

У пе ри о ду од 2000. до 2012. го ди не, при ла го ђа ва ње до ма ћег 
ме диј ског за ко но дав ства европ ској ре гу ла тор ној прак си оства ри-
ва но је у скла ду са на че ли ма ко ја су про кла мо ва на на зва нич ном 
веб-сај ту Про фе си о нал ног европ ског удру же ња ре гу ла тор них те-
ла (ЕПРА)11), чи ји је Ре пу блич ка ра ди о ди фу зна аген ци ја по ста ла 
пу но прав ни члан. ЕПРА пред ви ђа спе ци фич но сти при ме не европ-
ских стан дар да у на ци о нал ним ме диј ским за ко но дав стви ма, ко је 
су усло вље не кон крет ним дру штве но-исто риј ским, по ли тич ким, 
кул тур ним, тех но ло шким и дру гим окол но сти ма у раз ли чи тим др-
жа ва ма.12) Ра ди ефи ка сног при ла го ђа ва ња аутен тич них за ко но дав-
ста ва зе ма ља у тран зи ци ји европ ском ре гу ла тор ном окви ру, пре-
по ру че но је да се по сту пак им пле мен та ци је европ ских стан дар да 
у на ци о нал на за ко но дав ства спро во ди па жљи вим при ла го ђа ва њем 
нор ми европ ске ре гу ла ти ве по сто је ћој прак си и прав ном си сте му, 
има ју ћи у ви ду спе ци фич но сти за ко но дав не тра ди ци је и оства ре ни 
ни во де мо кра ти је у од ре ђе ној др жа ви. Да кле, про кла мо ва но је на-
че ло да сва ка су ве ре на др жа ва фор ми ра сво је си сте ме ре гу ла ци је у 
скла ду са европ ским стан дар ди ма, на на чин ко ји оси гу ра ва њи хо-
ву при мен љи вост у усло ви ма спе ци фич них дру штве них по тре ба.13)

Као пр ви циљ од но сно услов свих оста лих про ме на на по-
чет ку тран зи ци је ме диј ске сце не у Ср би ји, ис так ну то је осло ба-
ђа ње ме ди ја од ути ца ја вла сти, као и дру гих по ли тич ких аге на са 
ме диј ског си сте ма укљу чу ју ћи и оста ле цен тре мо ћи. За да так др-
жа ве у овом кон тек сту је сте да као основ но на че ло у уста ву и ме-
диј ским за ко ни ма про пи ше и оси гу ра спро во ђе ње од ре ђе них ме ра 

11) Еuropean Plat form of Re gu la tory Aut ho ri ti es – ЕPRА, www.epra.org .

12) http://www.epra.org/ar tic les/abo ut-re gu la tory-aut ho ri ti es, по се ће но 14. 4. 2012.

13) Је ле на Сур чу ли ја, „Уло га ме диј ских ре гу ла тор них те ла: сло бо да и над зор“, Српска
правнаревија, го ди на 4, бр. 7, Прав ни фо рум, Бе о град, 2008, стр. 22.
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ко ји ма би су зби ла соп стве ни ути цај и ути цај дру гих по ли тич ких 
ак те ра као и по сед ни ка фи нан сиј ске мо ћи на јав ну сфе ру и санк-
ци о ни са ла дру га чи је по на ша ње, чи ме се обез бе ђу је мо гућ ност да 
ци вил ни сек тор бу де кон тро лор и кри ти чар ме диј ске прак се, а ти-
ме кон тро лор и кри ти чар вла сти. У том ци љу, Са вет Евро пе је у 
ре зо лу ци ји 1636 (2008) дао Ин ди ка то ре за ме ди је и де мо кра ти ју 
Са ве та Евро пе, где по себ но на гла ша ва са мо стал ност при ват них у 
од но су на ин сти ту ци је др жа ве или ком па ни је под кон тро лом др жа-
ве (јав на пред у зе ћа). Ово зна чај но пи та ње об ра ђе но је и у до дат ку 
Пре по ру ке Са ве ту ми ни ста ра, Рец (2003) 9 о ме ра ма за про мо ви са-
ње де мо крат ског и дру штве ног до при но са ди ги тал ног еми то ва ња. 
Зна чај овог до ку мен та огле да се пре вас ход но у под сти ца њу др жа ва 
чла ни ца ЕУ да тра же на чи не за бр жи пре ла зак на ди ги тал но еми-
то ва ње, ин си сти ра ју ћи при том на стрикт ном по што ва њу ин те ре са 
јав но сти, као и ин те ре са и огра ни че ња свих ка те го ри ја елек трон-
ских ме ди ја, по себ но не ко мер ци јал них и ре ги о нал них од но сно ло-
кал них елек трон ских ме ди ја. У том сми слу, пред Ср би јом је иза зов 
да обез бе ди од го ва ра ју ћи де мо крат ски прав ни оквир и по вољ не 
еко ном ске и тех нич ке усло ве у су срет ди ги та ли за ци ји. 

Сле де ћи услов тран зи ци је ме диј ског си сте ма Ср би је са-
др жан је у нор ма тив ном уоб ли ча ва њу про це са вла снич ке тран-
сфор ма ци је и уво ђе њу ме диј ског тр жи шта, од но сно ду ал ног мо-
де ла вла сни штва над ме ди ји ма. Циљ овог зах те ва био је, та ко ђе, 
афир ма ци ја јав ног ин те ре са, ко ја се спро во ди су зби ја њем ути ца ја 
на ци о нал не и ло кал не вла сти на ме ди је, за кон ским ин стру мен та-
ри ју мом ко ји пред ви ђа по сто ја ње при ват ног од но сно ко мер ци јал-
ног вла сни штва над елек трон ским и штам па ним ме ди ји ма, по ред 
ин сти ту ци ја ра ди о ди фу зног ме ди ја ти па јав ног сер ви са, ко ји при-
па да ју др жав ном вла сни штву.14) Вла снич ка ди вер си фи ка ци ја ме-
диј ског тр жи шта, сход но европ ским стан дар ди ма, пред ви ђе на је 
За ко ном о ра дио-ди фу зи ји из 2002. го ди не15). Пр во бит ни че тво ро-
го ди шњи рок за при ва ти за ци ју свих др жав них елек трон ских ме-
ди ја, у За ко ну о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ра дио-ди фу зи ји из 
2005. го ди не про ду жен је нај ка сни је до 31. де цем бра 2007. го ди-
не.16) Упр кос од ред ба ма За ко на о ра дио-ди фу зи ји, про цес вла снич-
ке тран сфор ма ци је ме ди ја у Ср би ји за у ста вљен је по сле при ва ти-
за ци је 31 елек трон ског и 25 штам па них ме ди ја, услед по ли тич ких 

14) Ра де Ве ља нов ски, „Ме ди ји и др жа ва у тран зи ци ји“, Годишњак, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка, Бе о град, 2009, стр. 368.

