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ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ  
ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ  

СЕР ВИ СА
Сажетак: Фон до ви јав них ме диј ских сер ви са опа да ју вр то гла вом 
бр зи ном ши ром Евро пе и свет ска еко ном ска кри за је са мо је дан од 
раз лога за то. Дру ги је чи ње ни ца да су PSM (Pu blic Ser vi ce Me dia) 
оста ли без до брог де ла по др шке јав ног мње ња. Све је ма ње при-
ли ке да се са чу ва тај део ме диј ске сли ке са вре ме них, рас тр за них и 
оси ро ма ше них дру шта ва. То ни је про блем са мо за по сле них у тим, 
по пра ви лу, ве ли ким си сте ми ма на ци о нал них те ле ви зи ја и ра ди-
ја. Улог је мно го ве ћи: ко хе зи ја европ ског дру штва. Овај текст 
пред ста вља ана ли зу нај зна чај ни јих кре та ња у фи нан си ра њу јав-
них сер ви са и њи хо вом по зи ци о ни ра њу и по ста вља пи та ње: за што 
се и њи ма не до зво ли да се при ка жу у бо љем све тлу? За што са ми 
бе же од ПР ак ци ја?

Кључнеречи: јав ни ме диј ски сер вис, ПР, прет пла та, EBU, BBC, 
но ви нар ске вред но сти

Свакозаслужуједабудепредстављенунајбољемсветлу.1То
јеетичкооправдањеадвокатаинемногомлађепрофесије,
пропагандисте.Требалобидајеиукоренуновинарскихис-
траживачкихподухвата.Башсвако?Заштонеинационалне
јавнетелевизије?

Према Енциклопедији америчког новинарства, агенти за
публицитетилиштампубилисунепознатидо1920.годи-
не.Већ1924.годиневеликеновинеуСАДдобијалесуде-
сетине,мождаистотинесаопштења заштампудневноод

1 ПрвамеђународнанаучнаконференцијаМе ди ји и ПР,јун2013.године,
БијелоПоље,ЦрнаГора.
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људиизобластипублицитета.Дотлесевећпојавиоистрах
одпропагандекојасепредстављакаовест.Упозораваноје
дановинаретребаобучаватидауочетуважнудистинкци-
ју.2Данас,кадаумедијскојсферирадивишеПРменаџера
негоновинараикадасепроизводисвевишесаопштењако-
јаизгледајукаовести,јавнимедијскисервисидобијајумо-
ралнебиткеигубефактичкиратнапољуомеђеномправим,
чврстимвестима.Укризнимситуацијама,одземљотресадо
политичкихизбора,свасепажњајавностиокрећебаштим
медијскиморганизацијамајерсеодњихочекујечитаваин-
формација.Текштопрођуопаснавременаилисесамона-
ставипродуженаагонијасиромашногживота,срцепублике
враћасенастранукомерцијалнихемитера.

Свакодневно,медијскисервисиутичунаочувањестабилно-
стисистемаирадедобрустварзасавременадруштва,рас-
трзананедоумицамаистраховимаодкојихврвисвакиталас
новогвремена.Веомареткоотомеговорегласно.Заштоне
бида сехвале?Заиста је тешкообјаснити заштобашоне
новинарскеорганизацијечијајеулогадаиспитајуцелисход-
ностсвакеодлукеујавномживоту,да,изугланормалности
(некитозовусредњомлинијом),пропитајусвачијеобећање
ида,уимејавности,дајуилиускратесагласностзаполити-
кукојутајнекозаговара–нежелеилинеумејудапроизведу
јавнусагласностповодомсвојеулогеудруштву3.Безтога,
ниједнавеликаидеја,ниједанкапиталнеуспеваусавреме-
номначинумасовнепроизводње(сагласности)4.

Кадизбегавадаосвајаумовеисрцајавности,јавнателеви-
зијапонављагрешкеполитичара,којисенеусуђујудаводе
друштвакојасугласалазањиховулазакујавнусферу.

2 Vaughn,S.(2008)Encyclo pe dia of Ame ri can jo ur na lism,NewYork:Rou-
tledge,p.158.

3 Усавременојдруштвенојорганизацијиодобрење(approval)jавностије
од суштинског значаја за сваки велики подухват.Стога, сваки покрет
вреданхвалеможебитиизгубљен,уколиконијеоставиоутисакуко-
лективномуму”,писаојеЕдвардБернезусвојојспин библи јијош1928.
године,Bernays,E.(1928)Pro pa gan da,IgPublishing(дигиталноиздање).

