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ИСКУШЕЊА МЕДИЈСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

Са же так
Про ме не ко је се до га ђа ју у ме диј ским си сте ми ма пост со ци-

ја ли стич ких зе ма ља део су укуп не тран зи ци је ко ја је за хва ти ла ове 
зе мље. Ра ди се о про це су при ла го ђа ва ња и при хва та ња прин ци па 
и стан дар да ко ји су на ста ли у зе мља ма ко је се сма тра ју де мо крат-
ским, а на под руч ју Евро пе о ре гу ла тор ном окви ру кон сти ту и са-
ном у ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма Европ ске уни је. 

Пред мет ана ли зе овог ра да су про бле ми ко ји у про це су про-
ме на мо гу да угро зе пут ка де мо кра ти за ци ји јав не сфе ре и дру штва 
у це ли ни. По ја ве као што су: ко мер ци ја ли за ци ја, кон зу ме ри зам, 
кон цен тра ци ја вла сни штва, фраг мен та ци ја пу бли ке и дру ге, мо гу 
ме диј ску тран зи ци ју да до ве ду до ре зул та та су прот них про кла мо-
ва ним. Циљ ра да је да осве тља ва њем по је ди них при ме ра ис ку ства 
зе ма ља у тран зи ци ји и осла ња њем на уте ме ље ну те о риј ску ли те ра-
ту ру на зна чи мо гу ће прав це ко јим по ме ну те зам ке мо гу да бу ду из-
бег ну те. Упо тре бом де скрип тив не и ком па ра тив не на уч не ме то де и 
те о риј ском ана ли зом, рад на сто ји да син те ти ше струч но ста но ви-
ште ко је мо же има ти не са мо те о риј ску већ и дру штве ну вред ност. 
Су шти ну тог ста но ви шта од ре ђу је за ла га ње за ре гу ла тор ном и ко-
ре гу ла тор ном ин тер вен ци јом ко ја би у де мо крат ском ду ху обез бе-
ди ла тра ја ње ме ди ја ко ји де лу ју у јав ном ин те ре су. 
Кључ не ре чи:  ме ди ји, тран зи ци ја, тр жи ште, ко мер ци ја ли за ци ја, кон зу-

ме ри зам, кон цен тра ци ја, фраг мен та ци ја, ре гу ла ци ја, јав ни 
ин те рес 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОМЕНАМА И 
МОГУЋЕ ОПАСНОСТИ

Тран зи ци ја као пре ла зак из јед ног об ли ка у дру ги, оп шти је 
по јам за скуп про ме на ко је су се до го ди ле или се још до га ђа ју у не-
ка да шњим со ци ја ли стич ким зе мља ма. Не ми нов но, те про ме не об-
у хва та ју и јав ну сфе ру, од но сно сфе ру ме ди ја, као њен струк тур ни 
основ, ин те гри шу ћи, ма ње, ви ше, у по је ди нач не ме диј ске си сте ме, 
пра ви ла и стан дар де ко ји су на ста ли у ис ку ству зе ма ља пар ти ци-
па тив не де мо кра ти је и тр жи шне при вре де. Европ ски кон ти нент је 
под руч је нај ин тен зив ни је ме ђу на род не из град ње је дин стве не ме-
диј ске по ли ти ке, што је про цес ко ји је за по чет убр зо по сле Дру гог 
свет ског ра та, пре све га Европ ском кон вен ци јом о људ ским пра ви-
ма из 1950. го ди не, од но сно ње ним чла ном 10. Тај про цес по стао 
је по себ но ди на ми чан по сле па да Бер лин ског зи да, у по след њој 
де це ни ји про шлог, и пр вој де це ни ји овог ве ка. Ова чи ње ни ца је 
зна чај на јер нај ве ћи број тран зи ци о них зе ма ља при па да ју Евро пи, 
део су ње них ин те гра ци ја или по ка зу ју ин сти ту ци о нал ну на ме ру 
да то по ста ну. Чи ње ни ца да нај ве ћи број до ку ме на та, ко ји се од но-
се на сфе ру ме ди ја, Евро па усва ја по сле уру ша ва ња со ци ја ли зма, 
све до чи да су пра ви ла и стан дар ди ви ше на ме ње ни тран зи ци о ним 
зе мља ма иако је, у Евро пи, би ло ре ак ци ја на из ве сне не га тив не по-
ја ве и у ме диј ским си сте ми ма Ита ли је, Грч ке и дру гих зе ма ља ко је 
ни су при па да ле све ту со ци ја ли зма.

Ка да се ана ли зи ра ју нај ва жни ји до ку мен ти европ ског ре гу-
ла тор ног окви ра, мо же се за кљу чи ти да европ ску ме диј ску по ли ти-
ку пре све га де тер ми ни шу сле де ћи еле мен ти: „дис тан ци ра ње це-
ло куп ног ме диј ског си сте ма од ути ца ја вла сти, по ли ти ке и оста лих 
цен та ра мо ћи, од но сно уре ђи вач ка не за ви сност; уво ђе ње ду ал ног 
мо де ла вла сни штва; ус по ста вља ње ме диј ског тр жи шта; сло бод но 
осни ва ње штам па них ме ди ја без ика квих до зво ла; уста но вља ва-
ње не за ви сног ре гу ла тор ног те ла за област ра ди о ди фу зи је; осни-
ва ње ра дио и те ле ви зиј ских ста ни ца уз за ко ном про пи са на пра-
ви ла; тран сфор ма ци ја др жав не ра дио те ле ви зи је у јав ни сер вис; 
вла снич ка тран сфор ма ци ја (при ва ти за ци ја) не ка да шњих ме ди ја 
у др жав ној сво ји ни“1). Иако се у пр ви план ста вља ауто но ми ја и 
не за ви сност ме ди ја, а ти ме, као и мно гим кон крет ним од ред ба ма 
ра зних до ку ме на та, же ли да на гла си да се сфе ра ме ди ја по сма тра 
као ва жно по при ште оства ри ва ња кор пу са људ ских пра ва, пре све-
га пра ва на сло бо ду из ра жа ва ња и сло бо дан про ток ин фор ма ци ја, 
ипак је ја сно да је тр жи ште је дан од кључ них пој мо ва. По след-

1) Ра де Ве ља нов ски, МедијскисистемСрбије, Чи го ја, Бе о град, стр. 45.
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њих два де се так го ди на је пе ри од у ко ме се иде је Евро пе и Аме-
ри ке пре ли ва ју са кон ти нен та на кон ти нент, а по не кад су пот пу но 
опреч не. Евро па се тру ди да по је ди ним огра ни че њи ма и фор си-
ра њем европ ских про из во да у ме ђу др жав ној кул ту р ној раз ме ни, 
па ри ра аме рич кој ме диј ској ин ду стри ји, што по ка зу је опре де ље ње 
„да др жа ве чла ни це мо ра ју да оси гу ра ју, та мо где је то мо гу ће и на 
од го ва ра ју ћи на чин, да елек трон ски ме ди ји за др же нај ма ње 10% 
од њи хо вог вре ме на еми то ва ња... или нај ма ње 10% њи хо вог про-
грам ског бу џе та, за европ ске ра до ве ко је су ство ри ле про дук циј ске 
ку ће ко је су не за ви сне од елек трон ских ме ди ја“2). Са дру ге стра не 
ви дљив је из ве стан нео ли бе рал ни ути цај Аме ри ке на европ ске зе-
мље, ко ји пре на гла ша ва уло гу тр жи шта.