15) За кон о ра дио-ди фу зи ји, „Сл. гла сник РС“ бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 
85/2006, 86/2006. и 41/2009

16) За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ра дио-ди фу зи ји, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
76/2005, чл. 4. 
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при ти са ка и фи нан сиј ских уце на пре о ста лих ло кал них ме ди ја ко ји 
су про те ство ва ли про тив при ва ти за ци је. Фор мал но, про цес при ва-
ти за ци је за у ста вљен је усту па њем Вла де Ре пу бли ке Ср би је пред 
овим при ти сци ма, ко ја је свој За кљу чак о по тре би да се за у ста ви 
про цес при ва ти за ци је ра дио и те ле ви зиј ских ста ни ца оправ да ла 
ин те ре си ма на ци о нал них ма њи на и по тре бом еми то ва ња про гра ма 
на њи хо ви ма је зи ци ма.17)

Зна ча јан ис ко рак у прав цу де мо кра ти за ци је ме диј ског си-
сте ма би ло је уво ђе ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла(In de pen dent 
Re gu la tor Body), ко ји ма се са вла ди них ин сти ту ци ја пре но се на 
ци вил ни сек тор ин ге рен ци је за до де љи ва ње до зво ла за еми то ва ње 
про гра ма, у скла ду са за кон ским усло ви ма и јав ним ин те ре сом, и 
тран спа рент но – пу тем јав них кон кур са. Овај стан дард пред ви ђа 
пра ви ло пот пу но сло бод ног, да кле без ика квих до зво ла, осни ва ња 
штам па них ме ди ја, док се у слу ча ју елек трон ских ме ди ја тра ди ци-
о нал ним ин сти ту ци ја ма др жа ве од у зи ма пра во из да ва ња до зво ла 
за еми то ва ње ра дио и те ле ви зиј ских про гра ма. Пре по ру ка Са ве та 
Евро пе о не за ви сно сти и функ ци ја ма ре гу ла тор них ор га на у обла-
сти ра дио-ди фу зи је Р (2000) 23, слу жи као осно ва за осни ва ње ова-
квих ре гу ла тор них ор га на из обла сти ра дио-ди фу зи је у др жа ва ма 
чла ни ца ма Са ве та Евро пе и зе мља ма Европ ске уни је.18) У Пре по-
ру ци се ка же: „Пре по ру чу је се да вла де др жа ва чла ни ца: осну ју, 
ако то већ ни су учи ни ле, не за ви сне ре гу ла тор не ор га не у обла сти 
ра дио-ди фу зи је...“19), а у Анек су овог до ку мен та по себ но је на гла-
ше на не за ви сност и дис тан ца у од но су на по ли тич ке и дру ге ути-
ца је: „Др жа ве чла ни це тре ба да обез бе де осни ва ње и нео ме та но 
функ ци о ни са ње ре гу ла тор них ор га на у обла сти ра дио-ди фу зи је 
ства ра њем од го ва ра ју ћег за кон ског окви ра у те свр хе. Пра ви ла и 
про це ду ре ко ји уре ђу ју функ ци о ни са ње ре гу ла тор них ор га на или 
ути чу на то функ ци о ни са ње тре ба ја сно да по твр де и за шти те њи-
хо ву не за ви сност.“20) Слич но то ме, Ин ди ка то ри за ме ди је у де мо-
кра ти ји Са ве та Евро пе, Пре по ру ка 1848 (2008)21), на во де да „ре-

17) За кљу чак Вла де 05 бр. 023-8988/2007 об ја вљен је 27. 12. 2007. го ди не. 

18) Ипак, с об зи ром на по ја ву кон вер ген ци је ме ди ја, те ле ко му ни ка ци ја и оста лих ин фор-
ма ци о них услу га по след њих го ди на, по је ди ни ауто ри ква ли фи ку ју ову Пре по ру ку као 
„већ по ма ло за ста ре лу“, „јер су мно ге зе мље у ме ђу вре ме ну усво ји ле но ве за ко не ко ји 
пре по зна ју кон вер ген ци ју, тј. спа ја ње ре гу ла тор них ор га на из обла сти ме ди ја и те ле ко-
му ни ка ци ја“.- Је ле на Сур чу ли ја, нав. де ло., стр. 22-23.

19) Пре по ру ку бр. Р (2000)7 о не за ви сно сти и функ ци ја ма ре гу ла тор них ор га на у обла сти 
ра дио-ди фу зи је, усво јио је Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе, 20. де цем бра 2000, и од-
но си се на све зе мље чла ни це Са ве та Евро пе.

20) Исто,Анекс II, 3.

21) Члан 8.15 Препоруке Савета Европе 1848 (2008).
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гу ла тор но те ло за ра ди о ди фу зне еми те ре мо ра функ ци о ни са ти на 
не при стра сан и ефи ка сан на чин, на при мер, при ли ком из да ва ње 
до зво ла.“ (...) 

Осни ва њем Ре пу блич ке ра ди о ди фу зне аген ци је (РРА) у скла-
ду са За ко ном о ра дио-ди фу зи ји, Ср би ја се фор мал но ускла ди ла са 
европ ским пра вом, јер Ди рек ти ва АВМС зах те ва да сва ка др жа ва 
чла ни ца обез бе ђу је не за ви сност на ци о нал ног ре гу ла тор ног те ла 
од го вор ног за спро во ђе ње Ди рек ти ве. Је згро до ма ћег ре гу ла тор ног 
те ла су три ин сти ту ци је: Ре пу блич ка ра ди о ди фу зна аген ци ја (РРА), 
Ре пу блич ка аген ци ја за те ле ко му ни ка ци је (РА ТЕЛ) и са мо ре гу ла-
тор ни Са вет за штам пу. Европ ски стан дар ди пре по ру чу ју обез бе-
ђе ње ин стру ме на та ефи ка сни је са рад ње из ме ћу РРА и РА ТЕЛ-а, 
у су срет иза зо ви ма пре ла ска на ди ги тал но еми то ва ње про гра ма у 
бли ској бу дућ но сти.22)

У ци љу за шти те не за ви сно сти ре гу ла тор ног ор га на у обла-
сти ра дио-ди фу зи је од упли та ња по ли тич ких или еко ном ских ин-
те ре са, Пре по ру ком Р (2000) 23 де фи ни са на су пре ци зна пра ви ла 
ко ја се ти чу ду жно сти и овла шће ња ре гу ла тор них ор га на, њи хо вог 
са ста ва, де мо крат ског и тран спа рент ног име но ва ња и раз ре ше ња 
њи хо вог члан ства, као и на чи ни за утвр ђи ва ње њи хо ве од го вор но-
сти, не спо ји во сти функ ци ја чла но ва ре гу ла тор них те ла са дру гим 
сек то ри ма у ко ји ма мо же да до ђе до су ко ба ин те ре са.23) По себ но је 
зна чај но да на чи ни њи хо вог фи нан си ра ња бу ду ја сно де фи ни са ни 
за ко ном, јер је фи нан си ра ње ре гу ла тор них ор га на још је дан кључ-
ни еле мент њи хо ве не за ви сно сти. У прак си се ове пре по ру ке при-
ме њу ју дру га чи је у раз ли чи тим прав ним си сте ми ма. 

Је дан од зна чај ни јих за да та ка ме диј ске тран зи ци је је сте уки-
да ње мо но по ла вла сти над ме ди ји ма и уки да ње мо но по ла по је ди-
них ме ди ја. Са вет Евро пе по све ћу је зна чај ну па жњу стан дар ди ма 
ко ји се од но се на ор га ни за ци ју и функ ци о ни са ње јав ног ме диј ског 
сер ви са. Про цес тран сфор ма ци је др жав них ра дио-те ле ви зи ја ко ји 
су у со ци ја ли зму сма тра ни „са став ним де лом др жав ног еста бли-
шмен та“, у ме диј ски мо дел јав не ра дио-ди фу зи је ко ји је пре пу-
штен ме диј ским про фе си о нал ци ма над чи јим ра дом се ус по ста вља 
јав на кон тро ла, опи сан је у Пре по ру ци бр. Р (96) 10 о га ран то ва њу 
не за ви сно сти јав ног сер ви са ра дио-ди фу зи је.24) Пре по ру ка ис ти че 

22) Веб-сајт Министарства за телекомуникације и информационо друштво 
 http://www.mtid.gov.rs/digitalizacija/digitalizacija/proces_donosenja_strategije_za_

prelazak_sa_analognog_na_digitalno_emitovanje_radio_i_televizijskog_programa_u_repu-
blici_srbiji.587.html - 26. 4. 2010.

