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УСРБИЈИ
Сажетак: По пу лар ност ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји и не е тич
ност про дук ци је ве ћи не њих по кре ну ло је не ко ли ко гра ђан ских 
ини ци ја ти ва за уки да ње овог, по мно ги ма, „во а јер ског“ фор ма
та. Чи ње ни ца да је ре зул тат ини ци ја тве из 2019. го то во 50000 
при ку пље них пот пи са ука зу је на оправ да ност ис тра жи вач ког 
за дат ка да се де ко стру и шу на чи ни на ко је су ме ди ји о то ме из
ве шта ва ли, као и дис курс не стра те ги је ко мен та ра ко ри сни ка он
лајн плат фор ми на те тек сто ве. Основ не ис тра жи вач ке  ме то де 
су би ле кри тич ка ана ли за дис кур са и де скрип тив на ме то да. Узо
рак је об у хва тио 110 тек сто ва у то ку 5 го ди на (20152019) и 236 
при па да ју ћих ко мен та ра ко ри сни ка. Ре зул та ти ука зу ју на то да 
по сто ји ма ла критчна ма са ме диј ски пи сме них гра ђа на и гра ђан
ки у Ср би ји ко ји пре по зна ју све не га тив не али и по зи тив не стра не 
фор ма та; да су са мо ме ди ји, ко је свр ста ва мо у про фе си о нал не и 
кри тич ке, пра ти ли кам па ње. 

Кључнеречи: пе ти ци ја, РЕМ, ри ја ли ти, ми ни стар ство за кул ту
ру и ин фор ми са ње, пред лог за ко на

Ри ја ли ти фор мат: Да ли је ’шоу’ би знис или је 
’би знис’ шоу?1

За јед нич ко мно гим де фи ни ци ја ма ри ја ли ти ја је то да је реч 
о то ме:

1 На зив по гла вља пре у зет из на зи ва ко лум не „Ни шког пор та ла”; Ge or gi
jev, V. „Da li je ’šou’ bi znis ili je ’bi znis’ šou?“, 9. 04. 2016., 20. 02. 2020., 
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а) „да про дук ци ја кре и ра ре ал но сти;

б) да су уче сни ци до бро вољ но под над зо ром ка ме ра и до 
7/24 са та;

ц) да су уче сни ци че сто ВИП осо бе али и обич ни љу
ди по ста вље ни у сло жену, ис кре и ра ну, кон тро верз ну 
ситуаци ју; 

д) да пу бли ка мо же да ути че на њи хо ве суд би не;

е) да се све то ди рект но и без цен зу ре пре но си на 
телевизији”2 

До да ли би смо и то да се (ф) обич но уче сни ци ри ја ли ти ја 
так ми че за на гра ду, раз ли чи тог ти па, као и по пу лар ност би
ло ко јим сред стви ма, чак и на сил нич ким и / или ла сцив ним 
по на ша њем, је зи ком мр жње, отво ре ном гру бо шћу3. 

Ри ја ли ти те ле ви зиј ски про гра ми „гле да о ци ма при ка зу ју 
емо ци је, от кри ћа, тра че ве и дру ге фор ме бли ског раз го во ра 
спон та но за по че тог” на во де Де јан Пра ли ца и На та ша Пра
ли ца4 до да ју ћи да је „ри ја ли ти (је) сме штен не где на гра ни
ци из ме ђу ин фор ма ци је и за ба ве, до ку мен тар ца и дра ме”. 
Три еле мен та фор ма та су игра, ре ал ност и фик ци ја5.

Марк Ан дре је вић6 (An dre je vic, Mark) пра ви раз ли ку из ме ђу 
се ле бри ти ја ко ји су у ри ја ли ти ју и „ла и ка”. За се ле бри ти је 
је то још је дан од на чи на да обез бе де пу бли ци тет и до дат ни 
при ход. Али и за јед не и за дру ге то што су под ка ме ра ма у 
ри ја ли ти ју пред ста вља уства ри „ро бу” ко ја мо же да се про
да. Ко ли ка је це на „при ват но сти” ко ја по ста је „јав на” по ка
зу је и  при мер зве зде хе ви ме тал гру пе Ози Озборн (Ozzy 
Ozbo ur ne) ко ји је за 3 го ди не до био 85 ми ли о на до ла ра да би 
де та љи ње го ве сва ко дне ви це би ли при ка за ни на МТВ. 

http://ni ski por tal.rs /vest/%22Dalije%22sou%22bi znisil ije %22bi
znis%22so u%22

2 Va lić Ne delj ko vić, D. (2012) Re a lity show u di gi tal nom klju ču, Me dij ski  
di ja lo zi, Vol 12, No. 5, Pod go ri ca : Is tra ži vač ki me dij ski cen tar, str.  375.

3 Ис цр пан пре глед раз ли чи тих де фи ни ци ја ри јал ити до сту пан у пу бли ка
ци ји Ри ја ли ти ТВ про гра ми (2015) Слу жбе за над зор и ана ли зу РЕМ.

4 Pra li ca, D. i Pra li ca, N. (2012) Kom pa ra tiv na ana li za do ku men tar nih i ko
mer ci jal nih ri ja li ti te le vi zij skih pro gra ma, Me dij ski di ja lo zi, Vol. 12, No. 5,  
Pod go ri ca: Is tra ži vač ki me dij ski cen tar, str. 391392.

5 An dre je vic, M. Realizing ex plo i ta ti on, in: The Po li tics of Re a lity Te le vi sion 
Glo bal per spec ti ves, eds. Mar wan, M. K. and Sen der, K. (2011) Lon don and 
New York: Ro u tled ge, p. 19.

6 An dre je vic, M. Realizing ex plo i ta ti on, in: The Po li tics of Re a lity Te le vi sion 
Glo bal per spec ti ves, eds. Mar wan, M. K. and Sen der, K. (2011) Lon don and 
New York: Ro u tled ge, pp. 2324.
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Ри ја ли ти про гра ми се мо гу по де ли ти на две основ не вр сте: 
(а) до ку мен тар ни ри ја ли ти про гра ми ко ји су ху ма ни тар ног 
ка рак те ра, у нај ши рем сми слу те ре чи, или да ју шан су осо
ба ма да по ка жу шта „уме ју” (на при мер „Са Та ма ром у ак
ци ји”, „Вре ме је за бе бе”, „До ма ћи не оже ни се”, „Пр ви по
сла сти чар Ср би је”, „Пин ко ве зве зди це”, „Ја имам та ле нат”) 
и (б) ко мер ци јал ни ри ја ли ти про грам чи ја су шти на је да се 
осво ји  за ма шна нов ча на на гра да по би ло ко ју це ну, а про
дук ци ја на осно ву то га обез бе ђу је оби ман ре клам ни па кет 
ко ји се еми ту је то ком це лог тра ја ња ри ја ли ти ја („Фар ма”, 
„За дру га”, „Ве ли ки брат”, „Па ро ви”).

По сто ји и ши ра по де ла ко ја се за сни ва на ужим ти по ви ма 
са др жа ја и кон крет ним зах те ви ма про дук ци је: (а) стан дард
ни ри ја ли ти, и (б) ри ја ли ти ши ре по сма тра но, ко ји за тим 
укљу чу је под вр сте: так ми чар ски ри ја ли ти, рад ног про сто
ра, до ку мен тар ни ри ја ли ти, псе у додо ку мен тар ни ри ја ли ти,  
ри ја ли ти о емо тив ним ве за ма, ри ја ли ти тв игре, скри ве на 
ка ме ра7. 

