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УВОД  

 

Ове смјернице имају за циљ да пружаоцима медијских услуга у Босни и 

Херцеговини детаљније појасне појединачне одредбе Кодекса о аудиовизуелним 

медијским услугама и медијским услугама радија (Кодекс) и помогну им у њиховој 

примјени.  

 

Примјена 

 

У односу на раније кодексе о емитовању, који су уређивали основне принципе у 

програмима РТВ станица, овим Кодексом је подручје примјене проширено на све 

пружаоце медијских услуга, који поред РТВ станица обухватају и пружаоце 

медијских услуга на захтјев.  

 

Пружалац медијских услуга = 

телевизијска/радијска станица + пружалац медијске услуге на захтјев 

 

Шта су аудиовизуелна медијска услуга и медијска услуга радија? 

 

Кодексом се у регулаторни оквир БиХ уводе значајне терминолошке новине, али 

превасходно и уређују нови или релативно нови облици пружања медијског 

садржаја гледаоцима. Они су преузети из Директиве Европске уније о 

аудиовизуелним медијским услугама, с обзиром да је Агенција у процесу 

стабилизације и прикључивања БиХ Европској унији била у обавези да усклади сва 

правила из области емитовања са европским прописима.  

 



 

Регулација се са класичног РТВ емитовања проширује на услуге на захтјев (video 

on-demand) како би се обезбиједио основни ниво заједничких правила за све 

медијске услуге, имајући у виду све већи обим и значај услуга на захтјев који у 

садржајном и комерцијалном смислу постају конкуренти класичном емитовању. 

 

Општи принципи директиве су технолошка неутралност и двостепена регулација. 

Технолошка неутралност значи да Директива покрива све услуге са 

аудиовизуелним медијским садржајем без обзира на технологију којом се тај 

садржај доставља до крајњих корисника, те да за све пружаоце важе једнаки 

критерији. У фокусу регулације је искључиво садржај – једнаке услуге се једнако 

третирају без обзира на платформу преноса. Овакав приступ омогућава јасну и 

предвидиву регулацију: пружаоцима треба бити унапријед јасно да ли је услуга 

регулисана, а корисницима да ли могу очекивати заштиту регулатора уколико 

сматрају да је одређени садржај непримјерен. 

 

Аудиовизуелне медијске услуге се дијеле на:  

 

1. ТЕЛЕВИЗИЈСКО ЕМИТОВАЊЕ: 

 

• линеарна услуга  

• намијењена симултаном гледању програма од стране више корисника 

• у тренутку када му је пружалац услуге нуди 

• на основу програмске шеме 

 

2. АУДИОВИЗУЕЛНЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ НА ЗАХТЈЕВ: 

 

• нелинеарна услуга 

• намијењена гледању од стране појединачног корисника 

• у тренутку у којем је корисник одабере 

• на основу понуђеног каталога програма 

 

Појам „аудиовизуелна медијска услуга” означава комплетну услугу коју нуди 

одређени пружалац, било да се ради о ТВ станици или пружаоцу услуге на захтјев.  

 

То је услуга која:  

 

1. има аудиовизуелни карактер, при чему се појам „аудиовизуелни“ односи 

на помичне слике са или без звука (па тако нпр. обухвата нијеме филмове 

али не и аудио пренос или услуге радија);  

 

2. има карактеристике мас-медија/средства јавног информисања у њиховој 

функцији информисања, образовања и забаве опште јавности; дакле ради се 

о услузи која је намијењена и која би могла имати јасан утицај на знатни дио 

опште јавности; 

 



 

3. представља економску/комерцијалну дјелатност, тј. не обухвата 

активности које су примарно неекономске и које не конкурирају 

телевизијском емитовању, као што су приватне интернетске странице и 

услуге које се састоје од пружања или дистрибуције аудиовизуелних 

садржаја које су израдили приватни корисници у сврху заједничког 

кориштења и размјене унутар затворених група и интересних заједница; 

 

4. се пружа путем електронских комуникацијских мрежа (земаљска 

радиодифузија, кабл, сателит, интернет);  

 

5. чија је примарна намјена пружање аудиовизуелних програма, што 

искључује услуге гдје је аудиовизуелни садржај споредни или попратни и не 

представља примарну сврху услуге, нпр. интернет портали које садрже 

аудиовизуелне (видео) елементе као додатне елементе уз текстуалну 

информацију која представља примарну сврху услуге;  

 

6. је “слична телевизији”, односно надмеће се за исту публику као и 

телевизијске емисије, а због природе и начина приступа услузи корисник би 

оправдано могао очекивати регулаторну заштиту. Такођер, садржи програме 

који су по свом облику и садржају упоредиви са садржајем телевизијског 

емитовања, при чему су програми уврштени у одговарајућу програмску 

шему (у случају емитовања) или каталог (у случају медијских услуга на 

захтјев);  

 

7. је под уредничком одговорношћу пружаоца медијске услуге, тј. пружалац 

врши уредничку контролу над одабиром и начином презентације садржаја.    

 

Само услуга која кумулативно испуњава СВЕ наведене критерије може се сматрати 

аудиовизуелном медијском услугом која као таква подлијеже регулацији, тј. 

добијању одговарајуће дозволе или сагласности од стране Агенције.   

 

Горње се односи и на аудиовизуелне медијске услуге које се пружају путем 

интернета. Међутим, на интернету можемо наћи различите видео садржаје у 

разноразним облицима, од аутентичних телевизијских програма, страница на 

којима можемо гледати садржаје који су већ били емитовани на телевизији, преко 

видео клипова на разним порталима, до видеа креираних и постављених од стране 

самих корисника. Да би се одређена интернет страница са видео садржајима могла 

сматрати аудиовизуелном медијском услугом, морају бити задовољени сви горе 

наведени критерији. У случају да видео садржаји у оквиру неког интернет портала 

задовољавају наведене критерије, Агенција издаје сагласност за пружање 

аудиовизуелних медијских услуга на захтјев, а пружалац таквих услуга је дужан 

обезбиједити поштивање релевантних правила Агенције, укључујући и овај кодекс. 

Потребно је нагласити да се сагласност, па тако и обавезе које иста са собом 

повлачи, односе искључиво на аудиовизуелне медијске услуге и не на остали 

садржај портала као што је текстуални садржај, рекламе објављене на порталу у 

облику банера и сл.   



 

 

Што се тиче медијских услуга радија, иако се Директива односи искључиво на 

аудиовизуелне медијске услуге те је регулација радија препуштена свакој држави 

појединачно, Агенција је одлучила примијенити исти принцип регулације и на 

радио, имајући у виду досадашњу праксу једнаке (у мјери у којој је то примјењиво) 

регулације телевизијског и радијског садржаја, али и очекивања слушалаца радија у 

погледу регулаторне заштите. Поред тога, услуге радија на захтјев су све 

раширенија појава у свијету, те је за очекивати да ће понуда ове врсте медијске 

услуге у скоријој будућности постати значајна и на тржишту БиХ. 

 

 

Аудиовизуелна медијска услуга = 

телевизијско емитовање + аудиовизуелна медијска услуга на захтјев 

 

Медијска услуга радија = 

радијско емитовање + медијска услуга радија на захтјев 

 

Двостепена регулација 

 

У горњем тексту је већ наглашено да се регулација са класичног РТВ емитовања 

проширује на услуге на захтјев како би се обезбиједио основни ниво заједничких 

правила за све медијске услуге, имајући у виду све већи обим и значај услуга на 

захтјев који у садржајном и комерцијалном смислу постају конкуренти класичном 

емитовању. За аудиовизуелне медијске услуге на захтјев карактеристично је да су 

„сличне телевизији“, односно да су намијењене истој публици као и телевизијско 

емитовање, те да њихова форма и начин преноса и приступа код корисника ствара 

очекивање да постоји заштита у виду регулације која им је позната из 

традиционалног ТВ миљеа. Поред тога, тржиште услуга на захтјев је све 

развијеније, ове услуге имају све већи број гледалаца, и престављују све значајнији 

дио маркетиншког колача. Стога све аудиовизуелне медијске услуге, па тако и оне 

на захтјев, имају одређене обавезе у циљу заштите гледалаца. Међутим, с обзиром 

да гледаоци имају већу контролу над одабиром и временом гледања садржаја, на 

услуге на захтјев се примјењује само основни ниво регулације. 

 

Наведени принцип се одржава и у регулаторном оквиру БиХ, па се тако неке 

одредбе Кодекса односе на све аудиовизуелне медијске услуге и медијске услуге 

радија (тј. пружаоце аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија), 

а неке само на телевизијско/радијско емитовање (тј. телевизијске/радијске 

станице). За потребе тумачења Кодекса, важно је нагласити да се одредбе које се 

тичу аудиовизуелног или радијског програма односе искључиво на линеарне 

услуге, тј. телевизијско и радијско емитовање. Појам „програм“, наиме, представља 

засебни елемент (нпр. одређена емисија, дневник, серија, филм и сл.) унутар 

одређене програмске шеме, а медијске услуге на захтјев по својој природи не 

подразумијевају постојање програмске шеме већ каталог појединачних 

програмских садржаја.  

  



 

Ради боље прегледности, Агенција је сачинила табеларни преглед у којем је јасно 

назначено на које услуге (линеарне, нелинеарне) се одређени члан или став 

Кодекса односи, а што је истакнуто и у тексту самих смјерница.        
 

 



 

ДИО ДРУГИ – ОПЋИ ПРОГРАМСКИ ПРИНЦИПИ 

 

 

ЧЛАН 3.:ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
 

(1) У аудиовизуелним медијских услугама и медијским услугама радија поштиват ће се 

људско достојанство и основна права других, те ће се охрабривати слободно 

обликовање мишљења. 

 

(2) Пружалац медијске услуге у својим садржајима ће осигурати поштивање 

етничких, културних и вјерских разлика у Босни и Херцеговини. 

 

(3) Пружалац медијске услуге неће пружати садржаје који укључују било какву 

дискриминацију или предрасуде на основу спола, расе, етничке припадности, 

националности, вјере или увјерења, инвалидности, посебних потреба, доби, 

сексуалне оријентације, друштвеног поријекла, као и сваки други садржај који има 

за сврху или посљедицу да било којем лицу онемогући или угрожава признавање, 

уживање или остваривање на равноправној основи, његових права и слобода. 

 

(4) Пружалац медијске услуге слободан је у креирању и уређивању својих садржаја, уз 

поштивање професионалних и опћеприхваћених вриједносних и етичких 

стандарда. 

 

(5) Пружалац медије услуге ће осигурати да се опћеприхваћени стандарди 

пристојности примјењују у аудиовизуелним и радијским програмима. 

 

(6) Аудиовизуелне медијске услуге и медијске услуге радија неће ни на који начин 

злоупотребљавати и/или манипулисати сујевјерјем, страховима или лаковјерношћу 

појединаца или јавности, нити ће подстицати на потенцијално штетна 

понашања. 

 

(7) Пружалац медијске услуге одговоран је за све садржаје без обзира на њихов извор, 

као и за професионалне активности које подузимају њихови запослени. Ови 

садржаји обухватају властити, реемитовани и размијењени програм, најаве 

програма, СМС и друге поруке публике, као и комерцијалне комуникације. 

 

(8) Пружалац медијске услуге ће посветити посебну пажњу третману рањивих лица 

које се појављују у његовим садржајима. 

 

(9) Аудиовизуелне медијске услуге и медијске услуге радија неће преносити јасан и 

непосредан ризик од узроковања негативних посљедица које укључују, али се не 

ограничавају на смрт, повреде, штету нанесену имовини или другу врсту насиља, 

или ометање полицијских активности и медицинских услуга или активности 

других служби за одржавање јавног реда и сигурности. 
 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 3. (Основни да да да да 



 

принципи) 

 

Овај члан Кодекса поставља темељне принципе које пружаоци медијских услуга морају 

осигурати у свим садржајима које пружају. Општи принципи из овог члана подједнако 

су примјењиви  на аудиовизуелне медијске услуге и медијске услуге на захтјев.  

 

Став 1) наглашава обавезу пружалаца медијских услуга да осигурају да садржај 

услуга које пружају не доведе у питање поштивање људског достојанства и 

људских права. Овим је истакнут општи принцип који се провлачи кроз бројне 

друге одредбе кодекса којима се специфично одређују обавезе у погледу заштите 

појединачних права као што су слобода изражавања, право  на приватност, итд. 

Други темељни принцип из овог става је принцип који је у самој сржи дјеловања и 

регулације (електронских) медија, а то је заштита и осигурање слободе изражавања 

као основног људског права у демократским друштвима, те нарочито слободе 

примања информација и идеја. С једне стране, пружаоци медијских услуга у 

демократским друштвима имају дужност да извјештавају и информишу јавност о 

свим релевантним догађајима у друштву, разоткривају несавјесне поступке јавних 

званичника, омогуће јавности да буде упозната с пословима јавне власти, 

одржавају интерес гледатеља за јавне послове, промичу етичност и одговорност. 

Међутим, то никако није нити би смјела бити једносмјерна комуникација. Задатак 

медија је и да охрабрују слободно обликовање мишљења код јавности те подстичу 

плурализам мишљења у којем се не може дозволити да превлада само једна 

„истина“, само један став. Овај принцип је уједно уткан и у кодексе 

професионалног новинарства. Ово нипошто не значи да пружаоци медијских 

услуга немају слободу изношења властитих ставова, у шта нпр. спада и 

испољавање политичких мишљења и ставова и увјерења. Оно што је при томе 

битно је осигурати препознатљивост коментара, тј. личног мишљења уредника или 

водитеља, и вијести. Информације које се посредују у облику вијести требају бити 

прецизне, истините и засноване на чињеницама које су подложне провјери. 

Коментар, с друге стране, може бити заснован на субјективном мишљењу и 

садржавати и вриједносни суд, све док је јасно назначен као такав, како би 

гледаоци били свјесни да се не ради о чињеници и на основу свих расположивих 

информација могли обликовати властити став о неком питању.  

 

Став 2) налаже пружаоцима медијских услуга да у садржајима које пружају 

обезбиједе поштивање етничких, културних и вјерских разлика у Босни и 

Херцеговини. Кодекс је у нормативном смислу усаглашен са домаћим позитивно-

правним релевантним законима  у смислу постављања обавезе пружаоцима 

медијских услуга да уважавају и поштују разлике међу конститутивним народима, 

али и свим осталим заједницама у БиХ. Познато је да су у Босни и Херцеговини 

радио и телевизија одиграли изузетно значајну улогу у потицању међунационалне 

мржње и рата. Због овог искуства из недавне прошлости наше земље, пружаоци 

медијских услуга морају имати у виду моћ медија да пробуде различите емоције у 

многим људима у исто вријеме. Поред законске обавезе, професионална је и етичка 

обавеза свих пружалаца медијских услуга да уређују своје програме и садржаје уз 

поштивање људских права и демократских слобода, толеранције и разумијевања 



 

међу припадницима различитих етничких, културних и вјерских заједница у БиХ. 

Поштивање етничких, културних и вјерских различитости у садржајима осликава 

се путем отворене и слободне расправе о питањима од јавног интереса, поштивања 

и потицања плурализма политичких, религијских, културолошких, економских, 

регионалних и свих других идеја, те онемогућавањем било какве дискриминације 

на основу етничке, културне и вјерске различитости.  

 

Став 3) забрањује пружање садржаја укључују било какву дискриминацију или 

предрасуде на основу спола, расе, етничке припадности, националности, вјере или 

увјерења, инвалидности, посебних потреба, доби, сексуалне оријентације, 

друштвеног поријекла, као и сваки други садржај који има за сврху или посљедицу 

да било којем лицу онемогући или угрожава признавање, уживање или 

остваривање на равноправној основи, његових права и слобода. Посљедица 

предрасуда или стереотипа према другом или другачијем по било којем основу је 

дискриминација. Дискриминација онемогућава или узрокује отежано остваривање 

одређених људских права или слобода. Забрана дискриминације на основу личних 

особина, те попис и дефиниција личних особина које не смију бити основа за 

разликовање када се одређују права, положај и могућности појединаца, дефинисани 

су у националном и европском законодавству, те у бројним међународним 

документима. У складу с тим, забрана дискриминације Кодексом је постављена као 

општи принцип којег се имају придржавати сви пружаоци медијских услуга. Разлог 

за посебно истицање ове, Уставом БиХ утемељене обавезе у Кодексу је управо моћ 

медија и њихов утицај на обликовање јавног мнијења и перцепције о друштвеним 

појавама. Уколико не постоји професионална одговорност и сензибилитет у вези са 

овим питањем, креатори садржаја пружалаца медијских услуга могу бити ти који 

креирају и репродукују предрасуде и узрокују дискриминацију. Креирање и 

подржавање обрасца по којем постоји подјела или квалификација појединаца на 

основу њиховог идентитета, припадности по различитом основу, карактеристика 

или особина, доводи до дискриминације која ствара неједнаке могућности и 

формира групе у друштву које имају мање права од других. Ради тога, новинари 

морају бити свјесни моћи медија са креирају и одржавају у јавности 

дискриминације или предрасуда и у складу са својом професионалном обавезом 

морају учинити све да предуприједе било какво утемељење ових појава у својим 

садржајима. Подстицање дискриминације у садржајима може бити експлицитно 

(нпр. изношењем ставова о хомосексуализму као болести и настраности) или 

суптилније, али не и мање штетно (нпр. кроз подржавање стереотипа у јавности да 

је нпр. женама мјесто у кући). С друге стране, управо пружаоци медијских услуга 

имају важну улогу у разбијању предрасуда и сузбијању дискриминације, те својим 

дјеловањем тј. обрађивањем тема које се баве различитошћу на професионалан 

начин, те промовишу прихватање различитости, могу допринијети схватању и 

прихватању различитости у друштву. 

 

Став 4) омогућава свим пружаоцима медијских услуга слободу у креирању и 

уређивању својих садржаја, али исто тако поставља обавезу поштивања 

професионалних и опћеприхваћених вриједносних и етичких стандарда. 

Самосталност и независност у производњи, уређивању и емитовању садржаја је 



 

предуслов за професионално функционисање сваког пружаоца медијске услуге. 

Уколико рад пружаоца медијске услуге почива на овим принципима, утолико ће 

његова основна задаћа служењу јавности на одговоран и професионалан начин 

резултирати објективним и правовременим информисањем о свим значајним 

догађањима и појавама у друштву. Слобода у креирању и уређивању садржаја је 

основ за остваривање етичких стандарда и промовисање опћеприхваћених 

друштвених вриједности. Компромитирање те слободе из било којих разлога може 

довести у питање професионално и друштвено одговорно понашање пружаоца 

медијске услуге. Слобода у креирању и уређивању својих садржаја подједнако 

служи како самим пружаоцима медијских услуга, који су, у случају њихове стварне 

ослобођености свих врста утицаја и притисака (финансијских, политичких, итд.) 

слободни да свој позив служења истини и јавности испуне до краја, али и 

цјелокупној јавности која је, у случају стварне и опипљиве независности пружалаца 

медијских услуга у прилици добити непристрасне и потпуне информације о било 

којем догађају, те формирати свој сопствени суд о истом.   

 

Став 5) налаже пружаоцима медијских услуга да у аудиовизуелним и радијским 

програмима осигурају примјену опћеприхваћених стандарда пристојности. Кодекс 

дефинише пристојност на начин да овај појам означава стандарде понашања и 

говора који се сматрају прихватљивим у контексту просјечног гледаоца или 

слушаоца. Стога је веома важно да креатори програма имају у виду чињеницу да 

публика, поред дјеце, укључује људе различитих година, различите културе и 

осјетљивости. Одговорност пружалаца медијских услуга огледа се у разматрању 

могућег утицаја програма на ширу публику и преузимања контроле у случајевима 

када су потенцијално непримјерени садржаји доступни широј публици. Такођер је 

потребно имати у виду и да се очекивања, као и сам састав публике разликује у 

зависности да ли се ради о радијском или телевизијском програму. У смислу горе 

наведеног је и потребно тумачити појам „опћеприхваћени стандарди“. Суштина је 

у томе да пружаоци медијских услуга требају имати у виду ко им је публика и 

каква су њена очекивања. Укратно, потребно је познавати своју публику, како ону 

којој се обраћа (циљну публику), тако и ону за коју је вјероватно – имајући у виду 

начин и платформу преноса садржаја, термин емитовања итд. – да ће пратити 

програмске садржаје. На примјер, садржај музичке емисије на радио станици која 

користи земаљске фреквентне ресурсе и која је намијењена одраслим слушаоцима 

алтернативне музике (за које је вјероватно да имају флексибилније схватање појма 

пристојности), а емитује се у дневном термину, нужно мора прилагодити свој 

садржај и свој другој потенцијаној публици за коју је вјероватно да ће тај садржај 

моћи слушати – укључујући и дјецу. Агенција је у својој пракси забиљежила 

примјер у којем садржај музичке нумере алтернативног роцк састава, емитоване у 

радијском програму у периоду када је доступан најширој публици, није био 

прихватљив са аспекта стандарда пристојности („Пичка. Из пичке желатина ко 

згусно море слано. А курац ко кухача. Пичка ко мрва круха.“).       
 

Ова одредба никако нема за циљ да улази у умјетничку и другу слободу аутора да 

употријеби садржај који може провоцирати и подстаћи гледаоце на критичко 

размишљање. Надаље, овај став никако не треба тумачити у смислу забране свега 



 

што није прихватљиво за најшире гледатељство. Агенција је свјесна да се ради о 

флуидној категорији коју је немогуће прецизно дефинисати и одредити јер се појам 

пристојности тумачи на субјективној основи. Границе прихватљивог, нарочито 

када је у питању језик, нису фиксна категорија и зависе од бројних фактора 

укључујући културолошке и генерацијске. Увредљив језик у одређеним 

контекстима има своје мјесто у медијима, нпр. у хумористичким или сатиричним 

садржајима. Ипак, употреба неког контроверзног садржаја мора бити оправдана 

контекстом и не смије прећи границе разумног и умјетнички оправданог 

поигравања са стереотипима, моралним и етичким стандардима, вријеђања и 

дискриминације на основу доби, расе, спола, сексуалне оријентације итд., 

помјерања граница естетског и слично.  

 

Потенцијално непримјерени садржаји са аспекта опћеприхваћених стандарда 

пристојности нису ограничени на одређену врсту програма као што су играни 

филмови, код којих је граница прихватљивог можда и најфлексибилнија јер се ради 

о специфичној умјетничкој форми и код које публика можда има и одређена 

очекивања у погледу садржаја, а заштита публике од потенцијално непримјерених 

садржаја се може обезбиједити нпр. одговарајућим термином емитовања. Поред 

горе наведеног примјера музичке нумере емитоване на радију, један од изразитих 

примјера забиљежених у пракси представљају и тзв. реалитy програми, гдје се ради 

о специфичној програмској форми у оквиру које се неријетко, имајући у виду 

концепт програма, дешавају многе непредвиђене ситуације и у контексту 

пристојности потенцијално проблематични дијалози попут „Ма немој, што једеш 

к'о свиња, пичко једна. Једем како ми се једе.... Јебо те Дуле. Једи говна бре, 

мајмуне“.  

 

Агенција је свјесна да постоје и ситуације у којима се овакви садржаји не могу 

предвидјети и у потпуности избјећи, нпр. током преноса уживо. Оно што је битно 

је да пружаоци подузму све разумне мјере у оквиру својих могућности како би се 

садржаји који су у супротности са опћеприхваћеним стандардима пристојности 

избјегли, као што је на примјер одгода „реал-тиме“ емитовања и сл.    

 

Став 6) има за циљ да спријечи наношење штете, директно или индиректно, 

првенствено по здравље и сигурност људи. Пружаоци медијских услуга морају 

бити свјесни да својим утицајем, иако често ненамјерно, могу креирати или 

потпиривати већ постојеће страхове код гледалаца, те је једна од њихових задатака 

када извјештавају о осјетљивим темама попут политичких или здравствених криза, 

елементарних непогода и слично, да буду свјесни расположења које влада у 

јавности у вези те теме те да примијене стандарде које налажу постулати 

професионалног и етичког новинарства, избјегавајући сензационализам и ширење 

дезинформација. Примјер овога је здравствена криза узрокована пандемијом Covid-

19, гдје је значај професионалне одговорности приликом извјештавања о пандемији 

био од кључне важности како би се избјегло преношење половичних, непотпуних и 

непровјерених информација, упута и мјера. Ово, између осталог, подразумијева да 

се у програмима обезбиједе стручни саговорници из релевантних области као што 

су здравство, сигурност и економија, избјегавање шпекулација и незваничних 



 

теорија које могу изазвати осјећај нелагоде, страха или панике међу 

становништвом, те позивање на вјеродостојне изворе и протоколе надлежних 

органа.  

 

Став 7) прописује одговорност пружалаца медијских услуга за све садржаје који се 

приказују без обзира на њихов извор, као и за професионалне активности које 

подузимају њихови запослени. Ови садржаји обухватају властити, реемитовани и 

размијењени програм, најаве програма, SMS и друге поруке публике, као и 

комерцијалне комуникације које нису директно обухваћене Кодексом о 

комерцијалним комуникацијама. У пракси се дешавало да пружаоци медијских 

услуга емитују одређени садржај који нису изворно произвели, а који је споран са 

аспекта поштивања примјењивих правила и прописа Агенције. У таквим 

случајевима, пружаоци медијских услуга се нису сматрали одговорним те су 

упућивали Агенцију да се обрати произвођачу спорног садржаја. Агенција не 

прихвата оваква изјашњења, с обзиром да су носиоци дозвола ти који сносе 

уредничку одговорност за све врсте садржаја које емитују у својим програмима. 

Ова одговорност подразумијева обавезу носиоца дозволе да прије емитовања било 

којег садржаја исти прегледа и процијени да ли се ради о садржају који је супротан 

примјењивим кодексима и правилима те на основу тога донесе одлуку да ли ће га 

емитовати и у којем периоду. Надаље, широко распрострањен вид паралелне 

комуникације у садржајима представљају SMS поруке путем који гледаоци и 

слушаоци могу изразити своје мишљење и које се уобичајено емитују у кролу 

паралално са осталим садржајем. Пружалац медијске услуге треба прегледати и 

извршити селекцију пристиглих порука прије емитовања истих, нарочито уколико 

због осјетљивости теме постоји вјероватноћа да ће се овакав вид комуникације 

користити за испољавање ставова, идеја и мишљења којима се у питање доводи 

поштивање примјењивих одредби Кодекса.       

 

Став 8) налаже пружаоцима медијских услуга да посвете посебну пажњу третману 

рањивих лица које се појављују у њиховим садржајима. Рањива лица у контексту 

примјене Кодекса означавају социјално и/или здравствено инсуфицијентна лица, 

укључујући, између осталог, лица с потешкоћама у учењу, здравствено-менталним 

проблемима, психичким обољењима или лица које пате од губитка памћења, 

болесна лица, лица која су преживјела трауму, жртве насиља и породице несталих. 