23) Пре ма: Је ле на Сур чу ли ја, нав. де ло, стр. 23-25.

24) Пре по ру ку је усво јио Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе, 11. сеп тем бра 1996. го ди не.
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на че ло ауто ном но сти јав ног сер ви са, као „ме диј ског мо де ла ко ји 
је осно ван од јав но сти, фи нан си ран од јав но сти и кон тро ли сан од 
јав но сти“25), и на бра ја ор га ни за ци о на и про грам ска пи та ња – уре-
ђи вач ку не за ви сност и ин сти ту ци о нал ну ауто но ми ју – ко ја сво јим 
за кон ским ак ти ма мо ра ја сно да га ран ту је др жа ва. Ис так ну ти су 
прин ци пи за шти те са мо стал но сти јав ног сер ви са у до ме ну: кон-
цеп ци је и про из вод ње про гра ма, уре ђи вач ке по ли ти ке и ор га ни-
за ци је де лат но сти сер ви са, за по шља ва ња и ру ко во ђе ња осо бљем 
уну тар сер ви са, упра вља ња фи нан сиј ским сред стви ма, пот пи-
си ва ња прав них ака та ко ји се од но се на по сло ва ње сер ви са и за-
сту па ња сер ви са у прав ним по ступ ци ма и пре ма тре ћим ли ци ма. 
Та ко се оства ру је функ ци ја јав ног сер ви са, ко ји је де фи ни сан као 
„ра зно вр сна, плу ра ли стич ка по ну да ин фор ма тив них, обра зов них, 
за бав них и дру гих са др жа ја, ко ја се про из во ди по нај ви шим стан-
дар ди ма ква ли те та и ко ја је на ме ње на свим дру штве ним гру па ма 
и по је дин ци ма без дис кри ми на ци је“.26) Про то кол о си сте му јав ног 
еми то ва ња у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ (Ам стер дам ски про то кол) 
де фи ни ше над ле жно сти Европ ске уни је и др жа ва чла ни ца у овој 
обла сти. Прин ци пи за при ме ну пра ви ла др жав не по мо ћи јав ном 
ра ди о ди фу зном сер ви су у до ме ну фи нан си ра ња на ве де ни су у Ко-
му ни ка ци ји Европ ске ко ми си је из 2001. го ди не. Ре ви ди ра на Ко му-
ни ка ци ја усво је на је 2. ју ла 2009, и она је ви ше фо ку си ра на на од-
го вор ност и ефек тив ну кон тро лу јав ног ра ди о ди фу зног сер ви са на 
на ци о нал ном ни воу, укљу чу ју ћи тран спа рент ну про це ну укуп ног 
ути ца ја јав но фи нан си ра них но вих ме ди ја – ко ји су за ми шље ни да 
де лу ју као јав ни сер вис. У Пре по ру ка ма се тра жи да се си ту а ци ја 
у по гле ду фи нан си ра ња јав ног ра ди о ди фу зног сер ви са мо ра да ље 
раз ја шња ва ти у скла ду са суд ском прак сом европ ских су до ва.

У Пре по ру ка ма о јав ном ра ди о ди фу зном сер ви су из 2004. го-
ди не, Пар ла мен тар на скуп шти на Евро пе на гла ша ва да су услу ге 
јав ног сер ви са обич но из ло же не при ти сци ма од стра не по ли тич-
ких и еко ном ских ин те ре са, кон ку рен ци је ко мер ци јал них ме ди ја, 
фи нан сиј ских те шко ћа и опа сно сти ма од кон цен тра ци је ме ди ја. У 
овом до ку мен ту се кон ста ту је оба ве за јав них ра ди о ди фу зних слу-
жби да ра де не за ви сно од цен та ра еко ном ске и по ли тич ке мо ћи, 
али се на гла ша ва и по тре ба ко ег зи стен ци је јав них и ко мер ци јал них 
ме ди ја ко јом се у ве ли кој ме ри до при но си ино ви ра њу, ди вер си фи-
ка ци ји и по бољ ша њу ква ли те та про гра ма. 

25) Ра де Ве ља нов ски, ЈавниРТВсервисуслужбиграђана, Клио, Бе о град, 2005, стр. 24.

26) Пре по ру ка бр. Р (96) 10 о га ран то ва њу не за ви сно сти јав ног сер ви са ра дио-ди фу зи је.
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С об зи ром на спе ци фич но сти по ло жа ја и за да та ка јав ног 
ра ди о ди фу зног сер ви са, Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро-
пе под сти че др жа ве чла ни це да де фи ни шу од го ва ра ју ће за кон ске, 
ин сти ту ци о нал не и фи нан сиј ске окви ре за функ ци о ни са ње јав ног 
ра ди о ди фу зног сер ви са. У том ци љу је гру па струч ња ка за јав ни 
ме диј ски сер вис у ин фор ма ци о ном дру штву, 2008. го ди не ура ди ла 
из ве штај о то ме ка ко би др жа ва чла ни ца тре ба ло да обез бе ди прав-
не, фи нан сиј ске, тех нич ке и дру ге од го ва ра ју ће усло ве, ка ко би се 
омо гу ћи ло да јав ни ме диј ски сер вис оба вља сво је над ле жно сти. 

Што се ти че ко мер ци јал них ме ди ја, па жња Са ве та Евро пе 
углав ном је усме ре на на са др жај ре гу ла тор не по ли ти ке као и на 
про блем ме диј ске кон цен тра ци је. Од по себ ног зна ча ја је пре по-
ру ка Са ве та Евро пе зе мља ма у тран зи ци ји о спре ча ва њу не до зво-
ље не ме диј ске кон цен тра ци је и ус по ста вља њу тран спа рент но сти 
вла сни штва над ме ди ји ма. Ин си сти ра ње на спре ча ва њу мо но по ла 
др жа ве или по је ди на ца у јав ној сфе ри је пред у слов де мо крат ског 
ре форм ског про це са, јер пре ве ли ка кон цен тра ци ја вла сни штва над 
ме ди ји ма омо гу ћа ва вр ше ње до ми нант ног ути ца ја на јав но мне ње, 
чи ме се не га тив но ути че на ње го во де мо крат ско струк ту ри ра ње. 
У Пре по ру ци се ка же: „При пад ни ци јав но сти тре ба да има ју мо-
гућ ност рав но прав ног и не при стра сног при сту па не ким основ ним 
ин фор ма ци ја ма о ме ди ји ма ка ко би фор ми ра ли ми шље ње о вред-
но сти ко ју тре ба да ти ин фор ма ци ја ма, иде ја ма и ми шље њи ма ко је 
ши ри ме диј“. Хар мо ни за ци ја са европ ском ме диј ском по ли ти ком и 
ре гу ла ти вом зах те ва уво ђе ње ин стру мен та ри ја ко ји ма се обез бе ђу-
је тран спа рент ност вла сни штва над ме ди ји ма, од но сно ме ха ни зам 
упо зна ва ња јав но сти са вла сни ци ма по је ди них ме диј ских ку ћа или 
ве ли чи ном њи хо вог уде ла у вла сни штву, укљу чу ју ћи и сва ли ца 
ко ја су са њи ма по ве за на на на чин да мо гу има ти ути цај на про-
грам ске са др жа је.

