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ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   

На основу члана IV Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина 
Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома, одржаној 7. августа 
2003.године и сједници Дома народа, одржаној 2. септембра 2003. године, 
донијела је   

ЗАКОН   

О КОМУНИКАЦИЈАМА   

I- УВОД И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1.   

Предмет Закона   

1.    Овим законом регулише се област комуникација у Босни и Херцеговини те 
успостављање и рад Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине 
у складу са Уставом Босне и Херцеговине, који предвиђа успостављање и 
функционисање заједничких и међународних комуникационих средстава.   

2.    Комуникације укључују телекомуникације, радио, емитовање (укључујући 
кабловску телевизију) и услуге и средства која су с тим у вези.   

3.    Овај закон не односи се на телекомуникациону опрему инсталисану и у 
употреби искључиво за потребе јавне безбједности и одбране и Регулаторне 
агенције за комуникације. Међутим, фреквенције које та опрема користи 
договарају се са Регулаторном агенцијом за комуникације.   

Члан 2.   

Дефиниције   

1.    Осим у случају наведеном у ставу 2. овог члана, сви изрази који се користе 
у овом закону имају значење које им се даје у Општем оквирном споразуму за 
мир у БиХ, правилима и препорукама Међународне уније за телекомуникације, 
односно препорукама Конференције европских управа пошта и 
телекомуникација, према датом тренутку.   

2.    У смислу овог закона и уређивања сектора комуникација:   

а)    Приступ означава стављање на располагање уређаја и/или услуга другом 
предузећу под утврђеним условима, заснованим на искључивим, односно 
неискључивим правима, у циљу пружања телекомуникационих услуга;   

б)    Агенција означава Регулаторну агенцију за комуникације Босне и 
Херцеговине;   



ц)    Емитер означава правно или физичко лице које се бави емитовањем;   

д)    Емитовање означава свако одашиљање знакова, сигнала, текста, слике, 
звука или података од једне до више тачака путем жице, оптичких каблова, 
радијским или било којим другим електромагнетним путем, намијењених за 
општи пријем од стране јавности путем пријемника који су подешени за ту 
сврху;   

е)    Заједничко средство означава систем који обухвата било који од сљедећих 
елемената: питања везана за радио-фреквенцијски спектар и његово управљање; 
издавање дозвола свим емитерима; издавање дозвола свим операторима 
телекомуникација који пружају међународну услугу или било коју услугу од 
значаја за укупно становништво Босне и Херцеговине; утврђивање и одржавање 
система накнада за издавање дозвола како за емитовање тако и за 
телекомуникације; утврђивање техничких стандарда и стандарда који се односе 
на квалитет; план нумерације; информације потребне за израду или одржавање 
именика као и било која спецификација, стандард или правило потребно за 
обезбјеђење међусобне функционалности, односно међуповезивања јавних 
телекомуникацијских мрежа те компатибилности терминалне опреме са јавним 
телекомуникационим мрежама;   

ф)    Савјет Агенције означава Савјет Регулаторне агенције за комуникације;   

г)    Савјет министара означава Савјет министара Босне и Херцеговине;   

х)    База података за именик означава, у вези са јавном телекомуникационом 
мрежом, списак који садржи имена, адресе и телефонске бројеве лица која се 
путем те услуге могу контактирати;   

и)    База података за фреквенције означава евиденцију фреквенција 
додијељених на цијелој територији Босне и Херцеговине;   

ј)    Међуповезивање означава физичко и логичко повезивање јавних 
телекомуникационих мрежа кориштено од стране једног или различитих 
предузећа, с циљем омогућавања корисницима једног предузећа да 
комуницирају са корисницима истог или неког другог предузећа, или 
приступају услугама које даје друго предузеће. Услуге могу пружати укључене 
стране или друге стране, које имају приступ мрежи. Међуповезивање је 
специфична врста приступа која се примјењује између јавних мрежних 
оператора;   

к)    Међународна телекомуникациона услуга означава телекомуникациону 
услугу која се пружа између Босне и Херцеговине и било које друге земље;   

л)    Министарство означава министарство које је, према Закону о Савјету 
министара, надлежно за одговарајуђе аспекте комуникација, који су у 
надлежности Босне и Херцеговине;   

м)    Прикључна тачка мреже означава све физичке прикључке, са њиховим 
прикључним техничким спецификацијама, а који представљају дио те јавне 



телекомуникационе мреже и неопходни су за приступ и ефикасну комуникацију 
путем те јавне телекомуникационе мреже;   

н)    Мобилна телекомуникациона услуга означава услугу чије пружање се 
састоји, у потпуности или дјелимично, од успостављања радио- комуникација за 
мобилног корисника, и при чему се користе, дјелимично или у потпуности, 
мобилни системи;   

о)    Јавна телекомуникациона мрежа означава телекомуникациону мрежу 
која се у потпуности или углавном користи за пружање телекомуникационих 
услуга;   

п)    Радио-комуникација означава сваки вид комуникације путем радио- 
таласа;   

љ)    телекомуникациона мрежа означава преносне системе и у случајевима на 
које се то односи, опрему за комутирање и усмјеравање позива, те друга 
средства која омогућавају пренос сигнала путем жице, оптичких каблова, 
радијским, или било којим другим електромагнетним путем, укључујући али не 
ограничавајући се на сателитске мреже као и фиксне и мобилне земаљске 
мреже;   

р)    Оператори телекомуникација означава јавна или приватна тијела, као и 
подружнице под њиховом контролом, којима је додијељена дозвола за 
успостављање јавне телекомуникационе мреже, односно пружање 
телекомуникационих услуга;   

с)    телекомуникационе услуге означавају услуге које се обично пружају уз 
накнаду, а које се састоје, у цјелини или углавном, у преношењу сигнала на 
телекомуникационим мрежама, укључујући, али не ограничавајући се на фиксну 
и мобилну мрежу као и мрежу за пренос података;   

т)    Корисник означава физичко или правно лице које користи или захтијева 
телекомуникациону услугу.   

Члан 3.   

Надлежности институција Босне и Херцеговине у области комуникација   

1.    У циљу спровођења уставних одредби у области комуникација, Савјет 
министара надлежан је за креирање политике, а Агенција је надлежна за 
регулисање области комуникација.   

2.    Савјет министара надлежан је за:   

а)    израду и усвајање политике у складу са постојећим законима; и   

б)    одређивање заступања Босне и Херцеговине на међународним форумима у 
области комуникација.   



3.    Агенција је надлежна за:   

а)    регулисање емитерских и јавних телекомуникационих мрежа и услуга, 
укључујући издавање дозвола, утврђивање цијена, међуповезивање и 
дефинисање основних услова за обезбјеђивање заједничких и међународних 
комуникационих средстава; и   

б)    планирање, координирање и намјену радио-фреквенцијског спектра;   

4.    Савјет министара и Агенција, у складу са појединачним надлежностима 
дефинисаним овим законом, предузимају све разумне мјере за остварење 
сљедећих циљева:   

а)    промовисање праведне конкуренције у циљу остварења максималне добити 
за кориснике у смислу избора, цијене и квалитета;   

б)    да не постоји угрожавање или ограничење конкуренције у сектору 
комуникација у складу са секторским политикама Савјета министара;   

ц)    подстицање ефикасног инвестирања у инфраструктуру и промовисање 
иновација;   

д)    заштита ауторских права и других права на интелектуалну својину, као и 
личних података и приватности;   

е)    обезбјеђење ефикасног кориштења и ефикасног управљања ресурсима 
радио-фреквенција и бројева у складу са прописима из области радио-
комункација и другим препорукама Међународне уније за телекомуникације, и 
са другим међународним споразумима чији је потписник Босна и Херцеговина.   

Члан 4.   

Регулаторни принципи емитовања и телекомуникација   

1.    Регулаторни принципи емитовања обухватају:   

а)    заштиту слободе изражавања и разноликости мишљења поштујући 
општеприхваћене стандарде понашања, недискриминације, праведности, 
тачности и непристрасности;   

б)    развој професионалних и одрживих комерцијалних и јавних емитера у 
намјери да се успостави одговарајућа равнотежа између њих;   

ц)    одвојеност емитера од политичке контроле и манипулације, у циљу јачања 
демократских принципа и успостављања тржишне економије;   

д)    дозволе се додјељују на основу процедура којим се обезбјеђују 
одговарајући професионални стандарди програмских садржаја, техничког рада 
и финансирање;   



е)    оглашавање путем емитера уређује се у складу са најбољом европском 
праксом.   