У ли те ра ту ри се фе но мен ри ја ли ти ја раз ма тра од са мог на
стан ка овог фор ма та ко ји је ина че је дан од нај че шће ли цен
ци ра них у све ту те ле ви зиј ске про дук ци је. У овом ра ду ће мо 
се фо ку си ра ти на са др жај про дук ци је ри ја ли ти ја, а по стра
ни ће мо оста ви ти и дру га ве о ма зна чај на пи та ња о ко ји ма 
су ис тра жи ва чи пи са ли као на при мер о ста ту су ан га жма
на уче сни ка у ри ја ли ти ју, по себ но де це за ко ју ро ди те љи 
потпи су ју уго во ре. 

Углав ном се сву да еми ту ју, ма ње ви ше, исти фор ма ти са ма
ло до дат ног ло кал ног „шар ма”. „Од нос гло бал ног фор ма та 
и ње го ве ло кал не им пле мен та ци је је спе ци фи чан и не пред
ви дљив. Сва ка на ци ја ко ја раз ви ја и при ла го ђа ва фор мат ре
а ли ти ја чи ни то у од но су на спе ци фич но сти по ли ти ке окру
же ња ко ја се кре ће из ме ђу ко мер ци јал них зах те ва, оче ки ва
ња ко ја се од но се на кре и ра ње јав ног ин те ре са, и ло кал ног 
уку са. (...) Ко ри сте ћи до ма ће та лен те и  про дук ци о ни тим, 
ове адап та ци је су увек вр ло ло кал но обо је не. Пра вац ди
стри бу ци је фор ма та, као и њи хо ва адап та бил ност, ука зу је, 
пре све га, на им пе ри ја ли зам аме рич ког кул тур ног ко да ко ји 
је очит у ри ја ли ти про гра ми ма у од но су на успех, не са мо 
европ ских про из во да, већ и фор ма та ко ји сти жу из Ази је као 
на при мер Ај рон Шеф (Iron Shef)” 8.

7 Слу жба за над зор и ана ли зу (2015) Ри ја ли ти ТВ про грам, Бе о град: РЕМ, 
стр. 3437.

8 Sen der, K. Mi gra ting gen res, tra vel ling par ti ci pants, shif ting the o ri es, in: The 
Po li tics of Re a lity Te le vi sion Glo bal per spec ti ves, eds. Mar wan, M. K. and 
Sen der, K. (2011) Lon don and New York: Ro u tled ge, p. 4.
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Ри ја ли ти про гра ми у све ту бе ле же ми ли он ски ау ди то ри јум. 
„Со ци о лог Рат ко Бо жо вић9 об ја шња ва за што пу бли ка по себ
но во ли да гле да за бав не, ри ја ли ти про гра ме: ’Љу ди у кри
зи су апа тич ни, а апа ти чан чо век сла бо ре зо ну је и су о ча ва 
се са по ра зом жи вот ног сти ла. Хва та се за ко му ни ка ци ју са 
ме ди ји ма и по ста је во а јер, по си сте му ако не мо гу да са гле
дам соп стве ни жи вот, мо гу да гле дам ту ђи и да за кљу чим да 
нисам го ри од оних ко ји се та мо пред ста вља ју’”10.

„Ри ја ли ти про гра ми су вра ти ли пу бли ку тра ди ци о нал ним 
ме ди ји ма.  Је дан од раз ло га је што су ре а ли ти по ве ћа ли ин
тер ак ци ју ТВ са ау ди то ри ју мом. (...) Спек та ку лар ни до га ђа
ји и про грам ужи во су зна чај ни ји не го икад пре за по ве ћа ње 
бро ја гле да ла ца и оства ри ва ње но вих при хо да” 11.

Ау ди то ри јум се умно жа ва и сто га што је ри ја ли ти увек у 
ме диј ској кон вер ген ци ји ТВа, ин тер не та, та бло и да итд. На
ве де ни ау тор до да је да се  ри ја ли ти „се ли и у веб про стор 
и та мо оствару је ве ли ки ко мер ци јал ни успех” и упо зо ра ва 
да „кре а то ри ме диј ске по ли ти ке мо ра ју мно го пре ци зни је 
да ре гу ли шу ве ли ке ко мер ци јал не игра че ко ји фи нан си ра ју 
ри ја ли ти је и то у веб про сто ру ко ји ће све ви ше би ти плат
форма и за ове про гра ме”12.

„У Аме ри ци је упра во за вр ше на 22. се зо на „Не же ња”, док 
се 15. се зо на „По ро ди це Кар да ши јан” упра во еми ту је. Чи
ње ни ца да по је ди ни ри ја ли ти про гра ми тра ју ви ше од јед
не дец ени је го во ри о то ме да, бар за са да, ни је до шло до 
засиће ња пу бли ке”13. 

Ри ја ли ти су по ста ли део на ше ме диј ске сва ко дне ви це са на
ра ста њем по пу ли зма у дру штву14. „У из ве шта ју Слу жбе за 
над зор РЕМа, ко ји је об ја вио Ин сај дер, из ме ђу оста лог пи
ше да су ри ја ли ти про гра ми код по је ди них ко мер ци јал них 

9 Iz ja va pre ne ta u dnev nom li stu „Ve čer nje no vo sti”, u član ku Bo ja ne Sta men
ko vić „Ne slav ni svet ski re kord”, ob ja vljen 28. ma ja 2010. go di ne.

10 Vu lić, T. i Mar ko vić, Z. (2012) Ulo ga ri ja li ti pro gra ma u pre o bli ko va nju 
vred no sti mla dih, Me dij ski di ja lo zi, Vol. 12, No. 5, Pod go ri ca: Is tra ži vač ki 
me dij ski cen tar, str.  330.

11 Kjus, Y. (2009) Eve ro ne Ne eds Idols: Re a lity Te le vi sion and Tran sfor ma tion 
in Me dia Struc tu re, Pro duc tion and Out put, Eu ro pe na Jo ur nal of Com mu
ni va tion, Vol. 24, No 3, Sep tem ber 2009, Los An ge les, Lon don, New del hi, 
Sin ga po re and Was hing ton DC: SA GE, p. 287.

12 Исто, стр. 303.
13 Zbog če ga lju di vo le da gle da ju ri ja li ti pro gra me? 17. 08. 2018., 22. 02. 

2020., https://www.na ti o nal ge o grap hic.rs /ve sti/12208psi ho lo gi jaza stogle
da mori ja li ti je.html

14 На ци о нал ни еми те ри, ко ји су од кра ја де ве де се тих XX ве ка до да нас, 
овај фор мат увр сти ли у сво ју про грам ску ше му су  РТС1, РТС2, ТВБ92, 
РТВ Пинк, ТВ Фокс/ТВ Пр ва, ТВ Ко ша ва/ТВ  Хе пи, ТВ Ава ла.
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те ле ви зи ја са на ци о нал ном фре квен ци јом чи ни ли бли зу 50 
од сто укуп но еми то ва ног са др жа ја. У исто вре ме ни јед на ко
мер ци јал на те ле ви зи ја то ком про шле го ди не ни је еми то ва ла 
ни ми нут про гра ма из кул ту ре”15.

Та ко да су по при ро ди ства ри ри ја ли ти про гра ми у про дук
тив ној сим би о зи са по пу ли змом. „Ана ли за уло ге ме ди ја у 
ра сту по пу ли зма сме ште на (је) у кон текст два си мул та на 
про це са – ме ди ја ти за ци је по ли тич ког жи во та и све ве ће 
комер ци ја ли за ци је це ло куп не ме диј ске ин ду стри је”16.