Бу ду ћи да је уса гла ша ва ње ре гу ла ти ве оба ве зно – ка ко у 
зе мља ма ко је су пред ња чи ле у ства ра њу стан дар да и прин ци па, 
та ко и у на ци о нал ним за ко но дав стви ма зе ма ља ко је ни су чла ни-
це Европ ске уни је –пред ста вље ни стан дар ди, као и дру ги при па-
да ју ћи за јед нич ком европ ском ре гу ла тор ном окви ру, усво је ни су 
и про пи са ни у ме диј ским прав ним ак ти ма ко ји су до не ти у пе ри-
о ду 2002–2012. го ди не у Ср би ји.Пре вас ход но, на ве де ни стан дар-
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ди угра ђе ни су у За кон о ра дио-ди фу зи ји27), За кон о јав ном ин-
фор ми са њу Ре пу бли ке Ср би је28), За кон о огла ша ва њу29) и За кон о 
елек трон ским ко му ни ка ци ја ма30). Та ко ђе, при пре мљен је и За кон 
о не до зво ље ном об је ди ња ва њу и јав но сти вла сни штва јав них гла-
си ла31), ко ји (исти на) тек тре ба да уђе у скуп штин ску про це ду ру 
из ја шња ва ња и од лу чи ва ња. Оства рен је, да кле, зна ча јан до при-
нос екс пе ра та из ци вил ног сек то ра и вла сти, да се у прав ни и ме-
диј ски си стем Ср би је уне се дух де мо кра ти је и ви со ких европ ских 
стан дар да. Без сум ње, оства ре ни су пр ви пред у сло ви де мо крат ске 
тран сфор ма ци је ме диј ског си сте ма. 

Ме ђу тим, у прак си, пе ри од тран зи ци је ме диј ског си сте ма Ср-
би је ко ји је спро во ђен у по сма тра ном пе ри о ду, ка рак те ри ше спо ро 
и не кон се квент но оства ри ва ње за ко на, чак и ње го во че сто кр ше-
ње. Сто га озби љан пре о крет у ме диј ској сфе ри ни је у пот пу но сти 
оства рен. Прем да је за кон ска ини ци ја ти ва има ла не сум њив до при-
нос де мо кра ти за ци ји ста ња у ме диј ском си сте му Ср би је и ње го вој 
са вре ме ни јој прав ној за сно ва но сти, уоча ва се низ не до ста та ка ко ји 
тран зи ци ју ме диј ског си сте ма Ср би је од ре ђу ју као успо ре ну:

1.Приватизација медија није успела ни ти су пред ви ђе ни 
ме ха ни зми ко ји ма би се га ран то ва ло спро во ђе ње за кон ски про пи-
са них ро ко ва. Др жа ва је не ме диј ским за ко ни ма32) ин тер ве ни са ла у 
ме диј ску сфе ру (чи не ћи кр ше ње За ко на и Уста ва), ко ји ма је омо гу-
ћи ла да мно ги ло кал ни ме ди ји не бу ду при ва ти зо ва ни и да оста ну 
у не ком ви ду др жав ног или вла сни штва ло кал них ор га на вла сти. 

2. Про е вроп ски Закон о медијској концентрацији на пи сан 
2008. го ди не до да нас ни је про це су и ран у Пар ла мен ту, чи ме су 
оста ла не ре гу ли са на пи та ња не до зво ље ног об је ди ња ва ња вла сни-
штва над ме ди ји ма од но сно ме диј ског укруп ња ва ња, а по да ци о 
ме диј ском тр жи шту, уде лу др жа ве и по је ди на ца у вла сни штву ме-
ди ја у Ср би ји – не тран спа рент ни. При том, овај за кон ни је на ве ден 
у се ту за ко на пред ви ђе них за из ме не и до пу не у оба ве зу ју ћем до-
ку мен ту „Стра те ги ја раз во ја си сте ма јав ног ин фор ми са ња у Ре пу-

27) За кон о ра дио-ди фу зи ји, „Сл. гла сник РС“ бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 
85/2006, 86/2006. и 41/2009.

28) За кон о јав ном ин фор ми са њу, „Сл. гла сник РС“ бр. 43/2003, 61/2005. и 71/2009.

29) За кон о огла ша ва њу, „Сл. гла сник РС“ бр. 79/2005.

30) За кон о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/2010.

31) Кра ће се на зи ва За кон о ме диј ској кон цен тра ци ји.

32) За кон о ло кал ној са мо у пра ви (2007), За кон о гра ду Бе о гра ду (2007), За кон о на ци о нал-
ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на (2009).
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бли ци Ср би ји до 2016. го ди не“33), ко ји је Вла да до не ла у сеп тем бру 
2011. 

3. Упр кос чи ње ни ци по твр ђе ној од стра не Устав ног су да Ре-
пу бли ке Ср би је, да је За кон о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма из 
2010. го ди не, не са гла сан са Уста вом РС34), бу ду ћи да кр ши осно-
во људ ско пра во о не по вре ди во сти тај но сти пи са не ко му ни ка ци је 
– ко је је за га ран то ва но и Уни вер зал ном де кла ра ци јом о људ ским 
пра ви ма и Европ ском кон вен ци јом, у по ме ну тој Вла ди ној Ме диј-
ској стра те ги ји ни овај за кон ни је пред ви ђен за из ме не. 

4. Ме диј ска стра те ги ја35) ни је на објек ти ван на чин раз мо три-
ла и пре до чи ла ствар ни учи нак тран зи ци о них по сло ва у обла сти 
ме диј ског си сте ма Ср би је – а ко ји су пред ста вља ли оба ве зу, ка ко 
са ста но ви шта до ма ћег ме диј ског за ко но дав ства, та ко и са ста но ви-
шта са вре ме не европ ске ме диј ске по ли ти ке, ни ти про јек ту је пра-
вац сле де ће фа зе у ре фор ми ме диј ског си сте ма Ср би је и ње го ве 
ре гу ла ти ве, узи ма ју ћи у об зир ак ту ел не при о ри те те европ ске ме-
диј ске по ли ти ке.

У по сма тра ном пе ри о ду за бе ле же ни су и дру ги при ме ри 
кр ше ња Уста ва и за ко на при ли ком спро во ђе ња за ко но дав не про-
це ду ре, у слу ча је ви ма, на при мер, уста но вље ња и из бо ра чла но-
ва Са ве та РРА36), име но ва ња Управ ног од бо ра и ди рек то ра РТС37) 

и дру ги38)). Ко нач но, све вла де фор ми ра не у пе ри о ду 2000–2012. 
го ди не ис по ља ва ле су из ве стан сте пен уз др жа но сти у од но су на 
спро во ђе ње те мељ не и до след не тран сфор ма ци је ме диј ског си сте-
ма у Ср би ји. 

33) Стра те ги ја раз во ја си сте ма ин фор ми са ња до 1916. го ди не,„Слу жбе ни гла сник Ре пу бли-
ке Ср би је“бр. 75/2011.Кра ће се на зи ва Ме диј ска стра те ги ја.

34) Оп шир ни је у Ири на Ми лу ти но вић, „Тај ност елек трон ских ко му ни ка ци ја као иза зов де-
мо крат ској јав но сти“, Збор ник ра до ва са на уч ног ску па „ра дио-ди фу зи ја у Ср би ји – са-
да шњост и бу дућ ност“, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2012.

