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СИСТЕМА
Сажетак: Осни ва ње Бе о гра да 202 у ју ну 1969. го ди не као но вог 
про гра ма у си сте му Ра дио Бе о град, пред ста вља ло је ре флек си ју 
дру штве них, по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них про це са и про
ме на ка рак те ри стич них за гло бал не и екс ју го сло вен ске про сто ре. 
Но ви ра дио про грам до нео је ор га ни зо ва ну и кон тро ли са ну де ре
гу ла ци ју ме диј ског про сто ра, афир ма ци ју ко мер ци јал них прин ци
па по сло ва ња, мо дер ни за ци ју од но сно аме ри ка ни за ци ју и то пре 
у обла сти ме ди ја не го у сфе ри при вре де. Kроз пет про грам ских 
бло ко ва ко ји су пра ти ли ри там да на (ју тро, пре под не, под не, по
под не и ве че), Бе о град 202 је по ну дио пу бли ци ра зно вр сне за бав не, 
му зич ке и ин фор ма тив носер ви сне са др жа је ко ји је тре ба ло да 
упот пу не по зи тив ну сли ку „са вр ше ног” ју го сло вен ског со ци ја ли
стич ког дру штва. Реч је о пр вом еми то ва њу фор ма ти ра ног ра дио 
про гра ма на на шим про сто ри ма, што је ина че би ла стан дард на 
прак са ра дио про дук ци је у САД тог вре ме на. 

Kључне речи: Бе о град 202, ко мер ци јал ни ра дио, де ре гу ла ци ја, 
либе ра ли за ци ја, аме ри ка ни за ци ја, Ју го сла ви ја
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Со циопо ли тич ки и кул тур номе диј ски  
ам би јент осни ва ња Бе о гра да 2021

Педесетгодинауживотномвекучовека,петдеценијаили
полавека,симболичнопредстављајузрелост,зенитствара
лаштва,почетаккапитализацијестеченихзнањаиискуста
ва.Садругестранепедесетогодишњиконтинуитету „жи
воту” једногмедија, говориодуговечности,оправданости
и одрживости, спремности да се прилагоди и реагује на
изазовекојидолазеизполитичкеиекономскесфереилису
везанизаимперативетржишта,публикуиноветехнолошке
могућности.

Уовој2019.иследећој2020. годиниСрбијаиБеоградсу
уприлицидаобележепетдеценијадвареспектабилнара
диопрограма,радиостанице:Бе о гра да 202,којијеемиси
они рад започео 27. јуна 1969. и радијаСту дио Б који је
почеодаемитујепрограмнатериторијиБеограда1.априла
1970.године.Измеђупочеткаисторијеитрадицијеовадва
програма скренули бисмо пажњу и на још један експери
ментизјула1969.године,кадајегрупановинара,музича
ра,ентузијаста,покушаладапокрененову,понекимособи
намапиратскурадиостаницувансистемаРадиоБеограда,
симболичногименаРа дио Ава ла.Овајпокушајзавршиосе
забраном званичних органа, али је ова група посвећеника
истрајала у својим настојањима и 1. априла 1970. године
основаларадиоСту дио Б.

Годинаокојојговоримо,1969,изузетно јеинтересантнау
светскимидомаћимоквирима.То јегодина„после”1968,
годинебројнихпокрета,студентскихпротеста,борбезасо
цијалну правду, која је у Југославији завршена дипломат
скомизјавомпредседникаЈосипаБрозаТита„Студентисуу
праву”ифренетичнимспојеммасеу„козарачкоколо”2.Kако
истичеПредрагМарковић,уочавасереалналиберализаци
јаполитичкогсистема,односнопрокламовањеслободеми
шљења, јавноиспољавањеплурализмаставоваиполитич
кихопцијаипокретањебројнихдискусијаодемократијипа
чакиодбацивањевладинихпредлогауСкупштини,приче
мупартијскиврхвишенепрогањасвојенеистомишљенике

1 Tекстјенастаоуоквирураданапројекту„Идентитетисећање:тран
скултурнитекстовидрамскихуметностиимедија(Србија1989–2014)”,
пројекатброј178012којиреализујеФакултетдрамскихуметностиуБе
ограду,акојијефинансиранодстранеМинистарствапросвете,наукеи
технолошкогразвојаРС.

2 Vučetić,R.(2012)Ko kako la so ci ja li zam,Beograd:Službeniglasnik,str.43.
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каоупретходнимгодинама3.Полакопочињеудаљавањеод
традицијеНОБа,капитализујусебенефитиуспостављања
покрета несврстаних4, афирмише се тзв. „меки социјали
зам”,којимсе грађанима Југославиједајувећеслободе за
разликуодграђанаосталихземаљаИсточногблока.

За1969. годинувезујесепрвоспуштањенамесецпосаде
Апо ло 11(20.  јул1969),односнопадсовјетскеЛу не 15на
тлоМесеца(21.јул1969),алиичињеницадајекрајемок
тобра послата прва порука преко Арпанета, претходника
Интернета.

