
 
 

 

 

Министарство културе и информисања 

Влајковићева 3  

11000 Београд 

____________________________               Београд, 30.4.2014. 

 

Кабинету министра Ивана Тасовца 

Поштовани, 

Обраћамо Вам се као Медијска коалиција коју чини пет респектабилних медијских и 

новинарских удружења, и то – АНЕМ, НУНС, УНС, НДНВ и Локал Прес, како бисмо Вам скренули 

пажњу на проблем који континуирано прети равноправности медија на тржишту и омогућава 

да се средства из јавних извора додељују потпуно провизорно, нетранспарентно, неадекватно, 

и у супротности са основним принципима јавне политике који су утврђени Стратегијом развоја 

система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године (Медијска стратегија). 

Имајући у виду да је темељно опредељење државе да изађе из власништва у медијима, као и 

да једини начин учешћа јавних фондова у финансирању медија буде пројектно суфинансирање 

за потребе остваривања јавног интереса у области јавног информисања, сматрамо 

недопустивим да локалне самоуправе настављају са праксом злоупотребе јавних средстава 

која се додељују медијима.  

Бројне локалне самоуправе јавно информисање на локалу виде као „продужену руку“ њихове 

прес службе и средства додељују само медијима који су спремни да позитивно извештавају о 

њиховом раду, потпуно занемарујући јавни интерес и потребе локалне заједнице за 

објективним, правовременим и потпуним информисањем у контексту остваривања јавног 

интереса. Како би се остварио привид транспарентног и фер поступка додељивања јавних 

средстава, локалне власти, по правилу, спроводе поступке јавне набавке у којима најчешће 

постављају критеријуме који немају никакве везе са јавним информисањем, третирајући га као 

било коју другу услугу, иако је у питању специфична област, која има јаке социјалне 

импликације и која је уређена и постављена на потпуно другачијим основама. Недавни 

примери Ниша, Нове Вароши и Пожаревца управо показују размере коју је ова негативне 

појава попримила. 

У појединим извештајима ЕУ апострофирано је да је управо тај неодговарајући систем 

буџетског финансирања један од примера угрожавања равноправног  третмана медија на 

тржишту и омогућавања тзв. "меке цензуре", што спречава развој слободних и независних 

медија, али и угрожава темељно право грађана на Слободу изражавања, чији је један од 

видова и право на информисање. 

Подсећамо да Медијска стратегија јасно и недвосмислено прописује да се јавни интерес у 

области јавног информисања остварује суфинансирањем пројеката, по јединственој 



методологији, имајући у виду прописе о контроли државне помоћи, и то без обзира на то да ли 

се као давалац средстава јавља Република, Аутономна покрајина, или јединица локалне 

самоуправе (Град или Општина).  

Јавни интерес у области јавног информисања, у складу са Медијском стратегијом, између 

осталог, подразумева производњу и објављивање „општих информативних и специјализованих 

медијских садржаја од значаја за живот и рад грађана у локалним и регионалним 

заједницама", критеријуми за избор пројеката се односе на квалитет садржаја који конкретан 

медиј нуди, а о избору пројеката одлучује независна комисија, састављена од компетентних 

представника јавности, професионалних удружења и сектора који се не финансира из буџета. 

Медијска коалиција захтева да предузмете све неопходне мере да се са праксом злоупотребе 

јавних средстава који су намењени медијима на локалу престане одмах, као и да се што пре 

оконча поступак израде и усвајања медијских закона, како би се и законски стало на пут 

оваквој недопустивој пракси. 

 

ЗА АНЕМ, НУНС, УНС, НДНВ и Локал прес, 

 

Милорад Тадић, председник АНЕМ-а 

 


