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САВРЕМЕНИТРЕНДОВИ
УРАЗВОЈУИКОНЗУМАЦИЈИМЕДИЈА

Kо му ни ка ци ја пред ста вља јед ну од основ них људ ских по тре-
ба, јер је оп ста нак сва ког по је дин ца мо гућ са мо у за јед ни ци 

с дру гим љу ди ма. Та ко је ко му ни ка ци ја основ сва ке за јед ни це и 
пред ста вља уни вер зал ни фе но мен. Са вре ме но до ба још ви ше на-
гла ша ва ову ка рак те ри сти ку љу ди, па је сто га и уло га ме ди ја све 
зна чај ни ја. Нај оп шти је, уло га ме ди ја је пре вас ход но да пре не се са-
др жај одређене вр сте – би ло да су то ин фор ма ци је, за ба ва, или ре-
кла ма. Ма сов не ме ди је ка рак те ри ше до мет са др жа ја ко је пре но си, 
до ве ли ког бро ја љу ди. Та ко ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци ја по ста је 
до ступ на ве ли ком бро ју љу ди..

Не сум њи во да ме ди ји об ли ку ју са вре ме ни свет и усме ра ва ју 
пра вац ње го вог раз во ја. Да на шњи свет ка рак те ри ше не ве ро ват но 
ди на ми чан раз вој раз ли чи тих об ли ка ме ди ја. Ме ди ји ути чу на све 
аспек те жи во та, не са мо на ста во ве чла но ва дру штва, њи хо во по-
на ша ње, и кул ту ру. Као ин те грал ни део са вре ме не кул ту ре, ути чу 
на јав не ин сти ту ци је, про из вод њу, здра вље на ци је, и го то во све те-
ме ко је се ти чу жи во та у јед ном дру штву. Та је ве за не рас ки ди ва 
и уза јам на, и ка ко се раз ви ја ју ме ди ји и њи хо ви са др жа ји и но ве 
тех но ло ги је, та ко се раз ви ја и дру штво и кул ту ра. Раз во јем дру-
штва, ме ди ји се да ље раз ви ја ју. Ка да се по ја ви не ки но ви об лик 
ко му ни ка ци је, по сто ји тен ден ци ја да он ути че на ква ли тет жи во та 
сва ког по је дин ца у дру штву. Да би за ин те ре со ва ли публику, но ви 
об ли ци ме ди ја мо ра ју да се раз ли ку ју од већ по сто је ћих, а за тим да 
се на мет ну са ди стинк тив ним пред но сти ма.

Ме ди ји су да нас све број ни ји, вре ме на је све ма ње, па жња гле-
да ла ца, слу ша ла ца је све сла би ја, а ко ли чи на ин фор ма ци ја је све 
ве ћа. Ви ше од 60% буд ног вре ме на сва ког да на чо век про во ди при-
ма ју ћи раз ли чи те ин фор ма ци је. У јед ном бро ју би ло ко јих днев них 
но ви на, да нас има ви ше ин фор ма ци ја не го што су љу ди ра ни је мо-
гли да при ку пе у то ку це лог свог жи во та. Сва ког да на лан си ра се 
око 10.000 но вих роб них мар ки, сва ко га ми ну та по ста вља се је дан 
но ви сајт. Сва ке го ди не из да се и ди стри бу и ра ви ше од 13 ми ли-
јар ди ка та ло га ко ји пред ста вља ју или пре по ру чу ју про из во де од-
ре ђе не вр сте. Ко му ни ка ци ја је са да у сва ком тре нут ку мо гу ћа са 
нај у да ље ни јим осо ба ма на дру гом кра ју све та. За по след њих не ко-
ли ко го ди на ство ре но је то ли ко ин фор ма ци ја, ко ли ко и у про те клих 
не ко ли ко ве ко ва. И то ни је и не ће би ти крај. Те ле ко му ни ка ци је се 
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и да ље му ње ви то раз ви ја ју, нај пре с аспек та бр зи не и до ступ но сти. 
Сто га се сте пен на прет ка не ког дру штва као и сте пен ње го ве де мо-
кра тич но сти и сло бо де, про це њу је из ме ђу оста лог пре ко раз во ја 
но вих тех но ло ги ја, као и пре ко до ступ но сти раз ли чи тих ин фор ма-
ци ја и раз ви је но сти ме ди ја. При ку пља ње и ши ре ње ин фор ма ци ја, 
ко му ни ци ра ње је по ста ло осно ва сва ко днев ног жи во та! Без ко му-
ни ка ци је не ма успе ха, не ма кон та ка та, не ма ни зна ња. 