Та ко су и у Евро пи два основ на ци ља ме диј ске по ли ти ке, 
ства ра ње је дин стве не јав не сфе ре и је дин стве ног ме диј ског тр жи-
шта. Ме ђу тим, иако су ти ци ље ви рав но прав но ис так ну ти у окви ру 
за јед нич ког при сту па, они се не рав но мер но оства ру ју. Је дин стве на 
јав на сфе ра има ве ли ки број пре пре ка ме ђу ко ји ма су раз ли ке у 
кул тур но-исто риј ском раз во ју, је зич ке ба ри је ре, по је ди нач ни су ве-
ре ни те ти. Дру ги циљ, је дин стве но ме диј ско тр жи ште, ме ђу тим, све 
ви ше по ста је део за јед нич ког европ ског иден ти те та, ко ји се про мо-
ви ше, али и усло вља ва. „По сто је ор га ни за ци је ши ром Евро пе ко је 
по чи њу да де лу ју у прав цу ује ди ња ва ња тр жи шта: Европ ска аудио-
ви зу ел на оп сер ва то ри ја, Еуро стат, ра зни ме диј ски ин сти ту ти као 
што је Ин сти тут за европ ске ме ди је, па и ака дем ске ис тра жи вач ке 
гру пе као што је Европ ско удру же ње за ис тра жи ва ње и обра зо ва ње 
у обла сти ко му ни ка ци ја (EC REA)“3).

У та квом гло бал ном трен ду ко ји се, осим у САД, ја вља и 
у Евро пи, све ви ше се ак ту е ли зи ра ју не ка пи та ња ко ја су још без 
од го во ра. „Ме ди ји, као по сред ни ци у про це су ма сов ног ко му ни-
ци ра ња, одав но су по ста ли и при вред не ор га ни за ци је и тај њи хов 
кор по ра тив ни ка рак тер све ви ше ја ча. Исто вре ме но, ме ди ји су, као 
струк тур ни еле мен ти јав не сфе ре и као ин сти ту ци о нал ни оквир за 
про мо ци ју ми шље ња, ста во ва – иде ја, по при ште по ли тич ких ути-
ца ја, че сто спрег ну тих са ин те ре си ма ка пи та ла. У та квим окол но-
сти ма јав ни ин те рес и од го вор ност пре ма ње му по ста ју све ви ше 
за ма гље ни, а основ на уло га ме ди ја че сто ис кри вље на до те ме ре да 

2) Ди рек ти ва о аудио-ви зу ел ним ме диј ским сер ви си ма, Европ ски пар ла мент и Са вет, од 
3. 10. 1989, ре ви ди ра на 30. 07. 1997. и 18. 12. 2007, Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је, 2008.

3) Ric hard Ro o ke, EuropeanMediaintheDigitalAge, Pe ar son Long man, Lon don, 2009, p. 63 
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зах те ва ре де фи ни ци ју“4). Јед но од ва жни јих пи та ња ко је се по ста-
вља је: да ли су ме ди ји пре све га сред ства ма сов ног ко му ни ци ра ња 
или су пре вас ход но би знис ор га ни за ци је са про фи том као основ-
ним мо ти вом? 

Те о ре ти ча ри ме ди ја се не јед на ко од но се пре ма овом про бле-
му, по себ но пре ма пи та њу ко мер ци ја ли за ци је, као фе но ме ну ко ји 
на сто ји да оправ да кор по ра тив ни дух са вре ме них ме ди ја као ен-
ти те та еко но ми је, за не ма ру ју ћи њи хо ву ко му ни ка циј ску и кул тур-
ну уло гу. Ова ква нео ли бе рал на схва та ња, на уда ру су ипак и та мо 
где су на ста ла, у са мој Аме ри ци. Је дан од нај гла сни јих кри ти ча ра 
нео ли бе рал ног по и ма ња ме ди ја, Ро берт Мек Че сни (Ro bert McChe-
sney) твр ди: „Кор по ра циј ска до ми на ци ја и хи пер ко мер ци ја ли за ци-
ја аме рич ког ме диј ског си сте ма за о дје ну та је у не ке ми то ве и по-
лу и сти не, по пут пре доџ бе да тр жи ште 'да је љу ди ма оно што они 
же ле' и ста ва да ће нас тех но ло ги ја осло бо ди ти. Мо жда нај сна жни-
ји но ви мит у САД да нас је сте тај да Пр ви аманд ман на Устав САД 
до зво ља ва кор по ра циј ску кон тро лу и хи пер ко мер ци ја ли за ци ју ме-
ди ја и ко му ни ка ци ја. Овај мит је, ви ше не го би ло ко ји дру ги, ство-
рен ка ко би се спре чи ла сва ка мо гућ ност ар гу мен ти ра не по ли тич ке 
де ба те о при ро ди аме рич ког ме диј ског си сте ма“5). Ово упо зо ре ње 
сва ка ко тре ба узе ти ве о ма озбиљ но, јер ако се ова ко не што де ша ва 
у Аме ри ци у ко јој је еко но ми ја на ви со ком ни воу и у ко јој су ме ди ји 
бо га ти, шта он да пре о ста је дру гим зе мља ма, по себ но оним у тран-
зи ци ји, где су тр жи шта сла ба, ме ди ји си ро ма шни и та ко још под-
ло жни ји зло у по тре би. Мек Че сни под се ћа и на упо зо ре ња дру гих 
те о ре ти ча ра ко ји су се су прот ста вља ли пре на гла ша ва њу тр жи шта 
још пре мно го го ди на, а као при мер на во ди Но а ма Чом ског (No am 
Chomsky). „Го ди не 1990, сви ови из дан ци по ли тич ког ра да Чом-
ског - од ан ти им пе ри а ли зма и кри тич ке ме диј ске ана ли зе до спи са 
о де мо кра ти ји и рад нич ком по кре ту, за јед но су кул ми ни ра ли у ра-
ду као што је 'Про фит из над љу ди', о де мо кра ти ји и нео ли бе рал ној 
прет њи“6). Опа сност ко мер ци ја ли за ци је ме ди ја и пре на гла ша ва ња 
тр жи шта де тек то ва на је, да кле, и на са мом род ном тлу нео ли бе-
ра ли зма. Што се Евро пе ти че у Европ ској ди рек ти ви о аудио-ви-
зу ел ним ме диј ским сер ви си ма се, до ду ше, на гла ша ва ва жност да 

4) Ра де Ве ља нов ски, „Ме ди ји из ме ђу би зни са, по ли ти ке и од го вор но сти пре ма јав но сти“, 
Годишњак, ФПН, Бе о град, бр. 6/2011, стр. 405/406.