35) Стра те ги ја раз во ја си сте ма ин фор ми са ња до 1916. го ди не,„Слу жбе ни гла сник Ре пу бли-
ке Ср би је“бр. 75/2011.

36) Оп шир ни је у Сне жа на Ми ли во је вић, „Те ле ви зи ја у тран зи ци ји: од др жав не кон тро ле до 
ди вљег тр жи шта“, ПетгодинатранзицијеуСрбијиII, Со ци јал де мо крат ски клуб – Fri-
e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2006, стр. 279.

37) Исто

38) Оп шир ни је у Ири на Ми лу ти но вић, На ста нак и раз вој ре гу ла ци је ра дио-ди фу зи је у Ср-
би ји, док тор ска ди сер та ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2012. 
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АКТУЕЛНИИМПЕРАТИВИЕВРОПСКЕРЕГУЛАТИВЕ

Ме ђу нај ак ту ел ни јим за да ци ма раз во ја ра ди о ди фу зног спек-
тра у Евро пи је пла ни ра ње и уво ђе ње ди ги тал ног еми то ва ња те-
ле ви зиј ских про гра ма. Спро во ђе ње овог тех но ло шког про јек та 
оба ве зно је јед на ко за раз ви је не и зе мље у тран зи ци ји, на осно-
ву до го во ра у Европ ској уни ји и Са ве ту Евро пе, ко ји је кон кре ти-
зо ван ди рек ти ва ма у ко ји ма је дат пре ци зан опис прав них и тех-
нич ких де та ља за ре гу ла ци ју ове обла сти.39)Пре ла зак с ана лог ног 
на ди ги тал но еми то ва ње ини ци ран је од стра не ЕУ. Пла ни ра но је 
да кроз ди ги та ли за ци ју Ср би ја до би је при ступ на 32 фре квен ци-
је истог ква ли те та као и 8 на ци о нал них фре квен ци ја ко је ко ри сти 
да нас.40) Про це њу је се да вред ност ди ги тал не ди ви ден де из но си 
при бли жно 250 ми ли јар ди евра го ди шње.41) Она пру жа зна ча јан 
до при нос по ве ћа њу кон ку рент но сти и раз во ју но вих сер ви са ко-
ји се уво де. У ци љу по ве ћа ња ди ви ден де и ре гу ли са ња ин фор ма-
ци о ног окру же ња, европ ско пра во је раз ви ло не ко ли ко по ли ти ка, 
од лу ка, ди рек ти ва и пре по ру ка, на ве де них у до ку мен ту Тр жи шно 
ре гу ли са ње, под сти ца ње ин фор ма тич ког дру штва и екс пло а та ци-
ја ко ри сти. Пред ви ђе не су број не ак тив но сти и про гра ми по др шке 
ра ди по ве ћа ња ди ги тал не ди ви ден де у окви ру европ ског обра зо ва-
ња, кул ту ре и умет но сти. У обла сти кул ту ре на ро чи то је ре ле ван-
тан про грам „Ме ди ја 2007“, чи ји је циљ оја ча ње кон ку рент но сти 
европ ске ауди о ви зу ел не ин ду стри је и зах те ва пре ко гра нич ну са-
рад њу у свим зе мља ма ЕУ. За до ма ћу ре гу ла ти ву у обла сти ра дио-
ди фу зи је по себ но су зна чај не им пли ка ци је пре ла ска на ди ги тал но 
еми то ва ње на це ло куп но ме диј ско окру же ње, а по себ но на те ле ви-
зиј ско тр жи ште. 

У до ку мен ту Са ве та ми ни ста ра ЕУ и Са ве та Евро пе: Пре-
по ру ка, Рец (2003) 9, о ме ра ма за про мо ви са ње де мо крат ског и 
дру штве ног до при но са ди ги тал ном еми то ва њу, оце ње но је да ди-
ги тал на тех но ло ги ја отва ра но ве мо гућ но сти али ујед но и ри зи ке 

39) Уво ђе ње ди ги тал не тех но ло ги је еми то ва ња те ле ви зиј ских про гра ма, по ред тех нич ке 
оп ти ми за ци је ко ја се огле да у мо гућ но сти пре но ше ња де сет уме сто јед ног про гра ма, 
уз знат но ква ли тет ни ји тон ски и ви део сиг нал, омо гу ћа ва и фун да мен тал ну про ме ну у 
мо де лу ре цеп ци је те ле ви зиј ских са др жа ја – ко ји та ко зва ном те ле ви зи јом на зах тев сме-
њу је ана лог но пре у зи ма ње са др жа ја кон тро ли са ног про грам ском ше мом.   

40) Комуникација од стране ЕК ка Европском парламенту, Савету, Европском економском и 
социјалном комитету и Комитету регија од  13. 11. 2007 – Потпуна корист од дигиталне 
дивиденде у Европи: заједнички приступ употреби спектра након дигиталног прелаза: 

 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24114_en.htm 30. 4. 2010; није 
објављена у „Службеном гласнику“.

41) Исто



ИринаР.Милутиновић Хармонизацијанационалнихпрописаса...

395

на по љу ко му ни ка ци ја, по себ но у ауди о ви зу ел ном окру же њу, ко је 
ће осе ти ти јед на ко јав ни и при ват ни еми те ри. У ци љу про мо ви-
са ња ме диј ског плу ра ли зма у но вим усло ви ма ди ги тал не ере, Са-
вет Евро пе пред ла же ства ра ње аде кват них прав них и еко ном ских 
усло ва ко ји га ран ту ју ра зно ли кост РТВ сер ви са и јав ни при ступ 
ра зно вр сни јим и ква ли тет ни јим про гра ми ма, укљу чу ју ћи до ступ-
ност пре ко гра нич ним про гра ми ма. 

Уво ђе ње ди ги тал не ра дио-ди фу зи је и пре ста нак ра да ана-
лог не те ле ви зи је у Евро пи, Афри ци и де лу Ази је, до го во ре но је на 
Ре ги о нал ној кон фе рен ци ји о ра дио-ко му ни ка ци ја ма Ме ђу на род не 
уни је за те ле ко му ни ка ци је (ИТУ), ко ја је одр жа на у Же не ви, ју на 
2006. го ди не (ИТУ РРЦ06). На кон фе рен ци ји је до го во ре но да пре-
ла зак с ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње у де фи ни са ним под-
руч ји ма тре ба да бу де за вр ше но до 17. ју на 2015. го ди не, с тим 
што је Пре по ру ком Европ ске ко ми си је, COM (2005) 204, чла ни ца-
ма Европ ске уни је су ге ри са но да пре ки ну ана лог но еми то ва ње и 
пот пу но пре ђу на ди ги тал ну те ле ви зи ју до по чет ка 2012. го ди не. 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је је на сед ни ци од 2. ју ла 2009. при хва ти-
ла европ ске пре по ру ке и пи та ње ди ги та ли за ци је ре гу ли са ла Стра-
те ги јом пре ла ска с ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње про гра ма 
(Стра те ги ја о ди ги та ли за ци ји)42), ко јом је пред ви де ла да пре ла зак 
с ана лог ног на ди ги тал ни зе маљ ски пре нос спро ве де до 4. апри ла 
2012.43) Прем да је усва ја ње на ве де не Стра те ги је оце ње но као по зи-
ти ван ко рак у Из ве шта ју Европ ске ко ми си је за 2009. го ди ну, у сле-
де ћем вла ди ном до ку мен ту – Ме диј ска стра те ги ја, ни су по бро ја ни 
ре зул та ти ко ји су оства ре ни то ком две го ди не од по чет ка при пре ма 
за пре ла зак на ди ги тал но еми то ва ње про гра ма, али је про пу ште на 
и при ли ка да се ука же на но ви крај њи рок спро во ђе ња ди ги та ли за-
ци је у Ср би ји – већ је нео д ре ђе но на ве де но да „Ре пу бли ка Ср би ја 
ра ди на про це су пре ла ска с ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње, у 
окви ру ме ђу на род но при хва ће них ро ко ва“44). 