По себ но у по след њим де це ни ја ма, ме ди ји се тран сфор ми шу, и 
њих ка рак те ри ше не са мо ве ћи број ме ди ја уну тар кла сич но де фи-
ни са них ме ди ја, не го се усло жња ва и број ал тер на тив них ме ди ја. 
У по след њим го ди на ма то је на пре Ин тер нет. Тра ди ци о нал ни ма-
сов ни ме ди ји као што су ТВ, ра дио и штам па ни су ви ше ефи ка сни 
у ме ри у ко јој су би ли, и не мо гу да за до во ље по тре бу за пра во вре-
ме ном и кон ти ну и ра ном ин фор ма ци јом, ко ја је нео п ход на са вре ме-
ном чо ве ку у сва ком тре нут ку. Сто га се отво рио про стор за раз вој 
дру гих, са вре ме ни јих об ли ка ме ди ја пре све га ин тер не та, ко ји мо-
гу да обез бе де ин фор ма ци ју у сва ком тре нут ку и у сва кој си ту а ци-
ји (пре ко мо бил них те ле фо на). Раз вој ин тер не та у нај ве ћој ме ри 
ути че на сма ње ње кон зу ма ци је штам пе, али и ра ди ја и те ле ви зи-
је. Ис тра жи ва ња у све ту су по ка за ла да осо бе од 14 до 35 го ди на 
све ви ше вре ме на про во де ис пред ком пју те ра ко ри сте ћи ин тер нет. 
Пред ност ин тер не та у од но су на ТВ је нај пре у ин тер ак тив но сти, 
ко ја је у су прот но сти од па сив ног се де ња ис пред те ле ви зо ра или 
спо рог чи та ња штам пе. Кон зу ма ци ја штам пе као ме ди ја је такође 
у па ду (Fischoff, 2005), јер је ин тер нет да ле ко бр жи и ефи ка сни ји 
– спрем ни је пра ти иза зо ве са вре ме не ци ви ли за ци је. Та ко је чи та-
ност днев них но ви на у Аме ри ци па ла од 70% 1979., на 50% 2000. 
го ди не, а то ком го ди на и да ље на ста вља да па да. Ин тер нет иако ре-
ла тив но нов об лик ма сов не ко му ни ка ци је, не пре кид но је у про це-
су про ме не. Но ви об ли ци ко му ни ка ци је су „social networking“ и „ 
on-line games“, по себ но по пу лар не код мла ђе по пу ла ци је. Оно што 
ка рак те ри ше но ве игре пре ко ин тер не та је сте да ни су спе ци фич но 
ве за не са мо за јед ну осо бу, већ их де фи ни ше ко му ни ка ци ја и ин-
тер ак ци ја из ме ђу ви ше љу ди (Pierce, 2006; Pierce, 2007; Sjoberg, 
2007). Со ци јал не мре же (SNS - social networking sites) је фе но мен 
ко ји је из не на да на стао, го то во „пре ко но ћи“ и ко ји је очи глед но 
атрак ти ван ми ли о ни ма мла дих љу ди ши ром све та. Тре нут но има 
ви ше од 60 ми ли о на ко ри сни ка у све ту, а прет по ста вља се да 10 
ми ли о на ко ри сни ка има ма ње од 17 го ди на. 
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РАЗЛИЧИТЕОБЛАСТИДОСАДАШЊИХИСТРАЖИВАЊА