5) Ro bert W. McChe sney, Bogatimediji,siromašnademokratija, Ša hin pa šić, Sa ra je vo, 2008, str. 
305

6) Ro bert W. McChe sney, ThePoliticaleconomyofMedia, Monthley Re vi ew Press, New York, 
2008, p. 287.
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„кон ку рен ци ја на за јед нич ком тр жи шту не тре ба да бу де не здра ва“, 
што је бла ги от клон од до ми нант них ста во ва у Аме ри ци.

Пре на гла ша ва ње тр жи шта, ко је по ста је све ви ше је дан од 
зах те ва ме диј ске тран зи ци је, до во ди до ко мер ци ја ли за ци је ко ја у 
су шти ни зна чи про грам ску и са др жин ску ре дук ци ју ме ди ја на оне 
те ме и про грам ске про фи ле ко ји зна че по ди ла же ње ни ским зах-
те ви ма пу бли ке, до ми на ци ју ис пра зно сти, за ба ве и ри а ли ти фор-
ма та, из бе га ва ње озбиљ них дру штве них те ма и уче шћа пу бли ке у 
јав ној де ба ти о њи ма. Џон Кин (John Ke a ne) при ме ћу је: „ко мер ци-
јал ни ме ди ји су жа ва ју обим оно га што се јав но мо же ре ћи. Број 
пред у зе ћа ко ја кон тро ли шу (или сна жно ути чу на) про из вод њу 
и ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја и кул ту ре стал но се сма њу је, а ове 
не јед на ко сти, ко је је ство ри ло тр жи ште, са сво је стра не ја ча ју ду-
бо ко уко ре ње не со ци јал не не јед на ко сти ко је ће бу ду ће тр жи шно 
мо ти ви са не тех но ло шке про ме не у обла сти ко му ни ка ци ја још ви-
ше про ду би ти“7). Уло га тр жи шта и ко мер ци ја ли за ци ја у спре зи са 
но вим тех но ло ги ја ма, ко је у ме диј ској сфе ри из ра зи то под сти чу 
би знис ефе кат, до во де до кон зу ме ри зма. То је по јам ко ји ви ше не 
озна ча ва не се лек тив но ку по ва ње ра зних про из во да из пр ве фа зе 
по тро шач ког дру штва, већ је из раз ко ји озна ча ва ме диј ско по сре до-
ва ње, по го то во on-line ме ди ја, у под сти ца њу гра ђа на на по тро шњу. 
„Кри ти ча ри кон зу ме ри зма, по пут Ли сте ра, сма тра ју да је Ин тер нет 
у ве ли кој ме ри до при нео 'ти ра ни ји' сна га ко је ства ра ју ве штач ке 
по тре бе гра ђа на, ко ји се пре тва ра ју у кон зу мен те... То зна чи да је 
сај бер-про стор по стао ме сто 'нео д го вор ног кон зу ме ри зма'“8).

По ме ну ти про бле ми ни су је ди ни ко ји сто је на пу ту ме диј-
ске тран зи ци је не ка да шњих зе ма ља со ци ја ли зма. Ду ал ни мо дел 
вла сни штва под ра зу ме ва да су са мо јав ни ме диј ски сер ви си у др-
жав ном вла сни штву, а оста ли при ват ни. При ват но вла сни штво не 
мо ра да зна чи да је ме диј ко мер ци ја лан и да му је про фит основ-
ни мо тив и при мер бри тан ске мре же ITV то до ка зу је. Али та кви 
при ме ри су рет ки. При ват но вла сни штво је че сто не у хва тљи во, 
не тран спа рент но и са мим тим опа сност по де мо кра ти ју и укуп ну 
тран зи ци ју. Ка да се не зна ко су вла сни ци, не мо же да се утвр ди 
да ли има пре ко мер ног об је ди ње ног вла сни штва, од но сно ме диј-
ске кон цен тра ци је. Та ко, сма њи ва ње мо но по ла др жа ве у ме диј ској 
сфе ри, у пе ри о ду тран зи ци је, мо же да до ве де до мо но по ла при ват-
них вла сни ка, ко ји ни је ни шта ма ње опа сан, јер мо же дра стич но 
да угро зи ме диј ски плу ра ли зам. Ме диј ска кон цен тра ци ја је нај про-

7) Џон Кин, Цивилнодруштво, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 198.

8) Дра ган Шта вља нин, Балканизација Интернета и смрт новинара, Чи го ја, Бе о град, 
2013, стр. 81.
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бле ма тич ни ја ка да је вла сни штво уна кр сно, што зна чи да исти вла-
сни ци по се ду ју штам па не ме ди је и ра дио и те ле ви зиј ске ста ни це. 
„Уна кр сно вла сни штво над ме ди ји ма је об лик вла сни штва ко јем се 
за кон ска ре гу ла ти ва за ра дио-те ле ви зи је нај че шће су прот ста вља. 
Ти ме се фир ма ма ефи ка сно оне мо гу ћа ва да кон тро ли шу при ступ 
ин фор ма ци ја ма пре ко ве ћег бро ја раз ли чи тих ка на ла“9). Ова Ло ри-
ме ро ва (Lo ri mer) кон ста та ци ја је тач на, али зах те ва до пу ну: до ћи 
до крај њег вла сни ка над ме ди јем те шко је и у раз ви је ни јим зе мља-
ма, а у тран зи ци о ним, по го то во. 