4 Нијеважноколикокапиталаимаш,коликосутипоштенерате,какосу
погодниусловикоришћења,акоизасебенемашнаклoностјавногмње-
ња,осуђенсинапропаст–говориојеСемјуелИнсулдокјебиоједанод
најагилнијихмагнатаСАД(Бернез,E.нав.дело).Аондајетридесетих
годинапрошлогвекаизгубиоикапиталинаклоностјавности(ненеми-
новнотимредом).
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Исто ри ја

ЈаснадефиницијајавногсервисанепостојиниуУнијина-
ционалних емитераЕвропе (EuropeanBroadcastingUnion5,
EBU),којајешампионјавноградиодифузногсервиса.По-
стојепринципи:онморадаинформише,даобразује,даза-
штитикултурниидентитет,дазабавиидаомогућиизража-
вањесвихмањинаудруштву.Јавнисервисмораидаодржи
одређенестандардеквалитетапрограманамењенихнајши-
ројпублици.

УЗаконуорадиодифузијиРепубликеСрбијеиз2002.годи-
не јавни интерес се дефинише као про из вод ња, ку по ви на, 
об ра да и еми то ва ње ин фор ма тив них, обра зов них, кул тур-
но-умет нич ких, де чи јих, за бав них, спорт ских и дру гих ра-
дио и те ле ви зиј ских про гра ма ко ји су од оп штег ин те ре са 
за гра ђа не, а на ро чи то у ци љу оства ри ва ња њи хо вих људ-
ских и гра ђан ских пра ва, раз ме не иде ја и ми шље ња, не го ва-
ња по ли тич ке, пол не, ме ђу на ци о нал не и вер ске то ле ран ци је, 
као и очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та.

Погрешнојевероватидабиикомерцијалнестаницемогле
даиспунемисијујавногсервиса–кажеБорисБергант,сло-
веначкипредставникуЕБУ,који је1999. годинепрвипут
изабранзапотпредседникаЕБУ.Зашто?Затоштотаобавеза
многокошта,посебнокадаучествујетеутрцисадругимко-
мерцијалнимстаницамаинаграда јеограниченотржиште
реклама.Изато,одмахизапричеозаштитијавногинтере-
са,долазииширокообразложењеопотребињеговогјавног
финансирањаскупогинекомерцијалногпрограма.Ипубли-
кусатрадицијомгледањајавногсервиса,башкаоинашу,
требанепрестаноподсећатизаштосеплаћапретплата,чак
икадасенежелидагледасвенателевизији,којујебољеда
плаћаПетарПетровићграђанин,негоПетарПетровићми-
нистарзаистраживањерудеигубљењевремена.ПрвиПе-
таримаправодатражимедијскиеквивалентзасвојеновце,
другиПетарплаћаизбуџета,даклеопетизџепапрвогПе-
тра,ализахтевасвојусликунаекрану,јерсматрада,иакоје
исамнаплатномспискуграђана,имаправадасамостално
располаже државним новцем. То је само један од разлога
заштојебитнодасвимаудржавибудејасноодаклејавним
медијскимсервисимастиженовацикакосетајновацтроши
накористсвихграђана.НатомместуПРјавногмедијског
сервисамораданаступипремајавностиицентримаполи-
тичкогодлучивања.Свакоимаправодабудепредстављену
најбољемсветлу,зарне?

5 Основана1950.годинеуТорквејунабританскојривијери,тренутноима
чланицеиз56државаЕвропеиокружења.
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Јавнисервисиисторијскинисуималипотребезастварањем
добресликеосеби.Усвомраномдетињству,радиодифузне
установејавногсекторасубиленајвећерибеунационалном
етру.Данас,међутим,онечинесамодеогужвенаинтерна-
ционалномтржиштуелектронскихмедија.

Европскимоделфинансирањаелектронскихмедијаподра-
зумевапаралелнопостојањекомерцијалноградијаителеви-
зијеистаницафинансиранихизјавнихизворадабизадово-
љавалијавниинтерес.Тоједеоевропскогдруштвеногмо-
делаиобавезаземаљачланицаЕУизАмстердамскогпрото-
кола(Протокол32Европскогпакта).Умешовитоммоделу
финансирањаелектронскихмедијаземљеЕУвидигаранци-
јуочувањаплурализмамишљењаиразвојарадио-дифузије,
односноиндустријеукојусусемедијипретворили.Такав
систем,верује сеуЕвропи,одговараидиверсификованом
европскоммедијскомтржишту(различитијезици,пресве-
га), заразликуодамеричког, великоги језички јединстве-
ног тржишта, чије су карактеристике подстакле стварање
комерцијалногсистема.