За јед но сло бод но и де мо крат ско дру штво од су штин ске је ва-
жно сти да има раз ви је не ме ди је, као и да је са мо дру штво ме диј ски 
пи сме но. То зна чи да пу бли ка по зна је на чин на ко ји ме ди ји мо гу 
ути ца ти на њу (емо тив но, ког ни тив но, по на шај но), али и ка ко се 
од тог ути ца ја мо же ефи ка сно бра ни ти. Са мо раз у ме ва њем ути ца ја 
ма сов них ме ди ја на наш жи вот, мо же мо да се но си мо са иза зо ви ма 
ко је нам са вре ме но дру штву на ме ће, а та ко ђе мо же мо да ме ња мо 
ме ди је од но сно учи ни мо да нам они слу же, пре не го да нас кон тро-
ли шу. Сто га су ме ди ји пред мет про у ча ва ња мно гих на уч них ди-
сци пли на. Ис тра жи ва ња ме ди ја, њи хо вог по зи тив ног и не га тив ног 
ути ца ја на по је дин ца и дру штво су ва жни за раз вој са мих ме ди ја. 
Број ни је су сту ди је ко је ука зу ју на не га тив не ефек те ма сов них ме-
ди ја. Ипак, као што је на ве де но, не сме ју се за по ста ви ти ни по зи-
тив ни аспек ти раз во ја ме ди ја као и њи хов до при нос за дру штво. 
Ис тра жи ва ња не га тив ног ути ца ја пре ве ли ког гле да ња ТВ пре све га 
се ис тра жи вао у раз вој ној де чи јој пси хо ло ги ји (Murphy, 2007), али 
и у мно гим дру гим обла сти ма. Утврђено је да уко ли ко се ТВ пре ду-
го гле да, до ла зи до сма ње ња раз во ја вер бал них спо соб но сти (Fis-
choff, 2005). Ипак, по сто је и по зи тив не вред но сти и ве шти не ко је 
те ле ви зи ја раз ви ја. Та ко се те ле ви зи ја и фил мо ви мо гу ко ри сти ти 
у те ра пе ут ске или мо ти ви шу ће свр хе. Та ко ђе, до са да шње ана ли зе 
по ка зу ју да је ТВ из у зет но ефи ка сна за ани ми ра ње чи та вог дру-
штва ка не ким ва жним дру штве ним те ма ма: еко ло шко за га ђе ње, 
АИДС-ХИВ, кон тро ла ра ђа ња, штет на деј ства дро ге и ал ко хо ла, 
ма ло лет на де ли квен ци ја. Ис ку ство је по ка за ло да је за ак ти ви ра ње 
чи та вог дру штва за не ке зна чај не те ме, те ле ви зи ја нај е фи ка сни-
ја. На рав но не тре ба сма тра ти те ле ви зи ју ап со лут но све мо гу ћом у 
кре и ра њу ста во ва гра ђан ског дру штва. Не ке сту ди је ука зу ју да се 
ли ми ти ра на, не пот пу на ин фор ма ци ја о не ком по ли тич ком кан ди-
да ту, про це њу је и ева лу и ра у од но су на по ли тич ку опре де ље ност 
(Mendez, 2007), а не да се при хва та без ре зер ве. 

У обла сти пси хо ло ги је ме ди ја ис пи ту је се ве за пси хо ло шких 
осо би на лич но сти на кон зу ми ра ње од ре ђе них ме ди ја (Huh, 2008). 
На и ме фре квент ност ко ри шће ња од ре ђе них ме ди ја се мо же по ве-
за ти са ка рак те ри сти ка ма лич но сти ко је ути чу на пер цеп ци ју ме-
ди ја. Ко ри шће ње за ви си од то га ка ко се пер ци пи ра ју атри бу ти ме-
ди ја, пре све га: јед но став ност ме ди ја, ко ри сност и ин те рес. Да кле, 
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пер цеп ци ја на ве де не три гру пе атри бу та мо же ути ца ти на сте пен 
ко ри шће ња од ре ђе них ме ди ја. 

По сто је сту ди је ко је ис пи ту ју фе но мен со ци јал них мре жа, 
и ко је се ба ве ра зним те ма ма, од ко јих ће мо по ме ну ти са мо не-
ке (Pierce, 2006): по ста вља ње сек су ал них са др жа ја на про фи ле и 
свест да по сто је ри зи ци у ве зи са та квим по на ша њем; по сто ја ње 
кон тро ле од стра не ро ди те ља; мо ти ва ци ји за ко ри шће ње со ци јал-
них мре жа (фак тор ска ана ли за је по ка за ла да по сто је 5 мо ти ва ци-
о них фак то ра – за ба ва, ин тер ак ци ја, дру же ње, бу ђе ње, при ти сак 
вр шња ка;)

МОТИВИПУБЛИКЕИКАКОИХЗАДОВОЉИТИ

Па ра лел но са раз во јем ме ди ја раз ви ја ју се и усло жња ва ју и по-
тре бе пу бли ке. Пу бли ка се не мо же ви ше де фи ни са ти са мо основ-
ним со ци о де мо граф ским карактеристикама, већ се ње не на ви ке, 
оче ки ва ња и зах те ви мо ра ју сег мен ти ра ти по нај ра зли чи ти јим ка-
рак те ри сти ка ма. Иако се ме диј ска по ну да све ви ше усло жња ва, не 
ме ња се дра ма тич но про сеч на кон зу ма ци ја по је ди них ме ди ја, па је 
све те же за до во љи ти или при до би ти гле да о ца, слу ша о ца... Пре се 
мо же ре ћи да се уну тар по сто је ће пу бли ке раз ви ја ју пре фе рен ци је 
ка раз ли чи тим ме ди ји ма. Про у ча ва ње и по зна ва ње пу бли ке од не-
про це њи вог је зна ча ја за раз вој ме ди ја, али и дру штва. 