Kадајеречокултурииуметности,уавгустујеодржанфе
стивалВудсток (Wo od stock),уњујоршкомМузејумодерне
уметности (МоМА) одржана је изложбаYugo sla via: A Re
port5. У београдском Атељеу 212 премијерно је изведена
представа„Kоса”,докједрама„Kадсуцветалетикве”Дра
гославаМихаиловићауБеоградскомдрамскомпозоришту
скинута са репертоарапослепетизвођењаинтервенцијом
ЈосипаБрозаТита.Овадвапримерајаснопоказујудуалност
„мекогсоцијализма”:већеслободеЈугословенаоджитеља
другихземаљаИсточногблока,односноконтролисану,али
ипакширокуслободуизражавањаунеполитичкојсферии
релативнопопустљивтретмандисидената6.Заразумевање
економскихприликаинтересантанјеподатакдајеудецем
бру1969.годинеДајнерсКлуб(Di ners Club)ушаонајуго
славенскотржиште,штосеможесматратипочеткомлибе
рализације, променомкурсапривредног развоја, почетком
одступањаоддиригованепривредеизаокреткапословању
у складу са тржишнимпринципима.Иако се за преломну
годину 20. века узима 1989. година када почиње процес
европских интеграција, долази до слома Совјетског саве
заи транзиције социјалистичкогполитичкоги економског
система7,мождабисавременскедистанцетребалоразми
слитиотезидајемодернизација,пачакунекомсмислуи
почетна транзиција, трансформација економског система,

3 Марковић,П.(1995)Дру штве ни жи вот Бе о гра да 1948–1965 – Ути ца ји 
све та по де ље ног на Ис ток и За пад,докторскадисертација,Филозоф
скифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.417,418.

4 Покретнесврстанихјеоснован1961.годинеуБеограду.
5 ИзложбаодабранихрадоваЈугословенскихуметника.Интересантноје

дајеодјула2018.дојануара2019.годинеуистоммузејуодржанаиз
ложбапосвеченајугословенскојархитектуриупериоду1948–1980,под
називом:To ward a Con cre te Uto pia: Ar chi tec tu re in Yugo sla via,1948–1980.

6 DragovićSoso, J. (2004) Spa si o ci na ci je: in te lek tu al na opo zi ci ja Sr bi je i 
oživlja va nje na ci o na li zma,Beograd:Fabrikaknjiga,str.35,36.

7 Додајемо и процес дезинтеграције Југославије, која је праћена
грађанскимратом.
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заокрет ка тржишном пословању на простору Југославије
(СФРЈ)почеовећкрајемшездесетих годинатачније1969.
године.Интересантно једасусепринципитржишногпо
словањапрвопојавилиусфериуметности,медијаикултуре
што показује оснивање алтернативних позоришних група,
оснивањеипокушајиоснивањановихелектронскихмедија8
односноновимоделиорганизовањаифинансирањафилм
скепродукције9.Збогтогаимадостаосновадаовајпери
од развоја југословенског друштва означимо као перио
дом модернизације10 и американизације11 као „(пред)фазе
глобализације.“12.

Бе о град 202 – де ре гу ла ци ја у окви ри ма ме диј ског 
си сте ма Ра дио те ле ви зи је Бе о град

ОснивањеновогпрограмаусистемуРадиоБеоград,Бе о гра
да 202ујуну1969.године,премамногочемујепарадигмаи
рефлексијадруштвених,политичких,економскихикултур
нихпроцесаипроменакарактеристичнихзаглобалне,алии
ексјугословенскепросторе.Оснивањеновоградиопрогра
мапредстављалојеорганизовануиконтролисанудерегула
цијумедијскогпростора,афирмацијукомерцијалнихприн
ципапословања,модернизацијуодносноамериканизацијуи
топионирскиуобластимедијапренегоусферипривреде.

Бе о град 202јетребалодапонудинове,разноврсне,забавне
садржајекојићеафирмисативедруиоптимистичнуслику
стварности, алине као ескапизам, бег од реалности13, већ

8 Бе о град 202(јун,1969),Ра дио Ава ла(јул,1969)односнорадиоСту дио 
Б(април,1970).

9 Реч јеофилмскимраднимзаједницамакоје субиленосиоципродук
ције.Умају 1966. године основан јеСервисфилмских радних зајед
ницакојипочетком70ихгодинамењаимеуЦентарфилмскихрадних
заједницаСРСрбије,каснијеЦентарфилм.

10„Подмодернизацијомсе,тако,подразумевајупроменедруштва,привре
де,политикекојиманастајуновиисталнобољиусловиживота.”(Ми
тровић,А.Европеизацијаи/илимодернизација,Го ди шњак за дру штве
ну исто ри јуI,бр.2,1994,стр.143према:Vučetić,R.(2012)Ko kako la 
so ci ja li zam,Beograd:Službeniglasnik,str.35.

11„...намећесезакључакда јеамериканизацијаширипојам,којизначи
утицајАмерикенаостатаксветасвимсадржајимаепохе,докмодерни
зацијаподразумеваусавршавањеусловаживота.”(Митровић,А.Евро
пеизацијаи/илимодернизација,Го ди шњак за дру штве ну исто ри јуI,
бр.2,1994,стр.145премаVučetić,R.(2012)Ko kako la so ci ja li zam,Beo
grad:Službeniglasnik,str.35.

12Kuisel,R.(2006)Ame ri ca ni za tion for Hi sto ri ans, Di plo ma tic Hi story,Vol.
24,No.3,Summer,2006,р.515према:Vučetić,R.(2012)Ko kako la socija
li zam,Beograd:Službeniglasnik,str.36.