Иако се одредбе о поштивању људског достојанства и основних права односе на 

све, пружаоци медијских услуга имају додатну обавезу да посвете посебну пажњу 

третману рањивих лица и заузму приступ којим ће се на одговорајући начин 

обрадити проблеми с којима се ове категорије суочавају (нпр. дискриминација у 

друштву, кршење права, недовољна здравствена и социјална заштита и сл.), те се у 

исто вријеме избјећи даљна стигматизација ових особа. Потребно је у сваком 

појединачном случају процијенити на који начин се ово може постићи, нпр. да ли је 

потребно посебно заштитити идентитет ових особа, избјегавати било какву 

двосмисленост у изјавама, кориштење стереотипа на начин који није уреднички 

оправдан и сл. У свјетлу ове одредбе, посебно је потребно имати у виду нове 

технологије преноса садржаја, нарочито могућност преузимања неког емитованог 



 

садржаја и његовог ширења путем друштвених мрежа на интернету (Facebook, 

Youtube...), често ван контекста и на недобронамјеран начин.  

  

Став 9) забрањује да се аудиовизуелним медијским услугама и медијским услугама 

радија преноси јасан и непосредан ризик од узроковања негативних посљедица које 

укључују, али се не ограничавају на смрт, повреде, штету нанесену имовини или 

другу врсту насиља, или ометање полицијских активности и медицинских услуга 

или активности других служби за одржавање јавног реда и сигурности. Када се 

нађу у ситуацији да извјештавају о догађајима који могу да узрокују негативне 

посљедице, које могу да укључују али се не ограничавају на смрт, повреде, штету 

нанесену имовини или другу врсту насиља, попут сукоба, туча, протеста, од 

пружалаца медијских услуга се очекује да препознају врсте изјава које би, уколико 

се презентирају емотивно и без пажљивог разматрања могућег утјецаја на публику, 

могле потаћи насиље, узроковати штету и угрожавати јавни ред и мир, те довести 

до губитка живота, нпр. провокативне и острашћене изјаве анонимних појединаца 

или организација чије изјаве или мишљења у нормалним околностима не би били 

третирани као вијести. Такве изјаве треба пренијети на начин да се пренесу основне 

чињенице, али уз обезбјеђивање додатног чињеничног контекста и прихватања 

тона који минимизира емотивни набој провокативне изјаве или оптужбе.  
 

Одговорност новинара и репортера који непосредно извјештавају са мјеста 

догађаја, поготово када је ријеч о догађајима који укључују било какву врсту 

насиља или нереде, неупитна је и од огромне важности  имајући у виду моћ медија 

да сликом или звуком пробуде различите емоције у многим људима истовремено. 

У оваквим ситуацијама новинари, репортери и уредници имају посебну обавезу да 

осигурају да се информације и мишљења презентирају на начин који у потпуности 

умањује могућност охрабривања, односно директног, индиректног, експлицитног 

или имплицитног потицања насиља. При томе, нису само изјаве појединаца или 

организација које се преносе у медијима те на које је неопходно обратити пажњу. 

Новинари и извјештачи треба да се побрину да и сами контролишу своје емоције 

јер је такво уздржавање неопходно приликом извјештавања о догађајима који могу 

довести до негативних посљедица. Без претходног пажљивог разматрања могућег 

утицаја на публику, пружаоци медијских услуга се могу наћи у ситуацији да сами 

произведу панику код публике, изјавама које узрокују осјећај несигурности и 

страха или код неких појединаца чак потицај за насилно понашање и узрококовање 

непосредне штете укључујући и смрт. На примјер, уколико се током извјештавања 

о демонстрацијама на телевизији приказују искључиво најексплицитнији кадрови 

насиља, пожара, рањених демонтраната и сл., то може код јавности створити 

нереалну слику о размјерама конкретних дешавања. Агенција је у пракси 

забиљежила случај извјештавања о нередима који су настали након сукоба навијача 

током фудбалске утакмице, на начин да је инцидент представљен као смишљени и 

изрежирани напад навијача гостујућег тима који су дошли са намјером да изазову 

нереде и насиље у граду у којем се утакмица одржавала, што је слушаоце могло 

навести на то да и сами учествују у сукобу.   

Надаље, може се десити да репортер охрабрује становништво да се прикључи 

демонстрацијама, уз упуте о смјеру кретања што за посљедицу може имати блокаду 



 

приступа службама хитне помоћи или ватрогасним службама. Задатак медија је 

управо супротно, да својим извјештавањем допринесе смањењу панике у јавности и 

неометаном раду служби за одржавање јавног реда и сигурности.   
 

Одредба из овог става се наслања и на садржај члана 4. (Говор мржње), тако да су 

смјернице уз овај члан у великој мјери примјењиве и на став (9) члана 3.  
 



 

ЧЛАН 4: ГОВОР МРЖЊЕ 

 

(1) Аудиовизуелне медијске услуге и медијске услуге радија неће понижавати, 

застрашивати или подстицати на мржњу, насиље или дискриминацију против 

лица или групе на основу спола, расе, етничке припадности, националности, вјере 

или увјерења, инвалидности, посебних потреба, доби, сексуалне оријентације, 

друштвеног поријекла или на основу било које друге околности која има за сврху 

или посљедицу да било којем лицу онемогући или угрожава признавање, уживање 

или остваривање на равноправној основи, његових права и слобода. 

 

(2) Аудиовизуелне медијске услуге и медијске услуге радија неће стварати јасан и 

непосредан ризик од подстицања мржње, насиља или дискриминације против лица 

или групе по основама из става (1) овог члана, или који од стране публике може 

бити протумачен као подстицање на мржњу, насиље, неред и немире, или који би 

могао изазвати или подстицати кривична дјела. 

 

(3) Изузетак од ставова (1) и (2) овог члана су аудиовизуелне медијске услуге и 

медијске услуге радија који су дио научног, ауторског или документарног рада 

и/или представљају дио објективног новинарског извјештавања и објављени су без 

намјере да се подстичу радње наведене у ст. (1) и (2) овог члана, односно с 

намјером да се критички укаже на такве радње. 

 
Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 4. (Говор 

мржње) 

да Да да да 

 

Препорука Вијећа Европе бр. R(97)20 о говору мржње препознаје говор мржње 

као све облике изражавања који шире, распирују, подстичу или правдају расну 

мржњу, ксенофобију, антисемитизам или друге облике мржње засноване на 

нетолеранцији, укључујући и нетолеранцију изражену у форми агресивног 

национализма и етноцентризма, дискриминације и непријатељства према 

мањинама и људима имигрантског поријекла.  

 

Говор мржње је, прије свега, кривично дјело. Кривични закон Федерације БиХ и 

Кривични закон РС имају посебни чланове који се односе на изазивање 

националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.  

 

Међутим, говор мржње у медијима се често посматра у контексту низа других 

питања као што су слобода говора и медијско-новинарска етика. Ослањајући се на 

слободу примања и саопштавања информација, у складу са чланом 10. Европске 

конвенције о људским правима, медији су обавезни да информишу грађане о свему, 

па и о појави говора мржње. Право на слободу изражавања штити садржај 

изражавања, као и начин на који је изнесен и не примјењује се само на изражавања 

која се сматрају похвалним или неувредљивим, него и на изражавања која могу 

увриједити, огорчити или узнемирити. Као што је наведено у поменутој Препоруци 

Вијећа Европе: “Национална законодавства и пракса у области говора мржње треба 



 

да узму у обзир улогу медија у преношењу информација и идеја које излажу, 

анализирају и разјашњавају карактер конкретних случајева говора мржње и ту 

појаву у цјелини, као и право јавности да прима такве информације и идеје.” 

Примјена новинарске етике и професионалних стандарда приликом извјештавања 

или дискусијама о вијестима или јавних питањима, укључујучи демонстрације и 

контраверзне изјаве званичника је питање са којим се скоро свакодневно суочавају 

пружаоци медијских услуга. С једне стране постоји обавеза медија да извјештавају 

јавност, док с друге стране постоји опасност да поруке мржње које се преносе 

путем медија још више добију на значају и узрокују још већу штету имајући у виду 

да је утицај медија на јавно мнијење далеко већи од утицаја других облика 

изражавања. У обављању својих задатака, новинари се често налазе пред дилемом 

на који начин да донесу етички исправну одлуку. Веома је битно да се овај процес 

одвија на темељима професионалних стандарда, поготово када се ради о 

објављивању провокативних и контраверзних изјава које могу потаћи на насиље, 

мржњу, нетолеранцију и дискриминацију, односно изјава које се по свом садржају 

могу сврстати у говор мржње.  

 

Надаље, и сама дефиниција говора мржње се чини подложна различитим 

интерпретацијама. Не може се сваки тенденциозан или стеротипима обојен садржај 

сматрати говором мржње, нарочито уколико се ради о изношењу квалификација и 

увреда на рачун појединаца, а које се не заснивају на њиховој сполној, расној, 

етничкој и другој припадности, већ на њиховом понашању или дјелима. 

Непрофесионално, сензационалистичко извјештавање и изношење вриједносних 

судова који могу бити увредљиви и погрдни не представљају нужно говор мржње, 

тј. онај говор који заиста јесте хушкачки и позива на мржњу, нетолеранцију, 

дискриминацију и потенцијално доводи до насиља и немира, имајући у виду 

контекст и намјеру објављивања. 

 
И Европски суд за људска права је у својој пракси показао да не постоји 

универзално прихваћена дефиниција говора мржње, те да је потребно разликовати 

између правих и озбиљних позива на ектремизам, те права појединаца (укључујући 

новинаре и политичаре) да изражавају своје ставове слободно и на начин који може 

“увриједити, шокирати или узнемирити” друге. 

 
Говор мржње је често базиран на увредама упућеним ка одређеним групама, 

узрокује страх, доводи до застрашивања и малтретирања појединаца, те често 

позива или охрабрује насиље или дискриминацију. Историја је показала да је у 

многим случајевима говор мржње доводио до убистава, па и геноцида оних на које 

је био усмјерен. Управо опасност од изазивања насиља и узроковања штете као 

посљедице ширења или потпиривања мржње на основу било које од наведених 

одредница је битан фактор приликом утврђивања да ли се одређени садржај може 

окарактерисати као говор мржње.  

 

Одредбе Кодекса јасно прописују забрану говора мржње у садржајима 

пружалаца медијских услуга.  

 



 

Став (1) експлицитно забрањује пружање садржаја којима се понижава, застрашује 

или подстиче на насиље насиље или дискриминацију против лица или групе на 

основу спола, расе, етничке припадности, националности, вјере или увјерења, 

инвалидности, посебних потреба, доби, сексуалне оријентације, друштвеног 

поријекла или на основу било које друге околности која има за сврху или 

посљедицу да било којем лицу онемогући или угрожава признавање, уживање или 

остваривање на равноправној основи, његових права и слобода. Став (2) 

експлицитно забрањује пружање садржаја којима се ствара јасан и непосредан 

ризик од подстицања етничке или вјерске мржње у Босни и Херцеговини, или који 

од стране публике може бити протумачен као подстицање на насиље, неред и 

немире, или који би могао изазвати или подстицати кривична дјела. Овим ставом 

се, дакле, ставља нагласак на забрану подстицања етничке или вјерске мржње, 

имајући у виду да су управо медији били великим дијелом заслужни за 

распиривање мржње међу народима у БиХ током протеклог рата.  

 

Одговорност медија у спречавању ширења говора мржње је огромна. У свим 

програмима, нарочито програмима вијести, другим облицима информативних и 

политичких програма, отвореним контакт програмима, интервјуима, репортери, 

новинари, уредници програма и директори пружалаца медијских услуга морају 

посветити дужну пажњу како би препознали врсте садржаја или различито 

презентираних информација које би, уколико се презентирају емотивно и без 

пажљивог разматрања могућег утјецаја на публику, могле потаћи на насиље, 

охрабрити нетолеранцију, мржњу, дискриминацију или довести до многих 

негативних посљедица. Поред самог садржаја и начина презентације истог, 

нарочито је потребно обратити пажњу на контекст и тренутак у којем се спорни 

садржај емитује, нпр. уколико се емитује током вјерског празника, за вријеме дана 

жалости који се обиљежава у само једном дијелу земље, током предизборне 

кампање и сл., што додатно указује на намјеру провокације. Битан елемент је 

свакако и намјена преношења оваквих садржаја, тј. да ли је намјена информисати 

публику о питањима од јавног интереса, подићи свијест о нужности борбе против 

нетолеранције и слично или, насупрот томе, омогућити платформу за ширење 

говора мржње.        

 

Новинари морају бити свјесни опасности од садржаја којима се дискриминишу 

појединци или групе по основу националне, расне, вјерске, сексуалне 

опредјељености и требају учинити све да избјегну омогућавање утицаја и 

намјерног директног или посредног ширења мржње или нетолеранције путем 

медијског простора, било да се ради о директном емитовању неке изјаве или 

емитовању одређених дијелова изјава које се цитирају у вијестима или уредничким 

коментарима на начин да их сами новинари или уредници подржавају. Овакви 

садржаји посебно добијају на интензитету уколико нису препознати, или су 

намјерно презентирани. 

 

Највећу одговорност медији имају када њихови извјештачи свјесно, чак 

намјерно, користе говор мржње, чиме га подржавају и узрокују његово 

понављање и учвршћивање у друштву. Сликовит примјер из праксе Агенције 



 

представља случај телевизијске станице која је емитовала музички спот из властите 

продукције у ком се велича хашки оптуженик Радован Караџић те се инсертује 

аудио снимак његовог познатог ратнохушкачког говора. У конкретном случају је 

Агенција закључила да садржај пјесме у комбинацији са наведеним аудио снимком 

сматра пријетећим и преноси јасан и непосредан ризик од подстицања етничке 

мржње у БиХ, с обзиром на ратна дешавања и чињеницу да су и данас присутне 

бројне ратне посљедице. Контекст емитовања, тј. чињеница да је спорни садржај 

емитован за вријеме предизборне кампање говори у прилог очигледној намјери 

продубљивања међунационалних подјела.  

 

Друга врста одговорности је када треба објавити информације које садрже 

говор мржње, чији аутор није сама медијска кућа, већ нпр. неки политичар 

или друга јавна личност.  

 

Овакви садржаји укључују, али нису ограничени на:  

 

- Пријетеће, емотивне, бијесне или дискриминаторне изјаве јавних 

званичника, партијских вођа или других појединаца, било да су дате у 

програму "уживо" или снимљене, а које би неутрални посматрач могао 

протумачити као директни или индиректни позив на насилни протест, 

насиље, нетолеранцију или дискриминацију против било којег појединца, 

групе, организације или имовине.  

 

- Захтјеве да се у програму емитује саопштење било које групе или појединца 

које би неутрални посматрач могао протумачити као позив на 

нетолеранцију, дискриминацију, насиље и мржњу, против друге групе или 

појединца. 

 

- Бијесне, пријетеће или на други начин емоцијама набијене коментаре 

учесника у контакт-програмима, округлим столовима или интервјуима који 

би могли бити протумачени као позив на насиље или провокацију. 

 

- Сензационалистичке оптужбе које нису поткријепљене јасним и 

неоспоривим чињеничним доказима, а које би по својој природи могле 

потаћи на широко распрострањени бијес, насиље или мржњу против 

одређених група или организација.  

 

Суочени са садржајима који имају наведене елементе, одговорно особље треба да 

размотри предузимање мјера предострожности када има на располагању нпр. 

бијесну или емотивну изјаву коју би неутрални посматрач могао протумачити као 

директно потицање на насиље, мржњу, нетолеранције и дискриминацију.  

 

Уколико се ради нпр. о снимљеној изјави, пружалац медијске услуге може нпр. 

резимирати изјаву већином или у потпуности својим ријечима и не користити 

снимљену изјаву појединца или организације. На тај начин се преноси бит поруке 

али се смањује емотивни набој.   



 

 

Ако се ради о изјави датој у току интервјуа, прес-конференције, дискусије за 

округлим столом или је чак дата у "живом" преносу догађаја, одговорна особа 

треба директно и непосредно позвати појединца који даје изјаву да прихвати 

одговорност за могуће посљедице. На примјер, новинар може рећи: "Ваша изјава 

би могла бити протумачена као (или је јасан) позив на насилну акцију (или мржњу, 

нетолеранцију, дискриминацију). Да ли сте заиста то жељели рећи? Прихватате 

ли посљедице уколико невини људи буду страдали због ваше изјаве?"  

 

Пружаоци медијских услуга могу примити захтјеве за емитовање саопштења и 

писаних докумената различите садржине који могу садржавати позиве на насиље и 

мржњу, потицање нетолеранције и дискриминације, у којем случају треба имати на 

уму могуће посљедице објављивања саопштења, уколико би садржај истог могао на 

било који начин узнемирити јавност.  

 

Овакве садржаји могу бити врло честа појава у програмима „уживо“ са једним или 

више саговорника, поготово када се ради о емисијама које се баве контроверзама из 

јавног и политичког живота. На новинарима, водитељима и уредницима лежи 

огромна одговорност приликом припремања, уређивања и вођења оваквих типова 

емисија. Непристрасно, досљедно, професионално и одговорно понашање 

водитеља или новинара може утицати на крајни исход емисије на начин да уколико 

се новинар/водитељ током емисије суочи са доминатним саговорником који у 

емисији позива на насиље, нетолеранцију, дискриминацију или провокацију 

мржње, новинар задржи контролу током вођења емисије. Некритичким 

преношењем таквих ставова медији само доприносе изградњи дискурса мржње. 

 

У програмима у оквиру којих учествују бирани гости, обично из јавног и 

друштвеног живота, који полемишу и износе своје ставове на задане актуелне теме 

из области политике, културе, економије, може доћи до изношења контаверзних 

ставова на одређене теме који се, по својој природи и интенцији, могу схватити као 

провокативни и мотивисани потенцијално сензационалистичким информацијама. 

Иако се у погледу формата емисије овакви ставови искључиво сматрају личним 

мишљењем, водитељ треба узети у обзир контекст у којем су ти ставови приказани 

и кратком реакцијом или коментаром указати на непримјереност изнесених 

квалификација и оградити се од истих, тј. дати до знања да изнесени ставови нису 

уређивачка политика пружаоца медијске услуге.  

 

Надаље, корисници дозвола имају одговорност и у погледу осталог материјала 

којег емитују а који може садржати говор мржње.  

 

Агенција је у својој пракси имала случајеве када је станица обрађивала неку 

контроверзну тему попут одржавања Qуеер фестивала или разговор на тему 

промјене спола. И док су саме емисије и разговори са гостима у студију вођени у 

складу са професионалним стандардима, гледаоци су имали прилику изразити своје 

мишљење путем SMS порука које су се неселективно приказивале на екрану и чији 

садржај је представљао говор мржње, нпр: „Ево шансе да се сви ујединимо и 



 

слупамо ове болеснике“, „Батинама ћемо избити педерлук из сваког од вас. 

Видимо се послије ифтара. Хорде ће да суде“, „ Један народ је већ уништен због 

ишчашених нагона. Надам се да ће и вас уништити. Стићи ће вас и његова и наша 

рука! Смрт педерима!“ Уколико се станица одлучи да омогући приказивање SMS 

порука гледалаца, она има обавезу прихватити уредничку одговорност и за овај вид 

садржаја, односно предвидјети могућност да емитоване SMS поруке садрже 

непримјерене садржаје или позивају на дискриминацију, мржњу и насиље, као што 

је наведено у образложењу члана 3. став (7) Кодекса.  

 

Сличан примјер је случај ре-емитованог програма иранске ТВ Сахар којег је 

корисник дозволе Агенције емитовао под називом „Жртвовање“. Тема емисије је 

била посвећена сукобу Палестине и Израела, у оквиру којег је емитован спот 

садржаја у трајању од 5 минута и 20 секунди у којем младић украшава ауто за 

вјенчање и припрема се на одлазак (очекују га његова мајка и будућа супрруга), док 

се истовремено приказују сцене сукоба између Палестинаца и Израелаца. Младић 

вози у правцу пунктова гдје су израелски војници, зауставља се на путу и отвара 

гепек у којем се налази експлозивна направа, активира направу и око своје главе 

ставља комад платна са натписом «Кудс је наш», након чега наставља вожњу према 

војном пункту. Војници отварају ватру, али младић наставља да вози према њима и 

израелској застави са јасном намјером да се убије и жртвује. Слиједећа сцена 

показује уплакану мајку, потом велику експлозију и израелску заставу у пламену. У 

позадини спота се чује арапска пјесма а превод пјесме се налази у дну екрана у 

облику титла. Дио текста пјесме укључује сљедеће: “Пожури брате, вријеме је за 

Шехадет, вријеме је за моје жртвовање, вријеме је за спашавање домовине. 

Оружје је моје; мој камен разбија стакло таме. Мој врисак као сјекира сијече 

коријене ноћи, Текбир, о муслимани. Морамо потопити брод таме као олују. Хајде 

да разбијемо ноћ. Пожури брате.» Након овог спота, водитељ се обраћа 

гледаоцима са ријечима: “Драги гледаоци... Уз поштовање и захвалност свим 

борцима за правду  широм свијета, који се боре да осигурају реформе у својим 

друштвима и промијене  свјетску сцену, захваљујемо се што се били с нама током 

ове четири емисије програма «Жртвовање».  
 

Уколико се ради о програмима који се реализују „уживо“ и у коју се телефонски 

укључују гледаоци или слушаоци како би изразили своје мишљење о некој теми, 

или се изјаве узимају на лицу мјеста, чињеница је да је понекад тешко реаговати 

благовремено и на одговарајући начин, али свака станица мора имати спремну 

реакцију на евентуалне непредвиђене догађаје било прекидом програма, било 

коментаром водитеља или на било који други начин који је одговарајући датом 

тренутку, нарочито уколико се ради о контроверзној или осјетљивој теми које се 

дотичу националне (не)толеранције. Не спорећи право на властито мишљење 

слушалаца и изражавање истога, водитељи су у обавези да реагују на начин који би 

избјегао или умањио призвук нетолеранције.  

 

Дужност медија је и да информишу јавност о појавама говора мржње. 

 



 

У одређеним случајевима сам чин давања „запаљивих“ изјава или њихова 

садржина могу представљати легитимну вијест уколико су изјаве дали званичници, 

партијске вође или истакнути појединци или организације које су признате као 

саставни дио заједнице. У оваквим случајевима, пружаоци медијских услуга 

требају поступати у складу са својом дужности информисања јавности. Међутим, 

приликом преношења таквих изјава које би се могле окарактерисати као говор 

мржње, пружаоци морају водити рачуна да начином извјештавања, евентуалним 

попратним коментарима и сл. и сами не придодају значај тим изјавама. То се нпр. 

може урадити тако да се пренесу основне чињенице, али уз обезбјеђивање додатног 

чињеничног контекста и прихватања тона који минимизира емотивни набој 

провокативне изјаве или оптужбе.  
 

Ово је показала и пракса Европског суда за људска права у случају Jersild v. 

Denmark, који се односио на новчано кажњавање новинара због наводног помагања 

- путем тв интервјуа - у ширењу расистичких изјава групе младих десничара. Суд је 

утврдио повреду слободе изражавања, образложивши, између осталог: 

„Извјештавање темељено на интервјуима, били они објављени или не, представља 

једно од најважнијих средстава које омогућује штампи испуњавање његове битне 

улоге јавног пса чувара. Кажњавање новинара због помагања у ширењу изјава 

других особа посредством интервјуа, озбиљно би омело штампу у придоношењу 

јавној расправи о питањима од јавног интереса, па се не може подржати осим 

ако за то не постоје нарочито важни разлози.“ 
 

Пружаоци медијских услуга имају слободу, у складу са својом уређивачком 

политиком, да користе различите новинарске форме као што су сатира, 

фотомонтаже, карикатуре и сл. Такођер, пружаоци медијских услуга имају и 

потпуно право изношења личних ставова и мишљења у ауторским прилозима, те 

слободу да се при томе користе одређеним стилом. Међутим, кориштење ове 

слободе повлачи за собом одређене дужности и обавезе према јавности, поготово 

уколико се ради о јавној станици. Радио и телевизијске станице, а нарочито јавне, 

имају посебну одговорност у остваривању високих стандарда, управо због јачине 

поруке коју преносе звук и/или слика, али и чињенице да се за преношење тих 

порука користе јавни ресурси. Самим тим је и одговорност сваког новинара да 

одговори неизоставним захтјевима професионалног новинарства, који се прије 

свега односе на поштовање општих начела заштите етичких вриједности као и 

поштовање достојанства и темељних права других, већа. Не спорећи, дакле, ову 

слободу, изузетно је важно да се избјегне непотребан сензационализам, 

тенденциозно извјештавање и угрожавање права других, а у контексту одредби о 

говору мржње нарочито и хушкачке поруке.  

 

Став (3) Кодекса допушта могућност емитовања материјала који садржи овакве 

изјаве, а чији се садржај користи као дио научног, ауторског или документарног 

рада и/или представља дио објективног новинарског извјештаја, и као такво мора 

бити уреднички оправдано, нпр. приказивање снимака или цитирање одређених 

изјава које се могу окарактерисати као говор мржње у сврху илустрације одређених 

историјских догађаја, и презентирано без намјере подстицања оваких ставова. 



 

Начин презентације је такођер веома битан: уколико се током програма приказују 

сцене или дијалози који садрже говор мржње, а до основне поруке програма (осуда 

оваквог говора, нужност толеранције и суживота...) се долази тек на самом крају, 

при чему ништа у самом програму не указује на то какав би крај и основна порука 

могли бити – то може имати контрапродуктиван ефекат. 

 



 

ЧЛАН 5: ПРАВИЧНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ 

 

(1) Аудиовизуелним и радијским програмима ће се осигурати тачност изнесених 

информација у свим програмима, а посебно у информативно-политичким и 

програмима о текућим догађајима. Све уочене грешке ће благовремено бити 

исправљене. 

 

(2) Аудиовизуелним и радијским програмима ће се осигурати да сви програмски 

садржаји, а нарочито информативно-политички и програми о текућим 

догађајима, буду правични, непристрасни и избалансирани. Правичност, 

непристрасност и избалансираност постижу се објављивањем свих 

супротстављених ставова, било у истом програму или у низу других програма који 

представљају цјелину у обради одређене тематике. 

 

(3) Аудиовизуелним и радијским програмима неће се тенденциозно промовисати 

интереси једног политичког субјекта или било које групе или појединца, нити ће се 

дозволити да превлада једно мишљење или становиште када се ради о 

контроверзним политичким, привредним и другим темама од јавног интереса. 

 

(4)  Водитељи и репортери, аутори програма, модератори у информативно-

политичким и програмима о текућим догађајима, те дебатним програмима и 

дискусијама могу изразити лична мишљења и становишта у вези с контроверзним 

политичким, привредним и другим темама од јавног интереса. Ова лица, међутим, 

неће користити предност сталног појављивања у програмима да би промовисала 

властите ставове и мишљења на начин на који би се могла нарушити неопходна 

непристрасност и избалансираност. Лични ставови и мишљења ових лица ће бити 

јасно назначени, како би их публика могла јасно препознати као такве. 

 

(5) Спикер и/или водитељ програма вијести ће се ограничити на непристрасно 

преношење информација, без изношења личних ставова, било вербалном или 

невербалном комуникацијом. 