Те ле ви зи ја ма, ра ди ју и штам пи је основ но ме ри ло успе ха и 
по сло ва ња, из ме ре ни реј тинг. Да би се по сти гла што ве ћа гле да-
ност ТВ про гра ми по не кад не пра те оп ште при хва ће не со ци јал не 
и дру штве не вред но сти. Ипак, од го вор ност ни је са мо на те ле ви-
зиј ском еми те ру, не го на свим ак те ри ма овог од но са, ка ко на те ле-
ви зи ја ма ко је при ла го ђа ва ју про грам пу бли ци, та ко и на пу бли ци 
ко ја би тре ба ло да кре и ра кри тич ки осврт на ме диј ско тр жи ште. 
При ли ком ана ли зе ме ди ја мо ра се ме ђу тим, по зна ва ти и ло ги ка и 
при ро да са мих ме ди ја и на чи на њи хо вог функ ци о ни са ња. Ве ћи-
на ме ди ја у свом уре ђи вач ком про гра му по ку ша ва да ба лан си ра 
између по жељ них дру штве них вред но сти и за ба ве, што ни је ни ма-
ло лак по сао. 

За што је те ле ви зи ја то ли ко по пу лар на? У јед ној сту ди ји у 
Швед ској от кри ве но је да се за гле да ње те ле ви зи је ве зу ју сле де ће 
ка рак те ри сти ке: осе ћа ње сре ће, ини ци ја ти ве, ре лак са ци је, бли зи не 
ци ља, ла ко ће (Sjoberg, 2007). Та ко ђе, ве зу је се ни зак ни во кон цен-
тра ци је, не га тив них емо ци ја, ак ти ва ци је и при су ства дру гих. По-
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сто је не ке сту ди је ко је по ве зу ју гле да ње те ле ви зи је са кон зу ма ци-
јом ал ко хо ла. Те ле ви зи ја као из вор ин фор ма ци ја по себ но по ста је 
до ми нан та у кри зним си ту а ци ја ма. У Аме ри ци у кри зним си ту а-
ци ја ма 54% по пу ла ци је на во ди ТВ као глав ни из вор ин фор ми са ња 
(Fischoff, 2004). Мо жда су ово са мо не ки од раз ло га до ми на ци је 
те ле ви зи је као ме ди ја. Да кле, основ ни мо ти ви за ко ри шће ње ме ди-
ја су: ин фор ми са ње и за ба ва. Ипак су де ћи по са др жа ју по сто је ћих 
ме ди ја, за ба ва је ва жни ја од ин фор ми са ња (упр кос оп штем на по ру, 
и да има пре ва гу на егом). 

НАВИКЕИНЕКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ
ПУБЛИКЕУСРБИЈИ

Иако се мо же го во ри ти о гло бал ном гле да о цу, чи та о цу или 
слу ша о цу (по сто је уни вер зал ни трен до ви), не ке спе ци фич но сти 
срп ског кон зу мен та и ме диј ског тр жи шта ипак по сто је. 

Ме диј ска сце на у Ср би ји је ве о ма ша ро ли ка, чак ра зно вр сни ја 
од по ну де у не ким су сед ним зе мља ма. По себ но у до ме ну штам пе 
та је по ну да ша ро ли ка. Об ја вљу је се пре ко 200 штам па них из да ња 
раз ли чи тих пе ри о ди ка, има укуп но 7 на ци о нал них ТВ ка на ла, и 
укуп но 8 на ци о нал них ра дио ста ни ца (и још пу но ре ги о нал них, 
по кра јин ских и ло кал них ра дио ста ни ца). ТВ је до ми нан тан ме-
диј, и про сеч но вре ме гле да ња ТВ је ве о ма ви со ко (мно го ви ше од 
зе ма ља ре ги о ну, а по себ но од оста лих раз ви је них зе ма ља). Ипак 
и у дру гим зе мља ма ТВ је до ми на на тан ме диј уз ко ји се про во ди 
сло бод но вре ме (у Швед ској је про сеч но вре ме гле да ња те ле ви зи је 
у то ку јед ног да на 141 ми нут, пре ма, 2007). По сто је из ве сне раз-
ли ке ме ђу де мо граф ским гру па ма. Та ко у Аме ри ци же не гле да ју 
ви ше те ле ви зи ју од му шка ра ца (у про се ку же не гле да ју 5 са ти и 17 
ми ну та днев но, а му шкар ци 4 са та и 31 ми нут днев но). Де ца чи ји 
ро ди те љи има ју ни жи ни во обра зо ва ња гле да ју те ле ви зи ју ду же од 
дру ге де це. 