13Што је карактеристикабројнихрадиоиТВпрограмауСрбији током
90тих година, година грађанског рата, дезинтеграције југославије,
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каонадоградњу„савршеног”југословенскогдруштва.Њи
месусесуптилнопромовисалевредностисоцијалистичког
друштва,крозпрограмеукојимадоминирамузика,билода
јеречопромоцијиактуелне„западне”илидомаћезабавне,
народнеилистароградскемузике.Ускладусачињеницом
дајеиницијативазаоснивањеовогпрограмапотеклаодБи
роазаекономскопропаганднеделатностиРадиотелевизије
Београд (РТБ), овајпрограм је вишеодосталихпрограма
РадиоБеограда,форсираокомерцијалнесадржаје,емитова
ње реклама, огласа и осталих садржаја кроз које је Радио
Београд могао да оствари тржишне приходе. Програмску
схемучинило јепетпрограмскихблоковакојисупратили
ритамдана (јутро, преподне, подне, поподнеи вече), чи
мејеБе о град 202биопрвиформатиранпрограмнанашим
просторима.Императивовакопостављенихрадиостаница
ињиховогпрограмајејаснатржишнаоријентација,идејада
сеостваривеликаслушаностипопуларност,дасесадржа
јиускладесапотребама,жељамаиукусимапублике,инси
стирањенаемитовањупопуларнемузике14.Бе о град 202 је
медијкојијепромовисаотрендмодернизације,американи
зацијеодносновестернизацијејугословенскогдруштвашто
потврђујетезудасусетржишни,комерцијалнипринципи
пословања у југословенском друштву пре афирмисали у
сферимедијанегоусферипривреде.

Подутицајемекономскихчинилацадолазидодерегулаци
јерадијскепродукције,односноимплементирањаобележја
комерцијалноградијачији јециљповећањеслушаностиу
тренуткукадасепојављујуназнакеконкуренције,какобисе
оправдалиприходиодрадиопретплатеикакобисеприву
каовећибројоглашивачаитимеоствариододатнипрофит.
Овајпроцесексплицитносеочитавауувођењуделимично
илиупотпуностикомерцијалних,форматиранихпрограма,
у повећавању обима економскопропагандних садржаја и
усаглашавањумузичкихпрограмасажељамаипотребама
слушалацаодноснокрозпопуларне,комерцијалне,говорне
имузичкесадржаје.

Некиоднајзначајнијихдогађајакојисупремаписањуднев
ног листа По ли ти ка обележили крај јуна и почетак јула
1969.године,периодкадајесаемитовањемпрограмапрво
започеоБе о град 202,апотомиРадиоАва ла,суизвештаји:са
„вијетнамскогратишта”;о„депонијисмећа”која„угрожава
20.000становника” ...и„узалуднимжалбамаграђананове

бомбардовањаодстранеНАТОснага.
14Али могу бити и оријентисани ка специфичним мзичкимжанровима

какобисеизашлоусусуретипублицисаспецифичнимпотребама.
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Kарабурме”(27.06);изјавишефаНАСЕФонБраунадаће
„задесетакгодинаобичниљудипутоватинаМесец”;„ми
лијардии248милионановихдинаразапроширењеЦрвене
заставе”(28.06);дискусијинауниверзитетимаореформи
високогшколства(29.06)...Једанодтекстоваобјављениху
Политици1.јула1969.15поднасловом„Визијасвета2000.
године–Kакоискориститиповећенослободновреме”даје
пројекцијубудућностиитададалеке2000.године.Утексту
се истиче „под претпоставком да ћељуди бољеживети а
мањерадити”...„даћесесмањиватистажзапензијуапро
дужитиактиванживот,повећавасеислободновреме.”Уси
туацијиукојојће„новцабитиуизобиљуљудићесвевише
обраћатипажњуна стварикојемогуновцемкупити“што
ћесведовестидопојаве„новихидеолошкихпокретакоји
ћепокушатидаоправдајупобунумладихсвихдруштвених
слојева”...а„вероватноћесеиспољитиидругисимптоми
социјалне патологије: душевне болести, неурозе, разводи
бракова, самоубиства.”16.Из угла 2019. године, глобализа
ције, јефтиног тржиштарадне снаге, доминације трансна
ционалнихкомпанијаизначајноизмењенесоцијалнеслике
света,алииСрбије,овапредвиђањакојасунамарксистич
којидеолошкојлинији,суштинскиописујусавременитре
нутакузчињеницудасеживотнивекљудисвакакопроду
жио,алисепродужиоираднивекштојепредметбројних
синдикалнихпобунаиусветуикоднас.

Kада је реч о култури, уметности и свакодневномживоту
усветуиСрбији,упрвојнедељиемисионоградаБе о гра
да 202бележесеприпремеизвођењадраме„Пигмалион”у
ЈугословенскомдрамскомпозориштусаРадмиломАндрић
иСтевомЖигономуглавнимулогама,докНароднопозо
риштеуБеоградунајављујеврлоамбициозанрепертоарза
новусезонунакомећесенаћидела„одСервантесадоЈова
наХристића”.ТегодинеСедмојулскенаграде,каонајвиша
друштвена признања, добили су: Бета Вукановић, Бранко
Ћопић,БруноБрун,ХугоKлајниИванАнтић17.Збогнеста
билнихвременскихусловаотказанасудваизвођења(27.и
28. јуна1969.године)балета„Лабудово језеро”;1. јуласу
пуштенеупродајуулазницезаIIIБитефзакојијекомплет
улазницакоштаоод20до300„новихдинара”18,ауоквиру
другередовнеСкупштинеконференцијезадруштвенуанга
жованостженаЈугославиједискутовалосеоположајужене

15По ли ти ка,бр.20021,годинаLXVI,уторак,1.јул1969,страна5.
16Исто.
17По ли ти ка,бр.20022,годинаLXVI,среда,2.јул1969.
18По ли ти ка,бр.20021,годинаLXVI,уторак,1.јул1969.
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саконстатацијомдаон„зависиодњесаме”19,штосеможе
схватитикаопозитивантрендскретањапажњенаважност
емаципацијеженаиборбезањиховаправа.