2.    Регулаторни принципи телекомуникација обухватају:   

а)    приступ јавним телекомуникационим услугама за све кориснике, на 
транспарентном, објективном и недискриминаторском основу, које оператор 
телекомуникација може обезбиједити уз разумну добит;   

б)    сваки корисник телекомуникационих услуга путем те услуге има 
неограничен приступ било којем другом таквом кориснику;   

ц)    заштићени су интереси свих корисника телекомуникационих услуга, у 
смислу доступности тих услуга, њиховог квалитета и цијена;   

д)    ниво квалитета у пружању телекомуникационих услуга и 
телекомуникационе опреме ће, што је прије могуће, бити компатибилан са 
општеприхваћеним стандардима у Европској унији;   

е)    цијене телекомуникационих услуга су транспарентне и 
недискриминаторске;   

ф)    под условом да испуњавају своје обавезе у пружању телекомуникационих 
услуга, операторима телекомуникација дозвољено је дјеловање на нормалним, 
комерцијалним линијама;   

г)    у складу са секторским политикама Савјета министара, подстиче се отворен 
приступ пружању телекомуникационих услуга.   

II - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ   

Члан 5.   

Инсталирање и рад   

1.    Инсталирање и рад јавних телекомуникационих мрежа подлијеже 
процедури издавања дозвола у складу са чланом 10. овог закона. 
телекомуникациона опрема и мрежа намијењена за међуповезивање са јавним 
телекомуникационим мрежама или за пружање телекомуникационих услуга у 
складу је са признатим најсавременијим дизајном и функционалношћу о 
питању:   

а)    безбједности рада мреже;   

б)    интегритета мреже;   

ц)    међуоперативности услуга;   

д)    услова прикључења терминалне опреме.   



2.    У складу са најновијим достигнућима, Савјет Агенције може донијети 
детаљнија правила о безбједности кориштења мреже, интегритета мреже, 
међуоперативности услуга и услова прикључења терминалне опреме, те може 
да затражи од Агенције да спроведе поступке провјере како би се очувао 
интегритет мрежа.   

Члан 6.   

Додјела привремених мрежних дозвола   

1.    Агенција може на захтјев додијелити привремено одобрење за инсталирање 
и рад радио-система и телекомуникационе терминалне опреме у циљу 
техничког, односно комерцијалног испитивања, под условом да нема запрека са 
техничке стране, посебно ако се не очекује појава сметњи са другом 
телекомуникационом опремом. Свако такво одобрење може да се изда на рок од 
највише шест мјесеци.   

2.    По истеку периода датог у ставу 1. овог члана, може се наставити са 
пружањем услуга једино у складу са одредбама овог закона.   

III - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   

Члан 7.   

Пружање телекомуникационих услуга   

1.    За пружање телекомуникационих услуга путем мобилних и фиксних мрежа 
потребна је дозвола у складу са одредбама овог закона.   

2.    За пружање интернет услуга потребна је дозвола до потпуне либерализације 
тржишта, како то прописује секторска политика Савјета министара.   

3.    Оператори телекомуникација морају да испуњавају сљедеће захтјеве:   

а)    да закључе писани уговор са корисницима;   

б)    да корисницима својих услуга бесплатно и на одговарајући начин учине 
доступним кратак и прегледан списак цијена;   

ц)    да на захтјев Агенције у разумном року доставе податке о пословању, о 
мрежи и о саобраћају, укључујући и повјерљиве податке, ако их оператор 
телекомуникација води као повјерљиве.   

Члан 8.   

Функционисање и одржавање телекомуникационих услуга   

1.    Оператори телекомуникација обезбјеђују исправно и несметано 
функционисање свог система и пружање телекомуникационих услуга у складу 
са одредбама овог закона.   



2.    Оператори телекомуникација одржавају свој систем у исправном стању, те 
правовремено предузимају мјере на отклањању сметњи и недостатака у свом 
систему.   

3.    Оператори телекомуникација без непотребног одгађања обавјештавају 
Агенцију о сваком значајном прекиду телекомуникационих веза како то одреди 
Агенција.   

4.    Агенција може да донесе правило којим утврђује услове, стандарде 
квалитета, рокове и процедуре за пружање телекомуникационих услуга.   

Члан 9.   

Обавезе оператора телекомуникација који пружају јавне говорне 
телефонске услуге   

1.    Оператори телекомуникација који пружају јавне говорне телефонске 
услуге:   

а)    одржавају ажуриран именик претплатника;   

б)    одржавају услугу давања информација из именика за претплатничке 
линије;   

ц)    обезбјеђују бесплатан приступ хитним службама;   

д)    на захтјев достављају, Агенцији бесплатно, а осталим пружаоцима уз 
одговарајућу наплату, именик претплатника у електронској форми или он-лине у 
циљу пружања информација или објављивања именика.   

2.    Претплатници имају право да одлуче да ли ће њихов број бити уврштен у 
базу података.   

Члан 10.   

Издавање дозвола   

1.    Захтјев за издавање дозволе упућује се Агенцији. Агенција издаје дозволу у 
року од два мјесеца. У случајевима у којима треба примијенити поступак 
утврђивања конкурентности и селективности на основу поређења, Агенција 
може да продужи период потребан за процјену захтјева до четири мјесеца да би 
обезбиједила да се поступак обави на правичан, разуман, отворен, 
недискриминаторан и транспарентан начин за све заинтересоване стране.   

2.    Дозвола се издаје:   

а)    уколико подносилац захтјева има неопходне техничке подобности, и   

б)    уколико не постоји разлог за сумњу да подносилац захтјева неће пружати 
дате услуге у складу са дозволом, нарочито у погледу обавеза везаних за 



квалитет услуга и понуду. Узимају се у обзир финансијска моћ подносиоца 
захтјева, његово искуство у сектору телекомуникација и сродним секторима, 
као и његово знање.   

3.    У случају да додјела права на употребу фреквенција или бројева мора да 
буде ограничена, Агенција уступа таква права на основу критеријума за избор 
који морају бити објективни, недискриминаторски, транспарентни и 
пропорционални. У оквиру тих критеријума за избор мора се придати 
одговарајући значај постизању циљева и регулаторних принципа из чл. 3. и 4. 
овог закона.   

4.    За потребе одлучивања о издавању дозволе, Агенција има право да 
захтијева све информације о подносиоцу захтјева.   

5.    Уколико Агенција донесе негативну одлуку, наводе се разлози за одбијање 
издавања дозволе, уз постојање права на жалбу против ове одлуке која се 
упућује Савјету Агенције.   

Члан 11.   

Пренос и измјене дозволе   

1.    Дозвола може бити пренесена у цјелини или дјелимично само уз сагласност 
Агенције. Агенција дефинише услове преноса дозволе.   

2.    Агенција може измијенити поједине одредбе дозволе прије њеног истека 
уколико су измјене неохподне да би се заштитио јавни интерес. Поред тога, 
дозвола може да се измијени:   

а)    на захтјев, уколико испуњавање аранжмана из дозволе није више разумно 
због промјене околности, под условом да су интереси заштићени од стране 
Агенције и да се не угрожава праведна конкуренција;   

б)    на захтјев или на иницијативу Агенције уколико су неопходне измјене 
фреквенција додијељених за кориштење у дозволи у погледу техничких или 
законских услова у интересу ефикасног управљања фреквенцијама и праведне 
конкуренције.   

3.    Измјена услова дозволе врши се уз одговарајуће поштивање економских и 
оперативних интереса корисника дозволе. Овим се не оправдавају никакви 
захтјеви за накнаду.   

IV - УНИВЕРЗАЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ   

Члан 12.   

Универзалне телекомуникационе услуге   



1.    Универзалне телекомуникационе услуге су најмањи обим 
телекомуникационих услуга који је доступан цијелој јавности по приступачној 
цијени на цијелој територији Босне и Херцеговине.   

2.    На приједлог Агенције, Савјет министара дефинише обим универзалних 
телекомуникационих услуга и, по потреби, финансијски механизам узимајући 
при томе у обзир стварне потребе грађана и економска и технолошка кретања на 
тржишту.   

3.    На приједлог Агенције, Савјет министара одређује операторе 
телекомуникација надлежне за пружање универзалних телекомуникационих 
услуга у циљу покривања цијеле територије Босне и Херцеговине поштујући 
принципе објективности, транспарентности, недискриминације и 
пропорционалности.   

4.    Агенција доноси правило којим одређује критеријуме квалитета за пружање 
универзалних телекомуникационих услуга и контролише његово поштивање.   