Као и у дру гим обла сти ма (јав но мње ње, те ле ко му ни ка ци је, 
ро ба ши ро ке по тро шње), и у обла сти ис тра жи ва ња ме ди ја по сто ји 
ши рок ди ја па зон тех ни ка ко је се мо гу ко ри сти ти, да би се ис пи та-
ле по тре бе и оче ки ва ња пу бли ке. У ис тра жи ва њи ма ме ди ја, по ред 
гле да но сти и па ра ме та ра ко ји ука зу ју на ка рак те ри сти ке ауди то ри-
ју ма (reach, share, ats, ots, rating....), по треб но је такође и раз у ме ти 
пу бли ку, њи хо ва оче ки ва ња, жи вот ни стил. Да кле, из ме ри ти не са-
мо ве ли чи ну ауди то ри ју ма и ду жи ну тра ја ња из ло же но сти не ком 
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ме ди ју, не го и ква ли тет, за ин те ре со ва ност, мо ти ва ци ју да се пра ти 
садржај ко ји се гле да/чи та, сте пен ин вол ви ра но сти у тај са др жај.

Ис тра жи ва ња ауди то ри ју ма раз ли чи тих ме ди ја, њи хо вих ста-
во ва и ми шље ња, на ви ка у кон зу ми ра њу ме ди ја и да нас су у осно-
ви слич на као и у пе ри о ду њи хо вог на стан ка. Днев ни ци (упит ни-
ци) гле да но сти, од но сно слу ша но сти ра ди ја још увек се ко ри сте, 
по себ но на ма ње раз ви је ним тр жи шти ма. Елек трон ски ме ра чи гле-
да но сти ТВ („пиплме три”) по сто је већ де це ни ја ма, и пре ва зи ла зе 
не ке од про бле ма тра ди ци о нал них ис тра жи ва ња. То је пре вас ход-
но кон ти ну и тет, као и лон ги ту ди нал ни (па нел) узор ци, по том елек-
трон ско ме ре ње чи ја је по у зда ност ве ћа, а вре мен ски ин тер ва ли у 
ко ји ма је мо гу ће пра ти ти гле да ност је све де на на ни во се кун де (у 
днев ни ци ма, то су пет на е сто ми нут ни ин тер ва ли). 

Strategic Makreting кон ти ну и ра но спро во ди ис тра жи ва ња о 
пра ће њу раз ли чи тих ме ди ја у Ср би ји на ре пре зен та тив ним узор-
ци ма. Ис тра жи ва ња чи ји ће по да ци ов де би ти раз ма тра ни, фи нан-
си рао је ИРЕX (уз по др шку УСАИД). Ко ри шће на ме то до ло ги ја је 
иста у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма, па је мо гу ће пра ће ње 
трен до ва. То су ис тра жи ва ња ко ја су спро во ђе на на ре пре зен та-
тив ним узор ци ма грађана Ср би је, ста ри јих од 15 го ди на. Ис тра жи-
ва ња се ра де на узор ци ма од око 1050 ис пи та ни ка (у про се ку има 
од 120 - 140 узо рач ких та ча ка). Ве ли чи на циљ не по пу ла ци је ко ја 
је овим узор ци ма ре пре зен то ва на је 6,321,000 и ре зул та ти пред-
ста вља ју ми шље ње те по пу ла ци је. На чин при ку пља ња по да та ка је 
те рен ска ан ке та ра ђе на у до ма ћин ству код ис пи та ни ка, „ли цем у 
ли це“. Тип узор ка је тро е тап ни стра ти фи ко ва ни слу чај ни узо рак, 
у ви ше ета па. Пр ва ета па је из бор те ри то ри ја би рач ког ме ста (око 
200 до ма ћин ста ва) би ра на са ве ро ват но ћом про пор ци о нал ном ве-
ли чи ни. По том се до ма ћин ства би ра ју ме то дом слу чај ног ко ра ка 
од за да те адре се. Тре ћи ко рак је би ра ње чла на до ма ћин ста ва ко ји 
ће ди рект но би ти ис пи ти ван, од но сно уче ство ва ти у ис тра жи ва њу, 
при ме ном Киш та бли ца. Стра ти фи ка ци ја узор ка се вр ши на осно-
ву: ти па на се ља – ур бан/ру рал и шест гео-еко ном ских ре ги о на. Ди-
ску то ва ће мо по дат ке не ких ис тра жи ва ња од 2003. го ди не, до да нас. 
Као и не ке од по да та ка АГБ, Аген ци је ко ја се ба ви елек трон ским 
ме ре њем гле да но сти ТВ ауди то ри ју ма у Ср би ји. 