Уописаномамбијенту,упетак,27.јуна1969.године,у8.00
часова огласио се нови програм Радио Београда,Бе о град 
202. Иницијативу за оснивање новог, четвртог програма
РадиоБеоградадао јеБиро за економскопропаганднеде
латности(ЕПП)РадиотелевизијеБеоград20,штојејасноде
финисалоконцептиочекивањаодновогпрограма.Бе о град 
202 је требало да буде комерцијални радио програм, зна
чајнофинансиранодекономскепропаганде–реклама,што
значида јеречопројекцијиувисокомобимусамоодржи
вогпрограмакојисениједоминантноослањаонасредства
која јеРТБостваривалаодпретплате21.Програмска схема
новогпрограма,битносеразликовалаодтрадицијекоја је
карактерисалаПрви,ДругииТрећипрограмРадиоБеогра
да.Заразликуодпостојећихпрограмаучијојструктурије
доминиралоследственоемитовањерадиоемисија,програм
Бе о гра да 202чинилисупрограмскиблокови–петдневних
блоковакоји супратилиритамданаиобавезе слушалаца.
Програм је био организован по моделу: 6.00–8.00 Јутро;
8.00–12.00Преподне;12.00–15.00Подне;15.00–20.00По
поднеи20.00–24.00Вече,асадржајсвакогпрограмскогбло
каунајавиједатописносанагласкомдаокосницупрограма
чинемузикаиинформацијеудијапазонуоддневнополи
тичкихдосервисних.Украткимописимасадржајапрограм
скихблоковаапострофиранесупојединачнеемисијебитне
заодређениблокчијајефункцијабиладазадовољепотребе
публике.Овакавначиндефинисањапрограмскесхемеуто
времејебионекаврстастандардауамеричкојрадиодифу
знојпраксисобзиромдасунатимпросторимапостојале
искључивокомерцијалне,форматиранестанице22чијипро
грамисубилиусаглашенисапотребама,жељамаиукусима
публикеибилеснажнооријентисанедасвојимпрограмом
обезбедевисокуслушаност,опстанакнатржиштуизараду.
ИакоуреднициРадиоБеограданисујаснонаглашавалида

19По ли ти ка,бр.20018,годинаLXVI,субота,28.јун1969.
20СтогајеутврђенодаБироврши„програмску,пословнуифинансијску

реализацију” Бе о гра да 202; Симовић, Ж. (1989) Време радија: Хро
ни ка Ра дио Бе о гра да 1924–1929–1945–1989, Београд: Радио Београд,
стр.236.

21Маричић,Н.(1994)Про фи ли ра ди ја,Београд:РадиотелевизијаСрбије,
РадиоБеоград,стр.111,112.

22Имањибројнепрофитнихстаница–колеџиуниверзитетскерадиоста
нице,станицелокалнезаједнице,communityстанице,односноPBS–pu
blic bro ad ca sting ser vi ce,битнодругачијиодмоделајавнихсервисакоји
ћекарактерисатиевропскирадиодифузнипростор.
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јеовакавначинкреирањаипоставкепрограмскесхемебио
инспирисанамеричком,западномпраксомитзв.формати
рањемсадржајарадиопрограма23.Новимоделјетребалода
ујугословенскомсоцијалистичкомдруштвуотворипростор
комерцијалномконцептурадиопрограма,акаснијеидру
гихелектронскихмедија.Наовајначиндобијамопотврдуза
тезудајепреформалнетранзицијејугословенског,српског
друштваираскидасадиригованомпривредомипреласкана
тржишнопословање,медијска,радиопродукцијабиламо
дел и путоказ за будуће промене, афирмацију либералних
моделапословања,важностиповиновањазахтевимапотро
шача,штојеуовомслучајубиламедијскапублика.Пример
програмскогипословногконцептаБе о гра да 202показаоје
капацитетмедијадапромовишуекономске,паиполитичке
променеидајуновесмерницеразвојадруштва.Kоликосу
онебилепрогресивнепитање језабудућност,алисвакако
суосликаваледухбудућихвремена.

Kако је све по че ло

НајмлађипрограмРадиоБеограда,Бе о град 202,биојена
мењенпрвенственограђанимаБеоградаитребалоједаза
довољи„потребечовекаувелеградукоме јенарочитопо
требнасервиснаиградскаинформација”24.Онјетребалода
обезбедибрзинууинформисањуузуживовођенепограме
саизласцимаизстудијаиузотвореностпремасвимсадр
жајимаградскогживота25.

Према првобитној идеји, Бе о град 202 је требало да буде
„репризни талас свих најуспелијих остварења, а то зна
чимузичкихемисијаипреносасвихосталихпрограма.”26.
Међутим,врлобрзосеодусталоодовеидејеипревладало
јестановиштедабиовај„талас”требалодабуденамењен
највећимделомурбаној,београдскојпублици,садоминант
ниммузичкимсадржајима,којинисуструктуиранитради
ционално у емисије већ више каонека врстапрограмског
токаукомесенижунумере,сервиснеиопштеинфромације

23ЕкспанзијаформатиранихрадиостаницауСрбијиспорадичнопочиње
крајем90тихгодина,аинтензивноод2006.године.Нажалост,овајпро
цесниједопринеодиверзитетупрограмскихсадржаја,већдомултипли
кацијепотенцијалноуспешнихформатачимедолазидо„загушеност”
етраврлосличнимрадијскимпрограмима.

24Развојпрограмарадијаителевизије,Ин фор ма тор РТБ,бр.227,август,
1976,стр.6.

25„ДаљиправциразвојаконцепцијепрограмскогсистемаРадиоБеогра
да”, Ин фор ма тор РТБ,бр.315,јануар1984,стр.4.