Извесноједаникомерцијалнимедијинемогудаопстану
аконеводерачунаојавноминтересу.Међутим,уњиховом,
тржишномокружењуваженекадругаправилаизатосеони
пре свега трудеда зараде, док гасе радозналостили заба-
вљајусавременог,исфрустрираногирастрзаногчовека.

СмешнобибилопомислитидазаразвијенеЕвропљаненије
легитимноипостојањекомерцијалнихмедија.Јошсулеги-
тимнијаочекивањаакционарадаимкомерцијалнипрограм
донесепрофит.Опасностза јавниинтереслежиукреира-
њу таквог програма који треба да одговара захтевима по-
трошње и спонзора и парцијалним интересима, програма
који власник обликује тако да одговара снази политичког
утицаја,јерзнадаћеобјављивањемполитичкихсаопштења
исамоузпомоћпартнераизполитикесачуватисвојновац
зарађенумедијима.

Збогтогајејош1946.годинеуизвештајуоједномунивер-
зитетском истраживању америчке штампе, започетом по-
четкомчетрдесетихгодинапрошлогвека,закљученода је
слободаштампеуопасности.,,Свестграђанајеизворкон-
тинуираневиталностидржаве.Јавнарасправајенеопходан
условзаслободнодруштво,аслободаизражавања–неоп-
ходанусловзаодговарајућујавнурасправу.Тонезначида
свакиграђанинимаморалноилилегалноправодапоседује
новинеилидабудеуредникилидаимаправо(аутоматског)
приступапублицибилокојегмедија.Услободуштампеспа-
датодаједнаидејаимасвојушансу,чакиондакадајене
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делионајкојипоседујештампуилиуправљањом.Штампа
нијеслободнаакосеоникојијеводепонашајукаодаихје
тапозицијаобдарилапривилегијомдаоглувезаидејекоје
сукрозпроцесслободеговорапривуклепажњујавности.”6

Јавнимедијскисервискреиранједабашторади.Онмора
даобезбедипростордасеразличитостијавночујуивиде.
ПСМтакодоприносикреирањукомпетентногнационалног
јавногмњења,способногдаутиченасферуполитике.Те-
левизијске и радио станице које задовољавају јавни инте-
рес,нанекиначин,успевајуданајширеслојевечовечанства
укључеиуинтернационалнојавномњење.Таквамогућност
разменеимеђусобногистраживањаставова,тозаједничко
формирањеодносапреманајважнијимпитањимаданашњи-
цедоскорајебилапривилегијасамонајвишегинајбогатијег,
јединогистинскиглобалногислободногслојачовечанства.

Збогсвегатога,јавнателевизија(телевизијакојаслужијав-
номинтересу)имаулогуиобавезудасвојепрограмепоста-
витакодабудудоступнисвакомеидадопринесукултурном
развојуидруштвенојкохезији.ЗаконодавциЕУверујудаће
овим спречити и подизање јавногмњења двоструком, по-
литичкомифинансијскомоштрицомутицајанауређивачке
тимовекомерцијалнихтелевизија.

Јавнирадиодифузнисервисјевредност,анепроизвод,го-
ворилајеНиколФонтен,каопредседницаЕвропскогпарла-
мента.,,Чињеница(је)дајејавнирадиодифузнисервис(...)
одживотногзначајазаосигурањедемократије,плурализма,
друштвенекохезије,културнеијезичкеразноликости”,сто-
јиуједнојрезолуцијиЕвропскекомисијеиз1999.године.

Један од председника ЕБУАлбертШарф крајем прошлог
векајетоизговориоовако:

Доккомерцијалниемитерикористепрограмдабизарадили
новацзасвојеакционаре–билотакоштопродајугледаоце
оглашивачимаили,услучајуpay-ТВ,такоштоделестанов-
ништвонаонекојиимајуионекојинемају–самоемитери
којислужејавномсервисуимајуциљдасеставенараспо-
лагањечитавојпопулацији,независнооддруштвенихкласа
икуповнемоћи.