Го ди не 2010. об ја вље на је оп се жна сту ди ја фи нан си ра на од 
стра не Европ ске уни је45), у ко јој је ана ли зи ра на срп ска ме диј ска 
сце на, а кон крет на ре ше ња упо ре ђи ва на са екви ва лент ним стан-

42) Стра те ги ја пре ла ска с ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње про гра ма, „Слу жбе ни гла сник 
РС“ бр. 52/09.

43) Веб-сајт Ми ни стар ства за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ци о но дру штво: 
 http://www.mtid.gov.rs/di gi ta li za ci ja/di gi ta li za ci ja/pro ces_do no se nja_stra te gi je_za_pre la-

zak_sa_ana log nog_na_di gi tal no_emi to va nje_ra dio_i_te le vi zij skog_pro gra ma_u_re pu bli-
ci_sr bi ji.587.html - 26.4.2010.

44) Ме диј ска стра те ги ја, „Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 75/11, стр. 12.
45) Ме диј ска сту ди ја на срп ском је зи ку, CO WI Con sor ti um, 2010.
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дар ди ма ко ји су при ме ње ни у Аустри ји, Дан ској и Не мач кој. У овој 
сту ди ји је ука за но на кључ не про пи се Европ ске уни је ко ји чи не 
AcquisCommunautaire у ауди о ви зу ел ној обла сти, и ко је Ср би ја, у 
слу ча ју члан ства у ЕУ, мо ра да ис пу ни. Та ко ђе, ука за но је на прин-
ци пе Са ве та Евро пе о ре ле вант ним пи та њи ма из ове обла сти. Сту-
ди ја по себ но са гле да ва под руч ја на ко ји ма би ре гу ла тор на те ла у 
обла сти ра дио-ди фу зи је у Ср би ји у на ред ним го ди на ма тре ба ло да 
раз мо тре но ве ме ре, ка ко би се у пот пу но сти ре гу ла ти ва ра ди о ди-
фу зног си сте ма Ср би је ускла ди ла са пре по ру ка ма Са ве та Евро пе, 
европ ским пра вом и при ме ном стан дар да ЕУ. У том сми слу, иден-
ти фи ко ва но је шест те ма:

Заштитамалолетника.Ди рек ти ва о ауди о ви зу ел ним ме диј-
ским сер ви си ма (АВМС) са др жи кон крет не од ред бе о за шти ти ма-
ло лет ни ка. Од Ср би је се оче ку је да у ра ди о ди фу зни ре гу ла тор ни 
си стем укљу чи ове од ред бе, узи ма ју ћи у об зир раз ли чи то сти ли-
не ар них и не ли не ар них про гра ма. Ка да се ра ди о ли не ар ном (кла-
сич ном те ле ви зиј ском) пре но су, зах те ва се за бра на про гра ма ко ји 
„мо гу озбиљ но да угро зе“ раз вој ма ло лет ни ка (нпр. пор но гра фи ја 
или на си ље); ре стрик ци ја про гра ма ко ји су по тен ци јал но штет ни 
за ма ло лет ни ке, на на чин да се пре но се у вре ме ну ка да је ма ло ве-
ро ват но да ће их ма ло лет ни ци гле да ти од но сно из бо ром вре ме на 
еми то ва ња, или ме ра ма тех нич ке кон тро ле (нпр. ши фри ра њем – 
крип то гра мом, или прет ход ним звуч ним упо зо ре њем, и то ме слич-
но). Ка да су у пи та њу не ли не ар ни про гра ми, не по сто је огра ни че-
ња за про гра ме ко ји би мо гли би ти са мо „штет ни“, већ су про гра ми 
за ко је се оце ни да „мо гу озбиљ но да угро зе“ раз вој ма ло лет ни ка 
до зво ље ни услу га ма на зах тев, с тим што они мо гу би ти до ступ ни 
са мо ко ри шће њем ПИН ко до ва или дру гим, сло же ни јим си сте ми-
ма ве ри фи ка ци је го ди на ста ро сти ко ри сни ка.46)

Медијскаписменост.У Ди рек ти ви АВМС Европ ска ко ми си-
ја је из да ла Пре по ру ку 2009/625/ЕК за ме диј ску пи сме ност у ди ги-
тал ном окру же њу, за кон ку рент ни ју и са др жај ни ју ауди о ви зу ел ну 
де лат ност за ин клу зив но дру штво. У Пре по ру ци се на во ди да је 
њен циљ „по ве ћа ње ме диј ске пи сме но сти у ди ги тал ном окру же њу, 
ка ко би се по сти гла кон ку рент ни ја еко но ми ја за сно ва на на зна њу и 
до при нос што обра зо ва ни јем ин фор ма ци о ном дру штву“47). Пре ма 
овом до ку мен ту, од Ср би је се оче ку је да у на ред ном пе ри о ду, у што 
је мо гу ће ве ћој ме ри, део ре гу ла ти ве ко ји се од но си на ди ги тал не 
ме ди је ускла ди са зах те ви ма: про мо ви са ња и фи нан си ра ња ис тра-
жи ва ња, сту ди ја и про је ка та ко ји по кри ва ју раз ли чи те аспек те и 

46) Медијска студија на српском језику, COWIConsortium, 2010, стр. 7.

47) Ме диј ска сту ди ја на срп ском је зи ку, CO WI Con sor ti um, 2010, стр. 8.
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ди мен зи је ме диј ског обра зо ва ња у ди ги тал ном окру же њу; ор га ни-
зо ва ња де ба та на кон фе рен ци ја ма и јав ним до га ђа ји ма ко ји се од-
но се на укљу чи ва ње ме ди ја у обра зо ва ње; спро во ђе ња на ци о нал не 
кам па ње за ја ча ње дру штве не све сти о кул тур ном на сле ђу, као и 
све сти о ри зи ци ма ко ји се ја вља ју при об ра ди лич них по да та ка пу-
тем ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них мре жа; во ђе ња кам па ња за 
по ди за ње све сти о тех ни ка ма ко је се ко ри сте у свр ху ко мер ци јал не 
ко му ни ка ци је (пла сман про из во да и он лајн огла ша ва ње); одр жа ва-
ња ин фор ма ци о них се ми на ра о кре а тив ној еко но ми ји и аутор ским 
пра ви ма. 