Ка да тр жи ште, ко мер ци ја ли за ци ја, ин те ре си при ват них вла-
сни ка, об је ди не сво је ути ца је, он да сфе ра ме ди ја гу би сво ју моћ 
као по ље пер ма нент не јав не де ба те о ва жним дру штве ним пи та њи-
ма. Бор ба за пу бли ку, „про да ва ње пу бли ке огла ши ва чи ма“, ка ко је 
то ме диј ска те о ри ја одав но де фи ни са ла, до во ди до под ва ја ња гра-
ђа на, њи хо вог ре гру то ва ња у уске циљ не гру пе пре ма спе ци фич-
ним, че сто са свим ба нал ним ин те ре со ва њи ма, до во ди до фраг мен-
та ци је пу бли ке. „Фраг мен ти зо ва не пу бли ке пред ста вља ју основ ни 
иза зов за од но се са јав но шћу у Евро пи10)“, ре кли би ис тра жи ва чи 
ма сов ног ко му ни ци ра ња Цер фас (Zer fass), Ван Ру лер (Van Ru ler), 
Ро го жи на ру (Ro go ji na ru), Вер чић и Хам фре форс (Ham fre fors). Они 
по твр ђу ју за кључ ке о нео ства ри ва њу европ ског ци ља, је дин стве-
не сфе ре ко му ни ци ра ња: „Стра те ги је јед но гла сја и уни фи ко ва-
них по ру ка те шко је ре а ли зо ва ти јер не на ста је је дин стве на јав-
на сфе ра“11). И по што је то та ко и у оста лим де ло ви ма све та, па 
и у Евро пи, ку му ла тив но де ло ва ње тр жи шта, ко мер ци ја ли за ци је 
и кон зу ме ри зма, ме то да ма огла ша ва ња и про мо тив ним стра те ги-
ја ма усит ња ва пу бли ку на ме ћу ћи јој, уз еко ном ске по ру ке, и спе-
ци фич не са др жа је „ко је пу бли ка во ли“. „Из раз де ље ње пу бли ке 
озна ча ва по ку шај про из во ђа ча и ди стри бу те ра са др жа ја да ра зним 
вр ста ма љу ди до ста ве по ру ке ко је су спе ци јал но скро је не за њих... 
Ме ђу тим, све се ви ше до га ђа да фир ме ко је се ба ве про из вод њом, 
ди стри бу ци јом и из ла га њем ме диј ских по ру ка те же да обез бе де 
ре ла тив но ма ли ауди то ри јум и да им се тај труд фи нан сиј ски ис-
пла ти“12). На сег мен ти ра не дру штве не гру пе, ко је на тај на чин гу бе 
мо гућ ност ме ђу соб ног ко му ни ци ра, лак ше је обез бе ди ти и све дру-

9) Ро ланд Ло ри мер, Масовнекомуникације, Клио, Бе о град, 1998, стр. 123.

10) Ан згар Цер фас и оста ли, „Мо ни то ринг ко му ни ци ра ња у Евро пи 2007: Трен до ви у упра-
вља њу ко му ни ци ра њем и од но си ма с јав но шћу“, ЦМчасописзауправљањекомуници-
рањем, ФПН/Про то кол, Бе о град/Но ви Сад, бр. 5/2007, стр. 52

11) Исто

12) Џо зеф Тју роу, Медијиданас, Клио, Бе о град, 2012, стр. 271
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ге ути ца је ра зних цен та ра мо ћи, а та ко де фи ни тив но сла би јав на 
сфе ра као сфе ра свих гра ђа на. 

ИЗАЗОВИ И ИСКУСТВА ПРОМЕНА

Пут ко ји су већ пре шле бив ше со ци ја ли стич ке зе мље, по ка зу-
је да сва ис ку ше ња ме диј ске тран зи ци је ни су на нај бо љи на чин де-
тек то ва на или да се у од ре ђе ним слу ча је ви ма ни је имао аде ква тан 
од го вор. Је дан од нај ве ћих ауто ри те та ме ђу европ ским ме диј ским 
екс пер ти ма Ка рол Ја ку бо вич (Ka rol Ja ku bo wicz), го во ри о по тре-
би за при ме ном де мо крат ских стан дар да у зе мља ма у тран зи ци-
ји, ис ти чу ћи исти ну и су зби ја ње ма ни пу ла ци је као ва жне зах те ве. 
„По сле па да ко му ни зма, не по сто ји ни јед на европ ска зе мља ко ја 
ни је про гла си ла же љу да при ме ни пра ве де мо крат ске стан дар де... 
Исти на у ме ди ји ма и крај по ли тич ке ма ни пу ла ци је ме ди ја су увек 
ви со ко на днев ном ре ду. Цен трал ни и ис точ ни Евро пља ни те шко 
да ће би ти за до вољ ни да је де мо кра ти ја до шла у њи хо ве зе мље пре 
не го што су по стиг ну та оба ци ља“13).

Основ ни при ступ тран зи ци ји: хар мо ни за ци ја са европ ским 
стан дар ди ма и ис ку ством, че сто је пре не бре га вао раз ли чи те усло-
ве, до стиг ну те сте пе не раз во ја, на ви ке и ко му ни ка ци о не по тре бе 
гра ђа на по је ди них зе ма ља. У ве ћи ни ових др жа ва, ме диј ско тр жи-
ште је ли бе ра ли зо ва но на на чин да је нај ве ћи број ме ди ја ку пљен 
од стра не ино стра них ме диј ских кор по ра ци ја, ко ји ма пот пу но не-
у јед на че не од ред бе о ме диј ској кон цен тра ци ји, чак и у раз ви је ним 
европ ским зе мља ма, ни су ни ка ква пре пре ка. Та ко је, уме сто ме диј-
ског плу ра ли зма, европ ско тр жи ште мно го ви ше до не ло ме диј ску 
стан дар ди за ци ју, од но сно мно го то га истог. На ову по ја ву ука зу-
је Сан дра Ба шић Хр ва тин, освр ћу ћи се на те о ре ти ча ра Де мер са 
(De mers): „'Па ра докс ка пи та ли зма', ка ко ка же Де мерс, је у то ме, да 
ин тен зив на гло бал на кон ку рен ци ја има у ду жем вре мен ском раз-
до бљу за по сље ди цу, не ви ше, не го ма ње кон ку рен ци је. Мо же мо 
ре ћи да ви ше кон ку рен ци је у ме ди ји ма за пра во зна чи ма ње пред у-
зе ћа ко ја по ста ју све ве ћа“14)

„Ма ђар ска је од мах по сле про ме на отво ри ла свој ме диј ски 
си стем пре ма за пад ном све ту. У њој је про ра ди ло ме диј ско тр жи-
ште са пот пу но ли бе рал ним од но сом пре ма ме диј ском вла сни штву. 

13) Ka rol Ja ku bo vicz, MediarevolutionunEurope:aheadofthecurve, Co un cil of Euro pe, Stras-
bo urg, 2011, p. 387

14) Сан дра Ба шић Хр ва тин, „Има ти ви ше... и још ви ше“, Медијскакултура, Ци вил ни фо-
рум, Ник шић, 2013, стр. 16 
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То је тре ба ло да бу де до каз до след но сти у ме диј ској тран зи ци ји, 
али до не ло је не пред ви ди ве те шко ће са ко ји ма су се сре ли и по-
ли ти ка и гра ђа ни. Стра не ме диј ске ку ће и кор по ра ци је от ку пи ле 
су све ли сто ве у Ма ђар ској и ме диј ска пу бли ка се уско ро на шла 
пред ли сто ви ма ко је је те шко пре по зна ва ла, на ко је ни је на ви кла, 
ко ји ни су раз у ме ва ли ње не на ви ке“15). У овој зе мљи је, у про це су 
при ла го ђа ва ња но вим тех но ло шким зах те ви ма, до шло и до об је ди-
ња ва ња еми си о не тех ни ке за ра ди о ди фу зи ју. Но во о сно ва но пред-
у зе ће за пру жа ње еми си о них услу га за тим је про да то стран ци ма, а 
они су, као мо но по ли сти, од ре ди ли та кве це не еми то ва ња од ко јих 
јав ни сер вис го ди на ма ни је ус пео да се опо ра ви. 