Оста ли ни су скром ни

Jавнимедијскисервисиналазесенадругом,увекдебљем
крајуПРштапа.Заразликуодкомерцијалнихмедија,који

6 A Free and Re spon si ble Press, A Ge ne ral re port on Mass Co mu ni ca tion: 
New spa per, Ra dio, Mo tion Pic tu res, Ma ga zi nes and Bo oks,(1947)Chicago:
TheUniversityofChicagoPress,р.9.
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многолакшеступајуувезусаносиоцимаекономскеиполи-
тичке(читајувек:економске)моћизбогтогаштојеосновни
мотивњиховогоснивања,дадонесуновацсвојимвласници-
ма,сасвимлегитиман.Ипостајесвелегитимнијиувремену
кадасераспадајутрадиционалниекономскисистемиинов-
цајесвемање.

Натржиштупостојеимноговећииграчиоддиректнекон-
куренције.Образложењакојастојеизаударацаштапањи-
ховихПРслужбииунајмљенихагенцијазнајудабудуве-
омаразличитаиувекболе.Настрануштосунајвећимде-
ломвеоманемаштовитаичестоизазивајуотпорудараних
појединаца:

,,До го во ри ли смо се са ва шим гло ду ром, ди рек то ром, пред-
сед ни ком УО (ПО), ми ни стром”(саподваријантомУпра во 
до ла зим са руч ка са илиБаш сам са да пре гле дао ва шу мај ку, 
па сам се се тио кон гре са хи рур га ко ји ор га ни зу јем);

Блаже:,,Ми смо дру штве но све сна ком па ни ја”(подваријан-
та:Да ли сте до би ли на шу кор пу са хра ном),алибезодго-
ворананепостављенопитањештаредакцијаијавнисервис
имајуодтогаштојенекодруштвеноиподмићивањасвесна
компанија;

,,Ако ово ни је у јав ном  ин те ре су, он да ства а ар но”;

Илисасвимотворено:“На ма је ста ло до то га да се ово на-
ја ви, да би љу ди ку пи ли ула зни це”, алибезодговорана:А 
шта ми има мо од то га? Где је вест у на ја ви до га ђа ја те 
вр сте? Још горе је са ,,Ни је нам при о ри тет да про мо ви-
ше мо Бан ку већ ове сјај не мла де љу де. Чи сто због ва шег 
мар ке тин га ко ји ве ро ват но мо ра да одо бри ова кав до го вор, 
спо ме нуо бих да је XY Бан ка јак огла ши вач на ва шој те ле-
ви зи ји”7.

Најређе:,,Да ли же ли те при ли ку да сни ми те”иондасепо-
нудионоштоинтересујетелевизије,башкаоисвеостале
редакције: једанчовек сапотребомимотивом, носилаци
сликапоследицевести.Вести говореољудима (којираде
нештоштоутиченадругељудеилиначитаводруштво).

Непитајућихоћемолизбогиспуњавањалистежељаваше
ПРкампањеиуклапањау ваш ме ди ја план би ти це ње ни ји 
или, ма кар, гле да ни ји и са ма ре дак ци ја ути че на одр жа ва ње 
ло шег од но са са про па ган ди сти ма.

7 Сасвим аутетнична реченица из писма професионалца из једне ПР
агенције.Јединојеназивбанкесакривен.



305

САША БАРБУЛОВИЋ

Ка ко то: ,,ме ни не тре ба ПР”?

Новац којим европска друштва плаћају за вредности због
којих сукреиранисавремени јавнимедијскисервисиније
велики,алинијенизанемарљивкадасемерипроцентомиз-
двајањаизГДП–0,17%премаподацимаиз20098.

ЈавнисервисиЕвропесу2010.приходовали4,3%вишенего
претходнегодине,алитојеидаљебилодалекоисподнивоа
2005. године. Крајем 2011. године 60% чланица Европске
унијезарадиодифузијуоценилојесвојуфинансијскуситу-
ацијукао,,тешку”или,,веоматешку”.Нареднедвегодине
тонисунималопоправиле.Приходису,ускладусаочекива-
њима,наставилидасесурвавајуједнаконаистокукаоина
западуилијугоистоку.

Холандскавладанајављујезапетинумањибуџетзасистем
јавногсервисадо2015.године,штозначиисмањењеод127
милионаевразанационалнисервис.Тасуманадилазибу-
џетРТС-аунајбољимвременимаовогвека.УПортугалији
сеспроводипландасепреполовивеличинаицена јавног
сервиса.МађарскаМТВјејош2010.пријавилападприхода
од37%(губитакод35милионаевра).ЛитванскиЛРТније
избегаогубитак2009.и2010.годиненитакоштоједрастич-
носмањиорасходеизатосадаиманајмањеприходеод1999.
године.Највећипартнеругрчкојвладиизазваојекризукоа-
лицијегашењемсигналаЕРТ.