Те ун ван Де ик (Teun van Dijk) сма тра да „онај ко ји кон тро
ли ше дис курс мо же ин ди рект но да кон тро ли ше ми шље ње 
љу ди. Кон тро ла ми шље ња та ко ђе ин ди рект но под ра зу ме ва 
и кон тро лу ак ци ја.”17. Под се ти мо са мо да су и не ки ве о ма 
по зна ти по ли ти ча ри би ли у ри ја ли ти ју. Ме ђу пр ви ма ко ји је 
уче ство вао у ри ја ли тију био је Бо шко Ни чић, гра до на чел
ник За је ча ра. „По ли ти чар Ми лан Па ро шки био је уче сник 
’Фар ме’ 2010, а из ба чен је са има ња у Ли со ви ћи ма због то
га што је му зи ча ра Ан дри ју Ђо га ни ја, по зна ти јег као Ба ки, 
вре ђао на на ци о нал ној осно ви. (...) Ка да је те 2010. са да шњи 
по сла ник Ма ри јан Ри сти че вић ушао на ’Фар му’, же лео је 
да се на род пре све га уве ри да је он чо век са се ла. (...) Не
над Ча нак је остао упам ћен ка да је ушао у ри ја ли ти ’Ве ли
ки брат’ 2009. го ди не. Ча нак је та да већ пр вог да на кре нуо 
у сво ју ‘кам па њу’ про тив ’Ве ли ког бра та’: Ри ја ли ти шоу је 
кан цер оп штег не мо ра ла и не по сто ја ња си сте ма вред но
сти. Ов де сам да до ка жем то што при чам – ре као је Ча нак у 
једном ин тер вјуу.”18 

„Ве о ма је ла ко ма ни пу ли са ти пу бли ком ко ја је на ни жем 
обра зов ном ни воу, па су оту да и успе шни ји при ми тив ни 
ме диј ски са др жа ји  што се ну де у тре нут ку свет ске еко ном
ске кри зе,  кад је ве ћи на љу ди за тво ре на код ку ће и ка да има 
пу но сло бод ног вре ме на,  ко је,  очи глед но,  тро ши гле да ју ћи 
те ле ви зиј ске про гра ме”, ис ти че Де јан Пра ли ца и до да је да  
„са мо ме диј ски пи сме на пу бли ка мо же да схва ти им пли
цит ну по ру ку ових ме диј ских фор ма та – да се због нов ца 

15 Pro test is pred REMa: vi še od 42 hi laj de pot pi sa gra đa na pro tiv ri ja li ti ja i 
go vo ra mr žnje, 30. 11. 2019., 22. 02. 2020., https://in saj der.ne t/sr /sajt/va
zno/16248/

16 Ma tić, J. Me dij ski po pu li zam i po li tič ki po pu li zam, u: Po pu li zam (2017), Be
o grad:  In sti tut druš tve nih na u ka, Cen tar za po li ti ko loš ka is tra ži va nja i jav no 
mnje nje, str. 133.

17 Van  Dijk,  T.  A.  (2008) Di sco ur se and Po wer, New York: Pal gra ve Mac Mil
lan, pp. 1314.

18 https://www.blic.rs/za ba va/ri ja li ti/po li ti caruri ja li ti juje danod pr vihse 
usu dionaova kavko rakal ije pri znaodaje/8xbz 5fn
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не ретко при ста је и на нај би зар ни ја по ни же ња, што је по ра
жа ва ју ће за чо ве ка”19. 

Има ју ћи ре че но у ви ду са свим је оправ да на гра ђан ска кам
па ња ко ја је по кре ну та још 2015. го ди не за уки да ње ри ја ли
ти про гра ма ко ји се еми ту ју на те ле ви зиј ским ка на ли ма у 
Ср би ји. Ини ци ја ти ву је нај пре по кре ну ло де сни чар ско удру
же ње Две ри по ста вља ју ћи сајт за он лајн пот пи си ва ње пе ти
ци је. То ком вре ме на и дру ги ак те ри дру штве не прак се, као 
што су по ли ти ча ри, ор га ни за ци је и удру же ња, су по кре та ли 
слич не ини ци ја ти ве. На кра ју кам па ња за уки да ње ри ја ли
ти ја до би ла је по др шку го то во 50000 гра ђа на и гра ђан ки. 
На ве ди мо са мо на при мер да су се у при ку пља ње пот пи
са укљу чи ли у ју ну 2019. и чла но ви Удру же ња за за шти ту 
устав но сти и за ко ни то сти и Ср би ја у по кре ту и још ви ше од 
20 фор мал них и не фор мал них удру же ња гра ђа на. Циљ ове, 
ка ко су је на зва ли, „на род не ини ци ја ти ве” је био да се “огра
ни чи при ка зи ва ње ри ја ли ти про гра ма у пе ри о ду од 623 ча
са на три са та, као и уво ђе ње по по ла са та кул тур ног про гра
ма за де цу и ма ло лет не”20. При ку пља ли су пот пи се кра јем 
ју на 2019. у 8 гра до ва у Ср би ји (Бе о град, Но ви Сад, Бор, 
Ша бац, По же га, Кру ше вац, Кра гу је вац, За је чар) ка ко би био 
под не сен Скуп шти ни пред лог За ко на о из ме на ма и до пу на
ма За ко на о елек трон ским ме ди ји ма (2014) ко јим би се огра
ни чи ло вре ме еми то ва ња ри ја ли ти ја и за бра на еми то ва ња у 
жи во ри ја ли ти ја. Пот пу но уки да ње би био сво је врстан вид 
цен зу ре, сто га се тра жи огра ни ча ва ње.  

Ри ја ли ти ни је ну жно лош ТВ фор мат, али оно што се код 
нас еми ту је су углав ном про гра ми ко ји про мо ви шу на си ље, 
ту че, си му ли ра ни и ствар ни су ко би, го вор мр жње, пор но
гра фи ју, што је већ санк ци о ни са но у на шем за ко но дав ству. 
До сад на кр ше ње тих од ред би ра зних за ко на у ри ја ли ти ји ма 
суд ство ни је ре а го ва ло зва нич но. На при мер у Па ро ви ма је 
28. 09. 2018. је дан од уче сни ка упао са пи што љем и мал тре
ти рао дру гу уче сни цу о че му су ме ди ји обим но и углав ном 
сен за ци о на ли стич ки, из ве шта ва ли, али је оста ло не ја сно да 
ли је то био део сце на ри ја, или ствар ност. Иа ко су при ја
ве под но ше не, под се ти мо, РЕМ се не ко ли ко пу та оглу шио 
на при ја ве на си ља у ри ја ли ти ји ма. Исти ни за во љу, ипак 
на кон гра ђан ске ак ци је и улич них пер фор ман са ци вил них 
удружења, 2019. је усле ди ла ре ак ци ја РЕМа.

19 Пра ли ца, Д. (2011) Од нос јав но сти и не за ви сног ре гу ла тор ног те ла пре
ма ри ја ли ти про гра ми ма у Ср би ји: сту ди ја слу ча ја „Двор”, Кул ту ра бр. 
133, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 316.

20 https://www.uzuz.rs/ 18. 02. 2020. 
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Ре зул тат чи та ве ини ци ја ти ве за са да ни је баш успе шан јер ју 
је од би ло ми ни стар ство и на им пли ци тан на чин РЕМ по што 
ни је по ка зао во љу ни да о њој рас пра вља. „Чла ни ца Са ве та 
Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је (РЕМ) Оли ве ра Зе
кић из ја ви ла је да је мо гу ће уки ну ти ри ја ли ти про гра ме, али 
да то ни је ниг де ура ђе но осим у Се вер ној Ко ре ји у ко јој су 
раз не дру ге фор ме за бра ње не.”21

„Став Ми ни стар ства кул ту ре због пор но гра фи ја и сце на на
си ља у ри ја ли ти ји ма је да ’про сто ра не ма за уво ђе ње ап со
лут не за бра не еми то ва ња ри ја ли ти про гра ма ко ји мо гу да 
бу ду раз ли чи тих жан ро ва и са др жа ја’”22.