Слич но се, са ма лом за др шком, до го ди ло и у Бо сни и Хер-
це го ви ни. „По сљед њих го ди на по ја вио се ин те рес стра них ула га ча 
за бо сан ско хер це го вач ке ме ди је. Не ке ме ди је ку пи ле су стра не ме-
диј ске ку ће (као ОБН на при мјер) док су се на БХ тр жи шту по ја ви-
ле и по дру жни це стра них ме ди ја (Пинк БиХ, Ал Џа зи ра Бал канс, 
Ана до ли ја итд.) а по сто је и на зна ке да љих ула га ња или от ку пљи-
ва ња до ма ћих ме ди ја“16). Ко од вла сни ка ко ји су већ при сут ни у 
овој зе мљи или ко ји на ја вљу ју ула га ња већ има не до зво ље ну кон-
цен тра ци ју вла сни штва или ће је уско ро има ти, то, као и у ве ћи ни 
тран зи цо них зе ма ља, ни је мо гу ће утвр ди ти.

Ма ке дон ски при мер је још илу стра тив ни ји јер све до чи о гло-
бал ном ши ре њу не мач ке ком па ни је WAZ, по себ но кроз зе мље у 
тран зи ци ји ме ђу ко ји ма је и Ср би ја. „У 2003. го ди ни не мач ки кон-
церн WAZ је от ку пио но ви не Дневник,Вести Утринскивесник, а 
ка сни је и не дељ ник Teamodernaи не дељ ник Глобус. Та ко је WAZ, 
у окви ру ком па ни је МПМ, до био до ми нант ност на тр жи шту са ка-
па ци те том за ди стри бу тив не и штам пар ске де лат но сти“17). Ако се 
узме у об зир чи ње ни ца на ко ју ука зу је До нев: „При је осам го ди-
на, све у куп на цир ку ла ци ја свих днев них но ви на до сти гла је број 
од око 150.000 при ме ра ка, док у овом тре нут ку иста се кре ће око 
60.000 при ме ра ка“18), по ста је ја сно ко ли ко ве ли ки ути цај мо же да 
има мо но пол ски по ло жај не ке ме диј ске кор по ра ци је на та ко ма лом 
ме диј ском тр жи шту. Ту про сто ра за ме диј ски и гра ђан ски плу ра-

15) Ра де Ве ља нов ски, „Ко му ни ка ци ја кроз гво зде ну за ве су или тра чак кроз ру ше ви не, у 
збор ни ку: Консолидација демократије 20 година након пада Берлинског зида, ФПН, 
Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 2009, стр. 61

16) Ве да да Ба ра ко вић, „Ре-ре гу ла ци ја у Бих: у функ ци ји при ват них или јав них ме ди ја“,Ме-
дијскакултура, Ци вил ни фо рум, Ник шић, 2013, стр. 85

17) Де јан До нев, „Ана ли за ме диј ске кон цен тра ци је и сце не у ре пу бли ци Ма ке до ни ји“, Ме-
дијскакултура, Ци вил ни фо рум, Ник шић, 2013, стр. 67 

18) Исто



РадеВељановски Искушењамедијскетранзиције

243

ли зам, од но сно, за ствар но де мо крат ску раз ме ну ин фор ма ци ја, има 
ве о ма ма ло.

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ни Хр ват ска ни је иму на на об ли ке 
ме диј ске кон цен тра ци је и по сто ја ње мо но по ла, уз уоби ча је но не-
тран спа рент но вла сни штво. „Јав ни при ступ ин фор ма ци ја ма о вла-
сни штву ти ска них ме ди ја ни је мо гућ, а за ве ћи ну елек тро нич ких 
на клад ни ка ни је тран спа рен тан. Уна точ то ме, до шло се до по да та-
ка о по сто ја њу ме диј ске кон цен тра ци је на за дар ској ме диј ској сце-
ни. Ме диј ска кон цен тра ци ја за би ље же на је код ме диј ске ку ће Вокс 
под чи јим окри љем је Вокс те ле ви зи ја, днев ни лист Вокс Глас За-
дра, тјед ник За дар ски ре ги о нал, Вокс пор тал и ел ктро нич ка ина чи-
ца Вокс ТВ“19). Ло кал на или ре ги о нал на кон цен тра ци ја ме диј ског 
вла сни штва у по је ди ним др жа ва ма, по го то во оним са хе те ро ге ним 
ет нич ким са ста вом, што је слу чај са прет ход ним при ме ром, мо же 
по себ но да бу де про бле ма тич на. 

За раз ли ку од ве ћи не зе ма ља у тран зи ци ји, Ру си ја, ни је има-
ла ис ку ство да јој ме ди је од мах по сле по ли тич ких про ме на ку пе 
стра ни фи нан си је ри. Пад Бер лин ског зи да до го дио се у тре нут-
ку ка да су зах те ви за про ме на ма у бив шем Со вјет ском са ве зу већ 
ства ра ли ве ли ку по ли тич ку на пе тост, у ко јој је би ло и зах те ва за 
из ме ном ме диј ског ам би јен та. „Већ иду ће го ди не Ми ха ил Гор ба-
чов пред ла же но ви за кон о штам пи ко ји омо гу ћа ва осни ва ње но ви-
на без са гла сно ти вла сти“20). Овај за кон омо гу ћио је по ја ву но вих 
ме ди ја док су ста ри, тра ди ци о на ол ни гу би ли на сна зи. То је био 
пе ри од у ко ме је не ка да нај у ти цај ни ја „Прав да“ са је да на ест ми-
ли о на па ла на ми ли он при ме ра ка, а „Из ве сти ја“ са се дам на три 
ми ли о на. Вла сни ци за те че них и но вих ме ди ја ни су би ли стран ци, 
већ углав ном до ма ћи фи нан сиј ски оли гар си, али се, са ста но ви шта 
кон цен тра ци је, до го ди ло исто. 

Кон зу ме ри зам је у ве ћи ни ових др жа ва при су тан на пот пу-
но па ра док са лан на чин. Сла бог тр жи шта и са ве ли ким раз вој ним 
и при вред ним те шко ћа ма, тран зи ци о не зе мље, по го то во оне са 
ни жим стан дар дом гра ђа на, по зна те су по пре ду гим вре мен ским 
ин тер ва ли ма ко је ма сов на пу бли ка про во ди ис пред ма лог екра на, 
што се мо же об ја сни ти не за по сле но шћу, по тра гом за јеф ти ном за-
ба вом и дру гим раз ло зи ма. То ства ра ста ти стич ки ви со ке реј тин ге 
по је ди них про гра ма, на шта ин те ре сно ре а гу ју огла ши ва чи. Та ко 
се до га ђа да мар ке тин шке и адвер тај зинг аген ци је по ста ју бо га-

19) Јо сип Че ри на, „Ме диј ска кон цен тра ци ја у Хр ват ској на при мје ру за дар ске ме диј ске сце-
не“, Медијскидијалози, Елит, Под го ри ца, 2011, стр. 236

20) Ђо ва ни Го ци ни, Историјановинарства, Клио, Бе о град, стр. 402
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те и у усло ви ма ма лог оби ма ре клам ног тр жи шта, док ме ди ји још 
ви ше си ро ма ше и та ко по ста ју све за ви сни ји од тр жи шта и сфе ре 
би зни са. 