8 EBU, EBU Viewpoint: PSM Fuding, mart 2012 доступно преко http://
www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Knowledge/Publication%20Library/
EBU-Viewpoint-PSM-Funding_EN.pdf(приступљено8.јуна2013).

Графикон1
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Уистовреме, владе европскихдржаваимајупроблемада
оправдају сопствени легитимитет и истовремено повла-
чеодлукекојенепосредноутичунабржеилиспорије,али
увексигурносиромашењесвојихбирача.Маколикодајеу
томнастојањуважноиматирационалнуговорницуујавном
сервису,бригазадобробитвеликих,пренасељенихичесто
тромихмедијскихсистеманијенапрвомместуполитичке
елите.

Сатрећестране,конкурентинисувишесамокомерцијални
системи који емитују на истимплатформама.Интернет је
унеопометњуукласичноновинарство.Новинесупочеледа
објављујувидео-клипове.Друштвенемрежесупосталеме-
стозаупознавање,образовање,истраживањеиформирање
сопственогполитичкогстава.Фејсбукваспитавадецу,Тви-
терродитеље.Наинтернетујелакшедоћидоеротикенегоу
емисијителевизијскихвестивидетисвогпредседника.

ЕточврстогразлогазаштојеПРјавноммедијскомсервису
потребнији него комерцијалним станицама. Комерцијалне
станицесамотребададокажудасугледанеидапродајуре-
кламеускладусаподацимаагенцијазапраћењетелевизиј-
скогтржишта:штојешер9већи,секундурекламномблоку
јескупљи.УЕвропијавнимедијскисервисморадаседо-
казује,даизлазиусусретпотребамасвихслојевадруштва10,
дајенеутраланиутицајани,пресвега,дајепоуздан.Јавни
сервис,уовомвеку,морадапредњачиуразвојуинформа-
тивнихтехнологија,алиувекизноваморададоказује–да
паметнотрошијавнефондове,даихзаслужујеидазањих
нетребадаотплаћујекредитеполитичкојелити.

Примерјелаконаћи:BBCпослескандала,одирачкогоруж-
јазамасовноуништењедопочившихпедофила.

9 Удеонатржишту,проценатонихкојигледајуодређенутелевизијуили
конкретнуемисијууодносунабројгледалацакојиутомтерминуимају
укључентелевизор.Однедавносерачунајуионикојителевизијскимса-
држајимаприступајуипрекоинтернета.

10Многопроблемаоваквимтелевизијамастварајусамназив ,,jавнисер-
вис”или,,државнателевизија”ипогрешнопроцесуираначињеницада
сефинансираизјавногизвора.Свакистановникнеасфалтиранеулице,
свакималохрабријикорисниккабловскихтелевизијаилинештописме-
нијичитачћирилицеверуједаимаправодаоптужијавнутелевизијуда
нијезадовољилањеговпојединачниинтересакониједошладамусни-
мирупеуулици,помогладасеосветикабловскимразбојницимаилида
изшпанскихсеријаскинелатиницу.Акобипомоглааналогија,завреме
Првог светског рата евакуационе болнице уВеликој Британији преи-
меновалисуустаницезаевакуацијуитимеизбрисалиочекивањадана
тимместимарањенициостајунепримеренодугоиуживајусвупажњу
којуреч,,болница”носи(умирнодопскимусловима).
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45 да на до уни ште ња по ве р љи вог из во ра

ИзвесноједасунајтежежртвератауИракусамиИрачани.
Изван самогИракаи војничкихфамилија, највише супо-
страдаледвебританскепородице:КелијевииBBC.

БританскиминистарспољнихпословаЏекСтросаопштио
је12.октобра2004.члановимапарламентадајеМИ-6,бри-
танска тајна служба, повукла тврдње да је СадамХусеин
располагаохемијскимибиолошкиморужјемспремним за
употребуурокуодсамо45минута.Самогодинуиподана
раније,владалабуристичкогпремијераТонијаБлера језа-
бринутојнацији тимедоказивалаисправност својеодлуке
даБританцегурненаморалноиматеријалночелоамерич-
ког напада наИрак. Само ,,три четврти сата”, тврдиле су
власти,Садамуједовољнодаупотребиовооружје.НаИрак
је,каоштојепознато,извршенаагресијадемократскекоа-
лиције,превишехваљенаирачкавојскајепрегажена,Садам
Хусеинубрзоухапшенипотомсмакнут(вешањем,узсуђе-
њекојејесасвимодговаралодонетојказни).