По да ци до би је ни у на ве де ним ис тра жи ва њи ма ука зу ју на ап-
со лут ну до ми на ци ју ТВ у Ср би ји, у ду жем вре мен ском пе ри о ду. 
На и ме, ТВ се у про се ку днев но гле да ја ко ду го. Про сеч ни са ти 
про ве де ни уз ТВ у Ср би ји су ду жи не го у зе мља ма у ре ги о ну, а 
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по себ но ду жи не го у не ким за пад ним европ ским зе мља ма. ТВ је 
нај до ми нант ни ји и нај при сут ни ји ме диј у до ма ћин стви ма у Ср би-
ји (87% по пу ла ци је од 15 го ди на и ви ше сва ко днев но гле да ТВ). 
Про сеч но гле да ње ТВ је 3.5х у то ку да на. Ра дио сва ко днев но слу ша 
не што ма њи про це нат по пу ла ци је (60%). Но, уко ли ко по гле да мо 
укуп ни збир сва ко днев ног и ре дов ног слу ша ња ра ди ја (4 - 6 пу та 
не дељ но) он да се удео ра ди ја у укуп ном ме диј ском тр жи шту Ср-
би је уве ћа ва (79% циљ не по пу ла ци је). У то ку рад ног да на ра дио се 
слу ша ви ше у ју тар њим ча со ви ма (док љу ди иду на по сао нај пре 
у ко ли ма, и док су на по слу од 7х до 13х), али је у по по днев ним 
ча со ви ма до ми на ци ја ТВ не при ко сно ве на – кон ти ну и ра но ра сте до 
22х, а по том са мо не знат но опа да до 24х. Штам па је зна чај но ма ње 
за сту пље на у од но су на две на ве де не вр сте ме ди ја. Днев не но ви не 
сва ко днев но чи та 31% по пу ла ци је од 15 и ви ше го ди на. То је ма њи 
про це нат у од но су на про сеч ног кон зу мен та у оста лим зе мља ма у 
ре ги о ну. 
Та бе ла 1: Ко ли ко че сто гле да те ТВ, слу ша те ра дио, чи та те днев не 

но ви не и ча со пи се, ко ри сти те ин тер нет? Мај, 2008 го ди на

Ко ли ко че сто......
у % Гледате 

ТВ
Слу-
шате 
радио

Чи-
та те 

днев-
не но-
ви не

Чи-
та те 
ча со-
пи се

Ко ри-
сти те 
Ин-
тер-
нет

Сва ки дан 87.2 60.2 31.4 5.1 13.8
4-6 пу та не дељ но 4.6 17.8 9.4 4.5 2
2-3 пу та не дељ но 2.9 9.4 17.1 7.5 3.5
Јед ном не дељ но 1.6 2.6 8.3 15.1 1.9
Не ко ли ко пу та ме сеч. 1.6 2.2 4.9 9.5 1.9
Јед ном ме сеч но 0.8 0.3 2.6 7.1 1.6
Ре ђе од јед ном мес. 0.5 2.3 2 6.3 1.2
Ни ка да 0.7 5.2 24.4 44.9 74.1