Фраг мен та ци ја пу бли ке ви ше је не го очи глед на у тран зи-
ци о ним зе мља ма. Исти ни за во љу ова по ја ва има ла је из во ри ште 
нај пре у из ра зи то по ли тич ким ре ла ци ја ма у вре ме ка да је бор ба 
из ме ђу ста ре и но ве вла сти још тра ја ла. Пољ ска је, као што је по-
зна то пр ва од зе ма ља не ка да шњег ис точ ног бло ка кре ну ла пу тем 
тран зи ци је. Су ко би из ме ђу ста ре и но ве вла сти тра ја ли су ду го, а 
обе стра не на сто ја ле су да оства ре ути цај на ме ди је. „Пре ко нач не 
по бе де, опо зи ци ја је зах те ва ла по де лу ка на ла др жав не те ле ви зи-
је при че му би је дан ка нал ко ри сти ла власт, а дру ги опо зи ци ја“21). 
Ова кав зах тев има ла је и опо зи ци ја у Ср би ји де ве де се тих го ди на, 
а слич них по ја ва би ло је и у оста лим зе мља ма у тран зи ци ји. По-
ку ша ји по ли тич ког де ље ња пу бли ке, ма ње ви ше оства ре ни то ком 
пе ри о да нај ин тен зив ни јих по ли тич ких пре ви ра ња, за ме ње ни су 
ка сни је ти пич ном тр жи шном фраг мен та ци јом ко ја је усле ди ла у 
вре ме ни ма по ли тич ког сми ри ва ња, а сти хиј ног ја ча ња тр жи шта. 
Та бло и ди за ци ја ме ди ја и по пла ва ри а ли ти фор ма та, као ди рект не 
по сле ди це ко мер ци ја ли за ци је, не ми нов но до во де до фраг мен та ци-
је и усит ња ва ња јав не сфе ре.

ПРОБЛЕМИ МЕДИЈСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ

Ср би ја је не што ка сни је у од но су на оста ле бив ше со ци ја ли-
стич ке зе мље кре ну ла пу тем тран зи ци је, па и ме диј ске тран зи ци је. 
Та кве окол но сти мо гу би ти ам би ва лент не у од но су на ци ље ве раз-
во ја. Не ки ни вои раз во ја се ка сни је до сти жу, али, с дру ге стра не, 
мо гу ће је учи ти на ис ку стви ма дру гих и не по на вља ти исте гре шке. 
Про бле ма у раз во ју ме диј ског си сте ма Ср би је има ви ше, али ће мо 
се ов де за др жа ти на пи та њи ма ко ја су пред мет овог ра да.

Ду го го ди шњом кри зом ис цр пље на еко но ми ја има ла је ути-
ца ја и на ме диј ско тр жи ште. Из ве стан на пре дак осе ћао се у две три 
го ди не, али то ни је би ло до вољ но за ста би лан рад ме ди ја. „Ср би ја 
је по чет ком 2007. го ди не до сти гла уку пан ни во сред ста ва ко ји ма је 
фи нан си ра но при вред но огла ша ва ње од око 100 ми ли о на евра на 
го ди шњем ни воу. На ред не две го ди не тај из нос се удво стру чио, па 
чак до сти гао ци фру од 230 ми ли о на евра, а он да кра јем 2011. по-

21) Ве ља нов ски Ра де, „Ко му ни ка ци ја кроз гво зде ну за ве су или тра чак кроз ру ше ви не“, у 
збор ни ку: Консолидацијадемократије20годинанаконпадаБерлинскогзида, ФПН и 
Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 2009, стр. 60
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но во опао на око 160 ми ли о на евра“22). Тен ден ци ја опа да ња на ста-
вље на је и на ред не две го ди не. С об зи ром да се ра ди о сред стви ма 
еко ном ске про па ган де, ко ја су основ фи нан си ра ња нај ве ћег бро ја 
ме ди ја, мо же се за кљу чи ти да уку пан тр жи шни из вор ни је до во-
љан. Ка да се то ме до да по да так да су од тог нов ца око 60% про-
це на та узи ма ле са мо две ме диј ске ку ће, РТС и Пинк, он да се про-
бле ми оп стан ка око шест сто ти на ме ди ја у Ср би ји мо гу на слу ти ти. 

Ипак и у ова квим окол но сти ма мо гу се уочи ти ин ди ка то ри 
ко мер ци ја ли за ци је, кон зу ме ри зма, пре ко мер не кон цен тра ци је и де-
ље ња пу бли ке. 

Уво ђе ње ме диј ског тр жи шта уста но вље но је основ ним ме-
диј ским за ко ни ма За ко ном о ра ди о ди фу зи ји из 2002. и За ко ном о 
јав ном ин фор ми са њу из 2003. го ди не. Тим прав ним ак ти ма пред-
ви ђе но је ко мо же, а ко не да бу де осни вач ме ди ја. Прак тич но је 
уве ден мо дел ду ал ног вла сни штва, што је до ми нант но европ ско 
ис ку ство, а што зна чи др жав но вла сни штво са мо над ме ди ји ма ти-
па јав ног сер ви са, уз га ран то ва ну не за ви сност и ауто но ми ју. Упр-
кос ова квим од ред ба ма, у Ср би ји је на ста вљен тренд не тран спа-
рент ног вла сни штва. 

У Из ве шта ју о при ти сци ма и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји, ко ји 
је Са вет Вла де Ср би је за бор бу про тив ко руп ци је под нео у сеп-
тем бру 2011. го ди не, пи ше: „Са вет је утвр дио да ме ђу 30 нај зна-
чај ни јих ме ди ја у Ср би ји (12 днев них но ви на, 7 не дељ ни ка, 6 ТВ 
ста ни ца и 5 ра дио ста ни ца), за чак 18 ме ди ја пра ви вла сни ци ни су 
по зна ти до ма ћој јав но сти“23). Као нај ва жни ји узрок ове по ја ве на-
во ди се вла сни штво ко је је скри ве но кроз де ло ва ње of šor ком па ни-
ја. На пи та ње за што вла сни ци скри ва ју сво је вла сни штво, ко је је 
по сле по ли тич ких про ме на и уво ђе ња тр жи шта у ме диј ску сфе ру, 
ле ги тим но, је ди ни мо гу ћи од го вор је скри ва ње евен ту ал не ме диј-
ске кон цен тра ци је, али и скри ва ње мо гу ћих по ли тич ких ути ца ја. 
За то је да нас у по је ди ним слу ча је ви ма мо гу ће зна ти чи ји су ме ди ји 
са мо ако то вла сни ци јав но са оп ште. То је при мер „Ве чер њих Но-
во сти“ за ко је је би зни смен Ми лан Бе ко у раз го во ру на те ле ви зи ји 
Б 92 при знао да је вла сник 70% ка пи та ла. Слич но се до го ди ло и 
са ли стом „Пресс“ за ко ји је вла сник „Дел те“ Ми ро слав Ми шко-
вић ре као да је вла сник, по сле че га је лист уга шен. У оба слу ча-
ја, ме ђу тим, у Аген ци ји за при вред не ре ги стре (АПР) ни ка да ни су 
ре ги стро ва ни као вла сни ци ни Бе ко ни Ми шко вић. Ма ни пу ла ци ја 