Нештокасније,стиглојепризнањеминистранепромењене
британскевладедајекључниаргументбиопогрешан,али
тонијемоглодавратиизмртвихсвепогинулезбогтелажи
уИраку,нитијемоглодавратиповерењеуоногакојијезбог
нападанаИракумроузадњемдвориштусвојекуће,доктора
ДејвидаКелија.Нинештокаснијеупотпуностиоткривена
истинаникаданијескинулапроклетствосањеговепороди-
ценитиљагусанајутицајнијегјавногемитеранасвету.Код
многихнијеотклониланисумњуузваничнуверзијудокто-
ровесмрти.Штаседесило?

Пренегоштојеистинаизваничнооткривена,новинарра-
дија BBC 4 (Today) Ендрју Гилиген у програму ,,Данас у
6.07”29.маја2003. годинетврдидавладазнадауИраку
немаоружјазамасовноуништењеипозивасенасазнања
анонимногизворакојиимаинформацијеоспособностима
Садамовеармије.Поузданинаучник,запосленуМинистар-
ствуодбранекаоспецијалистазабиолошкооружје,Дејвид
КелибиојеизвориГевинуХјуитузаизвештају,,Вестима
удесет”(TenO’ClockNews)тогистогдананаистомрадију.
Келијетај(анонимни)извориСузаниВотсу,,Њузнајту”на
BBC2(BBCTwo’sNewsnight)2.јуна,његовесуинформа-
цијеоснажилеГилигенаизапоновљенеоптужбеучланку
којиобјављујеуНедељномМејлу (The Mail on Sun day)1.
јунаитадавећнаводида јеглавнимајсторовогизвртања
истинеАлистерКемпбел,премијеровсекретар заштампу.
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Онајистикојиједодаопосебнозначењеспинуузанимању
спиндоктора.11

ПоследицеоногаштосуГилиганијошдвојеBBC-јевихно-
винараизговаралидоксуратнибубњевиновихлабуриста
лупалисвомснагомпоИраку,оставилесудубоктраг,најпре
натомблиставомнаучнику.Откривенкаоизворинакрају
принуђендаисамсведочипредпарламентарниманкетним
одбором,Келинијеиздржаомедијскипритисак.Званична
верзијањеговесмрти:урастројству збогтогаштосу гау
јулувладаиBBCпочелидарастржуизмеђусвојихкривица,
17. јула је перорезомпресекао вене у близини своје куће.
Самотримесецакасније,министарСтројепризнаодаСа-
дамбашинијебиотоликоопасанколикоједржавапричала
дајесте…

ЧитавBBCсистемстигматизован је томсмрћуичувеном
Хатоновомистрагом,којајеудобромделујавностипроту-
маченаикаовеликопрањеафере.Следилесузатимоставке
челникакуће,паондаминистровопризнање.Оноипакније
моглодаретроактивнопопеглапоследицескандала,давра-
тинапосаорепортераГилигана,ГрегаДјукапоновоупосли
каопредседникаBBC,нитидаГавинаДејвисанатерадапо-
вучеоставкунаместошефабордагувернера(председника
управногодбора)BBC.

Политичкепоукеовдесумањеважне,иакојебилоињихпо-
штосулабуристи(каоштотоувекрадеполитичкестранке)
навластицеослучајискористилиидабипојачалидиректне
ииндиректнепритискенаBBCсистем.

И,накрају,којеуимеBBC-јаобјасниоштаседесило?Зва-
ничнонико.Узваничнуверзијусвакаконетребарачунати
огласкојисуплатилисамизапослениитонесамозбогтога
штојеонексплицитноговориоданемавезесаменаџментом
илинекомПРслужбомкојаносимакаринајмањисимбол
Bri tish Bro ad ca sting Cor po ra tion12.

Штосеонихдругихпоукатиче,BBCихјеусвојојсамоћи
заистаизвукаонеколико.Исвесутепоукезапохвалукао
врхунацсаморегулацијеновинарскепрофесије.

11TерминсепрвипутуштампипојавиоуСАДувремепредседничких
избора1984.године,иосамдесетихгодинапрошлогвекатакомбина-
ција спортске и медицинске терминологије широко је прихваћена за
описивањеспецифичногделовањаспецијалнихсаветникаполитичких
личностиикампања.Richards, P.(2005)Be Your Own Spin Doc tor,Lon-
don:Politico’sPublishing,р.3–4.