V - КОНКУРЕНЦИЈА НА ТРЖИШТУ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА   

Члан 13.   

Опште одредбе   

Савјет министара утврђује мјере у циљу потпуне либерализације у складу са 
политиком сектора телекомуникација.   

Члан 14.   

Оператори телекомуникација са значајном тржишном снагом   

1.    Сматра се да оператор телекомуникација има значајну тржишну снагу, ако, 
индивидуално или заједно са другима, има положај који је једнак доминацији, 
односно положај економске моћи, која му у знатној мјери омогућава да ради 
независно од конкурената, клијената и крајњих корисника.   

2.    Агенција једном годишње врши анализу одговарајућег тржишта и објављује 
листу свих оператора телекомуникација који у одређеном географском подручју 
имају значајну тржишну снагу.   

Члан 15.   

Отворени приступ мрежи и интерфејси   

1.    У складу са принципима недискриминације, оператор телекомуникација са 
значајном тржишном снагом пружа конкурентима на тржишту услуге под 
компаративним околностима, једнаким условима и истог нивоа квалитета као 
услуге које користи за своје властите потребе или за потребе удружених 
партнерских фирми.   



2.    Оператор телекомуникација из става 1. овог члана не ограничава приступ 
мрежи осим из разлога који су од суштинског значаја за:   

а)    безбједност рада мреже;   

б)    очување интегритета мреже;   

ц)    међуоперативност услуга, у оправданим случајевима; и   

д)    одговарајућу заштита података.   

3.    Агенција може да донесе правила понашања или да забрани одређена 
понашања оператора телекомуникација, која су у супротности са одредбама 
датим у ставу 1. овог члана, или да поништи уговоре и сматра их дјелимично 
или у потпуности неважећим, уколико дати оператор телекомуникација 
злоупотријеби своју значајну тржишну снагу. Прије предузимања такве мјере 
Агенција од датог оператора телекомуникација тражи да у одговарајућем року 
престане са оспораваном злоупотребом.   

4.    Злоупотребом се сматра случај када оператор телекомуникација са 
значајном тржишном снагом пружа себи или партнерским фирмама приступ 
услугама, које нуди интерно, или услугама, које нуди на тржишту под 
повољнијим условима него што су услови под којима други конкуренти могу да 
користе такве услуге у склопу њихових услуга.   

5.    Оператори телекомуникација са значајном тржишном снагом нуде 
интерфејсе у складу са принципима отвореног приступа мрежи. На захтјев 
оператора, Агенција обезбјеђује доступност принципа отвореног приступа.   

6.    Агенција може бити овлаштена да обавеже операторе јавних 
телекомуникационих мрежа са значајном тржишном снагом да пружају услуге 
међуповезивања по трошковно оријентисаним цијенама, уколико то сматра 
неопходним да би се остварили циљеви дати у ставу 4. члана 3.као и члану 4. 
овог закона.   

Члан 16.   

Обавеза преговарања   

1.    Сваки оператор јавне телекомуникационе мреже обавезан је да на њихов 
захтјев понуди другим операторима међуповезивање. Све заинтересоване 
стране настоје да обезбиједе и унаприједе комуникацију између корисника 
различитих јавних телекомуникационих мрежа.   

2.    Ако се не може постићи договор о међуповезивању између оператора јавних 
телекомуникационих мрежа у року од шест седмица од пријема захтјева, свака 
страна укључена у међуповезивање може се обратити Агенцији за 
посредовање.   



3.    У случају из става 2. овога члана, Агенција ће у року од шест седмица или, 
изузетно, у року од највише десет седмица послије пријема захтјева саслушати 
учеснике међуповезивања и одлучити о начину и условима међуповезивања у 
складу са европском праксом, те донијети одлуку која замјењује уговор између 
учесника међуповезивања у дијелу у којем се не слажу.   

4.    Агенција има право да тражи од оператора телекомуникација са значајном 
тржишном снагом да израде листу стандардних понуда међуповезивања за своје 
мреже. Понуде се достављају Агенцији у писменој форми, а Агенција их 
објављује по потреби.   

Члан 17.   

Минимални број изнајмљених линија   

Оператори телекомуникација са значајном тржишном снагом који пружају 
услуге изнајмљивања линија обавезани су да, на тржишту на којем доминирају, 
јавно истакну минималну понуду линија за изнајмљивање са уједначеним 
техничким карактеристикама у складу са одговарајућим директивама Европске 
уније. На захтјев оператора телекомуникација, Агенција пружа одговарајуће 
информације у вези са техничким карактеристикама линија.   

Члан 18.   

Приступ и међуповезивање јавних телекомуникационих мрежа   

1.    Оператор телекомуникација са значајном тржишном снагом омогућава 
другим корисницима приступ својој јавној телекомуникационој мрежи или 
развезаним дијеловима такве мреже. Обавеза која се односи на међуповезивање 
не примјењује се под условом да оператор телекомуникација поднесе доказ о 
томе да дата обавеза није одговарајућа у датом случају. Агенција у року од шест 
седмица доноси одлуку о оправданости тог непримјењивања као и о томе да ли 
су додатни технички или економски издаци за тражену услугу разумни са 
становишта посебних прописа о тржишној конкуренцији.   

2.    Приступ мрежи се даје путем прикључних тачака које су обично доступне 
на тржишту (општи приступ мрежи). Приступ се може такође дати путем 
посебних прикључака (посебан приступ мрежи) на захтјев корисника.   

3.    Споразуми о приступу мрежи и међуповезивању заснивају се на 
објективним критеријумима, разумљиви су и обезбјеђују недискриминаторски и 
равноправан приступ телекомуникационим мрежама оператора у складу са 
ставом 1. овог члана.   

Члан 19.   

Обим међуповезивања   

1.    Основне услуге од којих се састоји међуповезивање су:   



а)    приступ новог оператора телекомуникација на мрежу оператора 
телекомуникација са значајном    тржишном снагом путем програмираног 
избора мреже или бирањем селекционог броја у складу са планом нумерације;   

б)    обезбјеђење неопходних података о саобраћају за релевантни прикључак 
оператору телекомуникација са којим је остварено међуповезивање;   

ц)    преспајање позива корисницима другог оператора са којим је остварено 
међуповезивање;   

д)    обезбјеђење обрачунских података у одговарајућем облику за оператора са 
којим је остварено међуповезивање.   

2.    Агенција доноси правило са детаљним одредбама које се односе на 
међуповезивање. Агенција при томе узима у обзир заштиту дјелотворне 
тржишне конкуренције, одржавање досљедног квалитета услуга и усклађеност 
са обавезујућим међународним прописима. Поред тога, Агенција одређује 
минималан број развезаних елемената мреже који се нуде.   

3.    У случају спорова, Агенција одлучује о прикладности трошкова и техничкој 
изводљивости приступа мрежи и међуповезивања.   

Члан 20.   

Услови пословања и цијене   

1.    Оператори телекомуникација одређују услове пословања, описују услуге 
које нуде и прецизирају релевантне цијене. Услови пословања, опис услуга и 
цијене достављају се Агенцији и објављују у одговарајућем облику. Уколико је 
потребна сагласност, сходно ст. 3. и 6. овог члана, телекомуникациона услуга не 
пружа се док се не добије сагласност.   

2.    Промјене услова пословања објављују се у одговарајућем облику најмање 
мјесец дана прије ступања на снагу. Свака промјена садржаја уговора даје право 
другој уговорној страни да раскине уговор са оператором телекомуникација у 
року од четири седмице од објављивања промјене.   

3.    О питању услова пословања оператора телекомуникација са значајном 
тржишном снагом, Агенција даје сагласност за сљедеће телекомуникационе 
услуге:   

а)    говорна телефонска услуга путем фиксне или мобилне мреже; и   

б)    изнајмљивање линија.   

4.    Ако оператор телекомуникација нема значајну тржишну снагу, услови 
пословања и знатније промјене тих услова предочавају се Агенцији прије 
почетка пружања услуга или дана ступања промјена на снагу. У случају услуга 
прецизираних у ставу 3а. овог члана, Агенција може да оспори услове 



пословања у року од осам седмица, ако су у супротности са овим законом или 
правилима донесеним на основу њега.   

5.    Ако је ради рјешења спора потребно да се измијене услови пословања, те 
измјене могу да се утврде уз сагласност Агенције.   

6.    Када су у питању цијене оператора телекомуникација са значајном 
тржишном снагом, Агенција даје сагласност за сљедеће телекомуникационе 
услуге:   

а)    говорна телефонска услуга путем фиксне или мобилне мреже; и   

б)    изнајмљивање линија.   