 

(6) Коментар ће увијек бити јасно одвојен од вијести. 

 

(7) Аудиовизуелним и радијским програмима ће се осигурати правичан третман 

појединаца и организација.  

 

(8) Када се у аудиовизуелним и радијским програмима износе наводи о 

некомпетентности појединаца или организација, или ако садрже негативне 

конотације на рачун било којег појединца или организације, односно њихових 

поступака, онима чије се име спомиње ће се пружити прилика да учествују у 

датом програму или да коментаришу наводе. Уколико ти појединци или 

организације одбију учешће у програму или давање изјаве, званичним службеним 

забиљешкама ће се документовати сваки контакт или покушај контакт с њима, а 

исте ће бити архивиране у периоду од шест седмица од дана емитовања програма 

на који се односе. Ова се обавеза не односи на емитовање информација које услијед 

хитности и/или јавног интереса не трпе одлагање, када ће се с тим појединцима 

или организацијама ступити у контакт чим то околности буду дозвољавале.  

 



 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 5. 

(Правичност и 

непристрасност) 

да не да не 

 

Став 1) налаже да пружаоци медијских услуга морају осигурати тачност 

информација које се преносе у програмима. Овај став акценат ставља на 

информативно-политички програме и програме о текућим догађајима који се баве 

дневном политиком јер се полази од претпоставке да ови програми имају велику 

гледаност, да (нарочито у контексту телевизијског емитовања) представљају 

најважнији извор информација о политичким и текућим темама, те је самим тим и 

њихова одговорност да на правовремен и професионалан начин служе широј 

јавности већа. Само тачне информације омогућавају грађанима да учествују у 

демократском друштву. Тачност је стога фундаментални принцип када је ријеч о 

садржају вијести и програма о текућим догађајима, и који треба имати приоритет 

над брзином пласирања садржаја. Тачност подразумијева и то да информације које 

се објављују требају бити поткријепљене доказима, често из различитих извора. 

Обавеза и циљ пружалаца медијских услуга јесте да праве програме који су 

утемељени на тачним и вјеродостојним чињеницама, имајући у виду околности и 

доступне информације за вријеме емитовања. Информативни програми требају 

понудити гледаоцима и слушаоцима садржаје са довољним бројем чињеница и на 

уравнотежен начин, тако да они могу формирати сопствено мишљење. Уколико се 

објави нетачна информација, или се накнадно испостави да је објављена 

информација нетачна, треба јасно и отворено признати причињену грешку и 

правовремено је исправити, како би се отклонила могућност наношења штете 

јавности, без обзира о каквим информацијама је ријеч. Објављивањем исправки 

нетачних информација се гради кредибилитет, јер пружаоци медијских услуга 

морају увијек пазити да задрже повјерење које им је публика повјерила. Одржање 

кредибилитета и поштовања публике не заслужује ништа мање, чак и када је у 

питању једноставна и наизглед безопасна грешка као што је погрешно име или 

датум. Емитовање исправке грешке говори публици да поштујете њу и њено право 

на тачну информацију. У принципу, исправку је потребно објавити у што краћем 

року и на начин који ће најбоље осигурати да исправка достигне исту публику као 

и првобитно објављена нетачна информација. 

 

У контексту ове одредбе, посебну пажњу је потребно посветити објављивању 

информација са друштвених мрежа попут Facebook-а или Twitter-а. Друштвене 

мреже представљају брз, разнолик и лако доступан извор информација, који је без 

сумње од непроцјењивог значаја у данашње вријеме. Међутим, преношење ових 

информација је потребно вршити критички, имајући на уму да се гледаоци још 

увијек ослањају на телевизију као главни извор информација те као медиј којем се 

највише вјерује. Стога је и одговорност телевизијских станица да приступи 

информацијама са друштвених мрежа на начин да се осигурају основни принципи 

тачности (Да ли су објављене информације вјеродостојне? Да ли су из прве 



 

руке/аутентичне? Да ли је потребно провјерити тачност ових информација?). 

Такођер, потребно је процијенити да ли њихово објављивање представља кршење 

примјењивих одредби Кодекса, као што је непристрасност, нарушавање 

приватности и слично.          

 

Став 2) указује на неопходност обезбјеђења правичних, непристрасних и 

избалансираних програма, нарочито информативно-политичких и програма о 

текућим догађајима. Поштивање принципа правичности и непристрасности у 

програмима пружалаца аудиовизуелних медијских услуга представљају суштину 

професионалног приступа у извјештавању и креирању садржаја који се пружају 

публици. Потребно је напоменути да Агенција никако не улази у сам избор и начин 

презентације садржаја у програмима: дакле, станице су слободне да бирају теме 

које ће обрађивати и о којима ће извјештавати, као и да их интерпретирају у складу 

са својом уређивачком политиком, све док је осигурано поштивање Кодекса.  

 

Ову одредбу никако не треба тумачити на начин да се ствара „вјештачка” 

избалансираност, тј. представљају ставови који нису релевантни за неку тему само 

за потребе постизања избалансираности. Јединствена формула за постизање 

баланса не постоји, она зависи од свих релевантних чињеница, укључујући и начин 

извјештавања, евентуално постојање супротстављених ставова о некој теми и сл. У 

случају да није могуће прибавити супротно мишљење (нпр. ако појединац или 

организација одбије дати изјаву), потребно се је послужити другим техникама како 

би се постигао баланс. На примјер, станица може потражити другачије мишљење 

из низа других извора, дати јасно до знања да другачија мишљења постоје (не 

претпостављати да је публика априори свјесна тога), дати до знања да је станица 

покушала доћи до њих, резимирати их, одразити их кроз питања која водитељ 

поставља гостима у студију, те се критички поставити према ставовима који се у 

програму износе.      

 

Непристрасност не значи апсолутну неутралност о сваком медијском садржају, 

нити је нужно сваком мишљењу пласираном у програму супротставити другачије 

мишљење. Такођер, она не подразумијева да се морају представити сва могућа 

мишљења у вези неке теме, нити да им се мора посветити једнако времена, већ да 

се она представе на начин који је уреднички независан и којим се не прејудицира 

никакав коначни став. Посебно је потребно бити опрезан код доношења 

дефинитивних закључака или изјава у вези контроверзних и осјетљивих тема, као и 

тема које су слојевите и подложне различитим тумачењима. Непристрасност 

захтијева од новинара да третира различите личности и ставове фер и досљедно, на 

љубазан или на досљедно строг начин (у зависности од личног стила), али у сваком 

случају досљедан како не би слао сигнале који изгледају као да говоре публици шта 

да мисли и чему да вјерује. У складу с принципима транспарентности и одговорног 

поступања у јавном интересу, позадина на основу које се износе одређене тврдње 

треба бити транспарентна, доступна и подложна провјери. Сензационализам у 

изношењу навода озбиљно нарушава повејерење у медије као професионалан и 

непристрасан извор информација. Што је навод сензационалнији, то се више рада 



 

очекује од станице и њених новинара како би се потврдила истина (или установила 

лажност) навода.  

 

Овим ставом је, даље, појашњено да се правичност, непристрасност и 

избалансираност постижу објављивањем свих супротстављених ставова било у 

истом програму или у низу других програма који представљају цјелину у обради 

одређене тематике. При томе је врло важно узети у обзир све околности и контекст; 

нпр. ако се ради о актуелној теми која у наредном издању емисије неће бити 

релевантна, битно је да се релевантни ставови представе у истом програму. 

Уколико се тема обрађује у више серијала, или током неколико дана у програмима 

вијести, супротан став је могуће представити и у неком о наредних издања, с тим 

да гледаоцима треба бити јасно из начина обраде и презентације теме (нпр. најавом 

водитеља) да ће имати прилику чути и супротно мишљење.        

 

Став 3) забрањује тенденциозно промовисање интереса једне стране у 

аудиовизуелним и радијским програмима, на примјер, кроз селективан приступ 

извјештавању, константно третирање фаворизираних људи и група у позитивном 

контексту, кроз унапријед договорени садржај интервјуа, "мекана" питања која 

репортер/водитељ поставља, или кроз благи и попустљив став репортера/водитеља 

– док се истовремено остали третирају константно у негативном контексту, што се 

одржава кроз нпр. скептична или иронична питања, изразе лица или тон гласа. 

Тенденциозно извјештавање се може постићи чак и ако је обезбијеђена 

избалансираност у смислу заступљености различитих ставова или времену 

посвећеном супротстављеним странама, што значи да су од пресудног значаја 

управо контекст и начин извјештавања. Уколико се ставови једне стране 

контунуирано износе на афирмативан начин, у позитивном или чак и неутралном 

контексту без икаквог критичког осврта, док се о другој страни извјештава 

критички и у негативном контексту са попратним коментарима и слично, јасно је 

да се ради о тенденциозном извјештавању под кринком објективног новинарства.  

 

Нарочито се не смије дозволити да превлада једно мишљење или становиште када 

се ради о контроверзним политичким, привредним и другим темама од јавног 

интереса. То  не значи да је за потребе постизања баланса потребно подједнако 

представити сва мишљења или становишта. Релевантност ставова, мишљења и 

изјава у вези неке контроверзне теме је потребно процијенити у сваком конкретном 

случају, као и да ли она заиста јесу од јавног интереса. Приликом извјештавања о 

овим темама, те нарочито у емисијама о текућим догајима са гостима у студију које 

се баве оваквим темама, постоји очекивање да ће доћи до изјава које су набијене 

емоцијама, контроверзне, често и драматичне, што не значи да су такве изјаве и 

релевантне. Надаље, станице су слободне, у складу са својом уређивачком 

политиком, заузети критички став према одређеном питању, нпр. везано за 

поступке владе или неке институције, што не значи да тиме исказује своју 

пристрасност. Напротив, у духу је професионалног и одговорног новинарства да 

пропитује и истражује, па и заузима став чак и ако је тај став изразито оштар. 

Међутим, при томе се мора водити рачуна о заступљености и других мишљења и 



 

ставова, на начин и у мјери у којој је то релевантно имајући у виду концепт 

програма, начин извјештавања, циљну публику и очекивања гледалаца.   
 

Тенденциозно извјештавање се може огледати и у начину презентације, на примјер 

монтажама у којима се, намјерним скраћивањем или уклањањем кључних дијелова 

снимка, те манипулисањем сликом или тоном, искривљује основни смисао 

саопштеног.  

 

Став 4) омогућава водитељима, репортерима, ауторима програма, модераторима у 

информативно-политичким и програмима о текућим догађајима, те дебатним 

програмима и дискусијама да изразе лична мишљења и становишта у вези са 

одређеним појавама, догађајима, поступцима појединаца, државних органа, 

политичких партија, контроверзним политичким, привредним и другим темама од 

јавног интереса, као и да то раде на карактеристичан начин, са одређиним 

препознатљивим стилом. Лица која на било који начин учествују у програмима 

имају велику слободу изражавања личног мишљења, које није нужно истовјетно 

уредничкој политици, али се у таквим ситуацијама јасно мора назначити да се ради 

о личном мишљењу поводом одређене теме. Публика мора имати могућност да 

такав став или мишљење препозна, како не би дошло до нарушавања неопходне 

непристрасности и избалансираности. Право на изношење властитих ставова не 

поништава обавезу представљања других ставова и мишљења на професионалан 

начин, дакле уколико се представљају мишљења или ставови који су супротни 

личним ставовима водитеља, то не би требало чинити на начин који их априори 

одбацује, или их користити искључиво у сврху потврђивања исправности 

властитих мишљења. Такођер, није дозвољена злоупотреба ове слободе како би се 

консистентно промовирали одређени ставови у корист/против одређене идеје, 

групе или појединаца, уколико то није оправдано контекстом или јавним 

интересом.  

У складу са добром праксом саморегулације, препоручљиво је постојање интерних 

процедура или правила у оквиру етичког кодекса према којима су новинари, 

репортери или уредници дужни пријавити руководству станице сваки конфликт 

интереса, било лични, професионални, финансијски итд. 

 

За  разлику од претходног, став 5) налаже преношење информација у програмима 

вијести на непристрасан начин, без изношења личних ставова било вербалном или 

невербалном комуникацијом. Програми вијести требају понудити публици потпун 

преглед актуелних догађања, упознати их са свим доступним релевантним 

чињеницама како би могли формирати лични став. За обликовање властитог 

мишљења или стварање потпуне слике о неком догађају (нпр. историјском или 

политичком) неопходно је да информације буду тачне и потпуне, без намјерног 

извртања чињеница или чак изостављања чињеница које су битне за схватање 

природе тог догађаја. Надаље, у складу са професионалним стандардима који се 

тичу презетирања вијести од стране спикера, односно водитеља, а имајући у виду 

основни циљ пружања објективне и избалансиране информације јавности, начин 

презентације вијести мора бити ограничен на непристрасно изношење 

информација. Спикери и/или водитељи својом, било вербалном или невербалном 



 

комуникацијом (на примјер кориштењем одређеног тона или израза лица), могу 

допринијети начину на који ће одређена информација бити схваћена и прихваћена 

од стране публике. У централним информативним се често користи формат који 

садржи елементе интервјуа којег води спикер са гостом у студију, а везано за тему 

о којој се извјештава у вијестима. У овим случајевима је оправдано питати госта у 

студију за његово мишљење.  

 

Став 6) налаже да у програмима мора постојати јасна разлика између коментара и 

вијести,  Ово је потребно како би гледаоци могли слободно формирати властито 

мишљење на основу објективних, потпуних и тачних информација. Потребно је, 

дакле разграничити између представљања чињеница (које су подложне провјери) и 

личних ставова, мишљења и коментара тј. вриједносних судова. Кад су све 

релевантне чињенице тачно и непристрасно утврђене, аутор може изразити 

професионалну процјену догађаја. У случајевима када је програм креиран тако да 

нуди лично мишљење специфичне особе или скупине, тада природа тог програма 

мора бити унапријед објашњена публици.  

 

Став 7) обезбјеђује правичан третман појединаца и организација у аудиовизуелним 

и радијским програмима у свим програмима. Илустрације ради, примјери 

правичног третмана могу укључивати сљедеће:  

- особе чији идентитет је потребно заштитити требају бити упознате са природом 

програма, тј. унапријед информисане о томе како ће њихов идентитет бити 

заштићен; 

- особе које су позване да учествују у програмима требају бити оквирно упознате са 

темом разговора, као и форматом емисије (да ли ће ићи уживо, да ли ће се вршити 

монтажа и сл.), односно бити у могућности да донесу одлуку о пристанку на 

учешће на основу праве информације о теми и начину разговора. Ово никако не 

значи да је пружалац медијске услуге у обавези упознати суговорника о свим 

питањима која му намјерава поставити, као и да му није допуштено постављати 

провокативна питања или износити критику у питањима од јавног интереса;      

- у оправданим случајевима, станица треба уважити захтјев учесника у програму да 

своју изјаву или дио интервјуа повуку прије емитовања. Оправданост овог захтјева 

је потребно добро размотрити с аспекта евентуалних нових информација које у 

тренутку интервјуа нису постојале или с аспекта преовладавајућег јавног интереса; 

- у монтажи се неће извртати контекст или значење изворног интервјуа и сл. 

 

Овај принцип је проширен ставом 8) који се фокусира на програме у којима се 

износе наводи о некомпетентности појединаца или организација или ако садрже 

негативне конотације на рачун било којег појединца или организације. Принцип је 

да се сви програми требају темељити на начелима правичности. Према учесницима 

у програмима се треба односити искрено и професионално, те свим странама 

пружити могућност да у полемици учествују на равноправан начин. Уредници 

и/или водитељи обавезни су своје саговорнике и госте емисија претходно упознати 

са природом, циљевима и намјерама разговора, односно емисије. Сваки појединац 

или организација има право одбити да учествује у програму. Али, када је публици 

нејасно зашто се учесник или представници организације нису појавили, ако ће се 



 

њихово непојављивање одразити на дебату, или ако су ставови које они заступају 

релевантни за неку тему, разлози њиховог изостанка требају бити објашњени. У 

складу с принципом избалансираности, уредници или водитељи су дужни 

појаснити да постоје и другачији ставови иако планирани суговорници нису 

пристали да учествују у емисији. У оваквим случајевима пружалац медијске услуге 

мора документовати сваки контакт или покушај да се ступи у контакт са овим 

појединцима путем званичне службене забиљешке. Пожељно је да се ове службене 

забиљешке архивирају у периоду од шест седмица од дана емитовања програма на 

који се односе, а колико траје и обавеза чувања снимака програма. У случају 

приговора на емитовани садржај, званична службена забиљешка може бити 

достављена Агенцији као доказ о контакту или покушају ступања у контакт са 

заинтересованим лицем. С обзиром да непристрасност не захтијева обавезно 

давање истог времена различитим погледима о неком питању, те да захтијева 

давање барем тачног и емоција лишеног садржаја чињеница или ставова који су за 

причу битни, ма како непопуларни они могли бити, у случајевима када је због 

хитности или јавног интереса потребно објавити одређену информацију у 

контексту става 8), доказ о ступању у контакт са тим лицима може бити прибављен 

кад то околности буду дозвољавале.   

 
 



 

ЧЛАН 6.:ПРАВО НА ОДГОВОР 

 

(1) Свако физичко или правно лице има право поднијети захтјев за објаву одговора на 

информацију објављену у аудиовизуелном или радијском програму којим су била 

повријеђена његова права или интереси. 

 

(2) Одговор ће бити достављен пружаоцу медијске услуге у писаној форми путем 

поште, телефакса или електронске поште у року од 14 дана од објаве 

информације. Одговор ће бити насловљен на пружаоца медијске услуге који је 

емитовао предметни програм, имати у наслову референцу на захтјев за објаву 

одговора/исправке, бит ће образложен и потписан од стране физичког или правног 

лица на које се односи објављена информација, те бити ограничен на исправке 

навода из објављеног програма. 

 

(3) Одговор или дио одговора који се односи на исправљање нетачних или непотпуних 

информација ће бити објављен у првом наредном издању програма у којем је 

објављена информација на коју се даје одговор. Уколико то није могуће, одговор ће 

бити објављен у временски најближем и тематски најсроднијем програму.  

 

(4) Објава одговора или дијела одговора неће бити попраћена протуодговором или 

додатним коментаром, поготово ако је ријеч о информативно-политичким 

програмима. Ово ограничење се не односи на припрему и објављивање додатних 

информација у вези с темом на коју се одговор односи, с тим да те информације 

неће угрозити саму сврху одговора. 

 

(5) Изузетно од става (3) овог члана, објава одговора се може одбити у сљедећим 

случајевима: 

 

а) уколико одговор представља или је у вези с протуправном радњом; 

б) уколико одговор отвара могућност покретања грађанске парнице против 

оног коме је поднесен захтјев за одговор; 

ц) уколико би објава одговора представљала кршење одредби овог кодекса. 

 

(6) Пружалац медијске услуге ће, у случају одбијања објаве одговора, писмено 

обавијестити подносиоца захтјева о разлозима такве одлуке. 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ 

услуге (ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге 

радија на 

захтјев 

Члан 6. (Право 

на одговор) 

да не да не 

Право на слободу изражавања укључује и слободу примања и давања информација, 

али са собом повлачи и одговорности посебно у вези са заштитом права и интереса 

других. Извјештавање које надилази потребе јавности о примању информација и 

јавни интерес, може задријети у заштићено подручје права других чиме долази до 

повреде тих права и интереса физичких и правних лица.  



 

Право на одговор је правно средство и адекватан начин заштите од објављивања 

информација које укључују нетачне чињенице о физичком или правном лицу, 

укључујући чињенице и мишљења која чине нарушавање приватног живота или 

напад на његово достојанство, и изнимно је важно за здраве односе између медија и 

јавности. Ово је заправо један од основних принципа поред слободе изражавања 

који би се, без изузетка, треба примијенити. Важност механизма заштите појединца 

или оганизације путем права на одговор је веома значајна, јер се на тај начин, 

поред заштите заинтересованих лица од објављвања нетачних информација, јача 

кредибилитет медија и повјерење у њих. Осим Кодекса, одредба којом се регулише 

право на одговор садржана је и законима о Јавним РТВ сервисима, те законима о 

заштити од клевете ФБиХ и РС.  

У складу са наведеним, став 1) прописује да свако физичко или правно лице има 

право поднијети захтјев за објаву одговора на информацију објављену у 

аудиовизуелном или радијском програму за коју сматра да је нетачна и којим су 

била повријеђена његова права или интереси. Овом одредбом се омогућава сваком 

физичком или правном лицу, које је споменуто у програму поименице или на 

начин да је недвосмислено јасно о којој особи или правном лицу је ријеч, да упути 

захтјев за објаву одговора на информацију чијом објавом је дошло до повреде 

права или интереса тог физичког или правног лица. Ако је особа на коју се односи 

информација умрла, право одговора могу тражити њезина дјеца, посвојеници, 

брачни друг, родитељи, посвојитељи, браћа и сестре, или правна особа ако се 

информација односи на дјелатност покојника у вези с том правном особом.  
  

Став 2) прописује временски период и форму упућивања захтјева за одговор. Рок 

за достављање одговора је 14 дана од дана објаве информације, што се сматра 

разумним временским периодом у оквиру којег заинтересовано физичко или 

правно лице треба доставити пружаоцу медијске услуге захтјев за одговор. 

Уколико се захтјев за објаву одговора достави мимо предвиђеног рока из 

објективних разлога, за што постоје одређени докази које обезбјеђује физичко или 

правно лице, одговор се има објавити као да је достављен у року. Уколико се 

физичко или правно лице, по објави информације обрати носиоцу дозволе, а није 

упознато са начином упућивања права на одговор, пружалац медијске услуге је 

дужан информисати на који начин физичко или правно лице може остварити своје 

право на одговор. Битно је напоменути да одговор који се упућује на објаву мора 

бити сведен на исправљање нетачних или непотпуних информација. Уколико 

одговор садржи одређене информације које нису у директној вези са 

информацијама на које се упућује одговор, пружалац медијске услуге није у 

обавези исте објавити.  Такођер, одговор не би требао бити дужи од првобитне 

информације, односно од дијела информације на који се односи. Уколико  јесте, 

уредник има могућност скратити одговор под условом да се не угрози његова 

сврха. Како би пружалац медијске услуге био увјерен у аутентичност одговора, 

потребно је да се одговор достави у писаној форми, те да садржи образложење, 

односно податке о називу програма у оквиру којег је спорна информација 

објављена и потпис физичког или правног лица на које се односи објављена 

информација. 



 

 

Став 3) одређује да ће се одговор, без накнаде, објавити у првом наредном издању 

програма у којем је објављена информација на коју се даје одговор, односно по 

примитку. Такођер, уколико то није могуће, одговор ће бити објављен у временски 

најближем и тематски најсроднијем програму. На примјер, ако физичко или правно 

лице затражи објаву одговора на информацију која је објављена у информативном 

програму, одговор би требао бити објављен у прогаму истог формата. Важност 

објаве одговора у првом наредном издању програма у којем је објављена 

информација на коју се даје одговор или у временски најближем и тематски 

најсродним програму је битна са аспекта постизања сврхе самог права на одговор, а 

то је да се омогући исправљање нетачних или непотпуних навода како би јавност 

била правовремено обавијештена о тачним и потпуним информацијама, те како би 

се постигло да је исправку чула иста она публика која је чула и првобитно 

објављену информацију, у мјери у којој је то могуће постићи. Пружалац медијске 

услуге није дужан објавити одговор, уколико је прије пријема захтјева за одговор 

већ сам објавио исправак исте информације. Ако подносилац захтјева за исправак 

сматра да пружалац медијске услуге није на одговарајући начин објавио исправак, 

може захтијевати остварење свога права у складу са овим чланом. Сврха права на 

одговор не може бити постигнута ако се одговор објави након мјесец дана или 

дуже.  

 

Пракса је показала да у појединим случајевима пружаоци медијских услуга након 

објаве одговора емитују протуодговор или додатни коментар („Идемо сад 

одговорити мало на овај демантиј.“), што такођер нарушава сврху права на 

одговор. Став (4) налаже да одговор неће бити попраћен протуодговором или 

додатним коментаром, поготово ако је ријеч о информативно-политичким 

програмима. Међутим, ово ограничење се не односи на припрему и објављивање 

додатних информација у вези с темом на коју се одговор односи, с тим да те 

информације не смију угрозити саму сврху одговора.  

 

Став 5) експлицитно наводи у којим се случајевима објава одговора или дијела 

одговора може одбити, односно уколико одговор представља или је у вези с 

протуправном радњом; уколико одговор отвара могућност покретања грађанске 

парнице против оног коме је поднесен захтјев за одговор  и уколико би објава 

одговора представљала кршење одредби овог кодекса. У свим осталим случајевима 

пружаоци медијских услуга имају обавезу да   објаве одговор на начин прописан 

чланом Кодекса који се тиче права на одговор.  

 

Став 6) прописује обавезу пружаоцима медијских услуга да у случају одбијања 

објаве одговора имају обавијестити подносиоца захтјева за објаву одговора о 

разлозима такве одлуке писменим путем. На примјер, ако пружалац медијске 

услуге закључи да би објава одговора могла бити у вези или представља 

протуправну радњу, дужан је о томе писмено обавијестити подносиоца захтјева. У 

том случају пружалац медијске услуге није обавезан објавити одговор.  

 
 



 

ЧЛАН 7.:ЛАЖНИ ИЛИ ЗАВАРАВАЈУЋИ АУДИОВИЗУЕЛНИ И РАДИЈСКИ 

ПРОГРАМИ 

 

(1) Аудиовизуелни и радијски програми неће нудити било какав садржај за којег се зна 

или се може утврдити да је лажан или заваравајући на основу здравог разума или 

рутинском провјером, или за којег постоји оправдана претпоставка да је лажан 

или заваравајући. 

 

(2) Ако се за аудиовизуелни и радијски програм накнадно испостави да је лажан или 

заваравајући, објавит ће се исправка у најкраћем року. 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 7. (Лажни 

или заваравајући 

аудиовизуелни и 

радијски 

програми) 

да не да не 

 

У складу са  опћим принципима, пружаоци медијских услуга директно сносе 

одговорност за емитовање било које врсте садржаја који емитују у програмима, 

што укључује властити, реемитовани и размијењени програм. У складу са ставом 

1) емитовање садржаја за који се на основу здравог разума или рутинском 

провјером може утврдити да је лажан или заваравајући није дозвољено. Овдје се не 

ради нужно о садржају који је нетачан, већ првенствено о ономе који је урађен или 

емитован с намјером да пружи лажну или заваравајућу информацију, чиме може 

директно узроковати значајну штету по јавност или појединце. Уредници и 

новинари морају унапријед размотрити о каквој се врсти садржаја ради, те како би 

евентуално емитовање истог утицало на јавност. Ово подразумијева да је пружалац 

дужан бити упознат са сваким садржајем којег објављује, па и оним којег преузима 

од других произвођача. У овом контексту поново скрећемо пажњу на садржај који 

се шири друштвеним мрежама, чије поријекло и истинитост често није могуће 

утврдити, те се према таквом садржају потребно односити са нарочитом пажњом, 

нарочито уколико постоји вјероватноћа да ће емитовањем истог бити нанешена 

штета. Уколико се ради о снимцима за које се лако може утврдити да су лажни, 

односно да је лако уочити да је ријеч о монтираним снимцима, пружалац медијских 

услуга је обавезан претходно размотрити на који начин ће ови утицати на публику. 