22) Ве ља нов ски Ра де, МедијскисистемСрбије, Чи го ја, Бе о град, 2012, стр. 212 

23) Из ве штај о при ти сци ма и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји, Са вет Вла де Ср би је за бор бу про-
тив ко руп ци је, Бе о град, 2011.
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про ме ном вла сни штва у по ли тич ке свр хе очи глед на је у слу ча ју 
при ва ти за ци је ли ста „По ли ти ка“, не по сред но пред ви ше стра нач ке 
из бо ре 2012. го ди не, ка да је вла да ју ћа ко а ли ци ја, на слу тив ши да ће 
из гу би ти власт, на бр зи ну и пот пу но не тран спа рент но, при ва ти зо-
ва ла 50% нај ста ри јег ли ста у Ср би ји. Прет по став ке о не за ко ни том 
уче шћу у ка пи та лу не ка да шње ТВ Ава ла од стра не вла сни ка ТВ 
Пинк Жељ ка Ми тро ви ћа или о јед ном вла сни ку те ле ви зи ја Б 92 и 
ТВ Пр ва, за шта има ин ди ци ја, та ко ђе је не мо гу ће до ка за ти. Ин-
ди ка тив но је да су вла сни ци ме ди ја у Ср би ји, и стра ни и до ма ћи, 
би ли из ри чи то про тив до но ше ња За ко на о јав но сти и не до зво ље-
ном об је ди ња ва њу вла сни штва у ме ди ји ма, чи ја је рад на вер зи ја 
на пра вље на, про шла јав ну рас пра ву и пре че ти ри го ди не пре да та 
Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња, а ни је ушла у про це ду ру 
усва ја ња. Од ред бе ко је још од 2002. го ди не по сто је у За ко ну о ра-
ди о ди фу зи ји и ко је се од но се на пре ко мер ну кон цен тра ци ју вла-
сни штва, па и уна кр сног вла сни штва из ме ђу елек трон ских и штам-
па них ме ди ја, ни ка да ни су по што ва не. 

На ме диј ском тр жи шту у Ср би ји по сто ји још је дан про блем 
кон цен тра ци је, а то је мо но пол ски по ло жај по је ди них аген ци ја ко-
је се ба ве огла ша ва њем. Го ди на ма су нај ве ћи про стор и вре ме у 
ме ди ји ма за ку пљи ва ле аген ци је „Me ken Erik son“, „Di rect Me dia“, 
„Mul ti com gro up“, „Cross Com mu ni ca ti ons“ и дру ге. За ку пљи ва ње 
про сто ра и вре ме на уна пред, ис по ста ви ло се, омо гу ћа ва ова квим 
аген ци ја ма не са мо уби ра ње нај ве ћег про фи та, већ и до ми нан тан 
ути цај на ме ди је. По што су вла сни ци ре клам них аген ци ја вр ло 
че сто или чла но ви по је ди них по ли тич ких стра на ка или на дру ге 
на чи не по ве за ни са њи ма, то је још бо љи на чин за ути цај спре ге 
ка пи та ла и по ли тич ких ак те ра, не го ди рект но вла сни штво над ме-
ди ји ма. 

Кон зу ме ри зам у јав но сти Ср би је, као и у дру гим зе мља ма, 
те шко је по себ но из ме ри ти, али ис тра жи ва ња ко ја су ра ђе на у по-
гле ду вре ме на ко је пу бли ка по све ћу је ме ди ји ма по ка за ла су да до-
ма ћа пу бли ка про сеч но про во ди пред ТВ екра ни ма око осам са-
ти, што је свет ски врх. Ка да се то ме до да по да так да елек трон ски 
ме ди ји у нај ве ћој ме ри кр ше за кон ске од ред бе упра во у по гле ду 
огра ни че ња ко ли чи не ре кла ма, основ кон зу ме ри зму је обез бе ђен, 
упр кос све ма њој ку пов ној мо ћи гра ђа на. 

Фраг мен та ци ја пу бли ке и у Ср би ји је нај пре под стак ну та 
по ли тич ким раз ло зи ма, од но сно про па ганд ном обо је но шћу по је-
ди них ме ди ја, што је пу бли ку де ли ло пре ма по ли тич ким опре де-
ље њи ма. Ме ђу тим, по след њих го ди на на усит ња ва ње пу бли ке по-
себ но ути че та бло и ди за ци ја ме ди ја и то не са мо штам па них не го 
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и елек трон ских. И ов де тр жи ште има свој оче ки ва ни ути цај: јеф-
ти ни са др жа ји, ни же ра зред не се ри је сум њи вог по ре кла из Ла тин-
ске Аме ри ке, Тур ске, Ин ди је и дру гих зе ма ља, ви ше сат ни ри а ли ти 
фор ма ти, на не ко ли ко те ле ви зи ја по но вље ни исти квиз стан дар ди, 
по ти ску ју озбиљ не и ква ли тет не са др жа је и сма њу ју за ин те ре со ва-
ност и пар ти ци па тив ност у од но су на ва жне дру штве не те ме. 

МОГУЋА ИСХОДИШТА

„Оп ште је при хва ће но ми шље ње да по сто ји ја ка ве за из ме ђу 
ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња и де мо кра ти је... Ме ди ји за то и да-
ље оста ју нај зна чај ни ја спо на из ме ђу по ли ти ча ра и гра ђа на. Јав ни 
сек тор, при то ме, за др жа ва по ли тич ке или ко мер ци јал не при ти ске 
ко ји мо гу зна чај но да ума ње сло бо ду ме ди ја“24). Ова тач на кон ста-
та ци ја под сти че на раз ми шља ње: ка ко пред у пре ди ти не же ље не по-
сле ди це тран зи ци је ко је мо гу трај ни је да ума ње сло бо ду ме ди ја 
и угро зе де мо кра ти ју? Кор по ра тив на сфе ра има сво ју моћ, по ли-
тич ка та ко ђе. Али то не зна чи да су де мо крат ске сна ге осу ђе не на 
па си ван од нос. 