7.    Ако оператор телекомуникација нема значајну тржишну снагу, Агенција се 
обавјештава о цијенама услуга како је утврђено у ставу 6. овог члана прије 
почетка њихове примјене. Цијене су уједначене унутар тарифног подручја.   

8.    За објављивање услова пословања и одређивања цијена оператора 
телекомуникација са значајном тржишном снагом, Агенција правилом утврђује 
оквирне услове укључујући и принципе структурирања цијена. Посебно се 
прецизира сљедеће: врста и садржај обавезе пружања услуга, основ на којем ће 
се вршити прорачун цијена, услови за интерфејсе, квалитет разних преносних 
путева, услови за кориштење, приступ мрежи и међуповезивање, те временска 
ограничења за стављање забране на субвенционирање, којим се омогућује 
увођење нових услуга и технологија.   

Члан 21.   

Структурно одвајање и засебно обрачунавање   

1.    Предузећима са значајном тржишном снагом на тржиштима, која нису 
телекомуникациона или која уживају посебна или ексклузивна права у другим 
секторима, забрањено је неправедно субвенционисати цијене за своје 
телекомуникационе услуге из подручја у којима имају посебна или искључива 
права. За одређивање нивоа цијена фирми са значајном тржишном снагом 
примјењује се принцип трошковне оријентисаности.   

2.    Оператори телекомуникација са значајном тржишном снагом на тржиштима 
која нису телекомуникациона или који уживају посебна или ексклузивна права 
у другим секторима раздвајају на адекватан начин своје пословне активности у 
сектору телекомуникација од других пословних активности у погледу 
организације и обрачуна, у циљу обезбјеђења транспарентности протока услуга 
и средстава између тих сектора у којима раде.   

3.    Оператори телекомуникација са значајном тржишном снагом на 
телекомуникационом тржишту не смију вршити неправедно субвенционисање 
својих услуга.   



4.    Оператори телекомуникација са значајном тржишном снагом на 
телекомуникационом тржишту воде одвојено, с једне стране, своје активности 
везане за међуповезивање и, с друге стране, остале активности с циљем 
утврђивања свих елемената трошкова и прихода, са основом за њихов обрачун и 
детаљним методама приписивања које се користе у вези са дјелатношћу 
међуповезивања.   

5.    Агенција може да стави ван снаге услове из ст. 3. и 4. овог члана на 
неодређено вријеме али не дуже од три године након ступања на снагу овог 
закона како би пружила могућност операторима телекомуникација да испуне 
ове услове.   

6.    Агенција, по службеној дужности или на захтјев учесника на тржишту, 
покреће поступак истраге, ако постоји оправдана сумња да су прекршене 
одредбе овог члана. У том циљу Агенција може прегледати књиге и евиденцију 
оператора телекомуникација о којем је ријеч, те захтијевати појединости о 
расподјели трошкова.   

Члан 22.   

Обрачунавање трошкова   

1.    Оператори телекомуникација са значајном тржишном снагом на 
телекомуникационом тржишту воде систем за обрачунавање трошкова, који 
приписује трошкове и елементе трошкова свим услугама и елементима услуге и 
омогућава накнадни финансијски преглед у складу са правилима Агенције и 
конкретним одредбама назначеним у дозволама. Агенција има право приступа 
информацијама у вези са обрачуном трошкова.   

2.    Агенција може да стави ван снаге услове из става 1. овог члана на 
неодређено вријеме али не дуже од три године послије ступања на снагу овог 
закона како би пружила могућност операторима телекомуникација да испуне 
ове услове.   

VI - АДРЕСИРАЊЕ И НУМЕРАЦИЈА   

Члан 23.   

Дефиниције   

Појмови употријебљени у овом поглављу имају сљедеће значење:   

а)    адреса означава збир свих елемената адресирања за циљани избор 
комуникационе везе;   

б)    елементи адресирања означавају знакове, слова, цифре и сигнале за циљани 
избор комуникационих веза;   

ц)    план адресирања означава збир свих могућих комбинација елемената 
адресирања који се употребљавају за идентификацију лица, рачунарских 



процеса, машина, уређаја или телекомуникационе опреме укључене у 
телекомуникационе процесе;   

д)    претходни одабир оператора означава могућност да претплатници који то 
желе могу:   

  да одаберу да одређене категорије комуникационих услуга буду извршене од 
стране претходно одабраног оператора без потребе да се бира приступни 
позивни број или поштује нека друга процедура за усмјеравање позива; и   
  да суспендују сваку претходно одабрану могућност за индивидуалне позиве 
на појединачном основу, бирајући приступни позивни број уз претходни 
договор са другим операторима телекомуникација;   

е)    одабир оператора означава могућност да претплатници бирањем 
приступног позивног броја на појединачном основу могу изабрати одређене 
категорије телекомуникационих услуга које ће извршити одабрани оператор;   

ф)    бројеви означавају низове цифара који служе за адресирање у 
телекомуникационим мрежама;   

г)    план нумерације означава збир свих могућих комбинација елемената 
адресирања помоћу цифара ради идентификације лица, рачунарских процеса, 
машина, уређаја или телекомуникационе опреме укључене у 
телекомуникационе процесе;   

х)    преносивост броја значи могућност за претплатнике који то траже да 
задрже свој број у фиксној телефонској мрежи на одређеној локацији незвисно 
од промјене оператора телекомуникација.   

Члан 24.   

Обим   

1.    Циљ адресирања је ефикасно структурисање и управљање адресним 
простором ради задовољења захтјева оператора телекомуникација на праведан и 
недискриминаторски начин.   

2.    Ради остварења циљева из става 1. овога члана, Агенција израђује планове 
адресирања и прописује услове за остварење права на додјелу и кориштење 
адреса.   

Члан 25.   

План нумерације   

1.    Приликом израде планова нумерације, Агенција узима у обзир међународне 
прописе, нарочито у погледу њихове структуре. Агенција предузима адекватне 
мјере ради обезбјеђења доступности адекватног броја адреса. У плановима 
нумерације оставља се простор, колико је технички изводљиво, за нове 
унутрашње и међународне услуге и за преносивост броја.   



2.    Структура плана нумерације и прописи који одређују намјену бројева 
гарантују једнаку могућност и једнак поступак за све операторе 
телекомуникација.   

Члан 26.   

Промјене планова нумерације   

1.    Агенција може да направи измјене планова нумерације ради спровођења 
међународних обавеза или препорука и да заштити адекватну доступност 
елемената адресирања у складу са посљедњим достигнутим нивоом. Води се 
рачуна о утицају на странке којих се то тиче, нарочито о директним и 
индиректним трошковима прилагођавања.   

2.    Оператори телекомуникација на које утичу такве промјене обавезни су да 
примијене потребне мјере на властити трошак.   

3.    Промјене плана нумерације у цјелини или дјелимично или промјене 
прописа који одређују намјену бројева ни у којем случају не оправдавају 
тражење одштете.   

Члан 27.   

Преносивост броја, избор оператора, претходни избор оператора   

1.    Агенција обезбјеђује предузимање потребних мјера за припрему увођења 
преносивости броја за телефонске бројеве у виду преносивости оператора 
мреже, тако да преносивост броја у Босни и Херцеговини буде доступна у 
складу са роком који одреди Савјет министара. Агенција прописује распоред и 
динамику увођења преносивости броја, узимајући у обзир распоред који се 
примјењује у Европској унији, тако да не представља препреку тржишној 
конкуренцији.   

2.    Планови нумерације обликују се на начин да омогуће корисницима 
телекомуникационе мреже избор оператора на којег желе да се прикључе.   

3.    Савјет министара доноси одлуку о томе када ће ове услуге бити доступне.   

4.    На основу одлуке Савјета министара, Агенција доноси правило којим 
утврђује детаље.   

Члан 28.   

Управљање бројевима и додјела бројева   

1.    Агенција је надлежна за дјелотворно управљање плановима нумерације, 
нарочито за рационално кориштење и додјелу елемената за адресирање 
операторима телекомуникација.   



2.    Агенција по захтјеву додјељује елементе адресирања операторима 
телекомуникација на употребу. Додјела се врши у складу са принципима 
објективности, недискриминације и разумљивости, нарочито принципом 
једнаких могућности.   

Члан 29.   

Кориштење адреса   

1.    Елементи адресирања који се додијеле одређеном оператору 
телекомуникација не могу постати његова својина. Оператор телекомуникација 
има само право кориштења одређених елемената.   