Уколико пружалац медијских услуга у свом програму прикаже садржај који је 

лажан или заваравајући, без обзира да ли је претходно био свјестан ове чињенице, 

пружалац је дужан у складу са ставом 2) овог члана објавити исправку. 

Заваравајућим садржајима у смислу овог члана се могу подразумијевати садржаји 

којима се намјерно, на заваравајући начин манипулише јавност и наноси штета.  

 



 

ЧЛАН 8.:НАСИЉЕ И ДРУГА ШТЕТНА ПОНАШАЊА 

 

(1)  Приказивање сцена насиља и посљедица насиља, насилног понашања, те звучни или 

визуелни описи насиља бит ће оправдани контекстом и неће се претјерано 

наглашавати у садржајима пружаоца медијских услуга. 

 

(2)  У садржајима пружаоца медијских услуга неће се, узимајући у обзир контекст, 

подстицати, охрабривати или величати насиље, антисоцијално понашање, 

понашање које је штетно за здравље или сигурност, а нарочито уколико се 

публика охрабрује да имитира такво понашање. 

 

(3) Приликом приказивања реконструкције кривичних дјела, насиља и другог штетног 

понашања, пружалац медијсе услуге ће осигурати визуелно упозорење да се ради о 

реконструкцији током цијелог трајања таквог садржаја. 

 

(4) Злоупотреба алкохола и опојних дрога неће ни на који начин бити представљена 

као прихватљиво понашање, нити ће се охрабривати или оправдавати у 

садржајима пружаоца медијске услуге. 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 8. (Насиље и 

друга штетна 

понашања) 

да да да да 

 

У ставу 1) прописано је да приказивање сцена насиља и посљедица насиља, 

насилног понашања, те звучни или визуелни описи насиља морају бити оправдани 

контекстом и неће се претјерано наглашавати у садржајима пружаоца медијских 

услуга. Бројне су студије о негативном утицају изложености сценама насиља и 

посљедица насиља које се приказује у садржајима пружалаца медијских услуга на 

развој и понашање сваке индивидуе, нарочито дјеце и малољетника. Како би 

помогла пружаоцима медијских услуга да продубе своје знање у смислу могућег 

утицаја садржаја у којима се приказују сцене насиља и посљедица насиља на дјецу 

и малољетнике, Агенција је иницирала израду два документа од стране стручњака 

психолошке струке, а која се баве утицајем телевизије на дјецу и малољетнике, и то 

стручни елаборат на тему „Утјецај телевизије на дјецу и малољетнике” те 

„Смјернице за класификацију телевизијских садржаја“. Наведени документи 

читатељима нуде дубљи увид у начин на који малољетници доживљавају 

телевизијске садржај у различитим фазама развоја дјетета и младе особе, те који 

утицај могу имати на њихов развој, и могу се наћи на службеној wеб страници 

Агенције. У дијелу овог документа који се односи на члан 21 Кодекса се налазе 

подробније смјернице везано за приказивање сцена насиља, у контексту заштите 

малољетника. 

 

Приказивање сцена насиља и посљедица насиља те насилног понашања у 

садржајима намијењеним широј публици мора бити оправдано контекстом и не 

смије бити пренаглашено. Контекст подразумијева више фактора које је потребно 



 

узети у обзир, као што су: начин и вријеме примања садржаја (слободан или 

условљени приступ, линеарна или нелинеарна услуга,  приказивање у приме тиме-

у...), вријеме приказивања, врсту програмског садржаја у оквиру којег су сцене 

приказане (информативни, филмски, документарни програм, дјечији програм, 

забавни програм, reality show...), о којој врсти насиља се ради (физичко, сексуално, 

емотивно, вербално, пријетње...), начин приказивања и трајање/учесталост (нпр. 

непотребно дуге сцене насиља, посебно мучни и детаљни прикази и сл.), сврха 

представљања насиља (информативна, едукативна, подизање свијести, умјетнички 

израз, забава, сензационализам, ненамјерно), степен реалистичности сцена (нпр. да 

ли се ради о сировом материјалу),и околности под којим је насиље учињено (нпр. 

да ли је насиље почињено у сврху рјешавања неког проблема или у сврху 

самоодбране, да ли је насиље починио херој или антихерој...). На примјер, 

оправданост приказивања нарочито дугачких и учесталих приказа бруталног 

насиља већа је у акционом филму који се приказује у касним вечерњим сатима него 

у документарном или забавном програму који се приказује у сневном термину. 

Контекст у смислу интензитета сцена насиља и посљедица насиља, кадрирање и 

степен реалистичности утичу на то колико ће се сцене насиља и посљедица насиља 

сматрати наглашеним унутар садржаја.      
 

Ова одредба се односи и на програме вијести у оквиру којих се приказују бруталне, 

насилне и узнемирујуће сцене. Поред обавезе да претходно упозори гледаоце на 

сцене које слиједе (види члан 9.), станица треба да процијени да ли је јавни 

интерес, односно, да ли је право грађанина да зна истину преовлађујуће над 

ефектом који слика може да произведе. На примјер, приказивање сцена погубљења 

заробљеника терористичке организације, може бити оправдано у информативној 

емисији уколико се ради о првом приказивању, у циљу информисања јавности о 

почињеном дјелу – па и тада је потребно на одговарајући начин упозорити публику 

на сцене које слиједе те се побринути да не дође до неоправданог узнемиравања 

гледалаца нпр. непотребно дугачким приказима и сл. Након ове првобитне објаве у 

свху информисања јавности, потребно је добро процијенити оправданост 

објављивања ових снимака у накнадним издањима, нпр. у емисијама о текућим 

догађајима или најавама емисије која обрађује ову тему. Сврха информисања се у 

овим накнадним објавама у неким случајевима може постићи и емитовањем 

дијелова снимака у којима се не види егзекуција.   

 

Иако се насиље касније помиње у контексту заштите малољетника, ова конкретна 

одредба се односи на сав садржај и заштиту свих категорија гледалаца, али и 

очувања функције медија. Одредбе Кодекса у погледу насиља и штетних понашања 

никако не иду у смјеру забране приказивања оваквих садржаја. Насиље у 

различитим облицима је дио свакодневног живота и гледаоци имају право да буду 

информисани о њему, као и да створе властити суд и став спрам насиља. Поред 

тога, приказивање насиља може и треба имати друге, позитивне сврхе: подизање 

свијести о штетности насиља, едукативну, докуметаристичку, па и забавну сврху. 

Циљ ове одредбе је да осигура да насиље не добије централну или преовладавајућу 

улогу која није оправдана контекстом, тј. да насиље не буде само себи сврха. Поред 

тога, насиље се у медијима исто тако често тривијализира па чак и велича у сврху 



 

подизања гледаности (нпр. у реалитy схоw-овима). Контекстом неоправдано 

истицање и претјерано наглашавање насиља, може имати велике и озбиљне 

посљедице, не само у смислу непотребног узнемиравања публике и утицаја на 

малољетнике који нису у стању процесуирати и разумјети приказане сцене, већ и у 

смислу десензитивације на патњу и бол, стварања осјећаја несигурности и 

неповјерења, те појачане отворености према насиљу као начину за рјешавање 

проблема.         

 

Став 2) прописује обавезу пружаоцима медијских услуга који неће, узимајући у 

обзир контекст, подстицати, охрабривати или величати насиље, антисоцијално 

понашање, понашање које је штетно за здравље или сигурност, а нарочито уколико 

се публика охрабрује да имитира такво понашање. Ова одредба се наслања на 

претходни став, па ју је у том смислу потребно и тумачити, са посебним нагласком 

на штетна и антисоцијална понашања. Ова одредба одражава забринутост везано за 

могући утицај сцена које приказују нпр. чин самоубиства, самоповређивања или 

других облика самодеструктивног понашања на осјетљиве категорије гледалаца као 

што су психички болесници.  

 

Став 3) налаже пружаоцима медијских услуга да приликом приказивања 

реконструкције кривичних дјела, насиља и другог штетног понашања, пружаоци 

осигурају визуелно упозорење да се ради о реконструкцији током цијелог трајања. 

Садржаји у којима се приказују реконструкције кривичних дјела, насиља или 

другог штетног понашања обично нису намијењени широј публици. У таквим 

садржајима се кривична дјела, насиље и друга штетна понашања реконструишу на 

начин да се контекст под којим је учињено дјело и чин самог кривичног дјела (нпр. 

убиство) вјерно прикаже. Протагонисти су углавном аматерски глумци који 

одговарајућим дијалогом и акцијом реконструишу кривично дјело које се десило у 

стварности, укључујући и сам чин кривичног дјела. Обично су то реконструкције, 

убистава, породичног насиља, итд. са експлицитним сценама убиства и посљедица 

насиља. Како би јавност јасно разлучила да се не ради о стварним снимцима 

почињеног насиља, имајући у виду и да је техника снимања у доста случајева 

аматерска, потребно је обезбиједити визуелно упозорење за публику на основу 

којег ће бити јасно да се не ради о стварном догађају, већ о реконструкцији.  

 

Надаље, пружаоци медијских услуга дужни су обратити пажњу на контекст и 

оправданост штетног понашања, као што је злоупотреба алкохола и опојних дрога 

у садржајима које пружају. Пружаоци медијских услуга својим садржајима 

доприносе конструирању стварности. Начин на који се одређена понашања, 

ставови и вриједости у друштву приказују у садржајима пружалаца медијских 

услуга, укључујући и одређена штетна понашања, утиче на перцепцију публике у 

смислу стварања привида о томе у каквом свијету живимо и шта је то што не може 

и јесте бити прихватљиво као концепт понашања у друштву. Став 4) стога 

прописује да злоупотреба алкохола и опојних дрога неће ни на који начин бити 

представљена као прихватљиво понашање, нити ће се охрабривати или 

оправдавати у садржајима пружаоца медијских услуга. Ово значи да се у 

садржајима који су намијењени широј публици, приказивање злоупотребе алкохола 



 

или опојних дрога не смије бити представљено као прихватљиво понашање, 

односно не смије се промовисати на начин као да конзумирање алкохола и опојних 

дрога доприноси  рјешавању или је излаз из одређених животних проблема. 

Изложеност публике садржајима у којима се приказује овакво понашање, нарочито 

малољетника, свакако може негативно утицати на њихову прецепцију у смислу 

оправданости конзумирања алкохола и опојних дрога, те потакнути нежељена 

понашања. 

 



 

ЧЛАН 9.: УПОЗОРЕЊА ЗА ПУБЛИКУ 

 

Аудиовизуелни и радијски програми, укључујући и прилоге у информативно-политичким и 

програмима о текућим догађајима који могу узнемирити публику (нпр. сцене насиља, 

посљедице насиља или природних катастрофа, снимци жртава несреће, призора након 

несреће и сл.), најавит ће се одговарајућим упозорењем.  

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 9. 

(Упозорења за 

публику) 

да не да не 

 

Пружаоци аудиовизуелних медијских услуга су у складу са наведеном одредбом 

дужни на одговарајући начин упозорити публику о природи сцена или садржаја 

који се приказују унутар програма на основу разумне процјене о могућем 

дјеловању таквих сцена на публику. Ова одредба се односи на радијске и 

аудиовизуелне програме који су намијењени широј публици, а садрже, на примјер 

сцене насиља, посљедице насиља или природних катастрофа, снимци жртава 

несреће, призора након несреће и сл. Нарочит нагласак је стављен на 

информативне програме и програме о текућим догађајима, с обзиром да се ради о 

централним програмским садржајима који имају највећи број публике свих добних 

скупина, физичке спремности, осјетљивости, итд. Начин најаве самог упозорења у 

оваквим програмима није одређен Кодексом, и пружаоци медијских услуга сами 

одлучују у којој форми ово упозорење може бити најављено публици. На примјер, 

уколико се ради о узменирујућим садржајима, сценама посљедица насиља или 

природних катастрофа који се приказују унутар прилога у информативним 

програмима, спикер/водитељ програма прије самог почетка приказивања програма 

треба да упозори публику о природи сцена које слиједе, на примјер: „Снимци који 

слиједе садрже приказе који вас могу узнемирити / могу имати негативан ефекат на 

дјецу и особе слабијег здравственог стања, те се стога препоручује опрез“ и слично.  

 

ЧЛАН 10.: REALITY ПРОГРАМИ И PSEUDOREALITY ПРОГРАМИ 

 
 

Reality програми и pseduoreality програми ће бити емитовани само у периоду између 24:00 

и 06:00 сати. Ово ограничење се не примјењује на садржаје који се приказују уз техничку 

заштиту, као ни на аудиовизуелне медијске услуге на захтјев.    

 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 10.(Reality 

програми и 

pseudoreality 

да не да не 



 

програми) 

 
Прописано ограничење у погледу термина емитовања и/или примјене техничке заштите 

примјењује се само на reality програме обухваћене дефиницијом из члана 2. Кодекса: 

reality програм означава телевизијски жанр, обично без детаљно разрађеног сценарија, у 

којем се приказује живот групе учесника у изолованом простору који се стално налазе у 

кадру видео камере и у зони микрофона, а који покушавају побиједити и освојити награду. 

Дакле, ради се искључиво о тзв. реалитy програмима “присилног окружења” попут 

Великог брата, Фарме, Задруге, Парова и слично, и не о осталим форматима овог жанра 

као што су разна такмичења у пјевању и плесању, “талент” емисије, кулинарске емисије и 

остали формати у којима такођер наступају стварне особе и у којима с еприказују дијелови 

њиховог стварног живота. Надаље, одредба из члана 10. се примјењује и на тзв. 

pseudoreality програме који, према дефиницији из Кодекса, означавају програме који 

приказују одређене аутентичне или измишљене животне ситуације, чији је фокус на 

драматизацији и конфликтима, према унапријед утврђеном сценарију, нпр. реконструкције 

догађаја које могу да укључују али нису ограничене на брачне преваре, кривична дјела, 

тешке животне ситуације. Примјери ових програма укључују емисије попут „Прељубника“ 

и „ДНК“. 

 

 

 
ЧЛАН 11.: ПРОЗЕЛИТИЗАМ 

 

Аудиовизуелни и радијски програми неће вршити утјецај на публику да приступи одређеној 

цркви или вјерској заједници или да промијени своју вјеру.  
 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 11. 

(Прозелитизам) 

да не да не 

 

 

Овом одредбом се поново указује на важност поштивања људских права, имајући у 

виду да међународни и домаћи правни инструменти прописују слободу мишљења 

савјести и вјероисповијести. То право укључује слободу да се промијени 

вјероисповијест, или увјерење и слободу да се, појединачно или у заједници са 

другима, јавно или приватно исказује вјероисповијест или увјерење богослужењем, 

поучавањем, практичним вршењима и обредима. Ово право дакле треба остати у 

сфери појединца, без утицаја било кроз позиве да се прикључе одређеној вјерској 

заједници или кроз програме у којима се истичу предности једног религијског 

учења над другим или слично. При томе је битно нагласити да се у многим 

вјерским програмима управо истиче позитивна природа одређене вјере, што се у 

смислу Кодекса не сматра кршењем. Кодексом су забрањени директни позиви 

гледаоцима да због одређених позитивних аспеката или предности неке вјере, 

вјерске заједнице, убјеђења итд., истој и приступе. Овај члан се не односи 

искључиво на вјерске програме него и на све друге садржаје.    



 

ЧЛАН 12.: ПАРАНОРМАЛНЕ И ПАРАПСИХОЛОШКЕ ПОЈАВЕ 

 

(1) Сви садржаји који се баве паранормалним и парапсихолошким појавама ће бити 

посебно избалансирани у смислу упоређивања научних и ваннаучних поставки 

везаних за ове феномене. 

 

(2) Сви садржаји који се баве промоцијом паранормалних и парапсихолошких појава и 

сличних појава као методе рјешавања здравствених и других животних проблема, 

нарочито они у којима се дају индивидуални савјети публици, ће бити емитовани 

само у периоду између 24:00 – 06:00 сати. Ова ограничења се не примјењују на 

садржаје који се приказују уз техничку заштиту, као ни на медијске услуге на 

захтјев. 
  

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 12. 

(Паранормалне и 

парапсихолошке 

појаве) 

да не да не 

 

Према дефиницији, паранормалне појаве означавају феномене који се баве 

доживљајима изван ранга нормалних доживљаја који се могу научно доказати, док 

парапсихологија означава псеудонауку која се бави научно необјашњивим појавама 

и обухвата подручје изван медицинско-психолошке стварности које није научно 

доказиво. Такођер, поједине праксе које нуде рјешење животних и здравствених 

проблема не спадају ни у алтернатниву медицину, нити у надриљекарство, већ се 

могу сврстати под паранормалне појаве, односно феномене из подручја 

парапсихологије, нпр. хиромантија, прорицање, спиритизам, егзорцизам, 

окултизам, телепатија, видовитост, телекинеза. Овакви садржаји нису намијењени 

широј публици и могу се сврстати у садржаје за које је вјероватно да би могли 

угрозити физички, психички и морални развој малољетника, те узнемирити 

одређене категорије друштва (као што су пензионери, душевни болесници, 

осјетљиве особе, особе које траже рјешења за тешке животне проблеме, итд).  

 

Став 1) одређује да је приликом приказивања оваквих садржаја потребно 

обезбиједити избалансираност у смислу упоређивања научних и ваннаучних 

поставки везаних за ове феномене. С обзиром да се ради о фемоненима изван 

подручја медицинско-психолошки објашњивих наука, уколико се у програму 

говори о одређеној појави или пракси која се може сврстати у домен 

паранормалног или парапсихолошког, потребно је у таквим садржајима пружити 

додатна објашњења публици која су утемељена на научним или рационално 

објашњивим поставкама. Само на темељу потпуних информација ће публика моћи 

донијети властити суд о оваквим појавама, те ће се избјећи наношење штете у 

смислу искориштавања лаковјерности и рањивости једног дијела публике.  

 

Став 2) прописује да уколико се овакви садржаји баве промоцијом паранормалним 



 

и парапсихолошких појава, као на примјер садржаји у којима се дају индивидуални 

савјети, прорицање судбине из тарот карата, одређивање личних профила на 

основу астролошких знакова, датума рођења, итд, исти се могу емитовати 

искључиво у периоду између 24:00-06:00 сати. Исто тако битно је напоменути да 

овакви програми ни на који начин не смију злоупотријебити лаковјерност, 

необавијештеност или незнање публике у смислу да исти предлажу рјешење 

одређених животних или здравствених проблема на начин да подстакну публику на 

потенцијално штетна понашања. Сликовит примјер подстицања на потенцијално 

штетна понашања у смислу ове одредбе представља сљедећи савјет дат особи која 

је остала без посла, и тражи помоћ на основу прорицања из тарот карата: 

„Понесите пиштољ, одите у предузеће и обрачунајте се са шефом“.  

 

Овај став није примјењив на медијске услуге на захтјев у смислу ограничења у 

термину емитовања садржаја који се баве промоцијом паранормалних и 

парапсихолошких појава нарочито у којима се дају савјети публици, имајући у виду 

природу услуга на захтјев, које су кориснику доступне искључиво на основу 

личног избора и у вријеме када он то жели, те само ограничење у термину 

емитовања није смислено.  
 

 

ЧЛАН 13.: АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА 

 

Сви садржаји који се баве алтернативном медицином садржават ће јасне и 

недвосмислене назнаке да се ради о начинима лијечења који нису засновани на важећој 

медицинској доктрини, те неће такве начине лијечења пропагирати као једине или 

најбоље. У овим садржајима пожељно је осигурати мишљење или учешће овлаштеног 

стручњака из подручја медицине. 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 13. 

(Алтернативна 

медицина) 

да да да да 

Према дефиницији, алтернативна медицина означава оне комплементарне и 

алтернативне методе и поступке дијагностике, лијечења и рехабилитације које су 

на одговарајући начин регулисане примјењивим прописима из области здравствене 

заштите. Да би се могло одредити да ли одређена услуга одговара наведеној 

дефиницији, потребно је знати да је питање алтернативне медицине у БиХ 

регулисано Законом о здравственој заштити Републике Српске, односно Законом о 

здравственој заштити Федерације БиХ. Законом су дозвољене само оне методе и 

поступци алтернативне медицине који не штете здрављу корисника, односно 

пацијента не одвраћају од употребе за њега корисних здравствених услуга и који се 

изводе у складу са признатим стандардима алтернативне медицине. Методе и 

поступке алтернативне медицине могу обављати здравствени радници који имају 

дозволу за обављање метода и поступака алтернативне медицине од надлежног 



 

кантоналног министарства здравства и надлежне коморе (за ФБиХ), односно 

надлежност министарства Републике Српске.  

Како је одређено Кодексом, приликом приказивања садржаја који се баве 

алтернативном медицином, исти морају садржавати јасне информације за публику 

да се ради о начинима лијечења који нису засновани на важећој медицинској 

доктрини. Садржаји који се баве алтернативном медицином не смију такве начине 

и поступке лијечења пропагирати као једине и најбоље. Стога је пожељно у 

садржајима који се баве алтернативном медицином обезбиједити мишљење или 

учешће овлаштеног медицинског радника из гране медицине најближе 

алтернативном начину лијечења који је предмет самог садржаја. Садржајима који 

се баве алтернативном медицином, ни на који начин не смију садржавати 

савјете/упуте на начин да публици обећавају „оздрављење“ кориштењем 

алтернативне медицине. На примјер, садржај који се бави алтернативном 

медицином у којем учествује особа која се бави биоенергијом и сл., не може давати 

савјете публици у смислу да особе обољеле од неке тешке болести (карцином, 

леукемија, и сл.) својом енергијом може излијечити „преко фотографије“ обољеле 

особе и сл. Овакав садржај не спада у садржај који се бави алтернативном 

медицином, већ надриљекарством, што је законски забрањено. Пружаоци 

аудиовизуелних медијских услуга морају прије емитовања таквог садржаја 

провјерити да ли се ради методама и поступцима алтернативне медицине у складу 

са одредбом постављеном у члану 13.  

 

ЧЛАН 14.: НАДРИЉЕКАРСТВО 

 

Неће се пружати садржаји који се баве надриљекарством, осим уколико се не указује на 

штетне посљедице истог.  

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 14. 

(Надриљекарство) 

да да да да 

Надриљекарство означава бављење лијечењем или било којом другом 

здравственом дјелатношћу без посједовања прописане стручне спреме. 

Надриљекарство је дакле неовлаштено пружање медицинских услуга и у 

законодавству БиХ се сматра кривичним дјелом, те је као такво забрањено и стога 

је одговорност пружалаца медијских услуга да не емитују било какав садржај који 

се бави надриљекарством или услугом у вези са надриљекарством, осим уколико се 

таквим садржајем не указује на штетне посљедице истог. Пружалац аудиовизуелне 

медијске услуге може пружити садржај који указује на штетне посљедице 

надриљекарства.  

ЧЛАН 15.: ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О СУДСКИМ ПРОЦЕСИМА 

 



 

(1) Пружалац медијске услуге ће објективно и тачно извјештавати о судским 

процесима. Ово извјештавање подразумијева и објављивање информација о 

судским и тужилачким одлукама, укључујући ослобађајуће пресуде, одлуке о 

непровођењу истраге и обуставе истраге. 

 

(2) Пружалац медијске услуге ће поштивати претпоставку невиности до доношења 

правоснажне судске одлуке.  

 

(3) Пружалац медијске услуге ће, у току трајања судског поступка, поштивати право 

на приватност свих лица укључених у тај поступак у било којем својству. Посебна 

заштита ће бити пружена малољетним и другим рањивим лицима, као и 

жртвама, свједоцима и породицама осумњичених, оптужених и осуђених лица.  

 

(4) У случајевима у којима су примјењиве законске забране или ограничења откривања 

идентитета свједока, пружалац медијске услуге ће нарочито обратити пажњу да 

не објављује информације које би могле открити или упутити на траг који би 

могао довести до идентификације свједока. Такођер, посебна пажња ће се 

обратити при објављивању информација које би, у комбинацији с информацијама 

објављеним другдје, могле довести до откривања идентитета свједока. 

 

(5) Идентитет жртава сексуалних напада неће бити откривен директно, нити 

индиректно објављивањем материјала који би могли довести до откривања 

идентитета таквих жртава, осим уколико жртве саме не пристану или у случају 

претходно прибављеног одобрења надлежног органа. 

 

(6) Приликом извјештавања из судница или снимања у судницама које је претходно 

дозволио надлежни органи, морају се поштивати одредбе ст. (1) до (5) овог члана.  

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 15. 

(Извјештавање о 

судским 

процесима) 

да не да не 

 

Став 1) налаже објективно и тачно извјештавање о судским процесима што 

подразумијева да објављене информације буду засноване на изнесеним 

чињеницама, а не искључиво или највећим дијелом на мишљењима и процесима 

особа које не учествују у конкретном судском поступку. Уколико се у емитованим 

садржајима извјештава о почетку и/или току одређеног судског поступка, 

објективно новинарство налаже и изношење информација о коначном исходу ових 

поступака односно о судским и тужилачким одлукама, било да је ријеч о пресудама 

којима се отужени програшава кривим или се ради о ослобађајућим пресудама. У 

случају емитовања садржаја којима се указивало на могуће спровођење истраге или 

покретање судског поступка који је на крају резултирао одлуком о непровођењу  

или обустави истраге очекује се једнака објективност и пружање информација и о 

одбацивању оптужбе и/ли прекиду суђења, поготово ако су прије тога у својим 



 

објављеним извјештајима већ именовали осумњичену и/ли оптужену особу за 

кривична дјела или је идентификовали на било који други начин на који би могла 

бити препозната од јавности. 

Став 2) указује на важност поштивања претпоставке невиности до доношења 

правоснажне судске одлуке. Пресумпција невиности представља правну одредницу 

да је свака особа невина све док суд не докаже кривицу и донесе правоснажну 

одлуку, а у најужој је вези са темељним људским правима која се тичу поштивања 

људског достојанства и праведног суђења. Од медија се очекује да осумњичене и 

окривљене особе које учествују у судским поступцима не третирају као већ осуђене 

све док суд не докаже кривицу и донесе правоснажну одлуку, чак и ако је сама 

особа признала учињено дјело и/ли у случајевима када јавност сматра да је 

оптужени или осумњичени крив и прије доношења правоснажне пресуде. Често се 

овакве особе и прије доношења правоснажне судске одлуке називају 

криминалцима, злочинцима и слично, са прејудицираним приказима и наводима 

без основа што доводи до нарушавања уставно загарантованих људских права, која 

се односе  на оптужене и/ли осумњичене за кривична дјела. Приказивање личности 

на начин да се прејудицира њен карактер, као и оптужбе на његов/њен 

рачун нарушавају уставни принцип заштите људских права, и то правило такође 

важи за оне који могу бити проглашени криминалцима. Циљ извјештавања из 

суднице не смије 

бити да се окривљени казни са друштвеног аспекта, тако што ће медији бити 

коришћени као 

"стуб срама".  