Не га тив не по ја ве као што су пре ко мер на ко мер ци ја ли за ци ја, 
кон зу ме ри зам, кон цен тра ци ја вла сни штва у ме ди ји ма, фраг мен та-
ци ја пу бли ке и све дру го што из то га про из и ла зи, мо гу се су зби ја ти 
све сном дру штве ном ак ци јом и ле ги тим ним ин стру мен ти ма си сте-
ма. Ре гу ла тор на ин тер вен ци ја, је је дан од нај бо љих на чи на за ка на-
ли са ње то ко ва тран зи ци је ка по жељ ном де мо крат ском ис хо ди шту. 
Иако у свет ским раз ме ра ма по сто ји тренд де ре гу ла ци је, од но сно 
од у ста ја ња од пра ви ла у ме диј ској сфе ри, тре ба ре ћи да тај тренд, 
упр кос за ла га њу сфе ре би зни са, ни је до нео на ро чи те ефек те иако 
је био про мо ви сан као „осло ба ђа ње ме ди ја“. И углед ни европ ски 
те о ре ти ча ри ука зу ју на ва жност ре гу ла ци је, су прот ста вља ју ћи се 
пре на гла ша ва њу роб ног ка рак те ра ме ди ја, сма тра ју ћи да су они: 
„део кр во то ка де мо кра ти је ко ји ма је због то га по треб на ре гу ла-
ци ја ко ја пре ва зи ла зи еко ном ски оквир“25) Уз ре гу ла ци ју до бро је 
укљу чи ти и ме ха ни зме ко ре гу ла ци је, за јед нич ког де ло ва ња др жав-
них ин сти ту ци ја, ме ди ја, ме диј ских удру же ња и ак те ра ци вил ног 
дру штва у ства ра њу пра ви ла, јер то са деј ство омо гу ћа ва њи хо ву 
до след ни ју при ме ну. Та ко је мо гу ће по ста вља ње чвр шћих стан дар-

24) Ксе ни ја Љ. Ђу рић-Ата на си ев ски, „Ко му ни ци ра ње и де мо кра ти ја“, Српскаполитичка
мисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2013, стр. 132 

25) Mi ke Fe in tuck and Mi ke Var ney, MediaRegulation,PublicInterestandtheLaw, Uni ver sity 
Press, Edin burg, 2008, p. 249
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да за де ло ва ње тр жи шта, тран спа рент ност ме диј ског вла сни штва 
и по на ша ње огла ши ва ча и ме ди ја у од но си на њих. Ра дио и те-
ле ви зиј ске ста ни це мо гу да бу ду сти му ли са не на про из вод њу ква-
ли тет ни јих, дру штве но при хва тљи ви јих са др жа ја на два основ на 
на чи на: пре ци зни јим за кон ским кри те ри ју ми ма за до би ја ње до зво-
ла и ма те ри јал ним сти му лан си ма кроз про јект но су фи нан си ра ње 
ква ли тет них ин фор ма тив них, обра зов них, кул тур них за бав них и 
дру гих са др жа ја. Та ко чи ње ни ца, да је ве ли ки број ме ди ја у при-
ват ним ру ка ма, не мо ра да до ве де до оглу ши ва ња о јав ни ин те рес. 
Ако се у ово са деј ство на аде ква тан на чин укљу че и ре гу ла тор на и 
са мо ре гу ла тор на те ла, зах те ва ју ћи до след ни је оства ри ва ње пра ви-
ла и ре гу ла ци је и са мо ре гу ла ци је и ако се у ве ћој ме ри ре а ли зу је 
мо гућ ност по сто ја ња ме ди ја ци вил ног сек то ра ко ји ни су про фит но 
ори јен ти са ни, по зи тив ни по ма ци у ме диј ској тран зи ци ји су мо гу-
ћи. Ср би ја у овом тре нут ку оче ку је но ве ме диј ске за ко не ко ји мо гу 
да уне су про ме не. Јав на рас пра ва је на ја ви ла до бра ре ше ња, али и 
но ве кон тро вер зе. Од ред бе ко је бу ду усво је не би ће но ви ин ди ка тор 
не са мо ни воа раз во ја на шег ме диј ског си сте ма, не го и де мо кра ти је 
уоп ште. 
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Rade Veljanovski
TEMPTATIONS OF MEDIA TRANSITION

Re su me
The chan ges that ha ve af fec ted most of the for mer so ci a li stic 

co un tri es al so in clu de the me dia fi eld. The tran si tion of me dia system 
sho uld be the pos si bi lity for get ting clo ser to re a li za tion of de moc ra-
tic stan dards in the pu blic sphe re and the reby sup port of the ove rall 
tran si tion and de moc ra ti za tion. The main goal, ho we ver, is of ten com-
pro mi sed by pro blems which are al so re cog ni zed in de ve lo ped co un-
tri es that did not be long to the world of so ci a lism. Oc cur ren ces such 
as com mer ci a li za tion, con su me rism, con cen tra tion of ow ner ship, the 
frag men ta tion of the audi en ce and many ot her ha ve lar gely been se ri-
o us temp ta ti ons for the tran si ti o nal me dia systems. Ove remp ha si zing 
the mar ket wit hin the neo-li be ral con cep tion of de ve lop ment, le ads to 
such phe no me na in the me dia sphe re which re sults in pla cing bu si ness 
im pact, that is pro fit, be fo re the pu blic in te rest and pro mo tion of the 
fun da men tal va lu es of so ci ety.

The path which, co un tri es in tran si tion ha ve so far cros sed, con-
ta ins many exam ples that in the se co un tri es the abo ve men ti o ned pro-
blems oc cur, of ten with mo re se ri o us con se qu en ces than in mo re de-
ve lo ped co un tri es. The low le vel of to tal ma te rial de ve lop ment, we ak 
mar kets, po or me dia, in suf fi ci ent im ple men ta tion of le gi sla tion ha ve 
all en han ced the ne ga ti ve ef fects of com mer ci a li za tion, con cen tra tion 
or sha ring of the audi en ce. The in flu en ce of lar ge glo bal and Euro pean 
me dia gro ups in mar kets of tran si ti o nal co un tri es hasn’t bro ught, in ge-
ne ral, po si ti ve ef fects that ha ve been an no un ced but has mostly con tri-
bu ted to lack of tran spa rency and con cen tra tion of ow ner ship, with the 
do mi nan ce of low-qu a lity con tent. Most of the me dia supply is a kind 
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of con fec tion of the me dia in du stry, stan dar di zed, uni for med for mats 
that do not in cre a se but dra sti cally re du ce a plu ra lism of con tent.

Pos si ble so lu ti ons for the me dia systems in tran si tion are ca re-
ful re gu la tory in ter ven tion with ele ments of co-re gu la tion, se ri o us de-
moc ra tic and pro fes si o nal con trol of me dia ac ti vi ti es by re gu la tory and 
self-re gu la tory bo di es, syste ma tic so cial me dia bo ost that af firm most 
im por tant so cial va lu es, in ot her words, the con si stent ap pli ca tion of the 
ru les of mo dern de moc ra tic re gu la tion and self-re gu la tion. 
Key words: me dia, tran si tion, mar ket, com mer ci a li za tion, con su me rism, con-

cen tra tion, frag men ta tion, re gu la tion, pu blic in te rest 
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