2.    Агенција има право да прими све информације неопходне за управљање 
додијељеним елементима адресирања. Додјељивање адреса оператору 
телекомуникација подлијеже плаћању накнаде.   

VII - ОДРЕДБЕ О РАДИО-ФРЕКВЕНТНОМ СПЕКТРУ   

Члан 30.   

Управљање фреквенцијама и План намјене фреквенција   

1.    Агенција, у сарадњи са Савјетом министара, управља фреквентним 
спектром у складу са међународним споразумима. Агенција предузима 
одговарајуће мјере у циљу обезбјеђења ефикасне и несметане употребе радио-
спектра Босне и Херцеговине.   

2.    Агенција усваја План намјене радио-фреквентних обима, којим се 
дефинишу радио-фреквенције или радио-фреквентни обими намијењени за 
индивидуалне радио-комуникације и индивидуалне групе корисника. План се 
објављује у одговарајућем облику.   

Члан 31.   

План кориштења фреквенција   

Агенција припрема План кориштења фреквенција на основу Плана намјене 
фреквенција. План кориштења фреквенција садржи подјелу фреквентних обима 
на кориштење фреквенција и спецификације за кориштење тих фреквенција. 
План се објављује у одговарајућем облику.   

Члан 32.   

Кориштења радио-фреквенција   

1.    Кориштење радио-фреквенција подлијеже одобрењу Агенције. Додјела 
фреквенција биће недискриминаторска у складу са планом кориштења 
фреквенција и заснована на објективним критеријумима успостављеним од 
стране Агенције. Агенција одлучује о захтјеву у року од шест седмица, осим у 



случају да посебне околности, као што је непотпуност документације, 
захтијевају дужи период.   

2.    Агенција додјељује фреквенције на кориштење уколико су:   

а)    предвиђене за кориштење у Плану кориштења фреквенција;   

б)    расположиве; и   

ц)    компатибилне са другим кориштењима фреквенција.   

3.    Агенција правилом утврђује детаљне одредбе које се односе на кориштење 
фреквенција и додјелу фреквенција, укључујући захтјеве за додјелу.   

VIII - РАДИО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ТЕРМИНАЛНА ОПРЕМА   

Члан 33.   

Радио и телекомуникациона терминална опрема   

1.    Радио и телекомуникациона терминална опрема мора да задовољава 
одредбе овог закона да би се могла слободно нудити на тржишту, слободно 
преносити и користити у Босни и Херцеговини, под условом да је исправно 
инсталисана и да се исправно одржава.   

2.    Одредбе овог дијела закона не односе се на:   

а)    радио-опрему само за пријем, која се намјерава користити искључиво за 
пријем звука и ТВ емитерских услуга;   

б)    радио и телекомуникациону терминалну опрему која је регулисана 
посебним прописима и намијењена је за употребу у цивилној авијацији 
управљању ваздушним саобраћајем и у поморском транспорту;   

ц)    радио и телекомуникациону терминалну опрему која се користи искључиво 
за потребе јавне безбједности и одбране.   

3.    Поред случајева наведених у ставу 2. овог члана, ова глава се такође не 
односи на радио-опрему коју састављају радио-аматери, са изузетком опреме 
која се слободно продаје на тржишту. Збирка компонената намијењених за 
састављање од стране радио- аматера ентузијаста и фабрички произведене 
радио-опреме, коју радио-аматери преправљају и користе, не сматра се опремом 
која се слободно продаје на тржишту.   

Члан 34.   

Основни захтјеви   

1.    Радио и телекомуникациона терминална опрема мора да испуњава сљедеће 
основне захтјеве:   



а)    захтјеве о заштити здравља и безбједности корисника и било којих других 
лица; и   

б)    захтјеве који се тичу електромагнетске компатибилности.   

2.    Радио-опрема уграђује се тако да ефикасно користи радио-фреквенцијски 
спектар за земаљске, свемирске и орбиталне радио-комуникације и избјегава 
штетне утицаје.   

3.    Сматраће се да је сваки уређај који испуњава усклађене стандарде Европске 
уније у складу са ст. 1. и 2. овог члана.   

Члан 35.   

Стављање у рад и право на прикључење   

1.    Сваки уређај који испуњава основне захтјеве из члана 34. и декларисан је у 
складу са важећим процедурама за процјену које су дате у релевантним 
европским директивама и посједује ЦЕ ознаку усклађености може да се пусти у 
рад у намијењену сврху.   

2.    Сваки уређај који не задовољава захтјеве из става 1. овог члана пролази 
процедуру оцјене усклађености, коју спроводи домаће тијело за процјену 
усклађености. Агенција, уз консултације са Савјетом министара, дефинише 
начин атестирања опреме, критеријуме које домаћа верификована тијела морају 
испуњавати.   

3.    Независно од става 1. овог члана, Агенција може ограничити стављање у 
рад радио-опреме из разлога који се односе на ефективну и одговарајућу 
употребу радио- спектра, избјегавање штетних сметњи или питања јавног 
здравља.   

4.    Оператори не могу одбити да прикључе телекомуникациону терминалну 
опрему на одговарајуће интерфејсе из техничких разлога уколико опрема 
задовољава захтјеве из овог закона.   

5.    Ако радио и телекомуникациона терминална опрема, која испуњава захтјеве 
из овог закона, проузрокује озбиљне штете на мрежи, штетне радио-сметње или 
штете раду мреже, оператор јавне телекомуникационе мреже може бити 
овлаштен да одбије прикључење, да искључи такав уређај или да га повуче из 
употребе. Оператор телекомуникација одмах обавјештава корисника и Агенцију 
о таквим мјерама. Агенција је овлаштена да потврди или одбаци такве мјере.   

6.    Агенција је овлаштена да предузме све мјере да би спречила прикључак на 
јавну телекомуникациону мрежу сваког уређаја који не испуњава захтјеве из 
овог закона.   

IX - РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ   

Члан 36.   



Агенција   

1.    Агенција је функционално независна и непрофитна институција са статусом 
правног лица према законима Босне и Херцеговине. Агенција обавља своје 
дужности у складу са циљевима и регулаторним принципима, који су наведени 
у чл. 3. и 4. овог закона, као и у складу са секторским политикама Савјета 
министара. У обављању својих дужности, Агенција дјелује у складу са 
принципима објективности, транспарентности и недискриминације. Чланови 
тијела Агенције, њени службеници и запослени дјелују у интересу Босне и 
Херцеговине и њених грађана у цјелини.   

2.    Тијела Агенције су Савјет Агенције и генерални директор чије су дужности 
неведене у чл. 39. и 40. овог закона.   

3.    Ни Савјет министара ни министри као ни неко друго лице ни на који начин 
се не мијешају у доношење одлука Агенције у појединачним случајевима.   

Члан 37.   

Дужности Агенције   

1.    Сходно одредбама овог закона, дужности Агенције су:   

а)    проглашавање правила у области емитовања и телекомуникација и 
обезбјеђење њиховог поштивања ;   

б)    издавање дозвола емитерима и операторима телекомуникација у складу са 
одредбама овог закона и праћење поштивања услова издатих дозвола;   

ц)    планирање, управљање, намјена и додјела фреквенцијског спектра, праћење 
његовог кориштења као и одржавање и објављивање плана кориштења 
фреквенцијског спектра за цијелу територију Босне и Херцеговине;   

д)    постављање захтјева за објављивањем и достављањем информација, које су 
потребне за прописно вршење регулаторних обавеза;   

е)    примјена техничких стандарда и стандарда квалитета, да би се нпр. 
обезбиједила међусобна повезаност и функционалност јавних 
телекомуникационих мрежа и услуга;   

ф)    утврђивање и одржавање система техничких накнада за издавање дозвола 
како у области емитовања тако и у области телекомуникација;   

г)    остале дужности које јој се додијеле у складу са овим законом или од стране 
Савјета министара.   

Члан 38.   

Процедуре за доношење правила Агенције   



1.    Прије доношења правила предвиђених овим законом, Агенција:   

а)    објављује нацрт правила;   

б)    омогућава најмање 14 дана за подношење коментара; и   

ц)    посвећује дужну пажњу сваком коментару који се тиче објављеног нацрта 
правила.   

2.    Правила Агенције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику БиХ".   

Члан 39.   

Савјет Агенције   

1.    Агенција има Савјет, који води Агенцију у погледу стратешких питања 
имплементације закона, те врши консултације са генералним директором и 
прима од њега извјештаје. Савјет Агенције усваја кодекс рада и правила за 
емитовање и телекомуникације. Осим тога, Савјет Агенције има функцију 
апелационог тијела за одлуке које доноси генерални директор.   