Финансирањејавногсервисаидржавнапомоћ.У до ку мен ту 
Ко му ни ка ци ја ЕК о при ме ни пра ви ла др жав не по мо ћи за јав ни ра-
ди о ди фу зни сер вис, из 2001. го ди не, и ре ви ди ра ној Ко му ни ка ци ји 
ЕК из 2009, на ве де ни су зах те ви Европ ске ко ми си је о пре и спи ти-
ва њу од го вор но сти и спро во ђе њу ефи ка сне кон тро ле јав но фи нан-
си ра них ме диј ских услу га на на ци о нал ном ни воу. Тран спа рент-
на про це на под ра зу ме ва: пра во вре ме ни пре глед зна чај них но вих 
услу га по кре ну тих од стра не јав них ра ди о ди фу зних сер ви са, тр-
жи шно урав но те жа ва ње ути ца ја та квих но вих услу га, об ја шње ња 
у ве зи са укљу чи ва њем пла ће них услу га у окви ру јав ног сер ви са; 
ефи ка сни ју кон тро лу прет пла ћи ва ња и по бољ ша ње кон тро ле ми-
си је јав ног сер ви са на на ци о нал ном ни воу.48)

Регулисањефреквентногспектра.Пре ма Ди рек ти ви о окви-
ру и овла шће њи ма у елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, рас по де ла и 
упра вља ње ра ди о фре квент ним спек тром у Европ ској уни ји ре гу-
ли ше се од стра не на ци о нал них ад ми ни стра ци ја, од но сно оста је 
пр вен стве но у над ле жно сти др жа ва чла ни ца. Пре ма ре ви ди ра ној 
Оквир ној ди рек ти ви, Европ ска ко ми си ја мо же да пред ла же за ко не 
Европ ском пар ла мен ту49) и Са ве ту Евро пе за ус по ста вља ње ду го-
роч них Про гра ма по ли ти ке ра дио-спек тра (ППРС). 

Ауторскоправо.Пи та ња ко ор ди на ци је од ре ђе них пра ви ла у 
ве зи с аутор ским пра ви ма и пра ви ма срод ним аутор ским пра ви ма 
ко ја се при ме њу ју на са те лит ско еми то ва ње и ка блов ско ре е ми то-
ва ње, ре гу ли са на су Ди рек ти вом Са ве та Евро пе број 93/83/ЕЕЦ из 
1993. го ди не. Ди рек ти вом о за шти ти аутор ских пра ва ре гу ли са ни 
су од но си но си о ца пра ва из ме ђу из во ђа ча, про из во ђа ча и ауто ра 
од ре ђе ног ауди о ви зу ел ног за пи са, у до ме ну са те лит ског еми то ва-

48) Ме диј ска сту ди ја на срп ском је зи ку, CO WI Con sor ti um, 2010, стр. 8-9.

49) О за ко но дав ним над ле жно сти ма Европ ског пар ла мен та ви де ти: 
 Сло бо дан Зе че вић, „Ево лу ци ја над ле жно сти Европ ског пар ла мен та“, Српскаполитич-

камисао, бр. 4/2011, год. XVI II, св.34, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 
176-183.
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ња аутор ског де ла и ка блов ског ре е ми то ва ња еми си ја. Др жа ве чла-
ни це ЕУ мо гу ус по ста ви ти и до дат не ме ре за шти те, по ред оних 
ко је су на ве де не у Ди рек ти ви. 

СаветЕвропе.Стан дар ди Са ве та Евро пе у обла сти ме ди ја 
екс пли ци ра ни су у Пре по ру ка ма Пар ла мен тар не скуп шти не и Де-
кла ра ци ји Са ве та ми ни ста ра ЕУ. Као глав не иза зо ве ра ди о ди фу зне 
ре гу ла ти ве у на ред ном пе ри о ду, Са вет Евро пе је иден ти фи ко вао: 
од бра ну и одр жа ва ње сво јих основ них прин ци па у но вим сре ди-
на ма, и про мо ви са ње сло бо де из ра жа ва ња у сло же ним усло ви ма 
но вих ко му ни ка ци о них услу га. Ин сти ту ци ја над ле жна за на ве де-
не по сло ве је Над зор ни ко ми тет за ме ди је и но ве ко му ни ка ци о не 
услу ге, а нај ва жни ји прав ни ин стру мен ти про мо ви са ни од стра не 
Са ве та Евро пе опи са ни су Европ ској кон вен ци ји о пре ко гра нич ној 
те ле ви зи ји (ЕЦТТ). 

***
Те жња за та квим ста ту сом ме ди ја ко јим би се оства ри ла ми-

си ја ме ди ја као „че твр те вла сти“ или „чу ва ра ка пи ја“ си сте ма, у 
дру штви ма са вре ме них де мо кра ти ја ин тер пре ти ра се кроз оства ре-
ње не ко ли ко прет по став ки: до сти за ње иде а ла сло бод ног про то ка 
ин фор ма ци ја, ми шље ња и ста во ва; ме диј ски плу ра ли зам и сло бод-
но ме диј ско тр жи ште; дис тан ци ра ње це ло куп ног ме диј ског си сте-
ма од ути ца ја цен та ра мо ћи, ка ко др жа ве, та ко и круп ног ка пи та-
ла, би зни са, вој но стра те шких и дру гих ин те ре са. Са нор ма тив ном 
афир ма ци јом ових зах те ва у ве ћи ни зе ма ља у тран зи ци ји – та ко и 
у Ср би ји, от по че ле су про ме не на пу ту тран сфор ма ци је и де мо кра-
ти за ци је ме диј ског си сте ма. 

Ме ђу тим, са ста но ви шта озбиљ ног пре о кре та у ме диј ској 
прак си ко ји зах те ва при ме ну но во у ста но вље них про пи са, у Ср би ји 
су оства ре ни ре зул та ти ис под ни воа оче ки ва ња ко ја је де мо крат ска 
јав ност има ла од де мо крат ских про ме на. Исти на, и број ни при ме-
ри дру гих зе ма ља у тран зи ци ји по ка зу ју да овај пе ри од ка рак те-
ри ше спо ро и не кон се квент но оства ри ва ње за ко на, чак и ње го во 
че сто кр ше ње. То, на рав но, не осло ба ђа од го вор но сти вла да ју ће 
ели те и ин сти ту ци је др жа ве за чи ње ње или не чи ње ње.

У це ли ни по сма тра но, до са да шња при ме на ме диј ских за ко-
на от кри ва тен ден ци је спре ча ва ња ко ре ни тих про ме на у си сте му 
ра дио-ди фу зи је. Прем да су но ви за ко ни пре ки ну ли ли ни ју уру ша-
ва ња ме диј ског за ко но дав ства, у тран зи ци о ној Ср би ји у по сма тра-
ном пе ри о ду ни је по ка за но до вољ но по ли тич ке во ље да се раз вла-
сте вла да ју ће струк ту ре у обла сти ра дио-ди фу зи је, од но сно да је 
про ду жен ути цај вла сти на ме ди је од ло кал ног до ни воа др жа ве.
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Summary
This pa per pre sents a Euro pean re gu la tory fra me work for the 

bro ad ca sting sec tor, which in clu des a num ber of in ter na ti o nal do cu-
ments in which the con sen sus of mem ber sta tes of the Co un cil of Euro-
pe and the Euro pean Union has been ac hi e ved. The stan dards known 
as Europeanpractice or Europeanstandards are gi ven in the form of 
di rec ti ves and re com men da ti ons and pro vi de a uni que and man da tory 
re gu la tory fra me work for the de ve lop ment of the me dia in all co un tri-
es of in te gra ted Euro pe. The aim of this pa per is to exa mi ne the de gree 
of har mo ni za tion bet we en the re qu i re ments of the Euro pean re gu la tory 
fra me work works and ac hi e ve ments of the lo cal me dia re gu la ti ons and 
the ir im ple men ta tion.