И РЕМ и ми ни стар ство по зи ва ју се на већ по сто је ћу до ма ћу 
и ме ђу на род ну ре гу ла ти ву у овој обла сти ко ја је са свим за
до во ља ва ју ћа уко ли ко их се еми те ри при др жа ва ју, те сто га 
ни је по треб но уво ди ти до дат не ме ре.

За шти та ма ло лет ни ка од штет ног ути ца ја ме диј ских са
држа ја де фи ни са на је у Оп ште о ба ве зу ју ћем упут ству о по
на ша њу еми те ра у Ср би ји (Ко декс по на ша ња еми те ра), оде
љак 3., као и у Упут ству ко је се од но си на за шти ту де це и 
омла ди не, тач ка 1 и 2 ко је пред ви ђа ју огра ни че ње у вре ме ну 
еми то ва ња са др жа ја ко ји су на сил ни, ла сцив ни, не мо рал ни 
ко ји мо гу да ути чу на њи хо во здра вље (мо гу да се еми ту ју  у 
пе ри о ду од 24.00 до 6.00). Утвр ђе но је и оба ве зно обе ле жа
ва ње са др жа ја за уз раст за ко ји је та кав про грам од го ва ра ју
ћи. Де фи ни са на је и по сред на за шти та ма ло лет ни ка пре ма 
ко јем је за бра ње но еми то ва ње са др жа ја ко ји де лу је штет но 
на вас пи та ње, обра зо ва ње, здра вље и хи ги је ну (оде љак 4),  
ерот ски и пор но граф ски са др жај (оде љак 8). 

Осим на ве де ног са чи ње но је и Оба ве зу ју ће упут ство о по
на ша њу еми те ра у ве зи са „ри ја ли ти про гра ми ма”23 као и  
Оп ште о ба ве зу ју ће упут ство о по на ша њу еми те ра у ве зи са 
еми то ва њем про грам ских са др жа ја ко ји мо гу да на шко де 
фи зич ком, мен тал ном или мо рал ном раз во ју ма ло лет ни ка.24

21 Ano nim, (27. 12. 2019) Ze kić: Mo gu će uki nu ti ri ja li ti pro gra me, ali to je ura
đe no sa mo u Se ver noj Ko re ji, Da nas.

22 Pe šić, J. Ma rić po zvan na sed ni cu REMa zbog por no gra fi je i uvre da na te le
vi zi ji He pi, 16. 10. 2019., 1. 04. 2020; https://www.cen zo lov ka.rs/dr za vai
me di ji/ma ricpo zvanna sed ni curem azbogpor no gra fi jeiuvre danate le
vi zi jihe pi/ 

23 Oba ve zu ju će uput stvo o po na ša nju emi te ra u ve zi sa „ri ja li ti pro gra mi ma” 
(2011), Be o grad: Slu žbe ni gla snik RS, br. 17/2011.

24 Opšte o ba ve zu ju će uput stvo o po na ša nju emi te ra u ve zi sa emi to va njem pro
gram skih sa dr ža ja ko ji mo gu da naš ko de fi zič kom, men tal nom ili mo ral nom 
raz vo ju ma lo let ni ka (2012) Be o grad: Slu žbe ni gla snik RS br 18/2012.
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У За ко ну о елек трон ским ме ди ји ма (2014) као основ ном до
ку мен ту пред ви ђе на је за шти та ма ло лет ни ка („За шти та ма
ло лет них ли ца” члан 68)25.

До ма ћи до ку мен ти су  од раз ме ђу на род не ре гу ла ти ве у овој 
обла сти пре свих Ди рек ти ве о ау ди о ви зу ел ним ме диј ским 
услу га ма (2010), по гла вље VI II „За шти та ма ло лет ни ка у 
теле ви зиј ском еми то ва њу”26.

Има ју ћи све на ве де но у ви ду, а реч је са мо о де лу по сто је
ће ре гу ла ти ве ко ја се ди рект но ти че за шти те ма ло лет ни ка 
од штет них ме диј ских са др жа ја, као и про бле ма ко ји је им
пле мен та ци ја ри ја ли ти те ле ви зиј ског фор ма та про ду ко ва ла 
у јав ној сфе ри, ини ци ја ти ва за ре гу ли са ње вре ме на за еми
то ва ње овог про гра ма је иза зва ла ве ли ку па жњу и ме ди ја и 
гра ђа на,  сма тра мо сто га да је оправ дан ис тра жи вач ки ин те
рес да се ана ли зи ра дис курс ка ко он лајн из да ња ме ди ја, та ко 
и ко мен та ра ко ри сни ка, о овој ини ци ја ти ви. 

Циљ

Де кон струк ци ја ме диј ске пре зен та ци је кам па ње о огра ни ча
ва њу вре ме на еми то ва ња ри ја ли ти ја и за бра ни еми то ва ња 
ужи во ри ја ли ти про гра ма ко ји се еми ту ју на те ле ви зи ја ма 
у Ср би ји. Циљ је та ко ђе и уо ча ва ње до ми нант них дис курс
них стра те ги ја ко ри сни ка он лај ме диј ских из да ња у ко ји ма 
су об ја вље ни тек сто ви  чи ји са др жај је до ми нант но ве зан за 
кам па њу про тив ри ја ли ти про гра ма.

Ме тод и кор пус

Ме тод

Основ на ме то да је ана ли за ме диј ског дис кур са и то ве ћих 
је зич ких це ли на, ка ко на во ди Свен ка Са вић „ана ли за је ди
ни ца ве ћих од ре че ни це, у кон крет ној упо тре би у кон тек сту 
и си ту а ци ји, бо ље об ја шња ва људ ску ко му ни ка ци ју и по на
ша ње”27. У књи зи Di sco ur se and po wer Те ун ван Де ик те о ре
ти чар ко ји је де фи ни сао по ље ис тра жи ва ња кри тич ке ана ли
зе дис кур са  из ме ђу оста лог на во ди да је јед но од основ них 
ис тра жи вач ких пи та ња „ко има пра во и мо гућ ност да бу де 
из вор ин фор ма ци ја и по себ но ко ме ме ди ји да ју шан су да бу
де ди рект но ци ти ран и да го во ри у ме ди ји ма”. Нај ве ћу моћ 
сти чу и има ју су бјек ти ко ји се че сто екс пли цит но ци ти ра ју 

25 Za kon o elek tron skim me di ji ma (2014), Slu žbe ni gla snik RS, br. 83/2014 i 
6/2016 – dr. za kon.

26 Di rek ti va o au di o vi zu el nim me dij skim uslu ga ma 2010., 20. 01. 2020,. http://
rem.rs/uplo ads/fi les/re gu la tion/AVMSD.pdf

27 Sa vić,  S. (1993) Dis kurs  ana li za, No vi  Sad : Fi lo zof ski fa kul tet, str. 25.
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у ме ди ји ма и чи је ста во ве ме ди ји у кон ти ну и те ту пре но се. 
Та ко ђе,  сма тра ван Де ик ва жно је утвр ди ти „ко има при
ступ про из вод њи ве сти или про гра ма, и ко кон тро ли ше тај 
приступ?“28. 

У нај кра ћем кри тич ка ана ли за дис кур са се ба ви ма ни пу ла
ци јом, дез ин фор ма ци ја ма или ла жним ин фор ма ци ја ма, про
па ган дом, и дру гим дис курс ним фор ма ма чи ји је циљ не за
ко ни то упра вља ње ми шље њем и кон тро ли са ње ак ци ја љу ди 
ко је пот по ма жу ре про дук ци је мо ћи ели та.

Кор пус

Кор пус је фор ми ран пре тра гом по кључ ним ре чи ма на пре
тра жи ва чу Гугл то ком ја ну а ра и фе бру а ра 2020. 