26Kоцић,Љ. иМиљковић,Љ. Траговима сазвучја музике, зборникОв
де Ра дио Бе о град,ур.Булатовић,М.,Марковић,Р.,Миленковић,М.и
Џунић,С.(1979),Београд:РадиоБеоград,стр.127.
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узафирмацијузабаве,рекреације,релаксацијеусмислуче
га су делови програма јасно били усмерени ка посебним
слушалачкимгрупама–деци,старијимслушаоцима,тури
стима,домаћицама...ЗаразликуодосталихпрограмаРадио
Београда,упрограмуБе о гра да 202убедљивосудоминира
лисадржајизабавнорекреативногтипа,штојепремаизјави
РадаЂурићапрвогглавногиодговорногуредникаБе о гра да 
202„овајрадиооснованјесаидејомдабудепријатељкуће,
дабудесталноприсутан,аданесмета”27.

ЧастдаотворипрвипрограмБе о гра да 202припалајеком
позицијиШушу Шу ма ди јоуизвођењуОливереKатарине.
Прваводитељкапрограмакојијепомногочемустекаоепи
теткомерцијалноградија28билајеХанијаГаковић.Kаоло
кални,београдскипрограмБе о град 202развиојепрограм
скиконцепткојијефорсираоблоковскуструктуруиформа
тиранпрограм,штојезатовремеиусловебиојединствен
приступкреирањурадиопрограмананашимпросторимаса
узоромуразвијенимсветским,првенственоамеричкимра
дијскимпраксама.Бе о град 202 јеимаои један стратешки
и друштвено битан задатак, а то је да у смислу концепта
неутралише,будезаменаРадиоАва личијеоснивањекаоме
дијавансистемаРТБнијепозитивноприхваћеноодстране
државногполитичкогипартијскогврха.

Са др жај и осо бе но сти про гра ма  
Бе о гра да 202, јун 1969.

Наосновудоступнихматеријала,првенственоинформација
орадиоителевизијскомпрограмукојесуобјављиванесва
кодневноиједномседмичноуформинедељногРТВдодатка
удневномлистуПо ли ти ка,можемодаприметимодаиако
јепрограмзапочео27.јуна1969.године,унедељномпре
гледуРТВпрограма (одсуботе, 28. јунадопетка, 4. јула)
нијеобјављенсадржајпрограмаБе о гра да 202.Разлоговоме
може бити у чињеници да је руководство Радио Београда
емитовањепочелобезсвихнеопходнихприпремнихкора
ка, пре негошто је тоформалнопланирано, па таконису

27Званични сајт РТСа, доступан на: http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/21/
rts2/1143062/trezor.html,приступљено21.јуна2019.

28СобзиромнатодајебиодеосистемаРадиоБеоградаодносноРадиоте
левизијеБеоград,ипоредизраженихкомерцијалнихаспеката,Бе оград 
202нијебиоправикомерцијалнирадија,собзиромдасузањеговопо
словање била обезбеђена средства од претплате; Маричић, Н. (1994)
Про фи ли ра ди ја,Београд:РадиотелевизијаСрбије,РадиоБеоград,стр.
114,115.Међутимзахваљујућимодерномпрограму, емитовањупопу
ларне музике и актуелним сервисним информацијама имао је знатно
већи потенцијал да привуче оглашиваче који су нашли интерес да се
рекламирајууњеговимпрограмима.
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правовремено доставили информације надлежној служби
По ли ти кетакодаонанијемогладаобјавикомплетанрадио
ителевизијскипрограмзанаступајућуседмицу.Јошинтер
ресантнијејештојеуобјављеномнедељномРТВпрограму
запериодод5.до11.јула,упетак5.јуладатзбирниопис
програмаБе о гра да 202зачитавуседмицусаапострофира
њемпаркарактеристичнихемисијакојећебитиемитоване
токомтенедеље.

УпрвојнедељисвогемисионоградаБе о град 202јеемито
ваоукупно126сатипрограмадаклесвакодневно18часова,
од 8..00 до 24.00 часа.Програм је био структуиран у пет
дневних блокова, који су пратили ритам дана (Јутро,Пре
подне,Подне,ПоподнеиВече)ипримарнојеимаозабавно
рекреативни и информативносервисни карактер односно
функцијудазадовољипотребеижељеслушалаца,станов
никаБеограда,алии„онихкојисугостиБеограда”(среда,
2.07,од8.00до12.00)односно,„нарочитоонимакојиретко
илипрвипутдолазеуБеоград”(понедељак,30.06,од8.00
до12.00).

Програмску схему Бе о гра да 202, анализирамо на основу
информација и описа који су објављивани у дневном ли
стуПо ли ти ка унедељиод27.јунадо4.јулаодносноРТВ
додатка који је објављенупетак, 4. јулаи који се односи
нанајавупрограмазанедељуод5.до11. јула1969.годи
не.ЗаразликуодинформацијаосадржајуПрвог,Другоги
Трећег програма за које је дата тачна и прецизна сатница
свакепојединачнеемисије,садржајипрограмаБе о град 202
супредстављеникрозописсадржајапрограмскихблоковаи
навођењетекпокојекарактеристичнеемисије.Описисадр
жајасуприличнонеконзистентниилиблажереченоаутори
овихтекстовасусетрудилиданајавасадржајапрограмаза
свакиданбудекреативна,иновативна,водилисурачунада
избегнушаблонсконавођењеидентичнихсадржајаиздана
удан.Изовихописајаснајежељадасеовимнајавамаухва
титренутаквремена,забележеактуелнитрендови,билода
јеречоуобичајенимдневнимрутинама(недељниручак,ку
повина,одлазакнапијацу)илиширимдруштвенимкрета
њима(државнипразник4.јул,изградњаНовогБеограда...).
Kреатори ових најава као да су правили најјаве дан уочи
емитовањасаидејомдаонебудуведре,забавнеидапри
вукупажњупубликештојезапоследицуималоразличито
именовањеистихисличнихпрограмскихсадржаја.