12ГрегДјук је заступаохрабро, независноBBCновинарство које је без
страхатрагалозаистином.ОдлучноверујемодаBBCнесмедаодуста-
неодопредељењадаистражујечињеницеупотразизаистином…



309

САША БАРБУЛОВИЋ

Послеафере,бившиизвршнидиректорРоналдаНилимено-
ванјезашефапосебнекомисије,чијисучлановиинтервју-
исалискорочетиристотиненовинараистаријихуредника.
Уконачномизвештају13поручујесе:

-ТачностипрецизностсустубовиновинарстванаБи-би-
сију.Ономорабитизаснованоначврстимипроверенимдо-
казимаипоткрепљенотачнимбелешкама.

-Тачноипоуздано вођењебележакаморадапостанедео
обуке новинара, будући да је то примарна новинарска
вештина.

ВодећипринципBBCновинарства:праведнипремасвима,
какопремаонимакојинекогаоптужују,такоипремаопту-
женима.Преобјављивањаозбиљнеипотенцијалнодискре-
дитујуће оптужбе оптуженом увек треба оставити могућ-
ностзареаговање.

Сасвимјелогичнодајавностобјављенеоптужбетрећегли-
цатретиракаооптужбесамогBBC-ја,хтеоBBCтоилине.
Тојепоследицаугледа.Овојевеомаважнапоуказапроиз-
водњусвихновинарскихжанровауемисијамавести:обја-
вљивањемоптужби,дајемоимлегитимитетитежину.

Увећинислучајева,BBCнећеобјављиватиоптужбепротив
некогауживимемисијамапосистемупитање-одговор.

Анонимниизворинисуправило,бољејеиматиименовани
извор.Усупротномслучају,публикаморадабудеобавеште-
назаштојеизворостаонеименован.Свакакодазаштитаиз-
вораостајеосновнипринципновинарства.

Појединачно, чувари BBC-јевих уређивачких вредности у
свакодневномемитовањухиљадасативестијесууредници
иизвршнипродуценти.

13Упор.BBC,The Neil Re port and Sta te ment by the Bo ard of Go ver nors,jун
2005, доступно преко http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/
howwework/reports/neil_report.html(приступљено8.јуна2013).

Слика1
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Презентерисуодговорнипојединачнимуредницимаиоба-
везнисудасепридржавајукључнихвредностиBBC-ја.

Усредиштуновинарстваједоброобученановинарскарадна
снага(a well tra i ned jo ur na li stic work for ce).Стогајењихова
обукабитнаиНиловизвештајпрепоручујеоснивањенови-
нарскогколеџазадеоодчак7хиљадаљудиунутаринфор-
мативногсегментабританскогјавногсервиса(BBCNews).

Суочавањесажалбаматакођетражиреформуунутарсисте-
маBBC.

Извештајјеобновиоидејуопетновинарскихвредности:

-истинаитачност;

-служењејавноминтересу;

-партијскибаланс(непартијност)иразноврсностставова;

-независности

-поузданост.

Старијиновинарскизечевисачуђењемсузабележилиде-
таљдањиховемлађеколегеовепринципенезнајунаизуст.

BBC-јев круг пе до фи ли је

ОтвориогајеслучајпочившегводитељадечјихемисијаЏи-
мијаСавилаиникогајошнијесасвимзатворио,алисузбог
његапрошлејесениоставкуподнеладвагенералнадирек-
тора.Новикапетантогброда,измеђуосталог,требадаот-
пустидвехиљадерадникаунареднихпетгодинаида2016.
годинеобновиПовељуооснивању(The Royal Char ter).

Хоћелизапослениопетобјављиватиплаћениоглас?Тешко,
онисадаизлазенаулицеипротестујузбогсаменајавенеко-
ликостотинаотказа.

Из гу би ли ра зум, оста ли без ср ца

,,Заштодаплаћампретплату,кадвећплаћамкабловскуте-
левизију”, сажима читаву емотивну дилему гледалаца те-
левизијеуосиромашенојдржави.Јошјасније,тугрешкуу
представљањуулогејавнихсервисаоткривасама,наизглед,
логичнапорукасаговорницеутокујавнерасправеоизмени
медијскихзаконауСрбији:,,Јасамвласникприватнестани-
цекојаемитујеивести.Хоћуијадеопретплате”.

Доксујавнимедијскисервисиочекивалиодсвојихдржава
помоћиодсвојих јавностиподршку,наосновучињенице
дарадедобарпосао,доксуверовалиуспособностсавреме-
ногдруштвадарационалнопроценизначајтаквогмедијског
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приступа (информација, образовање, култураипрочишће-
назабава),некодругиједобиоемотивнуподршкувластии
публике,какоумедијској,такоиуполитичкојсфери.PSM
(PublicServiceMedia)сутакоосталиибезразумаибезсрца.