У пр вих 35 се кун ди 30.01.2020. на ин тер нет пре тра жи ва чу 
Гугл иза шло је 56000 тек сто ва о овој те ми по ста вље них из
ме ђу 2015. и 2019. го ди не с тим што је нај ве ћи број тек сто ва 
об ја вљен кра јем 2019. ка да је кам па ња би ла у за вр ш ни ци. 
Ана ли зи ра но је укуп но 110 тек сто ва са 236 при па да ју ћих 
ко мен та ра.

У кор пус су укљу че ни тек сто ви свих ме ди ја ко ји су о овој 
кам па њи об ја вљи ва ли са др жа је уко ли ко су ре ги стро ва ни 
као масме диј ско он лајн из да ње. Спе ци ја ли зо ва ни пор та
ли и веб стра не нас ни су за ни ма ли. У кор пу су су укљу че ни 
са мо ори ги нал ни тек сто ви, а не они ко ји су пре не се ни из 
дру гог ме ди ја, осим аген циј ских ве сти. У об зир су узи ма ни 
са мо они ко ји се ди рект но ти чу кам па ње про тив ри ја ли ти ја.

Ва ља на гла си ти да раз ли чи ти он лајн ме ди ји има ју раз ли чи
ту по ли ти ку у од но су на по ста вља ње ко мен та ра ко ри сни ка, 
ве ћи на сај то ва је има јер од го ва ра ју за по ста вље не са др жа је. 

Ана ли за са ко мен та ри ма

Ме диј ски тек сто ви

При сут ност те ме у ме ди ји ма

Ана ли зом је уо че но да су ис кљу чи во ква ли тет на, кри тич ки 
про фи ли са на и про фе си о нал на он лајн из да ња ме ди ја са на
ци о нал ном по кри ве но шћу по све ти ли па жњу ри ја ли ти ју као 
фе но ме ну и са мој пе ти ци ји. 

Број тек сто ва по ме ди ји ма ука зу је да је од 35 ме ди ја (ра ди ја, 
те ле ви зи ја, но ви на, аген ци ја, сај то ва) ко ји су се ба ви ли, у 
окви ру ис тра жи ва них 5 го ди на, овом те мом њих 22 об јави ло 

28 Van  Dijk, T. A. (2008) Di sco ur se and Po wer, New York: Pal gra ve Mac  
Mil lan, p.10.
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са мо је дан текст (Та нјуг, Но ва еко но ми ја, Исти но мер, Та лас, 
Ју тар њи лист, Пр ва ТВ, Ин фор мер, Ка нал 9, БиБУСи на 
срп ском, Аван гар да, Vi ce, На ци о нал на ге о гра фи ја на срп
ском, HRT, Le Mon de Di plo ma ti que на срп ском, Sr bin.in fo, 
Про дук циј ска ку ћа Мре жа, HI NA, Bli z Li fe, Ку рир). Овом те
мом су се си сте ма тич но ба ви ли днев ни лист Да нас (23 тек
ста) и Н1 (16 тек сто ва), за тим Фо Нет (6), Цен зо лов ка (6), 
Ин сај дер (4), Ра дио 021 (4), Бе та (4), сле де Вре ме (2), Б92 
(2), УНС (2), Мон до (2), РТС (2), РТВ (2) и Сло бод на Евро
па (2). Из на ве де ног мо же мо уо чи ти да се они ко ји ма је по 
За ко ну о јав ним ме диј ским сер ви си ма (2014)29 чланом 7, да
кле РТС и РТВ, овом те мом ско ро и ни су ба ви ли. Упра во ти 
ме ди ји би ва ља ло да по ста вља ју про фе си о нал ни стан дард 
за све и про мо ви шу јав ни ин те рес и до бар укус. То је из о
ста ло, што се ове те ме ти че. Исто вре ме но они од ко јих се 
оче ки ва ло да се ба ве овом те мом, па ма кар и сен за ци о на ли
стич ки, да кле та бло и ди по пут Ку ри ра, Ин фор ме ра и Алоа, 
ни су се упу шта ли у по ле ми ку о  уки да њу еми то ва ња ужи во /  
огра ни ча ва њу ри ја ли ти ја, иа ко ште дро на сво јим стра ни ца
ма пра те, сва ко днев но, шта се у ри ја ли ти ји ма де ша ва, али 
као ак ту ел ни до га ђај и као из ве шта ва ње о се ле бри ти ји ма.

Те ме и ме диј ски жан ро ви

Са др жај тек сто ва се мо же свр ста ти у две ве ли ке гру пе. У 
јед ној су тек сто ви ди рект но ве за ни за про це ду ру и ре зул та
те пот пи си ва ња пе ти ци је. У дру гој су они ко ји су по сред но 
ве за ни за ову те му и ба ве се ети ком, по ле ми ком и ана ли зом 
фе но ме на ри ја ли ти про гра ма као за го ва ра ње за по тре бу бо
љег уре ђи ва ња ових про дук ци ја. У ову гру пу су свр ста ни 
и тек сто ви у ко ји ма се зах те ва про це су и ра ње оних ко ји не 
чи не ни шта, и по по сто је ћим за ко ни ма, на санк ци о ни са њу 
не по доп шти на ко је се де ша ва ју у ри ја ли ти ји ма.

У пр вој гру пи је 34 од сто од узор ко ва них тек сто ва, а у дру
гој гру пи 62 од сто, а оста ло су тек сто ви ко је оце њу је мо као 
„гра нич ни”, да кле мо гли би би ти део и пр ве и дру ге гру пе 
под јед на ко. 

Оче ки ван ре зул тат је да су при сут ни ји тек сто ви они свр ста
ни у дру гу гру пу, да кле они ко ји про бле ма ти зу ју ло кал ну 
про дук ци ју ри ја ли ти ја нај че ше Па ро ве те ле ви зи је Хе пи и 
За дру га те ле ви зи је Пинк. У овој гру пи су тек сто ви ко ји се 
про те жу у це лом по сма тра ном пе ри о ду. 

29 Za kon o jav nim me dij skim ser vi si ma, Sl. gla snik RS, br. 83/2014, 103/2015 
i 108/2016.
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Те ме ко је су би ле у фо ку су ме ди ја су: на си ље у ри ја ли ти
ју Па ро ви ТВ Хе пи, ре а го ва ла и по ли ци ја; ла сцив не сце не 
у истом ри ја ли ти ју на ко је је ре а го вао РЕМ и по звао уред
ни ка Ми ло ми ра Ма ри ћа на раз го вор;  по ле ми ка из ме ђу ми
ни стра за кул ту ру и ин фор ми са ње Вла да на Ву ко са вље ви ћа 
ко ји је за пре и спи ти ва ње фе но ме на ри ја ли ти ја и до но ше ње 
огра ни ча ва ју ћих ме ра за еми те ре ове про дук ци је и вла сни
ка им пе ри је Пинк Жељ ка Ми тро ви ћа, ко ји на рав но зду шно 
бра ни пра во гле да ла ца да „ужи ва ју” у ри ја ли ти про гра ми ма; 
хап ше ње Зо ра на Ма р ја но ви ћа ко ји се, на вод но, ис по ве дао 
то ком еми то ва ња ри ја ли ти ја За дру га ТВ Пинк дру гом уче
сни ку о то ме ка ко је убио сво ју су пру гу; и на кра ју ве чи то 
пи та ње ко је је иден ти фи ко ва но го то во у свим тек сто ви ма 
на им пли ци тан, и/или екс пли ци тан, на чин је за што гра ђа ни 
уоп ште гле да ју ри ја ли ти?