Уописимасадржајаврлојеизраженасервилностиснисхо
дљивосткреаторапрограмауодносунаслушаоцечијесу
потребекаоионисами,уцентруинтересовањаовогпро
грама.СобзиромдајеизаоснивањаБе о гра да 202стајало
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одељењеРадиотелевизијеБеоградзадуженозаекономску
пропаганду,каоидаујугословенскодруштвополакопроди
редухлибералногкапитализмаимодернизације,овајтренд
се очитава у симпатичним најава и описима делова про
грама.Такосуописиделовапрограмскихблоковагласили:
„обавештењеотомештапотрошачиманудепривреднеор
ганзације”(понедељак,30.06);„исамонеколикосаветаза
куповину”(уторак,1.07);„новоупродавницамараспрода
ја”(четвртак,3.07).

Упојединимописимасадржајапровејавајуирефлексијена
социјалимпитањимаТаконапримеруједнојнајавизаблок
од12.00–15.00часоваусуботу,28.06.стоји:„Заданодмо
ра–устваризаонекојиимајупетодневнураднунедељу–
специјалнипрограм”,штоговоридајенајвећибројграђана
имаораднунедељуодпонедељкадопеткаштозначидасу
ималислободанвикендтокомкогасумоглидасепосвете
слушањурадиопрограма.Запослениубеоградскомрадију
свакако нису припадали тој категорији. Још један интере
сантан пример који кроз најаву програма осликава свако
дневниживотграђанасоцијалистичкеЈугославијевезанје
за понедељак, 30. 06. и део најаве програма за термин од
8.00до12.00укојојсекаже:„крећемоукуповину,акакоје
тексутрапрвиинисмопримилиличнидоходак,набавићемо
свезнатно јефтиније.”Изовенајавеочитавасесигурност
социјалистичкогсистемаукомејеисплаталичногдохотка
гарантованаза1.умесецу,штоједавалоприликуграђанима
дапланирајуирационалнораспоређујусвојапримања,али
штојеизданашњегуглаинтересантнонијебилонепланског
трошењановца,кредита,дозвољенихминуса,куповинена
чековесодложенимрокомдоспећа.Далијетобиладобра
праксаилинепоказаћевреме?

Унајавамапрограмаповременосепотцртавајуроднеулоге
удомаћинству.Такосеуописупрограмскогблокаод8.00до
12.00,занедељу,29.06.наводи„11.16припремезанедељ
ниручак.Дотленекасеодмарајуидомаћице, јерћебити
довољновременадасе,узнеколикопрактичнихсавета,све
припремистрогонавреме.”Овакванајаваса једнестране
ставља радио станицу у позицију „породичног координа
тора”,саветодавцакојиипоредтогаштојасноинсиситира
дајередовнипосао,обавеза,домаћицеприпреманедељног
ручка,„допушта”женамадасеипакмалоопустеирелакси
рајудотерминадокогасутопредвиделикреаторипрограма
Бе о гра да 202.

Унедељнојпрограмскојсхеми,упојединимблоковима,ин
цидентносепојављујупосебноспецификованепојединач
неемисијеитерминињиховогемитовања.Најмаркантније
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местоприпадаемисији„Радиомладост–НовиБеоград69”,
којајеупрвојнедељиемитованачакпетпута:петак,27.06;
субота,28.06;понедељак,30.06;уторак,1.07.ичетвртак,
3.07,аунајавипрограмазаседмицуод5.до11. јулауо
чавамо да се поново планира емитовање ове емисије која
је очигледно имала специфичну информативнополитичку
функцију, промоцију пројекта изградњеНовог Београда и
величањеуспехасоцијалистичкеизградње.

Другаемисијакојајеемитованатрипутаутокуовеседми
цејеемисија„Децопаркирајтесе”којајеподовиназивом
емитованаупетак,27.06.и4.07,мадајеизасреду,2.07,
у терминуод12.00до15.00часовапланирано емитовање
сличногсадржаја,алијевероватноизжељекреаторанајава
програмадабудуиновативнисадржајјеописанкао:„парки
рајтекрајрадиопријемника”.Трећаемисијакојајепосебно
издвојенаупрвојидругојнедељиемисионоградаБе о гра да 
202 је „Миматорциу спорту” која је емитованау суботу,
28.06. од 15.00 до 20.00, а чије емитовање је најављенои
заседмицуод5.до11. јула.Одосталихемисијаиздвајају
се: „Специјалнипрограмзаизлетнике”, „Индијанскипро
грамзадецу”,„Свадбенимарш”–засвежебрачнепарове,
„Kонцерт за улицу”, рубрика „Ако долазите у Београд”...
У целини, садржаји програмаБе о гра да 202 подређени су
презентацији општих и сервисних информација односно
доношењу забаве и релаксацији кроз разноврсне музичке
садржаје.

Kада јеречомузици, занајавеиописемузичкихпрогра
ма користи се низ врло различитихформи па тако из на
јавасазнајемоданасупрограмуочекују:„добрумузику”,
„пријатнаизненађења”,„некихит”,„музичкежељеслуша
лаца”, „музички ватромет”, извођачи музичких нумера су
„ваши љубимци”29, „најомиљеније медлодије, најомиље
нијиинтерпретатори”,„овеноћисавамасанајпознатијим
интерпретаторима”,„трочасовнаревијамелодијаиизвођа
ча”,„добразабавазасвеод5до105година”...Речјеопо
пулистичким, пријемчљивим, „питким”, заводљивим наја
вамамузичкогпрограмакојенеоткривајумноготогаосим
дајеречосавременом,модерном,пожељном,квалитетном
програму који ће свакако задовољити укусе и очекивања
публике.