Став 3) говори о неповредивости права на приватност и потреби његовог 

поштивања у току трајања кривичног поступка. Садржаји који се односе на ток 

судског поступка требали би бити ограничени само на информације самог судског 

поступка, без улажења у сферу приватности особа које на било који начин 

учествују у поступку. У садржајима који се тичу судског поступка генерално би 

требало избјегавати објављивање идентитета рођака или пријатеља оптужених или 

осуђених особа, чиме се настоји избјећи да ове особе безразложно буду изложене 

евентуалном друштвеном анатемисању. 

 

Став 4) налаже да се у садржајима посебно води рачуна о заштити идентитета 

свједока, а посебно заштити свједока под пријетном и угрожених свједока. Свједок 

под пријетњом је онај свједок чија је лична сигурност или сигурност његове 

породице доведена у опасност због његовог учешћа у поступку, као резултат 

пријетњи, застрашивања или сличних радњи које су у вези са његовим свједочењем 

или је то свједок који сматра да постоји разумна основа за бојазан да би таква 

опасност вјероватно проистекла као посљедица његовог свједочења. Угрожени 

свједок је онај свједок који је озбиљно физички или психички трауматизиран 

околностима под којима је извршено казнено дјело или који пати од озбиљних 

физичких поремећаја који га чине изузетно осјетљивим. Након окончања 

кривичног поступка или након што угрожени свједок да своју изјаву, не значи да се 

потреба за његовом заштитом тог момента и завршава, те би ову чињеницу требали 



 

имати у виду приликом објављивања садржаја и након окончања судског поступка. 

Свједоци у судским поступцима се могу именовати у случају кад свједок да 

претходну сагласност или кад је откривање идентитета свједока од јавног интереса 

или кад је свједочење већ било јавно.  

 

Став 5)  у уској је вези са ставом 4) јер се ради о заштити идентитета особа које 

учествују у поступку, с тим да се став 5) ограничава на жртве сексуалног напада. 

Сексуално насиље је посебно озбиљан вид кривичног дјела који на жртве оставља 

бројне посљедице, прије свега на психичко и физичко здравље жртве. Сексуална 

виктимизација може довести до промјена у развоју слике о себи, поготово у 

критичним годинама развоја. Код особа које су преживјеле сексуално насиље ризик 

од депресије и посттрауматског стрес синдрома присутан је у далеко већој мјери, те 

стога овакве особе морају бити посебно заштићене у смислу да се избјегавају 

емитовати било какве информације које би могле утицати на погоршање њиховог 

стања. Објављивање идентитета жртава сексуалног насиља могућа је само у случају 

кад жртве саме на то пристану или уколико постоји претходно прибављено 

мишљење надлежног органа.   

 

 

Став 6) упућује на обавезу прибављања дозволе надлежног органа за директно 

извјештавање или снимање из суднице. Извјештавање о поступцима чини функцију 

судова видљивим, те осигурава јавности увид у рад правосудног система. Јавност 

има право добити правоваљану информацију о активностима судова, стога медији 

имају значајну улогу у пружању ових информација, али уз обавезно поштивање 

одлука надлежног органа у вези са дозволом снимања. 

 
 

ЧЛАН 16.: УЧЕШЋЕ ПУБЛИКЕ У АУДИОВИЗУЕЛНИМ И РАДИЈСКИМ 

ПРОГРАМИМА 

 

(1) Аудиовизуелни и радијски програми у којима публика има могућност учествовања 

путем позивања, слања порука, те кориштењем других начина комуникације, ће 

садржавати јасне информације и услове за учешће у истим. 

 

(2) Уколико се учешће публике у аудиовизуелни и радијским програмима остварује 

путем услуге додатне вриједности, гледаоцу/слушаоцу који учествује у програму, 

укључујући гледаоце/слушаоце на чекању, наплатит ће се цијена по позиву, а не по 

времену трајања позива. 

  

(3) Број путем којег се остварује учешће публике и цијена услуге, укључујући цијену 

ПДВ-а и друге податке везане за позивање, бит ће јасно истакнути на екрану на 

начин да величина истакнуте цијене услуге, укључујући цијену ПДВ-а и друге 

податке везане за позивање, неће бити мања од 2/3 величине истакнутог броја. 

 

(4) Уколико аудиовизуелни и радијски програми не подразумијевају директно укључење 

гледалаца/слушалаца, него друге облике учешћа путем позивања истакнутог броја 

на екрану, наплатит ће се цијена по позиву, а не по времену трајања позива.  

 



 

(5) На почетку програма у којима се публици пружа могућност остваривања 

новчаних добитака, награда или услуга кроз такмичења, објавит ће се 

недвосмислена правила о садржају, те новчаним добицима, робама, правима или 

услугама које се могу остварити.  

 

(6) Аудиовизуелни и радијски програми неће обмањивати публику нетачностима, 

двосмисленостима, претјеривањима, нереалним продужавањем или одгађањем 

пружања одговора или на било који други начин прикривати праву природу ових 

садржаја. 

 

(7) Наградна питања или задаци у оваквим програмима неће бити такви да је 

немогуће или крајње нереално очекивати да циљана публика на њих може 

одговорити. 

 

(8) У аудиовизуелним и радијским програмима који укључују гласање публике, учешће у 

анкетама и сл., сваки ће се пут код објаве резултата објавити и укупан број 

пристиглих гласова. 

 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 16. (Учешће 

публике у  

аудиовизуелним и 

радијским 

програмима) 

да не да не 

 

Сврха овог члана је да се спријечи обмана и наношење штете 

гледаоцима/слушаоцима. Прије свега, публика која учествује у програму може 

бити директно финансијски оштећена уколико се не обезбиједи поштивање 

одредби овог члана. Друго, без обзира на финансијске импликације, потребно је 

спријечити злоупотребу повјерења коју публика има у медијске услуге. Наглашава 

се такођер да је пружалац медијске услуге у потпуности одговоран за све садржаје 

које пружа, па тако и за садржаје попут квизова, такмичења и сл. које не продуцира 

сам, те је прије емитовања таквог садржаја у обавези побринути се да је 

обезбијеђено поштивање свих промјењивих одредби. Коначно, пружаоци су дужни 

узети у обзир и властите техничке капацитете, на примјер приликом реализације 

телевотинга или позива у програмима уживо, јер технички недостаци не могу бити 

оправдање за непоштивање Кодекса.          

 

Став 1) налаже да програми у којима публика има могућност учествовања путем 

позивања, слања порука или путем кориштења других електронских 

комуникацијских мрежа, морају садржавати јасне информације за учествовање у 

истим. Ове информације односе се како на сам позив (број телефона, тачну цијену 

позива за кориснике свих телеком оператера, износ ПДВ-а), тако и на информације 

које се односе на правила за учешће у наградној игри (ко може учествовати, јасна и 

прецизна методологија рјешавања задатка и сл.), те висину награде. Најчешћи вид 



 

оваквих садржаја јесу квиз програми конципирани на начин да се у оквиру трајања 

квиза презентирају различити задаци и питања на која гледаоци имају прилику дати 

одговор путем позива на одређене бројеве који требају бити истакнути на екрану. 

Уколико је за услов укључења у програм ради пружања одговора потребно 

претходно одговорити на евентуално квалификационо питање, гледатељи о томе 

требају бити обавијештени, а у случају да поред тачног одговора постоје још нека 

правила за учешће које постави аутор, водитељ програма прије постављања 

задатка, о томе  треба да информише гледатеље. 

Потребно је скренути пажњу и на одредбе члана 18., став (2) Кодекса, којим је 

прописана обавеза означавања реприза ових програма, како би гледаоцима било 

јасно да током репризе немају могућност учешћа у програму путем позивања, 

слања порука или кориштења других електронских комуникацијских мрежа. Поред 

обавезног означавања током цијелог трајања репризе, пожељно је подузети и 

додатне кораке да би се спријечило наношење – првенствено новчане – штете 

публици, као на примјер затварање телефонских линија по истеку периода 

предвиђеног за гласање, уклањање или замагљивање броја на екрану током репризе 

и слично. 

 

Став 2) прописује да ће се публици за остваривање учешћа у програмима у којима 

се  пружа могућност остваривања новчаних добитака, награда или услуга кроз 

такмичења или неке друге облике учешћа путем услуге додатне вриједности, 

наплатити искључиво ЦИЈЕНА ЈЕДНОГ ПОЗИВА. То значи да, без обзира на 

трајање позива, да ли је гледац/слушалац стављен на чекање прије укључења на 

програм, да ли ће гледац/слушалац који је на чекању бити уопште укључен у 

програм итд., има се наплатити само цијена тог позива. Исти принцип, односно 

наплата по цијени позива, а не по његовом трајању, се примјењује и у програмима 

у којима се гледаоцима/слушаоцима не нуди могућност директног учешћа у 

програму већ неки други облици учешћа путем позивања истакнутог броја на 

екрану, а што је дефинисано ставом 4). Овакви програми подразумијевају, али 

нису ограничени на програме попут квизова, питалица, такмичења, и сл. Пракса 

која је раније уочена код емитовања оваквих садржаја је укључивала наплату 

позива по трајању, па је то скупа са забрањеним облицима обухваћеним ставом 2) 

овог члана (нетачности, двосмислености, претјеривањима, нереалним 

продужавањима или одгађањима пружања одговора) резултирало великим 

финансијским трошковима за гледатеље који су жељели учествовати у игри. 

 

 

Став 3) налаже да број путем којег се остварује учешће публике у оваквим 

програмима и цијена услуге, укључујући и цијену ПДВ-а и сл., морају бити јасно 

истакнути на екрану, што подразумијева одговарајућу величину исписане цијене и 

разумљив и читак фонт. Кодексом није прописана потребна величина и фонт, али 

они морају бити истакнути на начин да су јасни и разумљиви просјечном гледаоцу 

са разумне удаљености од екрана. Изузетно је важно осигурати да публика у 

сваком тренутку буде обавијештена о цијени услуге, укључујући и ПДВ. Уколико 

је ПДВ урачунат у цијену позива, то такођер треба бити јасно истакнуто на екрану. 

Надаље, телефонски број на који публика може позвати ради учешћа не може 



 

величином бити пренаглашен у односу на цијену позива и ПДВ-а, због чега је 

прописано да  цијена услуге/позива, укључујући и цијену ПДВ-а и сл., не смије 

бити мања од 2/3 величине истакнутог телефонског броја.  

 

Став 5) налаже да се у аудиовизуелним и радијским програмима у којима се 

публици пружа могућност остваривања новчаних добитака, награда или услуга 

кроз такмичења или неке друге облике учешћа, морају објавити недвосмислена 

правила о садржају, те новчаним добицима, робама, правима или услугама које се 

могу остварити, као и да ће се та правила праведно проводити. Информације о 

начину учешћа у оваквим програмима у смислу правила о садржају, методологији 

игре, новчаним добицима и сл. морају бити објављене публици унутар самог 

програма, односно на почетку програма. Осим тога, информације о правилима и 

добицима морају бити објављене на интернет страницама уколико постоје, 

телетексту или на други одговарајући начин који је доступан широј јавности. 

Уколико су на телетексту, wеб страници и слично објављена детаљнија правила, 

водитељ је дужан информисати гледаоце, по могућности и више пута током 

емисије, гдје се могу прочитати детаљна правила игре. Пружалац медијске услуге 

сноси апсолутну одговорност у смислу информисања јавности о пропозицијама 

учешћа у овим програмима, без обзира да ли се ради о садржају који је сам 

продуцирао, купио или набавио.  

 

Став 6) налаже да аудиовизуелни и радијски програми неће обмањивати публику 

нетачностима, двосмисленостима, претјеривањима, нереалним продужавањем или 

одгађањем пружања одговора или на било који други начин прикривати праву 

природу ових садржаја. Публици треба бити јасно о каквом је садржају ријеч, а 

пружалац медијске услуге је дужан примјенити правичан принцип како у 

постављању задатака тако и у могућности давања прилике публици да одговори. 

Питања и задаци у оваквим програмима морају бити јасно и недвосмислено 

постављени и не смију дјеловати заваравајуће у смислу прикривања праве природе 

садржаја који се приказује. На примјер, уколико је задатак постављен тако да 

постоји више могућих рјешења, конкретан одговор који се тражи мора бити 

одређен унапријед (дакле прије започињања саме игре), а пружалац услуге неће 

мијењати одговор током самог програма како би спријечио да задатак буде прерано 

ријешен. Такођер, уз обезбјеђење фер услова за учешће, водитељи не би требали 

упућивати публику давањем информација с циљем удаљавања од евентуалног 

тачног одговора, тврдњама да је задатак лаган ако је заправо компликован и 

замршен, и слично. Примјер кршења ове одредбе представљају квиз емисије у 

којима се тражи одговор на неки појам чија су прва слова исписана на екрану, а 

водитељица помагањем тј. асоцијацијама покушава навести гледатеље на тачан 

одговор. На почетку се гледатељи укључују у програм, али од тренутка када 

водитељица да толико асоцијација да готово одговори на постављено питање, 

гледатељи се више не укључују у програм, док истовремено водитељица стално 

позива гледатеље да зову на понуђене бројеве и укључе се у наградну игру. На тај 

начин се стиче дојам да нема заинтересованих гледалаца и да су телефонске линије 

слободне, те да ће се први гледалац који позове укључити у програм и лако 

освојити награду. Тек пред сами истек програма, гледатељи се укључе у програм и 



 

да им се могућност да одговоре на постављени задатак. Ово је класичан примјер 

нереалног продужавања или одгађања пружања одговора чиме се гледатељима не 

даје могућност да се укључе у програм и дају одговор на постављено питање. 

 

Став 7) налаже да наградна питања или задаци у оваквим програмима неће бити 

такви да је немогуће или крајње нереално очекивати да циљана публика на њих 

може одговорити. Пружалац медијске услуге сам одређује начин на који ће 

наградна питања или задаци у одређеним програмским садржајима бити 

конципирани и формулисани уколико је ријеч о програму који спада у властиту 

продукцију. Неријетко су овакви програми лиценцирани садржаји које не 

продуцира сам пружалац услуге, већ се наручују или набављају од продукцијских 

кућа. Пружалац медијске услуге који набавља овакве програме дужан је 

обавијестити продукцијску кућу која форматира ове садржаје о одредбама овог 

члана. У наградна питања или задатке на које је немогуће или је крајње нереално 

очекивати да публика одговори су на примјер задаци попут 28+(4x3)-

7+38+12+2x(7x0)=? , који се налазе на екрану, а у крајњи резултат се морају 

убројати и римски бројеви садржани у словима имена познате личности чија слика 

је приказана поред задатка. Овакви примјери се сврставају у питања и задатке који 

су намјерно постављени на начин да је реално немогуће одговорити на њих. Овим 

се доводи у питање остваривање било какве награде у програмима чији су задаци и 

питања конципирани на овај начин, при чему је извјесно да публика у већини 

оваквих програма може учествовати искључиво путем позива на број телефона који 

се наплаћује код оператера, дакле излаже се финансијском трошку.  

 

Став 8) налаже пружаоцима медијских услуга да у аудиовизуелним и радијским 

програмима који укључују гласање публике, учешће у анкетама и сл., сваки пут код 

објаве резултата објаве и укупан број пристиглих гласова, како би публика била 

увјерена у аутентичност процеса гласања у различитим врстама програма у којима 

се нуди оваква могућност, попут анкета и сличних садржаја, те како се резултатима 

таквих гласања не би утицало на публику и њене ставове. Тако пружалац медијских 

услуга показује кредибилитет, а публика бива заштићена од могућности 

манипулације резултатима, нарочито у случајевима када се ради о анкетама које се 

баве питањима које се могу оквалификовати као питањима од јавног интереса (нпр. 

анкете у којима грађани гласају којем од понуђених политичара више вјерују итд.).  



 

ЧЛАН 17.: ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ 

 

(1)  Свако нарушавање приватности мора бити оправдано доказивим јавним 

интересом, а нарочито када се ради о малољетницима и лицима које не обављају јавне 

функције и иначе нису експониране у јавности. Објављивање чињеница из приватног 

живота појединца, без његовог знања и сагласности, могуће је само у случају јавног 

интереса.  

 

(2)  Информације којима се открива локација приватног посједа лица или његове 

породице неће бити објављене без дозволе тог лица или његове породице, изузев у случају 

јавног интереса. 

 

(3)  Код приказивања сцена насиља, посљедица насиља или природних катастрофа, 

настојат ће се направити равнотежа између информисања јавности и показивања 

саосјећања и ризика од сензационализма који би изазвао бол или могућност неоправданог 

ометања приватности.   

 

(4)  Уколико се у информативним садржајима извјештава о несрећама или 

породичним трагедијама, поштиват ће се право на приватност жртава и других лица 

која су погођена тим догађајима. Ово се односи на садржаје у којима се директно 

извјештава о догађају, као и садржаје у којима се овај догађај накнадно спомиње. 

 

(5)  Особе у стању боли или шока неће бити изложене притиску да дају интервјуе или 

учествују у садржајима пружаоца медијске услуге. 

 

(6) Идентитет и лични подаци малољетника, те појединости из приватног живота и 

породичних односа неће се објављивати у случајевима у којима би објављивање ових 

информација довело до угрожавања добробити и достојанства малољетника. 

 

(7)   Малољетници и рањива лица која нису у стању старати се сами о себи неће бити 

испитивани о приватним стварима без одобрења родитеља, старатеља или другог лица 

које има законску одговорност за њих. У садржајима у којима се указује на њихов тежак 

положај, а чији је првенствени циљ анимирање јавности у сврху осигурања помоћи, бит ће 

јасно назначен начин на који се помоћ може упутити. Њихов идентитет и лични подаци 

неће бити откривени у случајевима када постоји оправдана сумња да би објављивање ових 

информација могло довести до угрожавања њихове добробити и достојанства.  

 

(8)  Снимци телефонских разговора пружаоца медијске услуге са појединцима ће се у 

аудиовизуелним и радијским програмима објављивати уз претходно одобрење 

саговорника, који ће бити упознат с разлозима позива и обавијештен да се разговор 

снима, изузев у случају јавног интереса. 

 

(9)  За приказивање снимака случајних пролазника, односно анонимних лица, а из којих 

се јасно види да су случајно снимљени, није потребна сагласност тих лица.  

 

(10)   Уколико се на јавним мјестима снимају и контактирају случајни пролазници у 

уличним анкетама, „скривеним камерама“ и слично, бит ће приказани снимци само оних 

лица која су дала своју сагласност. 

 

 



 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 17.(Заштита 

приватности) 

да ставови (6) и (7) да ставови (6) и 

(7) 

 

Право на приватност је основно људско право и као такво је загарантовано 

међународним инструментима за заштиту људских права, као и Уставом БиХ. 

Свака особа има право на заштиту приватности. Пружаоци медијских услуга су 

дужни да у највећој могућој мјери заштите приватност појединаца о којима се 

извјештава. Нарушавање приватности дозвољено је само у изузетним случајевима. 

 

 Став (1) овог члана прописује да свако нарушавање приватности мора бити 

оправдано доказивим јавним интересом, а нарочито када се ради о малољетницима 

и лицима која не обављају јавне функције и иначе нису експониране у јавности. 

Објављивање чињеница из приватног живота појединца без његовог знања и 

сагласности могуће је само у случају недвосмисленог постојања јавног интереса, 

којег пружаоци медијских услуга морају моћи образложити и доказати. При томе је 

у Кодексу јавни интерес дефинисан на сљедећи начин: 

 

 „Јавни интерес означава интерес јавности да располаже информацијама о 

питањима и догађајима од опћег друштвеног значаја, укључујући, али не 

ограничавајући се на заштиту јавног здравља и сигурности, откривање или 

објелодањивање кривичних дјела, спречавање обмањивања јавности, разоткривање 

некомпетентности или корупције у јавној служби и сл.“ 

 

Код питања од јавног интереса, а која улазе у домен приватности, врло је битно да 

пружаоци медијских услуга поступају у складу са професионалним стандардима, 

јер је моћ медија огромна, стога ју је врло важно не злоупотребљавати, већ 

користити на начин да се задовољи јавни интерес. Постојање јавног интереса се 

утврђује у сваком појединачном случају, на основу контекста и свих чињеница које 

су релевантне за тај случај, те узимајући у обзир сљедеће елементе: превасходни 

јавни интерес, истинитост или оправдани разлог да се повјерује у истинитост, те 

доказ да је пружалац медијских услуга поступао у доброј вјери. Веома је битно да 

ли је појединац чија приватност се нарушава јавна особа: у правилу, јавне 

личности, посебно изабрани дужносници, требају имати већи праг толеранције када 

је у питању нарушавање права на приватност јер је јавни интерес управо највећи у 

случају особа које обнашају јавне функције (функционери, политичари, 

представници организација...), те других особа које су експониране у јавности 

(медијске личности, естардне личности итд.). Приликом извјештавања о темама 

које су у интересу јавности, што између осталог, јесте дужност и обавеза медија у 

демократском друштву, често се  може десити да су због тежине и одговорности 

коју имају у обављању одређене функције јавне личности изложени притиску 

медија. Плуралистичка демократија и слобода политичке дебате захтијевају да 

јавност буде информисана о питањима од јавног значаја, што подразумијева право 

медија на проношење негативних информација и критичких мишљења о јавних 



 

службеницима, као и право јавности да их сазна. Јавни службеници морају 

прихватити да ће бити предмет јавног надзора и критике, посебно кроз медије, због 

начина на који су обављали или на који обављају своје функције, јер је ово 

неопходно за осигуравање  транспарентности и одговорног обављања функција. 

Надаље, сматра се да су јавним личностима много доступније различите 

могућности да себе заштите (лакши приступ медијима, деманти, организовање 

пресс конференција и  сл....). 

 

Нарушавање приватности лица које не обавља јавне функције и иначе није 

експонирано у јавности, усљед доказивог јавног интереса, не смије бити повод и 

оправдање за нарушавање приватности и достојанства те особе. Јавни интерес не 

смије бити алиби за снимање или интервјуисање особе у ситуацијама које 

нарушавају његово/њено достојанство и приватност. На примјер, Агенција је у 

једном случају утврдила да је почињено кршење Кодекса јер је станица објавила 

прилог о физичком нападу на сниматеља од стране непознате особе, укључујући и 

снимак напада на којем је јасно видљив идентитет нападача. Агенција је закључила 

да станица није доказала постојање јавног интереса који би оправдао нарушавање 

приватности, тј. није прихваћен аргумант станице да је објављивање информације о 

особи која неосновано пријети телевизијској екипи од јавног интереса.  

 

Кад је ријеч о нарушавању приватности малољетника, члан 16. Конвенције о 

правима дјетета каже да “ниједно дијете неће бити изложено произвољном или 

незаконитом мијешању у његову приватност, породицу, дом или преписку, нити 

незаконитим нападима на његову част и углед.” Пружаоци медијских услуга 

дужни су водити рачуна о заштити интереса, физичке, психичке и емотивне 

добробити и достојанства малољетника и на сваки могући начин спријечити 

нарушавање њихове приватности, које је дозвољено само у изузетним случајевима.    

 

Када је нарушавање приватности неизбјежно, као што је случај приликом 

извјештавања о питањима од јавног интереса, треба се ограничити на извјештавање 

о оним детаљима који су од суштинског значаја за информативну вриједност 

догађаја. Нарушавање приватности не треба да излази из оквира легитимног јавног 

интереса. 

 

Надаље, приликом процјене оправданости задирања у приватност потребно је узети 

у обзир мјесто на којем је настао спорни снимак којим се нарушава приватност. 

Ако се ради о јавном простору, очекивања о заштити приватности су наравно мања, 

али процјену је потребно направити и у зависности од осталих околности. 

 

 Став (2) прописује да се информације којима се открива локација приватног 

посједа лица или његове породице неће објавити без дозволе тог лица или његове 

породице, уколико није оправдано јавним интересом. Објављивање информације о 

локацији приватног посједа подразумијева не само објављивање адресе, него и 

визуелно приказивање објекта, или објаву других информација и оријентира на 

основу којих се са сигурношћу утврдити може локација објекта. 

 



 

 Став (3) налаже да ће се у аудиовизуелним и радијским програмима који садрже 

сцене насиља, посљедице насиља или природних катастрофа, настојати направити 

равнотежа између информисања јавности и показивања саосјећања и ризика од 

сензационализма који би изазвао бол или могућност неоправданог ометања 

приватности.   

  

 Жртве насиља и катастрофа морају бити посебно заштићене. Понекад се нарушава 

приватност жртава из намјере да се изазове саосјећање код гледатеља и тако 

помогне унесрећним или повећа њихов сензибилитет за одређене теме као што су 

насиље у породици, малољетничка деликвенција и сл. Прихватљива граница, 

приликом извјештавања о несрећама и природним катастрофама, јесте она која 

значи поштовање према патњи жртава и осјећањима чланова њихових породица. 

Приказивањем жртава и унесрећених не смије се манипулисати људском патњом и 

учинити да жртве, настрадали и њихове породице поново буду изложени патњи. 

Ова обавеза се не односи на умјетничке, документарне, научне, игране и сличне 

програме са оваквим садржајима. 

   

 Став (4) овог члана односи се на заштиту приватности приликом извјештавања о 

несрећама или породичним трагедијама. Уколико се у информативним програмима 

извјештава о несрећама или породичним трагедијама, мора се поштивати право на 

приватност жртава и других лица која су погођена тим догађајима. Ово се односи 

на садржаје у којима се директно извјештава о догађају, као и садржаје у којима се 

овај догађај накнадно спомиње.  

 

Уколико се приликом емитовања програма користи архивски материјал који 

садржи податке о личностима, несрећама, насиљу, психичким посљедицама 

насиља, смрти, и сл., пружаоци медијских услуга дужни су водити рачуна о 

могућем узнемиравању преживјелих или породице жртава у случајевима када се 

одређене сцене догађаја (несрећа, озбиљни инциденти, сахране и сл.) користе као 

илустрације у програму.  

 

 Став (5) налаже да се особе у стању боли или шока не смију излагати притиску да 

дају интервјуе или да учествују у аудиовизуелним и радијским програмима. 

Приликом узимања изјава или снимања особа у стању боли или шока потребно је 

узети у обзир стање у којој се особа налази као и степен урачунљивости. Заштита 

достојанства таквих особа треба да буде на првом мјесту.  

Такођер је потребно поступати обазриво уколико се узимају изјаве од чланова 

породице и других особа које имају било какву емотивну везу са жртвом трагедије. 

Уплакани људи који говоре о смрти или трагедији својих ближњих изазивају 

снажне емоције код гледалаца и због тога се често инсистира на узимању таквих 

изјава. Међутим, важно је знати да су ови људи рањиви и често несвјесни својих 

радњи.  