2.    Савјет Агенције се састоји од седам чланова које предлаже Савјет 
министара, на основу листе кандидата коју је утврдио Савјет Агенције, која ће 
садржавати двоструко више кандидата од расположивих мјеста, а именује их 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. Парламентарна скупштина 
прихвата или одбацује предложене кандидате у року од 30 дана након 
подношења приједлога. Уколико Парламентарна скупштина одбаци приједлог, 
Савјет министара предлаже друго лице са листе кандидата коју је утврдио 
Савјет Агенције и подноси тај приједлог Парламентарној скупштини Босне и 
Херцеговине. Чланови Савјета Агенције именују се на основу својих личних 
способности као појединци који имају правно, економско, техничко или друго 
релевантно искуство и стручњаци су у области телекомуникација, односно 
емитовања, на период од четири године и могу бити поново именовани само на 
још један мандат. Чланови бирају предсједавајућег и потпредсједавајућег из 
својих редова. Савјет Агенције састаје се најмање четири пута годишње. 
Генерални директор подноси извјештај Савјету Агенције о стратешким 
питањима имплементације. Генерални директор присуствује свим састанцима 
Савјета Агенције без права гласа.   

3.    Функционери на законодавним или извршним функцијама на сваком нивоу 
власти, или чланови тијела политичких партија не могу се кандидовати за 
чланство у Савјет Агенције.   

4.    Чланови Савјета Агенције морају да пријаве сваки интерес који имају у 
односу на оператора телекомуникација или емитера и изузимају се у 
случајевима који представљају сукоб интереса.   

Члан 40.   



Генерални директор   

1.    Агенцијом руководи генерални директор кога предлаже Савјет Агенције, а 
потврђује Савјет министара у року од 30 дана након подношења приједлога. 
Генерални директор одговоран је за све регулаторне функције Агенције. Поред 
тога, генерални директор одговоран је за све административне послове 
Агенције, укључујући али не ограничавајући се на имплементацију овог закона 
и других релевантних закона, за сва кадровска питања Агенције, као и за 
успостављање правила о интерним процедурама. Мандат генералног директора 
је четири године и може да буде поново именован само на још један мандат.   

2.    Приједлог за именовање генералног директора услиједиће након јавног 
конкурса који се објављује у службеном гласнику са роком за подношење 
пријаве од најмање четири седмице. Пријављени кандидати морају имати 
релевантно искуство у области телекомуникација, односно емитовања и 
потврђене руководне способности.   

3.    Функционери на законодавним или извршним функцијама на сваком нивоу 
власти, или чланови тијела политичких партија не могу се предложити за 
генералног директора.   

4.    Генерални директор нема никакве финансијске односе са оператором 
телекомуникација или емитером.   

Члан 41.   

Доношење одлука Савјета Агенције   

Све одлуке Савјета Агенције доносе се консензусом кад год је то могуће. У 
случају да се не може постићи консензус, Савјет Агенције доноси одлуку о том 
питању простом већином гласова, под условом да су присутна најмање четири 
члана која гласају. У случају једнаког броја гласова, одлучујући глас даје 
предсједавајући састанка.   

Члан 42.   

Смјењивање чланова Савјета Агенције и генералног директора   

1.    Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине има искључиво овлаштење 
за смјењивање чланова Савјета Агенције прије истека њиховог мандата. Савјет 
министара има искључиво овлаштење да смијени генералног директора прије 
истека његовог мандата. До ранијег престанка мандата може доћи под 
одређеним околностима које су утврђене у даљем тексту:   

а)    у случају болести која генералног директора или чланове Савјета Агенције 
чини неспособним за обављање дужности;   

б)    у случају проглашења кривим за кривично дјело које се кажњава затвором;   



ц)    у случају да код генералног директора или члана Савјета Агенције постоји 
сукоб интереса, како је дефинисано Етичким кодексом Агенције, укључујући и 
случај када је члан његовог домаћинства власник, дионичар или члан одбора 
или надзорних одбора или других релевантних управних тијела, директор или 
предсједник или руководно лице било којег корисника дозволе или предузећа 
које сарађује са било којим корисником дозволе;   

д)    у случају оставке;   

е)    у случају неиспуњавања дужности чланова Савјета Агенције што се 
одражава у неучествовању у раду три или више узастопних састанака; или   

ф)    у случају пропуста генералног директора да извршава своје дужности 
сходно овом закону, интерним правилима Агенције или уговору о раду;   

г)    у случају кршења Етичког кодекса Агенције.   

2.    Етички кодекс доноси Савјет Агенције.   

Члан 43.   

Одредбе које се односе на особље Агенције   

1.    Особље Агенције, како је то утврђено у ставу 2. овог члана, су државни 
службеници у складу са Законом о државној служби у институцијама Босне и 
Херцеговине (Закон о државној слжби), који се примјењује осим у случајевима 
предвиђеним у сљедећим ставовима.   

2.    Агенција запошљава службенике и запосленике који су потребни за 
ефикасно вршење њених функција у складу са овим законом. Агенција 
обезбјеђује да се запошљавање врши на основу професионалних квалификација 
и способности. Умјесто према Глави ИИ Закона о државној служби, Савјет 
Агенције одлучује која мјеста спадају под одредбе Закона о државној служби, 
како је измијењено овим законом. То одлучивање биће у складу са општим 
принципима Закона о државној служби.   

3.    Уколико постоји упражњено радно мјесто у склопу Агенције, Агенција 
може да у хитним случајевима именује замјену на привременом основу док 
Агенција за државну службу не заврши прописану процедуру запошљавања.   

4.    Савјет Агенције одлуком утврђује платну основицу за обрачун плата 
особља Агенције, различите платне категорије, према којима ће особље бити 
категорисано, као и свих дозвољених додатака на плату. Приликом утврђивања 
категорија плата, Савјет Агенције узима у обзир способност и искуство 
неопходно за извршавање дужности, као и циљ да се на дугорочном плану 
ускладе плате са платном основицом у државној служби институција Босне и 
Херцеговине. Стога се одредбе Главе В Закона о државној служби не 
примјењују.   

Члан 44.   



Финансијска питања   

1.    Буxет Агенције директно се веже за секторске политике Савјета министара. 
Генерални директор подноси Савјету министара Босне и Херцеговине на 
одобрење приједлог буxета за сваку фискалну годину, који претходно усваја 
Савјет Агенције. Док Савјет министара не одобри или измијени буxет, Агенција 
ради са буxетом који је усвојио Савјет Агенције. Агенција се финансира из 
сљедећих извора:   

а)    редовне техничке накнаде за дозволе за регулисање и надзор оператора 
телекомуникација и емитера; и   

б)    бесповратних зајмова или донација које Агенција прими, под условом да су 
у складу са општим принципима закона. Када су бесповратни зајмови или 
донације дати за извршавање конкретних задатака или пројеката у јавном 
интересу, они се евидентирају одвојено у одобреном буxету и не укључују се у 
њега.   

2.    Средства која прими Агенција користе се у складу са буxетом Агенције, по 
налогу генералног директора.   

3.    Новчане казне које наплати Агенција у остваривању свог права да примјени 
извршне мјере, као и доприноси фактурисани према налогу Савјета министара 
дозначавају се Савјету министара у циљу њиховог укључивања у буxет 
институција Босне и Херцеговине.   

4.    Располагање средствима Агенције подлијеже ревизији коју врши главна 
институција за ревизију, а поред тога и независни ревизор врши ревизију сваке 
године.   

5.    Агенција припрема годишњи извјештај о финансијама и активностима и 
подноси га Савјету министара. Савјет министара разматра годишњи извјештај 
Агенције и објављује га најкасније четири мјесеца по завршетку фискалне 
године.   

X - ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 45.   

Тужбе   

Без обзира на надлежност редовних судова, корисници или заинтересоване 
стране могу Агенцији достављати тужбе, нарочито оне које се односе на 
квалитет услуга, а које нису на задовољавајући начин ријешене са оператором 
телекомуникација. Агенција настоји ријешити тужбе у разумном року. Све 
заинтересоване стране сарађују у овом поступку, те подносе Агенцији све 
податке и документацију неопходну за процјену ситуације. Агенција може да 
прецизира врсте тужби које ће рјешавати и метод који ће користити.   

Члан 46.   



Извршне мјере   

1.    У циљу обезбјеђења поштивања кодекса рада и правила, Агенција има 
извршна овлаштења у складу са европском регулаторном праксом.   