У програму је доминрала забавна, популарна музика.На
роднамузикајепланираназапојединепрограмскеблокове
токомсвихданаунедељиосимпеткаипонедељкаитоу

29Штосенанекиначинможесматратипочеткомизградњекултазвезда,
првихселебритијаусоцијалистичкомдруштву.
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различитимтерминима30,доксузастароградскуили„ста
руградску”музикурезервисанисредаипетакод15.00до
20.00часова.

Термини емитовања информативних програма нису били
прецизнодефинисани,алисрећемоописеупојединимбло
ковимапопут:„кориснеинформације”,„многоинформаци
јавишеструкокорисних”,„телекс202”,„телепринтер202”,
„свакогчасанајновијевестиизсветаинашеземље”,„најно
вијевестисасвихмеридијана”.Локалне,београдске,вести
сепојављујукао:„последњебеоградскевести”или„Седам
градскихбрданисувишетајна:Београдскевести”...

Сервиснеинформацијесуобједињенекрозделовепрограма
којисуописаникао:„куданаодмор,куданавикенд”,„из
вештајисапијаца”,„вестисезоне”,„временскапрогноза”,
„метеоролошкапрогноза”,„информацијезатуристеидома
ћице”,„спортскеинформације”,„извештајсапијацаопро
изводимаиценама”31.ГенералнопрограмскасхемаБеогра
да 202завремеиприликебилајевеликоосвежењеиодмах
јепривуклапажњуистеклавеликупопуларносткодпубли
ке.Другаинтенцијаовогпрограмавезаназакреирањепопу
ларногпрограмакојибибиомостизмеђупубликеиоглаши
вача,успешнојеотворилапутпрвимибудућимоблицима
комерцијализације, било да је реч о државнодруштвеном
медију (Радио телевизија Београд) који је увек имао део
прихода остварен од реклама или будућим експлицитно
комерцијалниммедијима.

У будућим годинама свог постојањаБе о град 202 је остао
оданразвијањуидејеозабавном,највећимделоммузичком,
информативносервисном и комерцијалном програму који
је из године у годину напредовао, развијао савремени ра
диофонскиизраз,помераостандардерадијскепродукцијеи
остаонајкомерцијалнијипрограм,првоусиситемуРТБ,а
потомРТСа.Утомсмислуовајпрограмјеотвариозначај
недометеусмислу:покретањаиреализацијепрограмаиз
јавнихпростора32штојеовомрадијуденелоепитет„ради
јакојисегледа”;организовањаиучешћауразличитимху
манитарнимакцијама; отварањамогућности грађанимада
партиципирајуукреирањупрограмаиреализацијиемиси
ја.Токомсвојеисторије,Бе о град 202језначајноутицаона

30Суботаинедељаод8.00до12.00;уторакод6.00до8.00;средаод6.00
до8.00,од12.00до15.00иод20.00до24.00,четвртакод12.00до15.00.

31KомплетанописпрограмаБе о гра да 202настаонаосновунајавапрогра
маудневномлистуПо ли ти кадатјеуприлогурадакаореконструкција.

32Доминантноопредељењепрограмскестратегије80тихи90тихгодина
20.века.
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афирмацијупоп,рокихевиметалмузикечемујенарочито
допринела емисијаХит 202, каснијеХит не де ље, настала
1971. године.Истовремено,овајпрограм јебиопрепозна
тљив по неговању крајње разноврсних музичких жанро
ваштојепромовисанокроземисијекаоштосу:Драг стор 
озбиљ не му зи ке (уметничкамузика);Драг стор за бав не му
зи ке (популарна музика), Сав тај џез (џез музика);Дис ко 
су сре ти (дискомузика),501 (демоиалтернативнасцена),
дабисадруштвенимпроменамаиновимтрендовима,био
отворен програмски простор и за народну, новокомпоно
ванумузикуиемисијуПо се ло 20233.Сажељомдаодгово
рипотребамамладепублике,Бе о град 202 јеувеоемисију
Ин декс 202,намењенустудентскојпопулацији,којајееми
тованасвакоградногдана,анедељомјеималаспецијално
издање–игранипрограмИн дек со во ра дио по зо ри ште,ко
ји јеу једномтренуткудеведесетихпостаоврло значајан,
друштвенопроактиван,хумористичносатиричнипрограм.

Генерално,Бе о град 202 јеиданас,послебројнихпроменаи
трансформација,очуваојединственимиџмодерног,музичко
забавногиинформативносервисногпрограма,програмаса
највећим комерцијалним потенцијалима, препознат међу
грађанимаСрбије,пачакирегиона.

За кљу чак

Бе о град 202почеојесаемитовањемпрограма27.јуна1969.
године,каочетвртипрограмРадиоБеограда,у глобалном
амбијентузначајнихполитичкихидруштвенихдешавања–
Вијетнамски рат, „освајање” Месеца, „хладни рат”; а на
просторуЈугославијеслабљењетрадицијенародноослобо
дилачке борбе, почеци међунационалних тензија... Реч је
опрограмукојијеозначионовопоглављеуразвојумедиј
скогсистема ЈугославијеиСрбијесобзиромда јењегово
оснивањеозначилопочетакдерегулације,отварањемедија
катржишту,афирмацијекомерцијалнихпринципапослова
њамедијауоквиримадржавногодноснодруштвеногРадио
Београда34.Бе о град 202 је понудио модеран, разноврстан,
динамичан, претежномузички и забавни програм, у коме
субилезаступљенеопштеисервиснеинформацијекојеје
требалодаолакшајуживотБеограђана,али„гостијуБеогра
да”.Програм је зрачиооптимизмом,ненаметљивошћуиу
правомсмислусекундарностирадијакаомедијабиојенека

33ЕмисијаПо се ло 202 је емитованаиз отвореногпростораподназивом
По се ло на Ма лом Kалемегдануштојебиочестооспораванпрограмкоме
супридодаваниепитетикичаишунда.