Да би се избјегла манипулација и нарушавање приватности и достојанства особа 

које су или жртве неке трагедије или њихови ближњи, дакле особе које су у стању 



 

шока или боли, потребно је најприје се увјерити се у њихову способност 

расуђивања, увјерити се да су схватили да ће разговор бити објављен тј. емитован, 

не претеривати у инсистирању на изјавама, нарочито не злоупотребљавати бијес и 

тугу да би се добиле драматичне изјаве, пажљиво постављати питања и не 

инсистирати на детаљима уколико то није потребно, трајање разговора свести на 

минимум и сл. Нарочито није прихватљиво емитовање снимака нечијег одбијања 

да да изјаву, или тајно сниманих кадрова. 

Агенција је у својој пракси забиљежила случај када је телевизијска станица 

извјештавала о покушају атентата на особу која је обнашала истакнуту јавну 

функцију, којом приликом је та особа тешко рањена. Извјештавање је било 

попраћено снимцима из болничке собе у тренутку док се та особа налазила у видно 

тешком здравственом стању. На питања репортера жртва је врло отежано, тихо и 

испрекидано успјела изговорити неколико ријечи, док је камера зумирала њено 

лице, а у позадини су се чули откуцаји срца на апарату. У конкретном случају 

Агенција је процијенила да је станица прекршила Кодекс, уважавајући постојање 

јавног интереса да се укаже на погоршање сигурносне ситуације у земљи. 

Међутим, без обзира на то, као и чињеницу да је дотична особа сама дала 

сагласност за поменути интервју, Агенција је закључила да станица у предметном 

случају није успјела на задовољавајући начин пронаћи тражени баланс између 

жеље да служи истини и жеље да покаже суосјећање, већ је употријебила 

сензационалистички приступ изложивши особу у веома тешком здравственом 

стању непотребном притиску. Циљ програма се могао постићи без приказивања 

предметног разговора, поготово имајући у виду да је станица у самој најави 

презентирала све неопходне информације, као и чињенице везане за покушај 

атентата.     

 

Став (6) овог члана налаже да се не смију објављивати подаци о малољетницима у 

случајевима када би објављивање таквих података довело до угрожавања њихове 

добробити и достојанства, док став (7) прописује да се забрану испитивања 

малољетника и рањивих лица која нису у стању старати се сама о себи о приватним 

стварима без писменог одобрења родитеља, старатеља или другог лица које има 

законску одговорност за њих. Изузетак представљају садржаји којима се указује на 

њихов тежак положај, а чији је првенствени циљ анимирање јавности у сврху 

осигурања помоћи. У таквим садржајима треба јасно назначити начин на који се 

помоћ може упутити, а њихов идентитет и лични подаци не требају бити откривени 

у случајевима када постоји оправдана сумња да би објављивање ових информација 

могло довести до угрожавања њихове добробити и достојанства. При томе се у 

смислу овог Кодекса под рањивим лицима сматрају социјално и/или здравствено 

инсуфицијентна лица, укључујући, између осталог, лица с потешкоћама у учењу, 

здравствено-менталним проблемима, психичким обољењима или лица које пате од 

губитка памћења, болесна лица, лица која су преживјела трауму, жртве насиља и 

породице несталих. 

 

Често се из намјере да се анимира јавност да осигура помоћ малољетницима 

објављују и лични подаци и информације које нису нужне, а које могу довести до 



 

нарушавања добробити малољетника. У таквим ситуацијама заштита добробити 

малољетника мора бити на првом мјесту, те се не требају објављивати подаци који 

нису неопходни за сврху прикупљања помоћи. Такођер, станица треба да води 

рачуна о заштити идентитета особа преко којих би се индиректно могао открити 

идентитет малољетника, као што су родитељи и други сродници, комшије и сл.  

У случајевима када пружалац медијских услуга емитује садржаје чији је 

првенствени циљ анимирање јавности у сврху осигурања помоћи малољетним или 

рањивим лицима, а постоји оправдана сумња да би објављивање ових информација 

могло довести до угрожавања њихове физичке, психичке или емотивне добробити 

и достојанства, потребно је да се идентитет малољетника или других рањивих лица 

заштити на најбољи могући начин, с циљем непрепознавања и немогућности 

идентификације особе. При томе пружаоцима медијских услуга на располагању 

стоје бројна техничка средства као што су графичко замагљивање лика, снимање 

саговорника с леђа, снимање саговорника en face, где се у контрасту свјетла добија 

тамна силуета, компјутерска измјена боје гласа или кориштење гласа друге особе и 

слично. Кориштење одговарајуће технике ће овисити од специфичне ситуације, на 

примјер изворе неких информација потребно је заштитити у потпуности, стога неће 

бити довољно само им замаглити изглед, ако је њихов глас остао природан. И 

поред замагљивања лика и измјене боје гласа, у тим случајевима је потребно 

заштитити и остале инфомације на основу којих би се могао открити њихов 

идентитет, нпр. снимак куће, аутомобила и сл.  

У складу са ставом (8) пружаоци медијских услуга дужни су прије емитовања 

телефонских разговора са појединцима прибавити њихову сагласност за 

емитовање. Приликом позивања саговорника пружаоци медијских услуга би се 

требали јасно идентификовати, те објаснити повод позивања и намјеру емитовања 

разговора, као и тражити за то изричиту сагласност. Уколико разговор буде 

снимљен без наведеног, пружаоци медијских услуга дужни су накнадно 

контактирати саговорнике како би прибавили њихову сагласност прије емитовања 

разговора. Изузетак се односи на програме које се баве темама од недвосмисленог 

јавног интереса, при чему пружаоци медијских услуга морају јасно доказати 

постојање јавног интереса на начин како је дефинисан овим Кодексом.  

Став (9) прописује да за приказивање илустративних снимака случајних 

пролазника, односно анонимних лица (нпр. шетача, гостију ресторана или хотела, 

учесника у саобраћају, путника на ауеродромима, жељезничким станицама и сл.), а 

из којих се јасно види да су случајно снимљени, није потребна сагласност тих лица. 

Ипак, пружаоци требају обратити посебну пажњу када се снима у просторијама у 

којима би и успутно приказивање анонимних лица могло представљати 

нарушавање приватности као што су амбуланте, болнице, затвори и сл. 

 

Став (10) налаже да се када се на јавним мјестима снимају и контактирају случајни 

пролазници у уличним анкетама, „скривеним камерама“ и слично, могу бити 

приказани снимци само оних лица која су дала своју сагласност.  
  



 

 

ЧЛАН 18.: ОЗНАЧАВАЊЕ РЕПРИЗА, СНИМАКА И АРХИВСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

(1) Репризе  програма и  снимке  спортских  преноса  ће се означити  као такве током 

цјелокупног трајања.  

 

(2) Репризе које у себи садрже елементе интеракције с гледаоцима/слушаоцима 

(реалитy  схоw и друга такмичења с позивом на гласање, интерактивни  квизови,  

расправа о политичким и/или друштвеним темама и сл.) бит ће означене као 

такве током цјелокупног трајања. 

 

(3)   Архивски материјали ће се означити као такви током цјелокупног трајања, изузев 

у случајевима када се користе архивски материјали у сврху илустративних 

приказа. 

 

(4)  Репризе, снимке и архивски материјал у радијским програмима ће бити означени 

на почетку, након сваког рекламног блока, те на крају програма на одговарајући 

начин.  

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 18. 

(Означавање 

реприза, снимака 

и архивског 

материјала) 

да не да не 

 

Раширена је пракса пружалаца аудиовизуелних медијских услуга и медијских 

услуга радија да поједине програме (филмове, серије, интервјуе, колаж програме, 

и сл.) или преносе одређених догађаја (спортске догађаје и такмичења, фестивале, 

итд.) поновно емитују, односно репризирају у оквиру свог програма.  

 

Став (1) поставља обавезу означавања репризних програма и снимака спортских 

преноса током цјелокупног трајања. Како би гледаоци/слушаоци таквих програма 

имали правовремену информацију о томе да се не ради о програму/преносу 

уживо већ о репризи тог програма, потребно је такве програме означити као 

„реприза“ током цијелокупног трајања. Такођер је прихватљиво, имајући у виду 

да Кодексом није стриктно одређено, током цијелог трајања ставити ознаку „Р“ 

или сличну карактеристичну ознаку, а која ће публици недвосмислено ставити до 

знања да се ради о репризном програму.  

 

Принцип означавања оваквих програма нарочито је важан ако се ради о репризама 

програма који у себи садрже елементе интеракције с гледаоцима/слушаоцима 

(реалитy схоw, разна такмичења с позивом на гласање, интерактивни  квизови, 

расправе о политичким и/или друштвеним темама и сл. Став (2) засебно третира 

овакве програме, имајући у виду да уколико станица репризира програм попут 

нпр. интерактивног квиза у којем се путем позивања на одређене бројеве телефона 



 

гледаоцима нуде награде и сл., сама чињеница да програм није назначен као 

реприза погрешно наводи гледаоце/слушаоце у погледу природе таквог програма 

или код њих ствара погрешна или лажна очекивања. Осим тога, 

гледаоци/слушаоци који се одлуче да позову одређене бројеве телефона ради 

учешћа мислећи да се ради о програму уживо, самим тим  могу бити новчано 

оштећени, те је из тог разлога неопходно јасно назначити да се ради о репризном 

програму. 

 

Став (3) прописује обавезу означавања архивског материјала, осим у случајевима 

када се исти користе у сврху илустративног приказа. На примјер, уколико станица 

у оквиру информативног програма емитује прилог у којем се говори о закљчцима 

са сједнице владе, а при том као визуелну подлогу користи архивски снимак 

зграде владе, такву врсту архивског материјала није потребно означавати, имајући 

у виду да се ради о илустративном приказу. Исти случај је и са снимцима гужве у 

саобраћају, улица и паркова и слично. С друге стране, уколико се архивски 

материјал прије свега користи као извор информације који се презентира, нпр. 

ради успоредбе са пријашњим догађајима или чињеницама у оквиру 

информативних или документарних програма, програма о текућим догађајима и 

сл., тада се исти има означити као архивски материјал, како се на основу њега не 

би стекао погрешан дојам те извукли нетачни закључци. Ознака треба стајати на 

екрану током цијелог трајања приказивања архивског снимка.  

 

Поред означавања, пружаоци медијских услуга требају обратити пажњу и да се 

објављивањем архивских снимака не прекрше постулати професионалног и 

етичког новинарства, те не угрозе права других, на примјер кориштењем снимка 

препознатљивог догађаја да би се илустровао неки други догађај или слике 

појединца који није укључен у аферу о којој се говори. На примјер, уколико се у 

програму о текућем догађају повлачи паралела са ранијом политичком или 

привредном афером, те се при томе приказују стари снимци на којима су 

приказане и особе које нису укључене у тренутну аферу, веома је важно 

назначити да се ради о архивском материјалу како не би била нанесена штета 

дотичним особама.     

 

Обавеза означавања репризног програма, снимака и ахривског материјала једнако 

важи и за радијске програме. Став (4) прописује да, уколико се ради о репризним 

програмима, снимцима преноса или кориштењу архивског материјала, исти на 

одговарајући начин, на почетку, након сваког рекламног блока, те на крају 

програма морају бити означени. У смислу обезбјеђења правовременог 

обавјештења да се ради о репризи, снимку или архивском материјалу у радијском 

програму може се користити унапријед снимљено аудио упозорење или 

обавјештење спикера.      

 

 



 

ДИО ТРЕЋИ – ЗАШТИТА МАЛОЉЕТНИКА 

 
 

ЧЛАН 19.: САДРЖАЈИ ПРУЖАЛАЦА МЕДИЈСКИХ УСЛУГА НАМИЈЕЊЕНИ 

МАЛОЉЕТНИЦИМА 

 

(1)  Конзумација духана и духанских производа, алкохола и опојних дрога неће бити 

приказивани у садржајима првенствено намијењеним малољетницима, осим уколико се 

таквим садржајима не указује на њихову штетност.  

 

(2) Сви облици насиља или опасног понашања које би малољетници лако могли 

опонашати неће бити приказивани у садржајима првенствено намијењеним 

малољетницима, осим уколико се таквим садржајима не указује на њихову штетност. 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 19. 

(Садржаји 

пружалаца 

медијских услуга 

намијењени 

малољетницима) 

да да да да 

 

Конвенција Уједињених нација о правима дјетета гарантује право на информацију 

прикладну за дијете, истовремено истичући потребу за заштитом дјетета од 

информација и материјала штетних по његово добро, те дефинише информације и 

материјале од друштвеног и културног интереса за дијете. Постоје бројни 

документи који на тој основи дају препоруке о томе шта требају садржавати 

програми намијењени дјеци, те документи који дају препоруке о томе шта 

програми намијењени дјеци не требају садржавати. Овим чланом се постављају 

ограничења приказивања одређених садржаја у програмима који су намијењени 

малољетницима, као и најавама тих програма. Садржаји намијењени 

малољетницима су они који се обраћају малољетницима као циљној публици: 

дјечији филмови, образовне и забавне емисије, квизови и сл.  

 

Утицај садржаја пружалаца медијских услуга на физички, психички и морални 

развој малољетника је неупитан. Стога је веома битно да пружаоци медијских 

услуга буду свјесни одговорности у погледу пружања садржаја који су по природи 

наимјењени овој осјетљивој друштвеној категорији. Од саме концепције садржаја, 

за коју је одговоран искључиво пружаоц медијских услуга, зависи како ће исти 

бити схваћен од стране малољетника и какве евентуалне посљедице може оставити 

на њихов развој. Поред ових смјерница, пружаоци медијских услуга се позивају да 

потраже додатне информације о утјецају приказивања оваквих садржаја на дјецу и 

малољетнике различите старосне доби, у раније наведеним документима „Утјецај 

телевизијских садржаја на дјецу – Смјернице за класификацију телевизијских 

садржаја“, а који су доступни на wеб страници Агенције, www.rak.ba. Посебну 



 

пажњу потребно је обратити на садржаје у којима се приказује конзумирање духана 

и духанских производа, алкохола и наркотичких средстава, као и сви облици 

насиља и опасног понашања.      

 

Став (1) овог члана уређује приказивање конзумације духана и духанских 

производа, алкохола и опојних дрога у садржајима првенствено намијењеним 

малољетницима, при чему се наводи да је приказивање таквих садржаја дозвољено 

искључиво уколико се таквим садржајима указује на њихову штетност. Дакле, 

приказивање ове врсте садржаја дозвољено је искључиво у едукативне сврхе. 

Приликом доношења одлуке о приказивању таквих садржаја, пружаоци медијских 

услуга морају обратити пажњу на начин приказивања конзумације духана и 

духанских производа, алкохола и опојних дрога, те процијенити да ли је приказ 

такав да дјеци и малољетницима недвосмислено и на начин прикладан за њихову 

доб указује на њихову штетност или опасност.  

Приликом приказивања конзумације духана и духанских производа, алкохола и 

опојних дрога у осталим садржајима (тј. садржајима који нису првенствено 

намијењени малољетницима), потребно је посебно водити рачуна да се подузму 

одговарајуће мјере како би се малољетници заштитили од овакве врсте садржаја 

(види члан 25.). 

 

Став 2 уређује приказивање насиља или опасног понашања које би малољетници 

лако могли опонашати у садржајима првенствено намијењеним малољетницима. 

Познато је да насиље оставља посљедице не само на оне који га трпе или који се 

понашају насилно, већ и на оне који то насиље посматрају, јер могу постати 

неосјетљиви на насиље, те да се и сами нађу у ситуацији да га трпе или да насиљем 

рјешавају своје проблеме. Истраживања показују да су дјеца склона опонашању 

онога што виде у медијима, као и да су медији на трећем мјесту као извор 

попримања насилних образаца понашања, након породице и друштвеног окружења, 

што најбоље говори о томе колико је важно заштити малољетнике од насиља у 

медијском простору. Приликом доношења одлуке о приказивању таквих садржаја, 

пружаоци медијских услуга морају обратити пажњу на начин приказивања свих 

облика насиља или опасног понашања које би малољетници лако могли опонашати, 

те процијенити да ли је приказ такав да дјеци и малољетницима недвосмислено и 

на начин прикладан за њихову доб указује на њихову штетност или опасност.  

 

При томе је битно на гласити да се под свим врстама насиља подразумијева не само 

физичко, већ и други облици насиља као што су психичко, вербално, социјално и 

сексуално насиље. Физичко насиље подразумијева скуп различитих облика 

понашања којима се угрожава тијело или имовина одређене особе. Психичко 

насиље представља скуп насилних облика понашања, у оквиру којих особа која 

врши насиље не успоставља ни вербални ни физички контакт, већ врши сљедеће 

радње: уходи, упућују пријетеће погледе, позива на телефон и не комуницира, итд. 

Вербално насиље подразумијева насилне облике понашања у којима неко користи 

ријеч да би повриједио нечије осјећаје (ругање, исмијавање, псовање, итд.). 

Социјално насиље се дешава када се одређена особа или особе искључују из 

групних активности, оговарају и избјегава дружења с њима, те када се друге особе 



 

наговарају да се с том особом или с тим особама не друже. Сексуално насиље 

представља насилни чин када се особи, мимо њене воље, додирују интимни 

дијелови тијела, упућују ријечи са сексуалном конотацијом, показују слике нагих 

особа у неадекватним позама или када се особа тјера на сексуални однос.  

 

Све ове врсте насиља могу да буду приказиване на различите начине, промовисане 

као адекватни и пожељни облици понашања или оспораване и кажњаване као 

неадекватни облици понашања. Излагање дјеце сценама насиља за њих може да 

представља врсту психичког насиља, јер иако се не врши атак на њихова тијела 

директно, не вријеђа их се, нити понижава, ставља их се у ситуацију са којом сами 

треба да се изборе, а за то немају капацитета.  

 

Поред сцена различитих врсти насиља, потребно је обратити пажњу и на приказе 

других опасних понашања, нпр. пењање на неосигуране објекте, кретање 

трамвајским или жељезничким шинама, улазак у непознате просторије, разговор са 

непознатим људима, кориштење оружја, ножева, шибица, упаљача, бензина, 

лијекова и електричних уређаја у домаћинству и сл. 

 

Поред ове одредбе, члан 8. Кодекса прописује и опште обавезе у погледу 

приказивања сцена насиља и других штетних понашања, а које се односе на све 

садржаје (и не само оне који су првенствено намијењени малољетницима). Надаље, 

приликом приказивања сцена насиља и других опасних понашања у осталим 

садржајима, потребно је посебно водити рачуна да се подузму одговарајуће мјере 

како би се малољетници заштитили од овакве врсте садржаја (види члан 25). 
 

ЧЛАН 20.: УЧЕШЋЕ МАЛОЉЕТНИКА У САДРЖАЈИМА ПРУЖАЛАЦА 

МЕДИЈСКИХ УСЛУГА  

 

(1) Забрањена је свака злоупотреба малољетника у садржајима пружалаца медијских 

услуга. 

 

(2) Било какво учешће малољетника у садржајима условљено је давањем претходне 

сагласности родитеља, старатеља или других лица законски одговорних за 

малољетника. Ова одредба се не односи на случајеве када малољетници 

представљају искључиво публику која не учествује директно у програмском 

садржају, на снимљене материјале који служе за илустрацију, а при томе не 

угрожавају достојанство малољетника, као што су нпр. колективни снимци 

почетка школске године, снимици малољетника као случајних пролазника и сл. 

 

(3) Награде које се додјељују малољетницима морају одговарати њиховом узрасту. 

 

(4) Директно учешће малољетника у садржајима ни на који начин им неће 

проузроковати узнемиреност или страх, нити ће им нарушити физички, психички 

и емотивни развој и достојанство, независно од тога да ли је сам малољетник, или 

његов родитељ или старатељ или друго законски одговорно лице, дало сагласност. 

 



 

(5)  Пружалац медијске услуге неће од малољетника тражити мишљење везано за 

приватна породична питања, нити о темама које могу бити ван домена њиховог 

расуђивања. 

 

(6) Забрањено је кориштење малољетника у политичке сврхе. 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 20. (Учешће 

малољетника у 

садржајима 

пружалаца 

медијских услуга) 

да да да да 

 

Приликом учешћа малољетника у садржајима, пружаоци медијских услуга дужни 

су приступити са нарочитом пажњом и водити рачуна о заштити интереса, 

физичке, психичке и емотивне добробити и достојанства малољетника.  

 

Став (1) овог члана изричито забрањује сваку злоупотребу малољетника у 

садржајима пружалаца медијских услуга. Због посебне осјетљивости ове категорије 

становништва, потребно је избјегавати све што би могло наудити њиховим 

интересима. Заштита интереса малољетника је принцип који има предност над 

свим другим, па чак и ако постоји пристанак за учешће како од стране самог 

малољетника, тако и одговорних лица. Наиме, способност малољетника да 

процијене и схвате дугорочне ефекте појављивања у медијима (у одређеним 

контекстима) изразито варира у зависности од доби, степена зрелости и појеначних 

околности, те је стога потребно да пружаоци медијских услуга у сваком 

појединачном случају процијене оправданост те могуће посљедице њиховог 

појављивања у медијима, узимајући у обзир програмски формат, начин 

учествовања у садржају, доб, зрелост, личне околности малољетника и слично.    
 

Агенција је у својој пракси имала случај у којем је станица емитовала музички спот 

који је конципиран на начин да се пјевачица  појављује у улози учитељице која 

држи наставу у основној школи, док су остали учесници у споту млађи 

малољетници. Након што класичном методом ученике не успије заинтересовати за 

градиво, “учитељица” настоји да их оскудно обучена, плесом са  наглашеном 

еротизацијом покрета, скидањем одјеће и поткупљивањем бомбонама покуша да 

заинтересује за градиво. Не упуштајући се у умјетнички израз предметног музичког 

спота, Агенција је закључила да се садржај спота, у коме учитељица скидањем 

одјеће и еротизацијом плесних покрета настоји привући пажњу ученика, доводи у 

питање добробит и достојанство дјеце и малољетника. Практицирање слободе 

умјетничког изражавања, подразумијева поштивање специфичног односа са 

друштвеном заједницом у смислу не само служења истој, већ и одговорности коју 

треба исказати кроз поштивање основних принципа професионалног понашања. 
 



 

Став (2) овог члана прописује обавезу прибављања претходне сагласности 

родитеља, старатеља или других лица законски одговорних за малољетника у 

случају директног учешћа малољетника у програмским садржајима. У случају 

продукције програмских садржаја у којима се директно појављују малољетници, 

као што су на примјер интервјуи са малољетницима, објављивање снимака или 

фотографија малољетника, учешће малољетника у емисијама намијењеним 

малољетницима, музичким спотовима или рекламама, нужно је претходно 

информисати родитеље, старатеље или друга лица законски одговорна за 

малољетнике о њиховом учешћу у предметном програмском садржају и прибавити 

њихову сагласност. Ова одредба се не односи на случајеве када малољетници 

представљају искључиво публику која не учествује директно у програмског 

садржају, на снимљене материјале који служе за илустрацију и, при том, не 

угрожавају достојанство дјеце и омладине, као што су нпр. колективни снимци 

почетка школске године, снимци дјечије игре на јавним површинама, снимци 

малољетника као случајних пролазника и сл.  

 

Став (3) овог члана прописује да награде које се додјељују малољетницима у 

оквиру програмских садржаја морају одговарати њиховом узрасту. Наиме, због 

посебне осјетљивости и подложности дјеце и малољетника садржају са телевизије, 

непотпуном разумијевању саме природе садржаја у којима се нуде награде, 

немогућности разликовања између праве стварности и медијске конструкције 

стварности, те недостатку критичке дистанце када су у питању информације које 

им се нуде у вези са одређеним производом, потребно је осигурати да награде које 

им се нуде заиста и одговарају њиховом узрасту. 

 

Став (4) овог члана има за циљ да осигура да директно учешће малољетника у 

садржајима ни на који начин њима не проузрокује узнемиреност или страх, нити 

им нарушити физичку, психичку и емотивну добробит и достојанство, независно 

од тога да ли је сам малољетник, или његов родитељ или старатељ, дао сагласност. 

Прибављена сагласност малољетника или његовог родитеља или старатеља за 

учешће малољетника у неком медијском садржају, пружаоца медијских услуга не 

лишава обавезе да заштити физички, психички и емотивни развој и достојанство 

малољетника. 

 

Посебну пажњу треба посветити заштити добробити и достојанства малољетника 

приликом извјештавања о малољетницима који су социјално угрожени. Пружаоци 

медијских услуга некада у намјери да прикажу проблеме у друштву и помогну 

одређеној скупини или појединцу малољетнику, објављивањем идентитета и 

појединости из приватног живота малољетника, нарушавају њихову добробит и 

достојанство. Стога је важно посветити одговарајућу пажњу заштити малољетника 

и наћи одговарајући баланс приликом таквог извјештавања. Неке од пракси које 

пружаоци могу примијенити укључују детаљну провјеру околности у којима 

малољетници живе, нпр. њихово породично и социјално стање, а у посебно 

осјетљивим случајевима пожељно је прибавити и мишљење психолога или 

социјалног радника.    

 



 

У случају емисија у којима се бирају таленти битно је посебну пажњу посветити 

њиховој заштити како им се ни на који начин не би нарушила физичка, психичка и 

емотивна добробит и достојанство. Такве емисије су најчешће конципиране као 

забавне емисије чији основни циљ није избор најквалитетнијег талента по 

искључиво професионалним критеријима, већ забава публике у складу са задатим 

форматом и најчешће уз учешће публике путем гласања и сл. Чланови жирија често 

имају унапријед дефинисане улоге или стил критиковања. Директно или 

индиректно (нпр. путем порука публике) исмијавање, вријеђање или понижавања 

малољетника може оставити дубоке посљедице на развој њихове личности и ни у 

ком случају не може бити оправдано.  

 

Такођер, сам процес продукције аудиовизуелног и радијског програма може бити 

напоран и стресан. Зато је важно да продукцијско особље у потпуности буде 

свјесно утицаја који ток процеса продукције може имати на физичку и 

емоционалну добробит малољетника, те да осигура најбоље могуће услове за 

малољетнике, на примјер: појасне им ток продукције програма, питања која ће им 

постављати, нагласе чињеницу да могу одбити да одговоре на неко питање уколико 

се не осјећају пријатно, не врше притисак на њих, омогуће им довољно времена, 

омогуће присуство особе од повјерења и сл.   

 

Ставом (5) овог члана забрањује се пружаоцима медијских услуга да од 

малољетника траже мишљење везано за приватна породична питања или мишљење 

о темама које могу бити ван домена њиховог расуђивања (нпр. питања о 

политичкој ситуацији, вјери, националној припадности, животним проблемима и 

сл.). Пружаоци медијских услуга не смију ни на који начин злоупотребљавати 

емоционалну и когнитивну незрелост малољетника. Приликом кориштења 

малољетних лица као извора информација, пружаоци медијских услуга требају 

узети у обзир старост и емотивну зрелост дјетета, природу догађаја о којем се са 

дјететом разговара, те у којој мјери су информације добијене од дјетета и његово 

знање кључни за причу. 