2.    У случају да нека телекомуникациона или емитерска мрежа ради без 
дозволе или пружа услуге без дозволе, Агенција је овлаштена да предузме све 
потребне кораке у циљу обуставе таквог рада.   

3.    Агенција је овлаштена да примјењује извршне мјере сразмјерно 
прекршајима како слиједи:   

а)    усмена или писмена упозорења;   

б)    инспекцијски преглед средстава за које је издата дозвола;   

ц)    конкретан захтјев за предузимање одређене радње или обуставу, који се 
мора испоштовати у оквиру задатог рока;   

д)    износ одређене новчане казне не смије бити већи од 150.000 КМ у случају 
намјерне повреде или повреде из нехата појединих одредби закона или услова 
који се наводе у издатој дозволи или кодексима рада и правилима Агенције. 
Износ изречене новчане казне сразмјеран је тежини прекршаја и тамо гдје је 
примјењиво, бруто финансијском приходу оствареном на основу прекршаја. У 
случају да се повреде понове, изречена новчана казна не смије бити већа од 
300.000 КМ. Агенција израђује преглед повреда и одговарајућих казни, који 
усваја Савјет министара;   

е)    наредба за обуставу емитовања или пружања јавних телекомуникационих 
услуга на период не дужи од три мјесеца;   

ф)    одузимање дозволе.   

4.    На захтјев Агенције, све институције за имплементацију закона у Босни и 
Херцеговини пружају помоћ у извршењу одлука Агенције.   

Члан 47.   

Жалбе   

1.    При одлучивању о жалбама против одлука генералног директора, Савјет 
Агенције ради према Закону о управном поступку Босне и Херцеговине и у 
цјелини преиспитује одлуке против којих је поднесена жалба.   

2.    Жалба против одлуке генералног директора не одгађа извршење.   

3.    Одлуке Савјета Агенције су коначне и обавезујуће у управном поступку. 
Судско преиспитивање одлуке може се покренути пред Судом Босне и 
Херцеговине.   



XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 48.   

Континуитет   

Правила Агенције, која су донесена прије ступања на снагу овог закона, остају 
на снази и важећа.   

Члан 49.   

Прелазни мандат Одбора за имплементацију   

1.    Осим Савјета Агенције и генералног директора, Агенција има и Одбор за 
имплементацију до 31. децембра 2004. године, када Одбор за имплементацију 
престаје постојати као тијело Агенције, а његова улога и функције од тог 
тренутка обављају се унутар овлаштења генералног директора. Одбор за 
имплементацију има шест чланова.   

2.    Одбор за имплементацију овлаштен је да рјешава све предмете који се тичу 
повреда услова за издавање дозвола и правила које је донијела Агенција, као и 
да донесе одлуку о одговарајућим правним лијековима и санкцијама. Против 
тих одлука може се поднијети жалба Савјету Агенције које поступа у складу са 
ставом 1. члана 47. овог закона. Жалба против одлуке Одбора за 
имплементацију не одгађа извршење.   

3.    Све одлуке Одбора за имплементацију доносе се консензусом кад год је то 
могуће. У случају да се не може постићи консензус, Одбор за имплементацију 
доноси одлуку о том питању простом већином гласова, под условом да су 
присутна најмање четири члана која гласају. У случају једнаког броја гласова, 
одлучујући глас даје предсједавајући састанка.   

4.    Чланови Одбора за имплементацију морају пријавити сваки интерес који 
имају у односу на оператора телекомуникација или емитера и изузимају се у 
случајевима који представљају сукоб интереса.   

Члан 50.   

Ступање на снагу и објављивање   

1.    Овај закон ступа на снагу осам дана након објављивања у "Службеном 
гласнику Би Х". Овај закон објављује се и у "Службеним новинама Федерације 
БиХ" и "Службеном гласнику Републике Српске".   

2.    Овај закон у потпуности замјењује Закон о телекомуникацијама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 10/99 од 29. јуна 1999).   

 
 



ЗАКОН  
О РАДИО - ТЕЛЕВИЗИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
 

Предмет Закона 
Члан 1. 

 
(1) Овим законом уређује се Јавни радио-телевизијски сервис Републике Српске (у даљем 

тексту: РТРС). 
 
(2) На питања која нису уређена овим законом, а која се тичу регистрације, организације, 

пословања и дјелатности РТРС, примјењиваће се важећи прописи о јавним 
предузећима, предузећима, регистрацији пословних субјеката и други одговарајући 
прописи, уколико нису у супротности са овим законом или Законом о јавном радио-
телевизијском систему Босне и Херцеговине. 

 
Дефиниције 

Члан 2. 
 

У смислу овог закона: 
 «маркетинг оглашавање» значи сваки плаћени, слично надокнађени или само-

промотивни јавни оглас, укључујући спонзорисање, у сврху промовисања, продаје, 
куповине или изнајмљивања производа или услуга, промовисање идеје или циља или 
узроковања неког другог жељеног ефекта од стране оглашивача или самог јавног 
сервиса;  

 
 «нето приход од маркетинг оглашавања» значи укупан приход остварен на основу 

продаје радио, тв и мултимедијалног маркетинг оглашавања, умањен за договорену 
провизију која припада корпорацији у оквиру које се налази продајна кућа; 

 
 «јавни РТВ сервис» је физичко или правно лице са уредничком одговорношћу за 

припрему услуге радио, телевизијског и мултимедијалног програма, намијењеног 
емитовању за јавност; 

 
 «европски програми» подразумијевају креативне програме чију производњу или 

копродукцију воде европска физичка или правна лица; 
 
 «спонзорство» значи учешће физичког или правног лица, које није укључено у 

активности емитовања или у производњу аудио-визуелних дјела, у директном или 
индиректном финансирању програма, у сврху промовисања имена, заштитног знака, 
дјелатности или достигнућа; 

 
 «емитовање» је почетна емисија путем земаљског, кабловског или сателитског 

предајника, у кодираном или декодираном облику, радио или телевизијске услуге 
намијењене јавности; 

 



 «виртуелно маркетинг оглашавање» значи употреба електронских система која 
дјелимично мијењају телевизијски сигнал тако што се у телевизијску слику додаје 
маркетинг оглас, који у стварности не постоји на мјесту са којег се сигнал преноси; 

 
 «реемитовање» је временски одложена емисија путем земаљског, кабловског и 

сателитског предајника, у кодираном или декодираном облику, радио или телевизијске 
услуге намијењене јавности; 

 «телесхопинг» представља телесхопинг спотове којима се путем емисије 
телевизијског сигнала врши продаја одређених производа, а чија је дужина трајања 
одређена начелима Европске конвенције о прекограничној телевизији; 

 
 «РТВ такса» је такса на посједовање радио или телевизијског пријемника у 

домаћинству и код правног лица; 
 
 “дозвола Система” представља појединачне дозволе три јавна сервиса чине дозволу 

система; 
 
 «Одбор система» је тијело које чине сви чланови управних одбора јавних РТВ сервиса 

како је предвиђено Законом о ЈРТВ систему Босне и Херцеговине ( у даљем тексту: 
ЈРТС Босне и Херцеговине). 

 
Регистрација 

Члан 3. 
 

(1) Радио телевизија Републике Српске уписује се као јавно предузеће у судски регистар 
код надлежног суда. У судски регистар се уписују подаци у складу са  прописима о 
регистрацији пословних субјеката у мјери у којој је то примјењиво на РТРС, а 
посебно:  

 
а) фирма и сједиште; 
б) дјелатност; 
в) одговорност у унутрашњем правном промету; 
г) одговорност у спољнотрговинском правном промету; 
д) имена лица овлаштених за заступање. 

 
Члан 4. 

 
(1) Оснивач Радио телевизије Републике Српске је Република Српска.  
 
(2) Права и обавезе према Радио телевизији Републике Српске вршиће Народна 

скупштина Републике Српске у складу са овим законом и Законом о јавном 
радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине. 

 
 Назив предузећа и сједиште 

Члан 5. 
 



(1) Назив јавног предузећа је “Радио телевизија Републике Српске”. 
 

(2) Скраћени назив је РТРС. 
 

(3) Сједиште РТРС је у Бањој Луци. 
 

(4) Назив јавног предузећа “РТРС” и назив Јавног РТВ система ЈРТС Босне и 
Херцеговине мора се истакнути на згради у којој је сједиште РТРС, написани на 
језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини, ћирилицом и латиницом. 

 
 
 
 
 
 

Правни статус 
Члан 6. 