Приходијавногмедијскогсистематоједнимделомпотврђу-
ју.СтатистикапоказуједасуприходичланицаЕБУпализа
7,4одстоод2006.до2011.године.Сдругестране,комерци-
јалниемитерисуостварилипозитиванрастприходаод1,8
одстоуистомпериоду,кажеДејвидЛуис,начелникСектора
заодносесачланицамаЕвропскерадиодифузнеуније14.

Новац је само једна страна овог проблема. Седиште нор-
малности савременог европског друштва измештено је из
вечерњегдневникауријалитителевизију,МонтиПајтонје
постаокурсиста,анаследницисерДејвидаАтанбороуапре-
срећнисукаддобијухонорарнипосаонапољопривредном
имању.

Ста ра ман тра у но вом је зи ку

JавнимедијскисервисуЕвропи,којајепостојбинатогвр-
хунскогдостигнућасавременецивилизације,нареднедеце-
нијемораданађеначинда,уокружењусветскеекономске
кризе,новимсредствимаобразложистарумантру.Тусени-
штанијепроменило,савременодруштвојеидаљедубоко
подељенопосоцијалнимиетничкимшавовимаијавнате-
левизијапредстављаважанелементдруштвеногмира.Дру-
штвујепотребаннезависанизворинформацијаикритичког
просуђивања,транспарентноиизјавнихфондовафинанси-
раниослонацкултуре,стубобразовања,чуварнационалног
идентитетаикохезијемултикултурногдруштва.

Мантрајесасвимтачна,алијесвескупљаискупља.Исве
тежедоказива.СвејетежевероватидасеPRPSMбитказа
нормалностможедобитијерсеводинапољукојимјевећ
протутњаоједанратиосиромашиопораженусредњукласу.
НечудистогаштојеPSMнајјачинасеверуЕвропе:Данска,
ШведскаиФинскасуседма,осмаипетнаестаземљаподру-
штвеномпроизводуусвету.

ГледајућидокументаЕБУстичесеутисакдасеиуЖене-
визатварајуочипреднајсуровијимпоследицама.Концепт
јавногмедијскогсервисапропада.Другапоследица јошје
поразнија:ималинекогакогајезатобрига?Треће,после-
дицаодустајањаодтецивилизацијскевредностибићејош
опаснија.

14Цвејић,Б.(6.јун2013)ДејвидЛуис:РТСиРТВподбуднимокомЕвроп-
скекомисије,Да нас,стр.4–5.
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Дру ги крај шта па

УправозатојенеопходнодасеужастранаПРштапанађеи
садругестранејавнихмедијскихсервиса,урукамакомпе-
тентнихикаспољаокренутихПРслужби.Оненебисмеле
да се зауставенапословимакоји селаконскиописујукао
промоција сопственог програма на дневномнивоу, перио-
дичнапромоцијапојединачнихпрограма,контактисанови-
нарима, израда и дистрибуција саопштења и најава, орга-
низација прес-конференција, периодичнидогађаји, промо-
лица...

Јавнимсервисима јеПРпотребандабистварањемкорпо-
ративногимиџаиукупногимиџаЕБУдруштвоприхватило
чињеницудасесауништавајућимсиламамораборити.И
тонијесамоекономија,јерседруштвеноткивоЕвропепара
дужсвихшавова.
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PUBLICRELATIONSOFTHEPUBLICSERVICEMEDIA

Abstract

Fundsavailable topublicservicebroadcastershaveshrunkallacross
Europeandtheworldeconomiccrisisisnotthesinglereasonbehind
this.PSM(PublicServiceMedia)have lostagoodportionofpublic
support and there lies the second most important reason. There are
feweropportunitiestopreservethissortofthemediaincontemporary
societies,caughtinthemiddleofclashesandimpoverished.Andthisis
notaproblemsolelyfortheemployeesofsuchusuallywidelystaffed
systemsofthenationaltelevisionandradiocompanies.Thestakesare
muchhigher,affectingcohesionof theEuropeansociety.Thisarticle
presentsananalysisofthemajortrendsinthefundingofpublicservices
and theirpositioning,askingwhy theyarenot allowed tobeviewed
in a better light?Whydo they seem to restrain themselves fromPR

activities?

Keywords: Public Service Media, PR, EBU, subscription fee, BBC, 
journalistic values