34НоминалниоснивачРадио телевизијеБеоград је биоСоцијалистички
савезрадногнародаЈугославијепајепрематомевласникбионарод.
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врста„невидљивог”кућногпријатеља.ИакојеБе о град 202 
мораодапромовишевредностисоцијалистичкогдруштва,
програми у којима је доминирала забавна, домаћа и стра
напопуларнамузика,великимделомјепромовисаозапад
невредностиистиловеживота.Обиљемузикеиводитељи
којисувишебилианиматори,присутнитекдадајупокоју
информацијуилизабавепубликукрознеколикомалоброј
нихауторскихемисија,јасносунудилиекапизамибудили
маштуоживотуупотрошачкомдруштвузападнеЕвропеи
Америке.Овојетребалодабуденајкомерцијалнијиодсвих
програмаирадијаи телевизије, дапласирапопуларне са
држајеипривлачиоглашивачедапрекосвојихрекламаоба
вештавајупублику,слушаоцеовоградијаосвојимпроизво
димаиуслугама.ПрограмскасхемаБе о гра да 202 пратили
јеритамданаибилаподељенанапрограмскеблоковеиса
пуноаргуменатаможеморећида јеречопрвомформати
раномрадиопрограмунапросторуЈугославијеиБалкана,
промотерумодерностиипрофесионалностиодноснодоказ
дајелиберализација,афирмацијатржишнихпринципа,де
регулацијаусоцијалистичкојЈугославијипочелапреусфе
римедија,културеиуметности,многопренегоуобласти
привреде.СадругестранеоснивањеБе о града 202нанеки
начин јебилоизнуђено.Уколебљивимдруштвенимокол
ностима,општојдемократизацији,буђењукритичкесвести
једна група проактивних новинара, музичара, интелектуа
лаца и пре свега заљубљеника у радио и музику посебно
британскипопприпремалајеоснивањеРадиоАвале,радио
станицекојајепокушаваладаследипраксуРадиоЛуксем
бурга, Радио Kаролине... Иако је Устав СФРЈ дозвољавао
грађанимадаоснивајуирадиостаницеовајпокушајјебио
буднопраћенодстраненадлежнихорганасобзиромда је
РадиоБеограддотадаимаомонополуетруинеизвесноје
билоукомправцубимоглодасеразвијаоснивањеновог
медијавансистемаРадиоБеоградаиистинскедерегулаци
је.РадиоАвалајепочеласарадом1.јула1969.године,али
јепоследесетданамилицијаобуставиларад.Наовајначин
Бе о град 202 јеостао јединимодеран,савременоконципи
ран, информативнозабавни програм, без конкуренције у
постојећемрадијскомсистемуисаврловеликимпотенци
јалом да буде комерцијалнофинансиран и самодржив.На
новурадиостаницувансистемаРадиоБеограда,Србијаи
Београдћечекатидо1.априла1970.годинекадајеоснован
РадиоСтудиоБ.
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Прилог
ПрограмскасхемаБе о гра да 202занедељуодпетка27.јунадо
петка,4.јула1969.годинеиизводизнедељногРТВдодатказа
недељуод5.до11.јула1969.(извор:дневнилистПо ли ти ка)
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BEOGRAD 202–DEREGULATIONAND
LIBERALIZATIONUNDERTHESOCIALISTSYSTEM

Abstract

TheestablishmentofBeograd 202inJune1969,anewprograminthe
systemofRadioBelgrade,representedareflectionofthesocial,political,
economicandculturalprocessesandchangesthatwerecharacteristic
of the global and exYu spaces.This new radio programestablished
an organized and controlled deregulation of the media space, as an
affirmation of commercial principles of business, i.e. modernization
orAmericanization,first in thefieldofmediaand then in thesphere
ofeconomy.Throughitsfiveprogramblocksthatfollowedtheusual
daily rhythm (early hours, morning, noon, afternoon and evening),
Beograd 202gavetheiraudienceavarietyofentertainment,musicand
informationcontents,whosepurposewas to invokeapositive image
ofthe“perfect”Yugoslavsocialistsociety.Itwasthefirstexampleof
broadcastingaradioprogramofsuchformatinourregion,althoughat
thetime,itwasafrequentpracticeofradioproductionintheUSA.The
initiativetolaunchthisprogramcamefromtheAdvertisingDepartment
oftheRadioTelevisionBelgrade,whichleadstotheconclusionthatthe
purposeoftheprogramwastobelistenedtobepopularandinteresting
toadvertisers.Beograd 202hadamuchlargercommercialdimension
in comparison to other Radio Belgrade programs, but considering
itsfinancing– throughout thesubscriptionsystem, itwasclearlynot
acommercialstationin today’ssenseof theword.Anotheraspectof
establishing a new program in the system of Radio Belgradewas a
desiretoforestallanattemptofagroupofjournalistsandenthusiasts
toestablisharadiostationinmid1969inBelgrade,independentlyof
theRadioBelgradesystem,thatwouldofferadifferentprogramming
concept, contemporary expression and popular European and
internationalmusic.All thesame, theygroupmanaged toestablisha
new,pirateradiostation,thatstartedthebroadcastingonJuly1,1969,
underthenameofRadioAvalawhichwasbannedjustaftertendays.
Anothernewradiostation,onethatwasoutsideoftheRadioBelgrade
system–RadioStudio B–eventuallystartedtobroadcastonApril1,

1970.

Keywords: Belgrade 202, commercial radio, deregulation,  
liberalization, Americanization, Yugoslavia