Као што ви ди мо из та бе ле 1, око 14% гра ђа на Ср би је ко ри сти ин-
тер нет сва ки дан. Пре ма по да ци ма ко је је не дав но са оп шти ла Европ-
ска асо ци ја ци ја ин тер ак тив них огла ши ва ча (ЕИАА) чак 178 ми ли-
о на Евро пља на ко ри сте ин тер нет сва ке не де ље. Ви ше од по ло ви не 
од овог бро ја (55 од сто) је на ин тер не ту сва ко днев но. Три че твр ти не 
Евро пља на ко ри сти ин тер нет то ком ве че ри, а 51 од сто ис пи та ни ка 
овом об ли ку ко му ни ка ци ја нај ви ше па жње по кла ња то ком ви кен да. 
Ка да је реч о раз ло зи ма за ко ри шће ње ин тер не та он да се чак 73 од-
сто ис пи та ни ка из ја шња ва да га ко ри сти за ко му ни ка ци ју са при ја-
те љи ма. Ме ђу оста лим топ ак тив но сти ма ко ри сни ка ин тер не та су 
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из бор и ре зер ви са ње ме ста за од мор (54 од сто), по тра га за бо љим 
про из во ди ма и услу га ма (51 про це нат), упра вља ње фи нан сиј ским 
тран сак ци ја ма (46 од сто), ин фор ми са ње о здра вљу и ме ди цин ским 
услу га ма (42 про цен та) и при јем ин фор ма ци ја о ло кал ној за јед ни-
ци (39 од сто). Ка ко је то у Ср би ји, и да ли до ла зи до по ра ста ко ри-
шће ња ин тер не та (та бе ла 3)? Ко ри шће ње Ин тер не та је у кон ти ну-
и ра ном по ра сту. Очи глед но је да но ве тех но ло ги је ко је омо гу ћа ва ју 
пра ће ње ме ди ја на је дан са свим дру га чи ји и ве о ма ди на ми чан на-
чин, би ва ју по пу лар не и у Ср би ји. Ко ри шће ње ин тер не та иако про-
цен ту ал но ни ско, се у Ср би ји из го ди не у го ди ну по ве ћа ва, по себ но 
ме ђу мла ђом ге не ра ци јом.
График 2: Про сеч на слу ша ност ра ди ја и тв-а по са ти ма за пе риод 
од 7 да на (у %) Мај 2008, Ср би ја без Ко со ва, По пу ла ци ја 10 до 70 

го ди на По да ци о гле да но сти ТВ из из АГБ
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 Та бе ла 3: Ко ли ко че сто чи та те ча со пи се, днев не но ви не, ко ри сти-
тет ин тер нет – тренд 2003.-2008. го ди на

Но ви не Но ви не 
2003

Но ви не 
2005

Но ви не 
2006

Но ви не 
2008

Ре дов но (нај ма ње 4 пу та не дељ но) 39,6 43,5 37,1 40,8
Не дељ но (нај ма ње јед ном не дељ но) 29,9 24,8 35,9 25,4
Јед ном месечно 8,8 6,5 3,8 7,4
Рет ко 4,7 4,5 2,4 2
Ни ка да 16,9 20,6 20,8 24,4

Ча со пи си
Часописи 

2003
Часописи 

2005
Часописи 

2006
Часописи 

2008
Ре дов но (нај ма ње 4 пу та не дељ но) 7,7 10,5 7,7 9,7
Не дељ но (нај ма ње јед ном не дељ но) 22 23,2 26,8 22,6
Јед ном месечно 27,5 25,4 22,4 16,5
Рет ко 12,7 9,4 7,1 6,3
Ни ка да 30 31,3 36 44,9

Ин тер нет
Ин тер нет 

2003
Ин тер нет 

2005
Ин тер нет 

2006
Ин тер нет 

2008
Ре дов но (нај ма ње 4 пу та не дељ но) 6,3 7 12,4 15,8
Не дељ но (нај ма ње јед ном не дељ но) 4,2 4,7 7,7 5,4
Јед ном месечно 3,6 3 4,5 3,5
Рет ко 2 7,2 2,6 1,2
Ни ка да 83,8 78,1 72,8 74,1
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У та бе ли 4 при ка за не су не ке де мо граф ске ка рак те ри сти ке 
пу бли ке у Ср би ји. Же не не што ви ше од му шка ра ца гле да ју те ле-
ви зи ју и слу ша ју ра дио, али ма ње чи та ју днев не но ви не. Днев на 
штам па је тра ди ци о нал но ори јен ти са на ка му шкој по пу ла ци ји, за 
раз ли ку од ма га зи на ко је ви ше чи та ју же не. Ста ри ја по пу ла ци ја 
ви ше гле да те ле ви зи ју, док мла ђа по пу ла ци ја ви ше слу ша ра дио, и 
зна чај но ви ше ко ри сти ин тер нет. Обра зо ва ни ји гра ђа ни се нај пре 
ко ри сте ин тер не том, а ма ње те ле ви зи јом и днев ним но ви на ма као 
сва ко днев ним из во ром ин фор ми са ња. 
Та бе ла 4: То ком јед ног про сеч ног да на ко ли ко вре ме на днев но (у 

ми ну ти ма) по све ти те...? Мај, 2008

Про сеч но днев но 
вре ме про ве де

но у..
То тал

пол ста рост обра зо ва ње

М Ж
14  
29

30 
 

49

50 
 

65

> 
65

Основ
но и 

ниже

Сред
ње

Више 
и 

висо
ко

Уче
ници, 
студ.