Исто вре ме но тек сто ви из пр ве гру пе су кон цен три са ни у 
вре ме по кре та ња ини ци ја ти ве, про мо ци је иде је и по зи ва ња 
гра ђа на да пе ти ци ју пот пи су ју, са мог пот пи си ва ња пе ти ци је 
и ње ног ста вља ња у за кон ску про це ду ру, као и ре а го ва ња 
по је ди на ца на то, на при мер чла ни це РЕМ Оли ве ре Зе кић и 
ми ни стар ства за кул ту ру и ме ди је. Та ко да је ових тек сто ва 
би ло нај ви ше у про ле ће и у ју ну 2019. док је тра ја ло пот пи
си ва ње у 8 гра до ва у Ср би ји и ка сни је с је се ни исте го ди не, 
ка да је све по сла но на раз ма тра ње у Скуп шти ну Ср би је.

Ме диј ски жан ро ви су пред ви дљи ви. Ка да је реч о ак ту ел ним 
до га ђа ји ма фак то граф ски жан ро ви су при мар ни, та ко да су 
тек сто ви о пе ти ци ји углав ном ве сти и из ве шта ји и кат ка да 
раз го во ри у сту ди ју са глав ним по кре та чи ма ове ини ци ја ти
ве (пред сед ник Удру же ња за за шти ту устав но сти и за ко ни
то сти и пред сед ни це ор га ни за ци је Ср би ја у по кре ту). Реч 
је пре те жно о ла ким раз го во ри ма то ком ју тар њег про гра ма. 
Ни ка да ни су до би ли про стор, на при мер, у цен трал ним ин
фор ма тив ним еми си ја ма јав них се рви са, од но сно ко мер
ци јал них еми те ра ко ји се ина че ба ве гра ђан ским ини ци ја
ти ва ма. До во љан раз лог за за до во ља ва ње „ин фор ма тив ног 
пра га” и „вред но сти ве сти” за об ја вљи ва ње ана ли тич ких 
жан ро ва о пе ти ци ји је чи ње ни ца да је при ку пље но го то во 
50000 пот пи са и то без оних он лајн ко ји се „не бро је” јер 
ни су ва лид ни пре ма пред ви ђе ној про це ду ри о при ку пља
њу пот пи са. Но та кви ин тер вјуи и ана ли тич ки тек сто ви су 
пот пу но из о ста ли. Но ви на ри се ни су ба ви ли гра ђан ским ак
ти ви змом ко ји је по ка зао да ипак по сто ји основ на ме диј ска 
пи сме ност у на шем дру штву, као ни ана ли зом од но са по ли
тич ких цен та ра мо ћи ко ји су че сто у спре зи са вла сни ци ма 
те ле ви зи ја ко је еми ту ју ри ја ли ти је. 
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На су прот ре че ном дру га гру па тек сто ва, она о про ми шља њу 
фор ма та и ло кал не ње го ве им пле мен та ци је, су го то во без 
остат ка ко мен та ри, есе ји, ко лум не, члан ци, да кле ана ли тич
ки жан ро ви. У овим тек сто ви ма се осим ре а го ва ња на не
по доп шти не ко је се од и гра ва ју у ри ја ли ти ји ма и про мо ци ју 
на си ља, ло шег уку са, го во ра мржње, че сто ука зу је на по
губ ност тран зи ци је до дат но обре ме ње не по ли тич ким по пу
ли змом као по год ном дру штве нопо ли тич ком кон тек сту за 
еми то ва ње ри ја ли ти ја и ве ли кој по пу лар но сти овог фор ма та 
у Ср би ји.

Оно што је у узор ку уо че но је да су об ја вљи ва на са оп ште ња 
и отво ре на пи сма као об лик ре ак ци је на из ја ве ре ле вант них 
су бје ка та, углав ном до но си ла ца од лу ка, на по кре та ње ини
ци ја ти ве за ре стрик ци ју ри ја ли ти ја. У не ко ли ко на вра та је 
за бе ле жен и „рат” са оп ште њи ма, ка да из о ста је ди рек тан ди
ја лог у по ле ми ци, већ су бјек ти пре ко јав них ко му ни кативних 
ка на ла во де оштар „раз го вор” епи сто лар ном фор мом. 

Оно што је још зна чај ни је отво ре на је јав на по ле ми ка о ре
стрик ци ји ри ја ли ти про дук ци ја из ме ђу ми ни стра за кул ту
ру и ме ди је ко ји је про тив ри ја ли ти ја и вла сни ка те ле ви зи је 
Пинк ко ји ин си сти ра на ри ја ли ти ји ма. По ле ми ка је ре дак 
об лик јав ног дис кур са код нас30, иа ко је у де мо крат ским дру
штви ма то је дан од еле мен тар них фор ми раз ме не ми шље ња  
у ме ди ји ма о те ма ма од јав ног ин те ре са. При ме ри по ле ми
ке у овом кор пу су не мо гу се сма тра ти узор ним, али ипак 
пред ста вља ју ба рем по ку шај да се ова фор ма прак ти ку је и у 
на шим ме ди ји ма.

Су бјек ти

Од на ве де них су бје ка та ових тек сто ва нај че шће су то би
ли но ви на ри (31 од сто), ко лум ни сти ни су укљу че ни у овај 
на лаз, као и пред став ни ци НГОа (12 од сто), би ло да је реч 
о по кре та чи ма пе ти ци је, или оним ор га ни за ци ја ма ци вил
ног сек то ра ко је су осу ђи ва ле по на ша ње уче сни ка у ри ја
ли ти ји ма, или су се јед но став но при дру жи ли ак ци ји. По
ле ми ча ри Жељ ко Ми тро вић и Вла дан Ву ко са вље вић, као и 
РЕМ и струч ња ци ра зних про фи ла по ја ви ли су се у уло зи 
су бјек та, по 5 од сто сва ки. За тим од по ли ти ча ра, од но сно 
пред став ни ка ре гу ла тор ног те ла, у узор ку су иден ти фи
ко ва ни као су бјек ти: чла ни ца са ве та РЕМ Оли ве ра Зе кић, 

30 Ви ше о жан ру „по ле ми ка” у: Ва лић Не дељ ко вић, Д. Ана ли за дис кур са 
по ле ми ке о ре ли ги о зно сти и се ку ла ри зму/те и зму и ате и зму у днев ном 
ли сту Да нас у: Ме ди ји, религија и насиље, ур. Сре мац, С., Кне же вић, Н. 
и Ва лић Не дељ ко вић, Д. (2013), Но ви Сад и Бе о град: Цен тар за ис тра
жи ва ње ре ли ги је, по ли ти ке и дру штва и Бо го слов ско удру же ње Отач
ник, cтр. 7086.
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ми ни стар од бра не и вој ске Ср би је Алек сан дар Ву лин, ми
ни стар уну тра шњих по сло ва Не бој ша Сте фа но вић, бив ши 
ми ни стар за кул ту ру и ме ди је Иван Та со вац, пред сед ни ца 
вла де Ана Бр на бић. Ова ко зна чај на при сут ност, у ана ли зи
ра ном узор ку, раз ли чи тих ми ни ста ра у Вла ди Ср би је је нео
че ки ван, по себ но што је реч о ми ни стар стви ма, осим оног 
за кул ту ру и ин фор ми са ње, ко ји ма ри ја ли ти про гра ми ни су 
у надлежности.

Ко лум ни сти ко ји су се ба ви ли овом тре мом, осим стал ног 
ау то ра Да на са, књи жев ни ка Све ти сла ва Ба са ре, у узор ку су 
се по ја вљи ва ли још и Та ма ра Скро за, Ми хај ло Цр но бр ња,  
Ан то не ла Ри ха, Ма ја Ди вац, Вла да Ге ор ги јев, да кле углед ни 
но ви на ри и пу бли ци сти кул тур ног про сто ра Ср би је. Спи сак 
ни је ве ли ки, али њи хо ве ко лум не, ко је су об ја вљи ва ли углед
ни ме ди ји, сва ка ко су за слу жи ва ли па жњу ау ди то ријума. 