 

Став (6) изричито забрањује кориштење малољетника у политичке сврхе. Посебну 

пажњу пружаоци медијских услуга требају показати у случајевима када се 

политичари појављују с малољетницима у програмским садржајима. Агенција је 

забиљежила примјере злоупотребе малољетника у току предизборне кампање на 

начин да се у прилозима о малољетницима објављују и информације о 

политичарима који су им помогли или који их подржавају, а што се може сматрати 

злоупотребом малољетника за властиту политичку промоцију.  

 
ЧЛАН 21.:ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О КРИВИЧНИМ ДЈЕЛИМА/ПОСТУПЦИМА У КОЈЕ 

СУ УМИЈЕШАНИ МАЛОЉЕТНИЦИ 

 

(1)  Не смију се објављивати име и други подаци који откривају идентитет 

малољетника умијешаних у кривичне поступке, у свим фазама поступка. У случајевима у 

којима су примјењиве законске забране или ограничења откривања идентитета 

малољетника, пружаоци медијских услуга ће нарочито обратити пажњу да не објављују 

информације које би могле открити или упутити на траг који би могао довести до 



 

идентификације малољетника који би могли бити укључени као жртве, свједоци, 

осумњичени или на други начин умијешани у истрагу или судски поступак у вези с 

кривичним дјелом. Такођер, посебна пажња ће се обратити при објављивању информација 

које би, у комбинацији с информацијама објављеним другдје, могле довести до откривања 

идентитета малољетника. 

 

(2) Неће се објављивати информације о току кривичног поступка према малољетнику, 

о одлуци донесеној у том поступку, нити ће се вршити аудио или видео снимање тока тог 

поступка. 

 

(3)  Правоснажна судска одлука у поступку против малољетника или млађег 

пунољетника може се објавити, али без навођења његових личних података или података 

на основу којих се може утврдити њихов идентитет. Напријед наведено примијенит ће 

се и уколико се ради о кривичним дјелима учињеним на штету малољетника, као и у 

случајевима када су малољетници свједоци. 

  

(4)  При објављивању информација у вези с кривичним дјелима/поступцима, пружалац 

медијске услуге ће обратити посебну пажњу на рањиви положај малољетног лица које је 

укључено у случај као жртва или свједок. Ово се нарочито односи на објављивање имена, 

адресе становања, фотографије или видео записа дотичног лица, школе коју похађа или 

радног мјеста.  

 

(5)  Посебна пажња ће се посветити заштити идентитета малољетника на било 

који начин умијешаних у сексуално насиље. У свим таквим случајевима, информације о 

идентитету се могу објављивати само по претходно прибављеном званичном одобрењу 

надлежног органа. 

 

  
Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ 

услуге (ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 21. 

(Извјештавање о 

кривичним 

дјелима/поступцима 

у  које су 

умијешани 

малољетници) 

да да да да 

 

Приликом извјештавања о кривичним дјелима и поступцима у које су умијешани 

малољетници у било којем својству, највећи приоритет је заштита права и интереса 

малољетника, па је потребно посветити највећу могућу пажњу заштити 

малољетника и упознати се са одговарајућим законским одредбама. 

 

Став (1) овог члана забрањује објављивање имена и других података који 

откривају идентитет малољетника умијешаних у кривичне поступке, у свим фазама 

поступка. Сврха ове одредбе је да заштити идентитет малољетних лица укључених 

у кривично дјело/поступак у својству починиоца, жртве, свједока или у неком 

другом својству. Пружаоци медијских услуга морају водити рачуна о достојанству 



 

малољетника и њиховим шансама за рехабилитацију, која ће бити отежана уколико 

малољетници остану јавно обиљежени неким кривичним дјелом или поступком. У 

случајевима у којима су примјењиве законске забране или ограничења откривања 

идентитета малољетника, пружаоци медијских услуга ће нарочито обратити пажњу 

да не објављују информације које би могле открити или упутити на траг који би 

могао довести до идентификације малољетника који би могли бити укључени као 

жртве, свједоци, осумњичени или на други начин умијешани у истрагу или судски 

поступак у вези с кривичним дјелом. Такођер, посебна пажња ће се обратити при 

објављивању информација које би, у комбинацији с информацијама објављеним 

другдје, могле довести до откривања идентитета малољетника. Пружаоци 

медијских услуга морају посветити дужну пажњу при објављивању оваквих 

информација у циљу заштите потенцијално рањивог положаја малољетне особе 

која је укључена у случај, без обзира на извор информација којима располажу. 

Дакле, овај став забрањује објаву података који могу довести до идентификације 

малољетника, као што су нпр. насеље у којем станују, школа коју похађају, имена 

родитеља или сродника, комшија и сл. Пружаоци медијских услуга су у сваком 

случају дужне осигурати заштиту идентитета маољетника, те не смију објављивати 

ни оне информације о њима, које би уз већ другдје објављење информације, могле 

довести до идентификације малољетника. 

 

Став (2) овог члана забрањује објаву информација о току кривичног поступка 

према малољетнику, о одлуци донесеној у том поступку, те аудио или видео 

снимање тока тог поступка. Сврха овог става је да се заштити малољетнике 

укључене у кривични поступак, те да се обезбиједи неометан рад истражних и 

судских органа. Овај став се не односи на објављивање правоснажне судске одлуке 

које је поближе одређено наредним ставом. 

 

Став (3) прописује начин на који се објављује правоснажна судска одлука у 

поступцима против малољетника или млађег пунољетника (Кодексом су млађи 

пунољетници дефинисани као лица између 18. и 21. године старости.) Када судска 

одлука у поступку против малољетника или млађег пунољетника постане 

правоснажна, она се може објавити, али без навођења личних података или других 

података на основу којих се може утврдити идентитет малољетника против којих је 

вођен поступак. Исто се примјењује и у случајевима када се ради о кривичним 

дјелима учињеним на штету малољетника, као и у случајевима када су 

малољетници свједоци. Под личним подацима подразумијевају се име и презиме, 

датум рођења, адреса становања, фотографије, те аудио или видео записи који 

откривају идентитет малољетника. Под подацима на основу којих се може 

утврдити идентитет подразумијевају се између осталог лични подаци родитеља, 

других сродника или комшија, насеље у којем станују, школа коју похађају или 

други подаци на основу којих се могу идентификовати. Дакле, дозвољено је 

искључиво навођење иницијала, године рођења и опћих података као што су град 

односно мјесто становања.  
  

Став (4) осигурава заштиту малољетника које је укључено у случај као жртва или 

свједок.  При објављивању информација у вези с кривичним дјелима/поступцима, 



 

пружаоци медијских услуга су дужни обратити посебну пажњу на рањиви положај 

малољетног лица које је укључено у случај као жртва или свједок, на начин да се 

осигура заштита његовог идентитета. Ово се нарочито односи на објављивање 

имена, адресе становања, фотографије или видео записа дотичног лица, школе коју 

похађа или радног мјеста. Објављивање идентитета малољетних свједока је 

изричито забрањено. Такво објављивање идентитета може нарушити добробит 

малољетника, те угрозити његову сигурност, али и одвратити друге потенцијалне 

свједоке од свједочења због мањка сигурности.  

 

Став (5) се одоноси на заштиту идентитета малољетника који су на било који 

начин умијешани у сексуално насиље. Сексуално насиље је посбено тешка врста 

насиља које оставља тешке и дуготрајне посљедице на жртве. Објављивање 

идентитета жртава сексуалног насиља недопустиво је не само стога што може 

додатно да трауматизује жртве, него и због тога што такав публицитет може 

одвратити друге од пријављивања сличних напада. Због тога пружаоци медијских 

услуга морају посветити посебну пажњу заштити идентитета малољетника на било 

који начин умијешаних у сексуално насиље. У свим таквим случајевима, 

информације о идентитету се могу објављивати само по претходно прибављеном 

званичном одобрењу надлежног органа. 

 

Агенција је у својој пракси забиљежила случај у којем је станица извјештавала о 

случају сексуалног злостављања малољетне дјевојчице из околине Братунца. У 

склопу информације о полицијској акцији објављени су иницијали малољенице, 

дио изјаве коју је малољетница дала у полицијској станици, те је наведено да се 

ради о „малољетној Ромкињи из села Раковац крај Братунца“. Извјештавање о 

догађајима и кривичним дјелима у које су укључени малољетници, јесте 

комплексно питање које се намеће станицама у потреби да се, са једне стране 

јавности пруже одговарајуће информације, а са друге стране да се на одговарајући 

начин заштити идентитет малољетника који су укључени у догађаје о којима се 

извјештава. Дилема станица о томе на који начин извјештавати о оваквим и 

сличним догађајима је посебно изражена у случајевима када велики број 

информација пристижу од надлежних органа па и изјавама сродника малољетника. 

Станице морају посветити дужну пажњу при објављивању оваквих информација у 

циљу заштите потенцијално рањивог положаја малољетне особе која је укључена у 

случај, без обзира на извор информација којима располажу. Чињеница је да се у 

предметном програму не спомиње пуно име и презиме малољетне особе, али су 

поред иницијала емитоване и информације да се ради о малољетној Ромкињи из 

села Раковац код Братунца, те дио изјаве коју је малољетница дала у полицијској 

станици које су на индиректан начин упућивале на њен идентитет што је додатно 

могло наштетити њеном положају, с обзиром на чињеницу да је у питању мала 

средина чијим становницима није тешко препознати о коме је ријеч. Агенције је 

водила случајеве и против још двије станице које су, извјештавајући о овом 

поступку, објавили изјаву дјевојчицине тетке, која је била потписана пуним именом 

и презименом, те име и презиме баке дјевојчице. 

 

 



 

ЧЛАН 22.: ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ МАЛОЉЕТНИКА И КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈА 

 

(1)  Пружалац медијске услуге ће осигурати заштиту малољетника од потенцијално 

непримјерених и штетних садржаја. 

 

(2) Пружалац медијске услуге је одговоран за категоризацију свих садржаја које 

пружа. 

 

(3) Пружалац медијске услуге, при категоризацији садржаја, треба обратити пажњу 

на могуће етичке и друге друштвене посљедице приказивања тих садржаја, при чему 

посебно требају узети у обзир сљедеће: 

 

а) да ли су насиље, посљедице насиља или понашање које се може лако имитирати и 

које може бити штетно за здравље и сигурност људи позитивно вредновани, односно 

приказани као друштвено прихватљиви или сугерисани као начин рјешавања 

конфликата/проблема; 

б) да ли су малољетници приказани као објекти/жртве насиља; 

ц) степен реалистичности приказа сцена насиља, посљедица насиља или понашања 

које се може лако имитирати и које може бити штетно за здравље и сигурност људи; 

д) учесталост, сликовитост и детаљан приказ сцена насиља, сексуалних 

активности, непримјереног језика, сугестивних облика понашања које се може лако 

имитирати и које може бити штетно за здравље и сигурност људи; 

е) да ли се ради о приказу понашања увредљивог за људско достојанство; 

ф) учесталост и интензитет и трајање крупних кадрова и/или детаљних вербалних, 

графичких и/или текстуалних описа бруталности и вулгарности; 

г) пратеће естетске ефекте (музика, маске, шминка, итд.) који могу дјеловати 

узнемиравајуће или стварати страх код публике; 

х) контекст и/или програмски жанр у којем се садржаји приказују. 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 22. (Обавеза 

заштите 

малољетника и 

категоризације 

садржаја) 

да да да да 

 

Заштиту малољетника од потенцијално непримјерених и штетних садржаја од 

стране пружаоца медијских услуга се у пракси треба обезбиједити путем прегледа 

садржаја прије њиховог емитовања, категоризацијом, те означавањем и временским 

ограничењима емитовања у складу са одредбама овог члана, примјеном мјера 

техничке заштите у случају када је то потребно, као и емитовањем упозорења прије 

емитовања узнемирујућих садржаја у информативним и другим програмима.  

 

У складу са одредбама ЕУ Директиве о аудиовизуелним медијским услугама, 

Кодекс дијели садржаје који могу имати утицај на физички, психички или морални 

развој малољетника у двије категорије. Прву категорију представљају садржаји 



 

који би могли озбиљно нарушити физички, психички или морални развој 

малољетника и чије је емитовање ЗАБРАЊЕНО. Другу категорију садржаја чине 

они садржаји који представљају мањи ниво опасности за нарушавање добробити 

малољетника, односно они садржаји за које је вјероватно да би могли угрозити 

физички, психички или морални развој малољетника, те чије емитовање није 

забрањено, али је подложно ограничењима.   
 

Искључиву одговорност за класификацију садржаја имају пружаоци медијских 

услуга. С обзиром да у Босни и Херцеговини не постоји нити једно струковно 

тијело које даје стручне препоруке за класификацију или класифицира садржаје у 

погледу њихове подобности за малољетнике, пружаоци медијских услуга су дужни 

прије емитовања сами погледати све садржаје и класифицирати их на одговарајући 

начин у складу са одредбама Кодекса, а посебно одредбама члана 25. Кодекса. 

Обавеза прегледа и одређивања категорије и одговарајућег термина емитовања 

односи се на све врсте садржаја, а не само на играни/филмски/серијски програм, 

већ обухвата и спотове за оглашавање, музичке спотове и све друге садржаје. При 

томе је потребно узети у обзир све елементе садржаја као што су слика, тон, текст 

исписан у кролу итд. Кад је ријеч о серијском програму, пружаоци медијских 

услуга су дужни погледати односно у случају радија преслушати сваку епизоду 

понаособ, те извршити класификацију и означавање сваке од епизода, у зависности 

од природе садржаја емитованог у склопу дате епизоде. У случају када пружаоци 

медијских услуга емитују садржаје које су купили или набавили и који су од стране 

продуцента или неке институције која врши категоризацију садржаја у 

иностранству или од стране продавца категорисани односно изначени добном 

ознаком, пружаоци су такођер дужни прегледати односно преслушати предметни 

садржај и одредити категорију у коју спада у складу са одредбама овог члана. 

Запосленици пружатеља медијских услуга задужени за класификацију садржаја 

требају да посједују одређено знање о начину на који малољетници перципирају 

телевизијске садржаје и који могући утицај то може имати на њихов развој. Како 

би помогла пружаоцима медијских услуга да продубе своје знање у тој области, 

Агенција је иницирала израду два документа од стране стручњака психолошке 

струке, а која се баве утицајем телевизије на дјецу и малољетнике, и то стручни 

елаборат на тему „Утјецај телевизије на дјецу и малољетнике” те „Смјернице за 

класификацију телевизијских садржаја“. Наведени документи читатељима нуде 

дубљи увид у начин на који малољетници доживљавају телевизијске садржај у 

различитим фазама развоја дјетета и младе особе, те који утицај могу имати на 

њихов развој, и доступни су на wеб страници Агенције, www.rak.ba. 

 

Став (3) овог члана налаже пружаоцима медијских услуга да при категоризацији 

садржаја на начин предвиђен чланом 25. обрате пажњу на могуће етичке и друге 

друштвене посљедице приказивања тих садржаја. Медији, а посебно телевизија 

играју значајну улогу у образовању и развоју малољетника и развоју њихове 

перцепције о томе шта је прихватљиво у друштву. Разумијевање садржаја у великој 

мјери овиси од старости, спола, социјалног контекста и претходних искустава 

публике. Узимајући у обзир чињеницу да малољетници још увијек нису у 

потпуности формиране личности, посебну пажњу треба посветити начину 



 

презентовања садржаја за које је потребна одређена зрелост за њихово исправно 

разумијевање и вредновање, као што су садржаји у којима се приказује 

дискриминација по основу вјерске, националне и расне припадности, спола и 

сексуалне оријентације, тјелесних обиљежја и сл., промјена физичког изгледа уз 

помоћ естетске хирургије с циљем постизања одређеног идеала љепоте, 

промискуитет, проституција, сексуално насиље, политички или свјетоназорни 

екстремизам. Уважавајући слободу појединца да формира властити став према 

одређеним питањима уз поштивање свих загарантованих људских права других, 

пружаоци медијских услуга приликом одређивања термина емитовања одређених 

садржаја морају узети у обзир потребну зрелост публике за разумијевање 

одређеног начина презентације наведених садржаја. Посебну пажњу на могуће 

етичке и друге друштвене посљедице приказивања садржаја пружаоци медијских 

услуга требају посветити садржајима у којима се нуди могућност интеракције са 

публиком, као што су нпр. емисије у којима публика путем гласања одређује даљни 

ток емисије и сл. 

 

Одлуку о термину приказивања или одговарајућој класификацији садржаја за које 

је вјероватно да би могли угрозити физички, психички или морални развој 

малољетника, пружаоци медијских услуга доносе на основу присуства сљедећих 

елемената: насиља и посљедица насиља, опасног и штетног понашања, злоупотребе 

алкохола и опојних дрога, застрашујућих садржаја, непримјереног и вулгарног 

језика, нагости и сексуалности.  

 

Надаље, потребно је обратити пажњу на контекст у којем се ови елементи 

појављују, као и на програмски жанр и циљану публику, нпр. да ли се ради о 

едукативном, историјском или комичном контексту, критичкој обради штетног 

понашања или указивању на опасност или штетност одређеног понашања.    

 

У складу са препорукама психолога датим у „Смјерницама за класификацију 

телевизијских садржаја“1, приликом класификације, а разматрајући сваки од 

наведених елемената, посебно је потребно узети у обзир сљедеће: 

 

 а) да ли су насиље, посљедице насиља или понашање које се може лако 

имитирати и које може бити штетно за здравље и сигурност људи позитивно 

вредновани, односно приказани као друштвено прихватљиви или сугерисани као 

начин рјешавања конфликата/проблема; 

 

Важно је да се води рачуна о томе ко су лица која су насилна, јер код фигура, које 

су нарочито атрактивне за гледаоце, насилно понашање може да се доживљава као 

легитимно. Носиоци симпатија могу да рекламирају примјену различитих облика 

насиља без разлога који могу да се опонашају или да се одбране као успјешно 

понашање и понашање које је остало без посљедица и које се спознаје као 

 
1 Zečević, Ivana: Utjecaj televizijskih sadržaja na djecu - Smjernice za klasifikaciju televizijskih 

sadržaja. Sarajevo,  2010. <www.rak.ba> 
 

http://www.rak.ba/


 

правилно, узорно и вриједно опонашања. Уколико постоје одређени ризични 

фактори, насилно понашање може да се прихвати као модел за властити репертоар 

понашања и радњи. Позитиван лик у филмовима никада не бива кажњен због свог 

насилног понашања, већ, напротив, награђен, што у дјететовим очима представља 

изванредан модел за опонашање, поготово за дјецу која на одређеном степену 

развоја још увијек немају способност узрочно-посљедичног мишљења, апстрактног 

мишљења. Они нису у стању да радњу с филма пребаце у реалан контекст, 

контекст у којем живе и у којем они нису ти ликови из филмова, који су заштићени 

и којима је све дозвољено. Носиоци симпатија с високим идентификацијским 

потенцијалом, над којима је вршено насиље, добијају, напротив, емоционално 

саучешће посматрача. Често се, као реакције, посматрају сажаљење и страх. 

Носиоци антипатије који користе насиље могу, насупрот томе, да очекују 

дистанцирајуће реакције, а да као они који трпе насиље не буду окарактерисани као 

жртве, већ као они који то насиље заслужују. Насиље које се догађа носиоцима 

антипатије често се може посматрати у контексту недиференцираних стратегија 

рјешавања проблема (нпр. самоправда). При томе, уопће не долази у питање 

праведност дјеловања доброг противника који се залаже за праведну ствар и који је 

позитивно окарактерисан. Посебну пажњу такођер потребно је посветити 

садржајима у којима се појављује самоубиство.  

 

б) да ли су малољетници приказани као објекти/жртве насиља; 

 

Када је ријеч о идентификацији дјетета са жртвом насиља, нарочито су тешке сцене 

у којима су дјеца жртве насиља и сцене у којима се насиље одиграло у кући или 

болници, мјестима која за дијете представљају сигурна мјеста, мјеста гдје су они 

заштићени. Сцене насиља могу да буду узнемирујуће за дјецу уколико су у њима 

жртве дјеца њиховог узраста, или имају било шта слично с дјететом које то насиље 

гледа. Зато је неопходно да се приликом конструисања информативне емисије 

обрати пажња на садржаје који информишу о природним катастрофама, ратовима, 

несрећама, те различитим врстама насиља које су се десила у окружењу, а с којим 

дијете-гледалац може да се поистовијети. 

 

ц) степен реалистичности приказа сцена насиља, посљедица насиља или 

понашања које се може лако имитирати и које може бити штетно за здравље и 

сигурност људи; 

 

Говорећи о степену реалистичности приказа сцена насиља и посљедица насиља 

мисли се на повреде, бол, патњу итд., нарочито онда када су приказане у реалном и 

блиском контексту, нпр. у прилозима вијести или реалитy емисијама. Овакве сцене 

насиља су веома тешке за посматрање јер су блиске гледаоцима и код њих могу да 

изазову појаву различитих асоцијација (било да су и они сами били жртве насиља у 

сличним ситуацијама, или да је неко њима близак имао такво искуство, било да је 

средина у којој се насиље дешава на телевизији, средина у којој они живе или њој 

слична). Приказивање посљедица насиља на реалистичан начин, директним 

снимањем жртава и околине у којој се насиље десило (уколико је и околина 

разорена), доводи гледаоца у положај да замишља како је текло насиље, као и да се 



 

поистовјећује са жртвама. Ово је нарочито проблематично за гледаоце који живе на 

том подручју. С друге стране, реалистички обликоване сцене насиља у којима се не 

приказују посљедице насиља (нпр. акцијски филмови) могу да имају дјеловање које 

је у погледу насиља безазлено. То се нарочито тиче још недовољно одраслих 

гледалаца који немају неопходна знања о појединим жанровима. Нереалистички 

обликоване сцене насиља у којима се не приказују посљедице насиља (нпр. 

слапстицк комедије, односно ситуацијске комедије као што су комедије са 

Чарлијем Чаплином, Пинк Пантер серијал или Ејс Вентура), по правилу садрже 

низак потенцијал угрожавања. 

 

Садржаји у којима се приказује конзумирање алкохола и наркотичких средстава су 

посебно штетни за дјецу која се налазе у периоду адолесценције, периоду у којем је 

развој буран, како психички, тако и биолошки и сазнајни. Развојне кризе, кроз које 

пролазе адолесценти, на одређени начин компликују живот, те доводе до 

усложњавања односа с околином, нарочито родитељима и другим одраслим 

ауторитетима. Млади често осјећају да нису схваћени и прихваћени, те услијед 

непостојања адекватних образаца понашања као и механизама одбране, могу да 

подстакнути садржајима с телевизије који нуде наркотике или алкохол као рјешење 

свих проблема поклекну притиску и опробају се на том пољу.  

 

Конзумирање алкохола и наркотичких средстава у данашње вријеме више није 

ријеткост, а старосна доб конзумената се из године у годину смањује. Сматра се да 

се овим опијатима не могу одупријети особе које су несигурне и које код себе не 

налазе адекватне механизме одбране како би се суочили с проблемом, већ се 

препуштају опијатима различите врсте како би свој проблем, барем на кратко, 

потиснули из сјећања. Приказивање начина кориштења наркотичких средстава, те 

посљедица, али у оном позитивном контексту (нпр. довољна је само једна таблета и 

све се заборавља), само је један од начина промоције злоупотребе ових средстава. 

Гледање оваквих садржаја нарочито је штетно за дјецу млађу од 12 година, јер још 

увијек нису у стању да разлуче узрок и посљедицу, те шта је реално а шта није, а 

при томе веома вјерују подацима с телевизије. Овакав однос телевизије према 

наркотичким средствима штетан је и за адолесценте јер им нуди једно од могућих 

начина рјешавања проблема. У периодима адолесцентске кризе, када се млади 

налазе у безизлазној ситуацији јер имају осјећај да их нико не разумије, бијег од 

стварности представља једно од идеалних рјешења за њих. Овај бијег од 

стварности им омогућују наркотичка средства која се данас могу набавити на 

сваком кораку. 

   

д) учесталост, сликовитост и детаљан приказ сцена насиља, сексуалних 

активности, непримјереног језика, сугестивних облика понашања које се може лако 

имитирати и које може бити штетно за здравље и сигурност људи, те понашања 

увредљивог за људско достојанство; 

 

Овакав вид приказивања насиља представља добар модел за понављање. Радња, 

која се детаљно опише или визуелно представи, може се утолико лакше опонашати 

уколико је логички структурисана, као и ако је кохерентно и хронолошки 



 

испричана. Она се теже може опонашати ако је комплексна или нелогична и ако 

садржи различите временске нивое. То значи да, уколико се насилна радња 

прикаже реалистичније и хронолошки, представља директну понуду за опонашање. 

Овај начин представљања насиља је проблематичан за младе који се налазе у 

периоду ране и средње адолесценције, јер им даје могуће моделе за понашање или 

рјешавање проблема. Млади који одрастају на просторима БиХ су посебно 

сензитивисани на насиље. Зато је овој популацији неопходно давати што је мање 

могуће приједлога за насилно понашање.  

 

Сцене насиља у којима се употребљава оружје, као и сцене у којима се детаљно 

приказује начин кориштења различитих врста оружја, посебно су осјетљиве за 

дјецу која одрастају на подручју БиХ, земље у којој данас свака четврта породица 

има оружје у кући. Дјеца млађа од 12 година су врло радознала и оваквим 

садржајима могу да буду подстакнута да у игри искористе оружје, не како би 

некога убили, већ како би се забавили, али се таква забава може завршити фатално. 

За старије од 12 година овакви садржаји могу да буду подстицајни за размишљање 

о неким другачијим начинима насилног понашања с особама према којима осјећају 

анимозитет. 

 

Одређени број аудиовизуелних садржаја садржи сцене у којима се, на директан или 

индиректан начин, приказује сексуални однос двије или више особа, а који не спада 

у домен порнографије. Овакви садржаји могу да буду потенцијално штетни за дјецу 

као гледаоце, који немају сексуалног искуства, јер код њих могу да изазову 

маштање и фантазирање које нема везе с реалношћу. Исто тако могу да буду и 

подстицајни, нарочито у периоду адолесценције када се код младих јавља појачана 

потреба за сексуалним искуством, да садржаје које су гледали на телевизији 

копирају у стварном животу. Рана сексуална активност, као један од облика 

ризичног понашања, уз непромишљено излагање ризику настанка нежељене 

трудноће, може да резултује поремећајем репродуктивног здравља с далекосежним 

посљедицама на здравље и репродуктивни потенцијал индивидуе.  

 

е) учесталост и трајање крупних кадрова и/или детаљних вербалних, 

графичких и/или текстуалних описа бруталности и вулгарности; 

 

Кадрови који сцене насиља приказују у крупном плану, кадрови који дају детаљан 

приказ и кадрови из близине, у којима постоје чести резови су кадрови који чине да 

се сцена насиља, или његових посљедица, види детаљније, да буде извучена из 

контекста, да буде доминантна, што дјелује узнемиравајуће по гледаоца, нарочито 

дијете. Угао из којег камера снима и шутови, утјечу на доживљај насиља код дјеце. 