Гледању 
телевизије? 210,3 202 218 204 208 213 225 223 211 192 203
Слушању радија? 187,4 178 196 178 199 199 136 203 202 145 152
Читању дневних 
новина? 52,3 57 48 48 44 59 75 46 58 45 52
Читању часописа? 47,2 48 46 49 49 43 44 46 45 52 49
Коришћењу 
интернета? 118,7 134 100 148 104 81 44 90 95 110 155

МЕДИЈСКИКОНЗУМЕТУСРБИЈИ–СЛИЧНОСТИИ
РАЗЛИКЕСАСВЕТОМ

Сва ка ко ће мо се сло жи ти да је са вре ме но дру штво јед но дру-
штво ко јим до ми ни ра ју ме ди ји, ко ји су у стал ном про це су ме ња ња 
и раз во ја. То је је дан свет чи јим је чла но ви ма за ба ва нај ва жни ја, а 
тек по том ин фор ми са ње. Ме ди ји се тру де да ба лан си ра ју између 
би зни са и при хва тљи вих, дру штве но по жељ них вред но сти. Осно-
ва раз во ја де мо крат ског дру штва је фор ми ра ње све сног, ак тив ног 
чла на ци вил ног дру штва, ко ји ће то по ста ти при ма ју ћи тач не ин-
фор ма ци је о ло кал ним и свет ским зби ва њи ма. 

Да ли смо у же љи да бу де мо у то ку, да бу де мо увек у жи жи 
зби ва ња, да бу де мо до бро ин фор ми са ни, по ста ли ро бо ви ин фор ма-
ци ја? Ка ко се ин фор ми ше про сеч ни чо век у Ср би ји? Ко ји је ње гов 
осно ви из вор ин фор ми са ња? Ко ли ко сло бод ног вре ме на про во ди 
уз од ре ђе не ме ди је?

На сва на ве де на пи та ња по ку ша ли смо да да мо од го вор у овом 
ра ду. У по ре ђе њу са свет ским трен до ви ма, про сеч ни ме диј ски кон-
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зу мент у Ср би ји ма ње чи та, ду же гле да ТВ, ре ђе ко ри сти Ин тер нет. 
Ипак и у дру гим зе мља ма се уоча ва тренд сла би јег чи та ња не са мо 
днев них, већ и не дељ них и ме сеч них ма га зи на. Те ле ви зи ја или ин-
тер нет су ла ко до ступ ни, из и ску ју ма ло енер ги је да би се кон зу ми-
ра ли (емо тив но, ког ни тив но, би хе ви о рал но). Ме ђу тим, трен до ви 
ко ји по сто је у све ту, по ла ко до ла зе и у Ср би ју. За њи хо ву при ме-
ну и им пле мен та ци ју по себ но је за ин те ре со ва на мла ђа ге не ра ци ја. 
Она као да уоп ште не за о ста је за но вим свет ским то ко ви ма.
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THEUSEOFTHEMEDIAINSERBIA

–BASICTRENDS-
Summary

Among other features, modern world has been marked
with rapid development and domination ofmassmedia.
Influenceof themassmediauponsociety,uponcreation
and shaping of public opinion and each individual has
beengreat ingeneral. In this text author tried todefine
andunderlinetrendsofconsummationofmostimportant
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mediainSerbiaandthentocompareitwithtrendsinother
states.Forpurposeofthisanalysistheauthorusedlong
term conducted media researches of agencies Strategic
MarketingandAGB.
Incomparisonwithworldtrends,anaveragemediacon
sumerinSerbiaislessinclinedtoreaddailynewspapers
andmagazines,watchesTVforlongerperiodandusesIn
ternetmorerarely. Inmorninghours theuseof radio is
greaterthantheuseoftelevision,whiletheuseoftelevision
isundoubtedlymoredominant inafternoonandevening
time.Theuseof Internethasbeen increasinglygrowing
astimegoesby.Thetrendsthatarepresentworldwideare
presentinSerbia,too.Itisinparticularyoungergenera
tion,whoisnotbackwardatallwhenitcomestofollowing
worldtrends,thathasbeeninterestedforimplementation
ofthesetrends.
Key Words: media, communication, TV, press, Internet,
research
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