Ко мен та ри ко ри сни ка он лајн ме ди ја

Ко ри сни ци он лај пор та ла ни су рев но сно остав ља ли сво је 
по ру ке на тек сто ве ко ји су ушли у кор пус, или су ко мен та
ри са ли са свим не што дру го, што уоп ште ни је у ве зи ни ти са 
тек стом, ни ти са те мом, те их сто га ни смо увр сти ли у кор
пус ко мен та ра, ко ји са др жи 236 по сто ва.

Нај ви ше њих се за ло жи ло, до ду ше на раз ли чи те на чи не, 
за уки да ње ри јал ти ја (121), њих знат но ма ње се из ја сни ло 
отво ре но про тив уки да ња, све га 20, а изу зет но ви сок број 
ко ри сни ка ни је дао ја сно свој глас ни „за” ни „про тив”, већ 
је об ја шња ва ло си ту а ци ју у ме ди ји ма, дру штву, по ли ти ци, 
од но су ме ди ја и по ли ти ке, на та кав на чин да за пра во ни је 
би ло ја сно за шта се за ла жу (95).

Нај кра ћи ко мен тар гла сио је „Бра во”, а нај ду жи је имао 208 
ре чи. Од 236 ко мен та ра чак 157 их је има ло ира зи ту по ли
тич ку ко но та ци ју са освр том на ак ту ел ну власт и спре гу вла
сти и ри ја ли ти ја као по сле ди цу по пу ли зма.

При мер:

„Ин те ре са нтно да је пре ми јер ка Ана, ми ни стар Сте фа
нов ић, не ка чла ни ца РЕМа су сви ста ли на стра ну Ми
тро ви ћа, Пе цо ни ја (ко ји еми ту ју ри а ли ти про гра ме у 
Ср би ји го ди на ма) а не на стра ну ми ни стра кул ту ре. Па
ра докс је да су те те ле ви зи је удар ни ТВ ка на ли вла сти у 
Ср би ји.” Др жа вља нин ба нана ре пу бли ке Ср би је

Дис курс не стра те ги је ко мен та ра

Кри тич ком ана ли зом дис кур са ко мен та ра ко ри сни ка уо че
но је ви ше стра те ги ја. Нај че шће су ко ри сни ци на во ди ли  
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„предлог ре ше ња” по ку ша ва ју ћи да на ђу од го ва ра ју ће ре
ше ње за све. Ова дис курс на стра те ги ја има не ко ли ко под ва
ри јан ти. Нај че шћа је „мо же уз услов”. При мер:

„Што се ти че тог про гра ма увео бих прет пла ту па не ка 
гле да ко хо ће”. Дра ган

Дру га под ва ри јан та је „про ме ни ка нал”.

При мер:

„Ви ди Ср ба мо ра ли ста, јел вас ко пу шком те ра да гле да те, 
има те 300 ка на ла па гле дај шта хо ћеш”. Ива

„А ка ко они ко ји пот пи су ју зна ју да је ре а ли ти лош ако не 
гле да ју? И ни ко их не те ра да гле да ју, нек про ме не Ка нал. 
Не го они би ме ни да за бра не да ја гле дам, ова кву глу пост 
још ни сам чуо.” 123

Тре ћа под ва ри јан та је „из ме ни ти фор мат”

При мер:

„Тре ба ло би про ме ни ти кон цеп ци ју про гра ма, да то ствар
но бу де за бав ни про грам са би ра ним уче сни ци ма, за ба
вља чи ма.” Ци ца

У ра спо ну од по мир љи вих ста во ва ко ја се очи ту је у стра
те ги ји „де мо крат ски дир скурс”, до не та ко то ле рант них, 
стра те ги ја „ра ди кал но ре ше ње”, у кор пу су је уо че но још 
њих 14: „дис курс тра же ње / при ма ње ин фор ма ци је”; „мо
ра ли за ци ја”, „лич но ис ку ство”, „власт узрок свих за ла 
па и ри ја ли ти ја”, „али де вој ци сре ћу ква ри”, „пред лог 
за ак ци ју”, „отво ре на по др шка”, „стра те ги ја по ре ђе ња”, 
„дис курс по сло ви це”, „по ли ти ка као мо дус опе ран ди”, 
„дис курс хле ба и ига ра”, „за ме на те зе”, „за кла ња ње иза 
ау то ри те та књи ге”, „ре то рич ко пи та ње”.

Из два ја мо: 

Стра те ги ју „власт узрок свих за ла па и ри ја ли ти ја” ко ри
сти ли су ис кљу чи во про тив ни ци ак ту ел не вла сти и по себ но 
СНСа.

При мер:

„Па, ри ја ли ти су стуб ове на пред не вла сти!” Ра до је

Стра те ги ја „ра ди кал но ре ше ње” има три ва ри јан те јед на 
је ис кљу чив став без обра зло же ња шта ту ни је до бро, дру
га са др жи и екс пли ка ци ју, а тре ћа и ра ди ка лан од го вор  на 
пи та ње „а шта по сле уки да ња?”
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При мер:

„Са мо их скла њај те да не мо же мо да их гле да мо!” Би ће 
ка ко на род хо ће

„Тре ба уки ну ти ри а ли ти про гра ме. До ста је би ло тро ва ња 
де це не мо ра лом, ла жи ма”. Га си ри ја ли ти

„Уга си ти Пинк и оста ле јав не ку ће...до ста ви ше про сти
ту ци је у свим об ли ци ма.” Бра во

„Уве сти по рез на кич и шунд. Опо ре зо ва ти уче сни ке и ор
га ни за то ре.” Друг цр ни

Мно го суп ти л ни ји дис курс не гу ју они ко ри сни ци ко ји ко
ри сте не ку вр сту „по шта па ли це“, као што су то на при мер 
на род не по сло ви це, да би ис ка за ли свој став о те ми. За раз
у ме ва ње ових по сто ва по треб на су од ре ђе на до дат на зна ња. 
Нај јед но став ни ји за де ко ди ра ње и ко но та ци ју је „дис курс 
по сло ви це”.

При мер:

„Ру га се шер па лон цу.” Не ко из да лека

Сло же ни ја за де ко ди ра ње је дис курс на стра те ги ја „за кла ња
ња иза ау то ри те та књи ге” јер да би се раз у ме ла по ру ка, мо ра 
се зна ти не што о, у овом слу ча ју, пи сцу или/и ње го вим де
ли ма. При мер:

„Спој при ват ног и јав ног је Ор ве лов ска тво ре ви на.” Тре ба ло 
вам је вре ме да се се ти те

По себ на ва ри јан та ове дис курс не стра те ги је је „за кла ња ње 
иза ау то ри те та Би бли је” по што је то је ди на свет ска не ма те
ри јал на кул тур на ба шти на та квог кре ди би ли те та на ко ју се 
не оче ку је да би ло ко по ста ви про тив ар гу мент.

При мер:

„Ри ја ли ти су Со до ма и Го мо ра”.

Ко мен тар „скри вен” у пот пи су ко ри сни ка

Пот пис под ко мен тар је став ау то ра о тек сту и те ми31 би ло да 
их ау ди то ри јум на пред ви ђен на чин раз у ме или не. 

Све по ру ке ко ри сни ка ко је су ушле у кор пус би ле су пот
пи са не. Ко ри сни ци су упо тре бља ва ли не ко ли ко стра те ги ја 
у пот пи си ва њу.