Уколико су жртве насиља дјеца, рањиве групе или невини, и уколико се жели 

патња приказати што вјеродостојније постављањем камере близу жртве, снимке су 

веома узнемирујуће за дјецу. На овај начин се детаљно виде црте лица, патња коју 

жртва осјећа и овај приказ преплављује екран, што је врло тешко поднијети 

гледаоцу. С друге стране, детаљније се виде и посљедице насиља. Исто тако, 

снимање сцене насиља из више углова за гледаоца дјелује узнемирујуће, него када 



 

се сцена снима само из једног угла, јер се снимањем из више углова добија 

детаљнији приказ, како насиља, тако и његових посљедица. 

 

ф) пратеће естетске ефекте (музика, маске, шминка, итд.) који могу дјеловати 

узнемиравајуће или стварати страх код публике. 

 

Додатни звучни ефекти представљају ситуацију насиља још више узнемирујућом и 

на дјецу предшколског узраста сама та музика може да буде потенцијално 

узнемирујућа и да изазове страх, па и несаницу. Филмови и емисије, које у свом 

садржају нуде песимизам и сцене самоубиства (које су приказане као начин изласка 

из кризе, начин рјешавања проблема), представљају опасност за адолесценте који у 

оквиру свог развоја улазе, с времена на вријеме, у одређене развојне кризе. Већина 

адолесцената успијева да их самостално или уз помоћ вршњака превлада и то без 

посљедица, али одређени број њих треба и стручну помоћ. Оно што је врло важно 

јесте да су то кризе које се односе на прихватање себе (идентитет), стварање слике 

о себи, па је за њих врло значајно да у тим фазама развоја не добију, међу 

мноштвом идеја, и ону о одузимању живота.   

 

Сцене насиља које трају дуго, тако што се снимају само из једног угла и када се 

динамика не ствара с мноштвом мањих кадрова, код гледалаца изазивају 

дистанцирање и не могу да оставе штетни ефекат на њихову психу. Међутим, 

учестало излагање краћим сценама насиља, кроз њихово понављање, појачава 

идентификацију гледалаца са жртвама и само доживљавање насиља. Код оваквих 

емисија или филмова, који обилују сценама насиља, гледаоци долазе у ситуацију 

да, услијед континуираног осјећаја неугодности, па и анксиозности, постану 

осјетљивији и неадекватно реагују на стимулусе који им долазе из вањске средине, 

након гледања. Постоје и такве понуде у којима се захтијева доминација насилних 

сцена која потпуно ставља у други план осталу радњу и остале садржаје. Напетост 

која се стално задржава, без растерећујућих елемената (паузе, комични елементи) 

или без смањивања на крају (нпр. сретан крај) може да доведе до стања високе 

узнемирености. Напетост може да буде произведена с психолошким обрасцима 

приповиједања (нпр. у психотрилеру) или у акцијама које садрже насиље (нпр. у 

акцијским филмовима). Стално задржаној напетости су нарочито подложна дјеца 

која немају механизама којим би се заштитили и растеретили. 
 

 

ЧЛАН 23.: САДРЖАЈИ КОЈИ БИ МОГЛИ ОЗБИЉНО НАРУШИТИ ФИЗИЧКИ, 

ПСХИХИЧКИ ИЛИ МОРАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОЉЕТНИКА 

 

(1) Садржаји који би могли озбиљно нарушити физички, психички или морални развој 

малољетника неће бити приказивани у аудиовизуелним и радијским програмима. Ови 

садржаји укључују, али се не ограничавају на приказивање бруталног и екстремног насиља 

које није оправдано контекстом, порнографске садржаје са елементима насиља или 

екстремних сексуалних фетиша и сл. 

 



 

(2) У медијским услугама на захтјев, садржаји из става (1) овог члана се могу 

приказивати уколико постоји техничка заштита и уколико су издвојени од осталих 

садржаја као посебан дио каталога. 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 23. 

(Садржаји који би 

могли озбиљно 

нарушити 

физички, 

психички или 

морални развој 

малољетника) 

да да да да 

 

Забрањено је приказивати садржаје који би могли озбиљно нарушити физички, 

психички или морални развој малољетника. На телевизијске и радијске програме, 

дакле линеарне услуге телевизијског и радијског емитовања, се примјењује 

апсолутна забрана приказивања ових садржаја. У медијским услугама на захтјев, 

ови садржаји се могу приказивати само уколико постоји техничка заштита као што 

је приступ условљен укуцавањем ПИН броја и сл., те ако су издвојени у посебан 

дио каталога програмских садржаја. Наиме, услуге на захтјев су по својој природи 

кориснику доступне искључиво на основу личног избора и у вријеме када он то 

жели, те се полази од тога да родитељи или други који брину о дјеци могу имати 

контролу над гледањем садржаја који се пружају као услуге на захтјев. 

 

У садржаје који би могли озбиљно нарушити физички, психички или морални 

развој малољетника, прије свега, спадају: 

 

a) неоправдано приказивање бруталног и екстремног насиља 

b) порнографски садржаји у којима се приказују експлицитни призори 

консензуалног сексуалног односа и који садрже екстремне елементе попут 

насиља или екстремних  сексуалних фетиша као што су нпр. подређивање, 

понижавање, вријеђање итд. 

 

Потребно је напоменути да у садржаје под тачком б) не спадају порнографски 

садржаји који су уређени чланом 24. Кодекса, а који не садрже горе наведене 

екстремне елементе. Ове садржаје је дозвољено приказивати како у линеарним, 

тако и у нелинеарним медијским услугама, уз обавезно постојање одговарајуће 

техничке заштите.   

 

Приказивање неконсензуалних сполних аката, педофилије, инцеста, некрофилије, 

садизма и слично је апсолутно забрањено у свим медијским услугама.   
 

 

 



 

ЧЛАН 24.: САДРЖАЈИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ВЈЕРОВАТНО ДА БИ МОГЛИ УГРОЗИТИ 

ФИЗИЧКИ, ПСИХИЧКИ ИЛИ МОРАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОЉЕТНИКА 

 

 

 

 

(1) Пружалац медијске услуге ће осигурати заштиту малољетника од садржаја за 

које је вјероватно да би могли угрозити њихов физички, психички или морални 

развој, било техничком заштитом или одговарајућим распоредом и означавањем 

садржаја. Ови садржаји укључују, али се не ограничавају на сцене грубог насиља, 

секса, вулгарне изразе и призоре или сцене злоупотребе алкохола и опојних дрога. 

Ова обавеза се не односи на информативно-политичке и програме о текућим 

догађајима, на које се примјењује члан 9. овог кодекса. 

 

(2) Забрањено је приказивање порнографског садржаја без техничке заштите. Поред 

тога, у медијским услугама на захтјев, порнографски садржај ће бити издвојен од 

осталих садржаја као посебан дио каталога. 

 

 

 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 24. 

(Садржаји за које 

је вјероватно да 

би могли угрозити 

физички, 

психички или 

морални развој 

малољетника) 

да да да да 

 

Садржаје за које је вјероватно да би могли угрозити физички, психички или 

морални развој малољетника није забрањено емитовати, али уз обезбјеђење 

одговарајућих услова. У члану 22. су детаљно разрађени критерији које пружаоци 

медијских услуга узимају у обзир приликом одређивања да ли се ради о 

потенцијални штетним садржајима. Уколико процијене да се ради о таквим 

садржајима, потребно је осигурати заштиту малољетника, било примјеном 

техничке заштите (као што су нпр. укуцавање ПИН броја за приступ одређеном 

садржају) или ограничења у термину емитовања, а који зависи од самог садржаја у 

складу са критеријима из члана 25. и уз кориштење одговарајућих графичких 

ознака које морају бити истакнуте током цијелог трајања садржаја.  

 

Ова обавеза се не односи на информативне и програме о текућим догађајима, на 

које се примјењује члан 9. Кодекса, а који прописује да се аудиовизуелни и 

радијски програми, укључујући и прилоге у информативним и програмима о 

текућим догађајима који могу узнемирити публику (нпр. сцене насиља, посљедице 



 

насиља или природних катастрофа, снимци жртава несреће, призора након несреће 

и сл.), морају најавити одговарајућим упозорењем.  
 

Став 2) прописује правила која важе за порнографске садржаје, а који се за потребе 

тумачења правила и кодекса Агенције дефинишу као садржаји с детаљним 

приказима сексуалних активности чија је примарна намјера подизање сексуалног 

узбуђења или стимулација публике са експлицитним приказивањем сцена секса, 

укључујући пенетрацију, те сцена сполних органа током сексуалног односа. 

Порнографске садржаје је забрањено приказивати без одговарајуће техничке 

заштите, имајући у виду да овакви садржаји могу угрозити психички, физички и 

морални развој малољетника, али и потенцијално узнемирити остале категорије 

становништва. Техничка заштита подразумијева условљавање приступа садржају 

путем додијељених ПИН кодова или других система заштите.  

 

Поред обавезне техничке заштите приступа овој врсти садржаја, који треба бити 

ограничен на искључиво пунољетне особе, пружаоци медијских услуга требају 

посебно означити ове садржаје у програмској шеми. У случају пружаоца медијских 

услуга на захтјев, порнографске садржаје је потребно означити у каталозима, те их 

издвојити у посебан дио каталога тако да су одвојени од других програмских 

садржаја.      
 

 

 

ЧЛАН 25.: РАСПОРЕД И ОЗНАЧАВАЊЕ САДРЖАЈА У СВРХУ ЗАШТИТЕ 

МАЛОЉЕТНИКА 

 

 

(1) Садржаји за које је вјероватно да би могли угрозити физички, психички или 

морални развој малољетника, који се приказују без техничке заштите, ће бити означени 

одговарајућом графичком ознаком која ће бити јасно истакнута на екрану током цијелог 

њиховог трајања.  

  

 

(2) Графичке ознаке се односе на сљедеће категорије садржаја и примјењују се како 

слиједи: 

 

а) Категорија 12+: садржаји који нису намијењени малољетницима испод 12 година 

ће се приказивати без временског ограничења, укључујући али не ограничавајући се на: 

 

• садржаје у којима се повремено приказују сцене насиља и посљедице тог насиља, 

без приказивања детаљних сцена истог, а које имају јако уредничко/умјетничко 

оправдање; 

• садржаје у којима се приказује природна нагост без сексуалног контекста, те 

сцене сексуалне активности које су кратке и приказане на дискретан начин; 

• садржаје у којима су повремено заступљене благе псовке које су оправдане 

контекстом. 

 



 

б)  Категорија 16+: садржаји који нису намијењени малољетницима испод 16 

година ће се приказивати између 22:00 – 06:00, укључујући али не ограничавајући се на: 

 

• садржаје у којима се повремено приказују сцене умјереног насиља и посљедице тог 

насиља, укључујући и детаљно приказивање повреда, озбиљних рана и крви, посебно 

уколико је такво насиље представљено као прихватљиво и уколико се може лако 

имитирати; 

• садржаје у којима се приказују нагост и сексуалност, без експлицитног 

приказивања сполних органа и сексуалног односа, а који су оправдани контекстом и чија 

примарна намјена није подизање сексуалног узбуђења или стимулација публике; 

• умјерену употребу непримјереног језика са шалама и изразима чија је намјера 

провоцирање и узнемиравање, те умјерено кориштење вулгарних израза и псовки. 

 

ц)  Категорија 18+: садржаји који нису намијењени малољетницима испод 18 година 

ће се приказивати између 24:00 – 06:00 сати, укључујући али не ограничавајући се на: 

 

• приказе тешког насиља и тешких и застрашујућих посљедица насиља и 

експлицитан приказ сцена сексуалног насиља; 

• детаљне приказе сексуалних активности у садржајима чија примарна намјера није 

подизање сексуалног узбуђења или стимулација публике; 

• садржаје чија је примарна намјера подизање сексуалног узбуђења или стимулација 

публике, а који приказују нагост у заводљивим, провокативним сексуалним положајима без 

експлицитног приказивања полних органа током сексуалног односа; 

• садржаје у којима се често употребљавају најгрубље псовке и вулгарни изрази. 

 

(3) Садржаји који не садрже елементе који би могли нарушити физички, психички или 

морални развој малољетника могу се приказивати без временског ограничења и не 

означавају се графичким ознакама. 

 

(4) Садржаји из става (2) овог члана се у медијским услугама на захтјев могу 

приказивати без временског ограничења, уз обавезу постављања графичких ознака у 

каталогу понуђених садржаја. Изнимка су садржаји који спадају у категорију 18+, који 

могу бити приказивани без временског ограничења само уколико постоји техничка 

заштита. У супротном, ови садржаји ће бити приказивани између 24:00 – 06:00 сати. 

 

(5) Најаве садржаја из става (2) овог члана неће укључивати описе и сцене за које је 

вјероватно да би могли угрозити физички, психички или морални развој малољетника.  

 

(6)   Овај члан се односи и на садржаје пружаоца медијске услуге радија, с тим што се 

означавање садржаја у складу с наведеном категоризацијом врши помоћу одговарајућег 

звучног упозорења на почетку и након сваке паузе у таквом садржају. 

 

Члан Кодекса  Линеарне 

АВМ услуге 

(ТВ) 

Нелинеарне АВМ 

услуге (услуге на 

захтјев) 

Медијске 

услуге 

радија 

Медијске 

услуге радија 

на захтјев 

Члан 25. 

(Распоред и 

означавање 

садржаја у сврху 

да да да да 



 

заштите 

малољетника) 

 

Овај члан прописује начине заштите малољетника од садржаја за које је вјероватно 

да би могли угрозити физички, психички или морални развој малољетника, а који 

се могу приказивати у термину који зависи од самог садржаја у складу са 

критеријима из става (2) и уз кориштење одговарајућих графичких ознака које 

морају бити истакнуте током цијелог трајања садржаја.  

 

Ова обавеза се не односи на информативне и програме о текућим догађајима, на 

које се примјењује члан 9. Кодекса, а који прописује да се аудиовизуелни и 

радијски програми, укључујући и прилоге у информативним и програмима о 

текућим догађајима који могу узнемирити публику (нпр. сцене насиља, посљедице 

насиља или природних катастрофа, снимци жртава несреће, призора након несреће 

и сл.), морају најавити одговарајућим упозорењем.  

 

Агенција се након проведеног истраживања одлучила на увођење јасног и 

недвомисленог система за класификацију и означавање садржаја у складу са 

европском и регионалном праксом. Како би се осигурало јасно разумијевање и 

досљедна примјена категорија од стране пружаоца медијских услуга, као и јасно 

препознавање тих категорија од стране родитеља и других који брину о дјеци и 

малољетницима, овим чланом су дефинисане три категорије садржаја које 

подлијежу обавези означавања и емитовања у припадајућем термину. Битно је 

нагласити да је за одговарајући заштиту дјеце потребан ангажман пружаоца 

медијских услуга, али и родитеља односно других лица која се брину о дјеци. При 

томе је задатак пружаоца медијских услуга да обезбиједе довољно информација 

које би помогле родитељима и осталима да преузму одређени степен одговорности, 

који сматрају одговарајућим, за дјецу која се налазе под њиховом скрби.  

 

У складу са одредбама става (2), сви садржаји за које је вјероватно да би могли 

угрозити физички, психички или морални развој малољетника, а који се приказују 

без техничке заштите, током цијелог трајања морају бити означени на екрану јасно 

истакнутом графичком ознаком 12+, 16+ или 18+, у  зависности од садржаја који се 

емитује. Категорија и припадајућа ознака за сваки садржај одређују се на основу 

критерија наведених у ставу (2) овог члана. Пружаоцима медијских услуга 

остављен је простор да сами дизајнирају и позиционирају графичке ознаке. Битно 

је нагласити да репризе садржаја требају бити означене на идентичан начин као и 

изворно емитован садржај, те да је потребно ускладити термин репризирања са 

категоријом садржаја и припадајућим временским периодом погодним за 

емитовања таквог садржаја. Битно је напоменути да правилна класификација 

садржаја не ослобађа пружаоца медијских услуга да тај садржај емитује у 

прикладном временском периоду. Дакле, програмски садржај који није 

примјерен за узраст до 16 година није довољно само означити ознаком 16+ већ 

га је потребно емитовати иза 22:00 сата. Надаље, потребно је обратити пажњу и 

да прелазак са садржаја који су намијењени млађим гледаоцима на садржаје који су 

намијењени старијим гледаоцима не буде нагао, већ да презак на потенцијално 



 

штетне садржаје буде постепен. На примјер, ако се филм који је прикладан за 

категорију 12+ завршава у 22:00 сата, а одмах након тога, без одговорајуће паузе у 

облику рекламног блока или неког другог садржаја, почиње се емитовати филм 

прикладан узрасту 16+ који започиње призорима насиља или сексуалности, постоји 

велика вјероватноћа да ће гледаоци млађег узраста још увијек бити испред малих 

екрана те да ће бити изложени садржају који није примјерен за њих.  

 

У ставу (2) даје се упута за класификацију садржаја у три категорије, 12+, 16+ и 

18+ и одређује термине у којима је дозвољено емитовати такве садржаје. Агенција 

се одлучила на ове три категорије након проведених истраживања о означавању 

садржаја у Босни и Херцеговини и еворпским земљама, те након опсежних јавних 

консултација. Ове три категорије су кратко и јасно описане како би се пружаоцима 

медијских услуга олакшала класификација. Приликом одређивања категорија 

битно је нагласити да није битан жанр садржаја, већ елементи који он садржи. 

Агенција је нпр. забиљежила случајеве емитовања анимираног филма који садржи 

елементе умјереног насиља и сексуалности, а који није био одговарајући означен, 

јер је станица сматра да је анимирани филм по самом жанру намијењен свим 

категоријама, укључујући и дјецу, а што не мора бити случај. Обавеза 

класификације и емитовања у припадајућем термину односи се на све врсте 

садржаја (филмови, серије, музички спотови, рекламе, забавне емисије итд.) и 

потребно је узети у обзир све елементе садржаја (слику, тон, текст исписан у кролу 

итд.).  

 

Алинеја а) поближе одређује садржаје који спадају у категорију 12+ и који нису 

намијењени малољетницима испод 12 година. Такви садржаји се могу приказивати 

без временског ограничења, дакле током цијелог дана, али само уколико су 

означени графичком ознаком 12+.  

Садржаји који спадају у категорију 12+ могу садржавати благе облике садржаја за 

које је вјероватно да би могли угрозити физички, психички или морални развој 

малољетника, као што су повремено приказивање сцена насиља и посљедица 

насиља без јасних детаља; природна нагост ван сексуалног контекста; кратке и 

дискретне сцене сексуалне активности без јасних детаља, те повремене благе 

псовке. Међутим, битно је нагласити да ова категорија није ограничена само на 

наведене садржаје, већ може садржавати и друге благе облике садржаја за које је 

вјероватно да би могли угрозити физички, психички или морални развој 

малољетника, нпр. умјерено застрашујући призори, звуци или ефекти, повремено 

кориштење алкохола на начин на који се не охрабрује његова конзумација, ријетки 

прикази уживања дрога и других штетних супстанци на начин који не охрабрује 

њихово кориштење или који не приказује детаље њховог кориштења итд.  

 

Алинеја б) поближе одређује садржаје који спадају у категорију 16+ и који нису 

намијењени малољетницима испод 16 година. Такви садржаји се могу приказивати 

искључиво у периоду између 22:00-06:00 часова. Приликом креирања програмске 

шеме посебну пажњу треба обратити на чињеницу да није дозвољено репризно 

приказивање оваквих садржаја ван наведеног термина од 22:00 -06:00 часова.  



 

Садржаји који спадају у категорију 16+ могу садржавати умјерене облике садржаја 

за које је вјероватно да би могли угрозити физички, психички или морални развој 

малољетника, као што су: повремено приказивање умјерено интензивних сцена 

насиља и посљедица насиља, укључујући и детаљно приказивање повреда, 

озбиљних рана и крви, а посебно ако је то насиље представљено као прихватљиво и 

уколико се може опонашати;  нагост и сексуалност, али без експлицитног 

приказивања сполних органа и сексуалног чина, а чија примарна намјена није 

подизање сексуалног узбуђења или стимулација публике; непримјерен језик чија је 

намјена провоцирање и узнемиравања, и умјерено кориштење вулгарних израза и 

псовки. Битно је нагласити да ова категорија није ограничена само на наведене 

садржаје, већ може садржавати и друге умјерене облике садржаја за које је 

вјероватно да би могли угрозити физички, психички или морални развој 

малољетника, нпр. чешћи застрашујући призори, звуци или ефекти, чести прикази 

конзумације алкохола, повремени детаљнији прикази уживања дрога и других 

штетних супстанци на начин који не охрабрује њихово кориштење итд.  

 

Алинеја ц) поближе одређује садржаје који спадају у категорију 18+ и који нису 

намијењени малољетницима испод 18 година. Такви садржаји се могу приказивати 

искључиво у периоду између 24:00 -06:00 часова. Приликом креирања програмске 

шеме посебну пажњу треба обратити на чињеницу да није дозвољено репризно 

приказивање оваквих садржаја ван наведеног термина од 24:00-06:00 часова.  

Садржаји који спадају у категорију 18+ могу садржавати теже облике садржаја за 

које је вјероватно да би могли угрозити физички, психички или морални развој 

малољетника, као што су: приказивање интензивних и тешких или учесталих сцена 

насиља и посљедица насиља, укључујући и експлицитан приказ сексуалног насиља 

као што је силовање и сл.; детаљни прикази сексуалности у садржајима чија 

примарна намјена није подизање сексуалног узбуђења или стимулација публике; 

садржаји чија је примарна намјена подизање сексуалног узбуђења или стимулација 

публике (еротски филмови и други еротски садржаји) али без експлицитног 

приказивања сполних органа за вријеме сполног акта, те садржаји у којима се често 

користе најгрубље псовке и вулгарни изрази.  

Битно је нагласити да ова категорија није ограничена само на наведене садржаје, 

већ може садржавати и друге тешке облике садржаја за које је вјероватно да би 

могли угрозити физички, психички или морални развој малољетника, нпр. 

интензивни или дуги застрашујући призори, звуци или ефекти; садржаји који 

добрим дијелом тематизирају насиље, криминал, сексуалност, алкохолизам или 

наркоманију, укључујући и експлицитне призоре кориштења дрога, злоупотребе 

алкохола и сл.  

Такођер је битно нагласити да се у оквиру ове категорије не смију приказивати 

сцене сексуалности уз експлицитно приказивање сполних органа за вријеме 

сполног акта у садржајима чија је примарна намјена подизање сексуалног узбуђења 

или стимулација публике, јер се такви садржаји сматрају порнографијом која није 

дозвољена, осим уз техничку заштиту.  

 

Став (3) овог члана појашњава да се садржаји који не спадају у категорију из става 

(2) и који дакле не садрже елементе који би могли би могли угрозити физички, 



 

психички или морални развој малољетника, могу приказивати без временског 

ограничења и да за њих не постоји обавеза постављања графичких ознака. То значи 

да такви садржаји не требају бити означени ознаком 12+, 16+, 18+ или било којом 

другом ознаком и они могу бити емитовани без временског ограничења. На тај 

начин се сигнализује гледатељима да су садржаји подобни за све узрасте.  

Потребно је нагласити да у садржајима који не подлијежу обавези означавања или 

временским ограничењима емитовања се такођер могу појавити елементи насиља, 

опасног понашања, конзумације алкохола, непримјереног језика, призора нагости и 

сл. Уколико се ради о заиста ријетким, благим и дискретним приказима који су 

оправдани контекстом те за које није вјероватно да ће оставити посљедице по 

развој дјеце и малољетника, могуће је да и поред њих програмски садржај није 

потребно класифицирати и временски ограничавати његово емитовање. Типичан 

примјер представљају популарне породичне серије или тзв. сапунице у којима се 

повремено може појавити сцена вербалног насиља, конзумирања алкохола, 

насумична псовка, дјеломична нагост и сл., али које, узимајући у обзир цјелокупан 

контекст, у већини случајева није потребно класифицирати те самим тим ни 

временски ограничавати њихово емитовање. Одлука о означавању је препуштена 

самим пружаоцима медијских услуга, уз напомену да уколико процијене да је 

одређени садржај потребно класифицирати, онда се морају придржавати и 

прописаних временских ограничења.         

 

Агенција је примијетила велики број случајева у којима станица класифицира 

садржај за који се, узимајући горе наведене елементе у обзир, лако може закључити 

да не подлијежу обавези означавања, посебно то чинећи у временском термину 

који није дефинисан за одређену класификациону категорију. На примјер, станица 

емитује неку породичну серију или тзв. сапуницу, те такав садржај означи 

категоријом 12+. Чинећи то, пружаоци медијских услуга најприје погрешно 

информишу родитеље, старатеље и остала лица одговорна за дјецу и малољетнике 

да одређени садржај није примјерен за млађе од 12 година старости. Надаље, 

станица погрешно користи класификациону ознаку у односу на временски рок у 

ком је дозвољено такве садржаје и приказивати. Суштина означавања садржаја који 

потенцијално могу негативно утицати на малољетнике подразумијева не само да се 

такав садржај означи примјереном ознаком, него да се и емитује у прописаном 

временском року. То конкретно значи да уколико се одређени садржај класификује 

ознаком 16+, исто се онда мора приказати од 22:00-06:00. Коначна одлука о томе да 

ли ће малољетници гледати одређене садржаје лежи на родитељима, старатељима и 

осталим лицима одговорним за дјецу и малољетнике, али је у том процесу кључно 

да исти буду информисани о природи садржаја који слиједе, како би могли 

донијети одговорну одлуку. 

 

Став (4) одређује приказивање садржаја који спадају у категорије 12+, 16+ и 18+ у 

услугама на захтјев. Пружаоци услуга на захтјев такве садржаје нису у обавези 

означавати истицањем одговарајуће ознаке на екрану, али су то обавезни учинити у 

каталогу понуђених садржаја. Надаље, на услуге на захтјев се не примјењује 

временско ограничење за садржаје који спадају у категорију 16+, што значи да 

филм који није прикладан за узраст до 16 година може бити доступан 24 сата, али 



 

је у каталогу услуга тај филм потребно означити са 16+. Што се тиче садржаја из 

категорија 18+, они могу бити доступни само у периоду од 24:00-06:00 часова, 

осим у случају када постоји техничка заштита, када такођер могу бити доступни 24 

сата.  

 

Став (5) прописује обавезу која се односи на емитовање најава садржаја који 

спадају у категорије 12+, 16+ и 18+. С обзиром да се најаве садржаја емитују током 

цијелог дана, битно је да не садрже сцене за које је вјероватно да би могли угрозити 

физички, психички или морални развој малољетника, већ искључиво сцене без 

потенцијални штетних елемената попут приказа насиља, непримјереног језика, 

сцена нагости и секса и слично. 

 

Став (6) одређује да се одредбе у вези категоризације и примјене временских 

ограничења емитовања, на одговарајући начин примјењују на радију. Упозорење о 

одговарајућој класификацији, тј. примјерености садржаја (музичке нумере, радио 

драме и сл.) је звучно, било у облику снимка или га саопштава спикер, те се има 

емитовати на почетку сваког таквог садржаја, те након сваке станке у таквом 

садржају. 



 

  

 