By applying com pa ra ti ve, de scrip ti ve met hods and the the o re ti-
cal analysis of le gal do cu ments that are the so ur ce of ma te rial for this 
study, we con clu de that the har mo ni za tion of do me stic le gi sla tion with 
Euro pean stan dards in this area has sig ni fi cantly been ac hi e ved in the 
le gi sla ti ve acts adop ted in the Re pu blic of Ser bia du ring the pe riod bet-
we en 2000 and 2012. Due to the po si ti ve exam ples of har mo ni za tion 
the pre con di ti ons for de moc ra tic tran sfor ma tion of the me dia system 
of Ser bia as a who le ha ve been ac hi e ved. Ho we ver, from the po int of 
vi ew of the im ple men ta tion of the set pro vi si ons in prac ti ce, the ob ser-
ved pe riod is cha rac te ri zed by bre ach of the law, the Con sti tu tion of 
the Re pu blic of Ser bia, as well as the bin ding in ter na ti o nal do cu ments, 
de mon stra ting the lack of po li ti cal will to im ple ment con si stently and 
com pre hen si vely the re form of the me dia system in Ser bia. The re cent 
de ve lop ment chal len ges of bro ad ca sting re qu i re mo re de ci si ve, con si-
stent and tho ro ugh har mo ni za tion of do me stic re gu la tory prac ti ce with 
the Euro pean me dia re gu la tory fra me work.
Keywords: bro ad ca sting, re gu la tion, the Euro pean re gu la tory fra me work, the 

Re pu blic of Ser bia
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Resume
The Euro pean re gu la tory fra me work for bro ad ca sting in vol ves 

a num ber of in ter na ti o nal do cu ments in which a con sen sus among the 
mem ber sta tes of the Co un cil of Euro pe and the Euro pean Union has 
been ac hi e ved. The stan dards known as the Europeanpractice or Euro-
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peanstandards in the fi eld of bro ad ca sting re af firm the hig hest va lu-
es   known in de moc ra tic co un tri es of the Euro pean tra di tion. They are 
ex pres sed in the form of di rec ti ves and re com men da ti ons and pro vi de 
a uni que and man da tory re gu la tory fra me work for the me dia de ve lop-
ment in all co un tri es of in te gra ted Euro pe. 

The co re va lu es   pro mo ted by the Euro pean re gu la tory fra me work 
for the bro ad ca sting sec tor are fo un ded by the pro vi si ons of in ter na ti o-
nal do cu ments: the Uni ver sal Dec la ra tion of Hu man Rights (1948) and 
the Con ven tion for the Pro tec tion of Hu man Rights and Fun da men tal 
Fre e doms (1950), the es sen ce of which is to gu a ran tee the fre e dom of 
opi nion and ex pres si on, in clu ding the right to re ce i ve in for ma tion thro-
ugh any me dia, in clu ding the right that no sho uld be  ha ras sed be ca u se 
of the ir opi nion, as well as the right to se ek, re ce i ve and im part in for-
ma tion and ide as thro ugh any me dia and re gar dless of  bor ders, with the 
pos si ble re stric ti ons ari sing from the du ti es and re spon si bi li ti es ne ces-
sary in a de moc ra tic so ci ety and pre ci sely de fi ned by law.

At the be gin ning of the 2000s, the Re pu blic of Ser bia met with 
the tasks of in sti tu ti o nal tran sfor ma tion of the me dia system in tran-
si tion, which are in clu ded in the adop tion and im ple men ta tion of the 
fol lo wing Euro pean re gu la tory stan dards in the do me stic le gal fra me-
work: the me dia li be ra tion from the in flu en ce of po wer, as well as ot her 
po li ti cal agents, fi nan cial and ot her cen ters of po wer; the im ple men ta-
tion of the ow ner ship tran sfor ma tion of me dia and the in tro duc tion of 
me dia mar ket, i.e. the dual mo del of me dia ow ner ship; the abo li tion 
of the mo no poly of po wer over me dia and the abo li tion of the mo no-
poly of cer tain me dia by the im ple men ta tion of the tran sfor ma tion of 
sta te ra dio and te le vi sion me dia in to the mo del of pu blic bro ad ca sting, 
which is left to me dia pro fes si o nals who se work is su per vi sed by pu blic 
- ci vi lian con trol; the in tro duc tion of in de pen dent re gu la tory bo di es, 
to which the aut ho rity for al lo ca tion of  bro ad ca sting li cen ses and the 
su per vi sion of bro ad ca sting fa ci li ti es is tran sfer red from go vern men tal 
in sti tu ti ons to the ci vil sec tor, in ac cor dan ce with le gal re qu i re ments 
and the pu blic in te rest, in a tran spa rent way - thro ugh pu blic ten ders; 
the im ple men ta tion of me dia plu ra lism and di ver si fi ca tion of pro gram 
con tent; the pre ven tion of il le gal me dia con cen tra tion and esta blis hing 
of  tran spa rent me dia ow ner ship; the in tro duc tion of di gi tal bro ad ca-
sting of te le vi sion pro grams.

In the pe riod from 2000 un til 2012  the har mo ni za tion of do me-
stic le gi sla tion with Euro pean stan dards has been ap plied con si de rably 
in le gi sla tion such as the Law on Bro ad ca sting (2002), the Law on Pu-
blic In for ma tion (2003), the Law on Adver ti sing (2005) The Stra tegy 
of tran si tion from ana lo gue to di gi tal bro ad ca sting (The Stra tegy on 
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Di gi ti za tion) in 2009. The new laws ha ve been pas sed that ha ve bro ught 
the spi rit of de moc racy and high Euro pean stan dards in to the me dia 
and le gal system of Ser bia. In this pro cess ef forts of ex perts from the 
ci vil so ci ety and go vern ment are evi dent, as a re sult of which the first 
pre re qu i si tes of tran si ti o nal me dia system tran sfor ma tion ha ve been ac-
hi e ved. 

Har mo ni za tion of re gu la ti ons is man da tory, both in the co un tri es 
le a ders in the cre a tion of stan dards and prin ci ples, and the na ti o nal le gi-
sla tion of the co un tri es that are not mem bers of the Co un cil of Euro pe. 
Ho we ver, from the po int of vi ew of the im ple men ta tion of the set pro-
vi si ons in prac ti ce, the ob ser ved pe riod is cha rac te ri zed by bre ac hing of 
the law, the Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia, as well as bin ding 
in ter na ti o nal do cu ments, de mon stra ting thus the lack of po li ti cal will to 
im ple ment the re form of the me dia system in Ser bia con si stently and 
com pre hen si vely.  An im por tant tur no ver in the sphe re of me dia has 
not been fully re a li zed. The most re cent chal len ges of the bro ad ca sting 
de ve lop ment in Ser bia re qu i re a mo re con si stent and tho ro ugh har mo-
ni za tion of do me stic re gu la tory prac ti ce with the Euro pean me dia re gu-
la tory fra me work.

In the fol lo wing years the re gu la tory bo di es in the bro ad ca sting 
sphe re in Ser bia sho uld con si der new me a su res in or der to fully bring 
the re gu la ti ons of the bro ad ca sting system of Ser bia in to li ne with the 
Co un cil of Euro pe re com men da ti ons, Euro pean law and the im ple men-
ta tion of the EU stan dards. In do cu ment TheMediaStudy in Ser bian 
(2010), the Co un cil of Euro pe po ints to the key pro vi si ons in audi o-
vi sual do main. The six the mes ha ve been iden ti fied re pre sen ting the 
bac kbo ne of the fu tu re chal len ges for the bro ad ca sting re gu la tion: the 
pro tec tion of mi nors, me dia li te racy, the fun ding of pu blic ser vi ce bro-
ad ca sting and sta te aid ru les, re gu la tion of fre qu ency bands, and copy-
right.

* Овај рад је примљен 15. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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