31 Оп шир ни је у: Ва лић Не дељ ко вић, Д.  Скри ве на по ру ка у пот пи су: ана
ли за пот пи са ко ри сни ка он лај из да ња ме ди ја и дру штве них мре жа, у: 
Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру, уред ни це Гу ду рић, С. и Сте фа
но вић, М. (2013), Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр. 180.
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Пу но име и пре зи ме је нај ре ђе ко ри шћен мо дел. Ко ри
сник же ли да он лич но и ње гов став бу ду ви дљи ви у он лајн 
заједници.

При мер: „Алек сан дар Са ву лов”

Са мо име, или на ди мак, су ве о ма че ста стра те ги ја ко ри сни
ка и уо би ча је на је у сва кој при ват ној ко му ни ка ци ји. Ка ко су 
по ру ке, као ко мен тар на но ви нар ски текст, или став о те ми 
тек ста, у су шти ни део при ват не све ре јав ног ко му ни ци ра
ња, ова стра те ги ја је по на ша ње пре сли ка но из сва ко днев ног 
жи во та.

До да ва ње ге о граф ске при пад но сти („но во са ђан ка Ма ра“, 
„ка ћан ка”, „ле сков ча нин”) ука зу је да ко ри сни цико мен та
то ри пре по зна ју осо бе но сти ми кро за јед ни це као спе ци
фич ност ко ја их од ре ђу је као осо бе и опре де љу је  њи хо ве 
ставо ве.

Пре у зи ма ње име на и пре зи ме на од по зна тих лич но сти из 
фил мо ва и се ри ја („Џејмс Бонд”, „друг Цр ни”, „Из но гуд”, 
„Бист (звер)”) зах те ва ју по зна ва ње од ре ђе не вр сте  стварала
штва.

По је ди не ре чи ко је ис ка зу ју не дво сми сле ну по др шку ини
ци ја ти ви, син таг ме и це ле ре че ни це као пот пис нај ја сни ја 
су по ру ка ко ја још јед ном, у су шти ни, пот кре пљу је основ ну 
ми сао ис ка за ну у ко мен та ру („Пот пи су јем”, „Бра во”, „Збо
гом па ме ти”, „Др жа вља нин ба нан ре пу бли ке Ср би је”). Ови 
пот пи си су за јед но крат ну упо тре бу.

Пот пу но за ма гље ну по ру ку има ју бро је ви као пот пис јер 
они има ју зна че ње са мо за оно га ко је ко мен тар по ста вио 
(„123”).

У овом кор пу су ни смо уо чи ли ини ци ја ле као пот пис што је 
у ра ни ји ма био слу чај. 

За кљу чак

Ре зул та ти кри тич ке ана ли зе дис кур са 110 ода бра них он лајн 
ме диј ских об ја ва и 236 при па да ју ћих им ко мен та ра ко ри
сни ка у пе ри о ду од 2015. до 2019. го ди не о пе ти ци ји про тив  
ри ја ли ти шо уа  ука зу ју на то да по сто ји ма ла критична ма са 
ме диј ски пи сме них гра ђа на и гра ђан ки у Ср би ји ко ји пре по
зна ју све не га тив не, али и по зи тив не стра не фор ма та; као и 
да су са мо  ме ди ји ко је свр ста ва мо у про фе си о нал не и кри
тич ке пра ти ли кам па њу са ку пља ња пот пи са. Та ко ђе ис ти
че мо да су тек сто ви по све ће ни ри ја ли ти ји ма са др жа ли или 
оце ну етич но сти са мог фор ма та, од но сно јав ну по ле ми ку о 
огра ни ча ва њу еми то ва ња са ста но ви шта кр ше ња етичког 
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ко дек са но ви на ра Ср би је, или/и сам про цес при ку пља ња 
пот пи са, те су та ко об ја вљи ва ни у ета па ма, а не кон ти ну и ра
но. Ме ди ји су у фо ку су нај ра ди је има ли „афе ре” ко је пра те 
ри ја ли ти је као што је по ле ми ка та да шњег ми ни стра за кул
ту ру и ме ди је и вла сни ка нјгле да ни јих ри ја ли ти ја у Ср би ји, 
по том од у ста ја ње РЕМа од санк ци о ни са ња ри ја ли ти ја, на
си ље у ри ја ли ти Па ро ви и ре а го ва ње по ли ци је и на осно ву 
то га убр за ва ње при ку пља ња пот пи са за уки да ње еми то ва
ња ужи во, и огра ни ча ва ње еми то ва ња. Ва жно је ис та ћи и 
то да се он лајн ме ди ји ни су до дат но ан га жо ва ли у по др шци 
кам па њи при ку пља ња пот пи са за бо љу ре гу ла ци ју ри ја ли ти 
про гра ма у Ср би ји јав ним за го ва ра њем.

Ко ри сни ци ин тер нет ских он лај ме ди ја ни су рев но сно ста
вља ли сво је ко мен та ре ис под са др жа ја по све ће них ини ци
ја ти ви уки да ња ри ја ли ти ја на срп ским на ци о нал ним те ле
ви зи ја ма. Ко мен та ри са ли су нај че шће спре гу по ли тич ких 
ели та и ри ја ли ти ја. У ко мен та ри ма су ко ри сти ли два де се так 
раз ли чи тих дис курс них стра те ги ја укљу чу ју ћи и то да је че
сто пот пис под ко мен тар био сво је вр сна по ру ка ко ја до дат но 
по др жа ва ре че но у ко мен та ру.

На зна чај ове те ме за ме ди је и јав ност ука зу је и чи ње ни ца да 
је ини ци ја ти ву за бо ље уре ђе ње про дук ци је ри ја ли ти ја пот
пи са ло око 50000 гра ђа на Ср би је, што је ина че је дин ствен 
слу чај да се код нас ау ди то ри јум та ко ма сов но и јав но из ја
шња ва, у су шти ни, о уре ђи вач кој по ли ти ци по је ди них ме
ди ја и го во ри, на им пли ци тан на чин, о по сто ја њу ну кле у са 
ме диј ске пи сме но сти.
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MEDIA PRESENTATION OF THE CAMPAIGN FOR THE 
ABOLITION OF REALITY PROGRAMMES IN SERBIA

Abstract

The popularity of reality television programmes, combined with the 
nonethicality of the production of most of reality shows, has prompted 
several citizen initiatives for the abolition of this format, widely 
labelled as “voyeuristic”. The fact that the last such initiative from 2019 
managed to collect 50,000 signatures, justifies validity of the research 
objective to deconstruct the techniques of presenting this phenomenon 
in the media, together with the discourse strategies of online platforms 
users when presenting their views about the reality programmes and the 
petitions to abolish them. The basic investigative method was critical 
analysis of the discourse, combined with the descriptive method. The 
corpus consisted of 110 texts, and 236 accompanying comments, 
sourced from the Google sites, placed over a period of five years: from 
the beginning of the first campaign until the last and the most effective 
one (20152019). Results of the investigation are the following: there 
is a small critical mass of media literate citizens in Serbia who are 
capable of identifying all the negative as well as the positive aspects of 
this format; only those media that can be labelled as professional and 
critical did follow the campaigns; the texts about the reality programmes 
contained evaluation of the format as well as public debates about 
enforcing limitations for broadcasting of such programmes, based on 
the violation of the Serbian Journalists Code of Ethics. The evaluation 
also referred to the process of collecting signatures, which is the 
reason why those texts were posted occasionally and not continually. 
The media were focused mostly on the “scandals” that accompanied 
reality shows. It is also important to emphasize that the online media 
were not additionally engaged in offering support to the campaign for 
the collection of signatures in favour of a better regulation of reality 

programmes in Serbia.

Keywords: petition, REM, reality programmes, Ministry of Culture 
and Information, bill proposal