 
(1) РТРС је правно лице и може у правном промету стицати права и преузимати обавезе, 

бити власник покретне и непокретне имовине, те бити странка у поступцима пред 
судовима, другим државним органима и тијелима с јавним овлаштењима. 

 
(2) РТРС одговара за обавезе цјелокупном својом имовином. 
 

Задатак РТРС 
Члан 7. 

 
Основни задатак и обавеза РТРС јесте да, пласманом разноврсних и вјеродостојних 
информација, истинито информише јавност о политичким, привредним, 
социјалним, здравственим, културним, образовним, научним, вјерским, еколошким, 
спортским и другим догађајима, подстиче демократске процесе, осигура 
одговарајућу заступљеност непристрасних вијести и програма о актуелним 
дешавањима, у ударно и у друго вријеме, информативног, културно-умјетничког, 
образовног, дјечијег, спортског и забавног програма, као и да програми највишег 
квалитета буду доступни јавности Републике Српске. 

 
Самосталност 

Члан 8. 
 

(1) РТРС је самостална у обављању дјелатности, има уредничку независност и 
институционалну аутономију, нарочито у областима као што су: 

 
а) Утврђивање програмске шеме; 
б) Концепција и продукција програма; 
в) Уређивање и презентација вијести и информативног програма; 
г) Управљање и располагање имовином; 



д) Запошљавање и права и обавезе запослених; 
е) Уређивање дјелатности и унутрашње организације; 
ж) Припрема и извршење буџета; 
з) Преговори, припреме и потписивање правних аката везаних за функционисање 

РТРС; 
и) Представљање у правним поступцима; 
к) Куповина, изнајмљивање, продаја и кориштење роба и услуга. 
 

 ЈРТС  Босне и Херцеговине  
Члан 9. 

 
Радио телевизија Републике Српске као јавни РТВ сервис Републике Српске чини дио 
Јавног радио-телевизијског система Босне и Херцеговине у којем се односи између 
јавних сервиса регулишу Законом о јавном радио-телевизијском систему Босне и 
Херцеговине. 

 
Сарадња са другим емитерима 

Члан 10. 
 

РТРС остварује сарадњу и са другим емитерима како би осигурала производњу 
програма највишег квалитета и учинила га доступним јавности Републике Српске. 

 
Регулативна агенција за комуникације 

Члан 11. 
 

РТРС је дужна поштивати правила и прописе Регулативне агенције за комуникације 
уколико она нису у супротности са Законом о јавном РТВ систему Босне и 
Херцеговине. РТРС подлијеже свим постојећим санкцијама за неиспуњавање правила 
и прописа Регулативне агенције, осим суспензије и гашења. Регулативна агенција од 
РТРС наплаћује одговарајућу административну накнаду на име трошкова издавања 
дозволе, у складу са важећим прописима. 

 
Статут 

Члан 12. 
 

(1) РТРС има статут којим се утврђује унутрашња организација, овлаштења и начин 
одлучивања појединих органа и уређују друга питања од значаја за обављање 
дјелатности и пословање РТРС. 

 
(2) РТРС има и друге опште акте у складу са законом и статутом. 

 
(3) Статут РТРС објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”. 
 

Програмска начела 
Члан 13. 

 



(1) Програм РТРС служи интересу јавности и мора бити у складу са професионалним 
стандардима и прописима и правилима Регулативне агенције за комуникације. РТРС је 
дужна осигурати разноврстан и  избалансиран радијски и телевизијски програм, који 
испуњава високе етичке стандарде и стандарде квалитета, поштивања људског живота, 
достојанства и физичког интегритета личности, и промовисања демократских слобода, 
друштвене правде и међународног разумијевања и мира. 

 
(2) Програм РТРС укључује информације, културу, образовање, забаву и спорт. 
 
(3) Програм РТРС ће уважавати националне, регионалне, традицијске, вјерске, културне, 

језичке и друге карактеристике конститутивних народа и свих грађана Босне и 
Херцеговине. Програм РТРС такођер ће афирмисати културне и друге потребе 
националних мањина у Босни и Херцеговини.  

 
(4) Програм РТРС уважаваће уставна права конститутивних народа и грађана Босне и 

Херцеговине и осталих у Републици Српској, и биће уређивани равноправно на три 
службена језика и два писма.  

 
(5) У производњи властитог програма и програма у копродукцији РТРС ће осигурати 

равноправну уставну заступљеност садржаја који одговарају традицијској баштини сва 
три народа и адекватну заступљеност сва три конститутивна народа и осталих. 

 
(6) РТРС ће производити и уређивати програме у складу са  највишим професионалним 

критеријима, уз поштивање умјетничких и стваралачких слобода, независно од ставова 
државних органа, политичких странака и других интересних група. 
 

(7) РТРС има право, у складу са својим уређивачким смјерницама, преносити сједнице или 
дијелове сједница Народне скупштине РС односно РТРС има обавезу  на други 
погодан начин информисати јавност о скупштинским активностима. У ту сврху, РТРС 
има слободан приступ сједницама Народне скупштине. 

 
(8) РТРС је дужна представити Народној скупштини Републике Српске  и  јавности своје 

годишње планове програма и извјештаје о реализацији тих планова. Свако лице има 
право предати РТРС приговоре и приједлоге  које се односе на њен програм. 

 
(9) Једном годишње РТРС ће Народној скупштини Републике Српске доставити извјештај 

о својим активностима, укључујући и финансијски извјештај заједно са извјештајем о 
ревизији финансијског пословања. 

 
Остваривање програмских начела 

Члан 14. 
 
(1) У остваривању темељних програмских начела, РТРС ће нарочито: 
 



а) истинито, цјеловито, непристрасно и благовремено информисати јавност о 
политичким економским, образовним, научним, религијским, културним, 
спортским и другим догађајима у земљи и свијету; 

б) осигурати отворену и слободну расправу о питањима од јавног интереса, водећи 
рачуна о заступљености свих интереса и укуса; 

в) поштивати и подстицати плурализам политичких, религијских и других идеја; 
г) сва политичка, економска, образовна, научна, религијска, културна и друга питања 

третирати непристрасно, омогућавајући равноправно сучељавање различитих 
гледишта, са циљем јачања демократског духа, међусобног разумијевања и 
толеранције; 

д) његовати и развијати све облике стваралаштва који доприносе развоју културе, 
умјетности и забаве; 

е) доприносити поштивању и промоцији основних људских права и слобода, 
демократских вриједности и институција, те унапређењу културе јавног дијалога; 

ж) поштовати приватност, достојанство, углед и част човјека и основна права других, 
а посебно дјеце и омладине.  

 
(2) РТРС је дужна прилагодити праћење информативног, културног, образовног и 

забавног програма потребама особа оштећеног слуха и других особа са посебним 
потребама. 

 
(3) РТРС ће поштивати програмски кодекс система јавног емитовања у Босни и 

Херцеговини, којим се уређују основна начела уређивачке политике, у складу са 
највишим професионалним критеријима. 

 
(4) Вијести морају бити непристрасне, независне и тачне. Прије објављивања, са 

разумном пажњом, зависно о околностима, мора се провјерити садржај, поријекло и 
истинитост информативног материјала предвиђеног за вијести. Коментари морају 
бити на јасан начин одвојени од вијести. 

 
Програмска ограничења 

Члан 15. 
 

(1) РТРС неће емитовати материјал који својим садржајем или тоном подстиче 
националну, етничку, вјерску или расну мржњу, нетрпељивост или дискриминацију 
према појединцима и групама или, који би, на основу разумног просуђивања, могао 
изазвати насиље, неред или немире, или би могао подстицати на извршење кривичних 
дјела. 

 
(2) РТРС неће кршити опште друштвене стандарде пристојности и уљудности у својим 

програмским садржајима и програмској шеми, при чему се посебна пажња посвећује 
заштити психофизичког развоја дјеце. 

 
(3) РТРС неће емитовати било какав материјал за који зна да је лажан или постоји 

оправдана основа за претпоставку да је лажан. 
 



(4) РТРС неће објављивати прилоге неморалног и порнографског садржаја. 
 

(5) РТРС неће у својим програмима на било који начин подстицати грађане, а посебно 
дјецу и омладину, на употребу дуванских производа, алкохола или дроге. 

 
(6) Програмски садржај који очигледно штети физичком, душевном или моралном 

развоју дјеце и омладине не смије бити емитован у програмској шеми када ће их они 
због времена преноса вјероватно гледати. Емитовање таквог садржаја мора бити 
најављено јасним упозорењем. 

 
(7) Забрањено је емитовање програма који могу озбиљно угрозити физички, ментални 

или морални развој малољетника, посебно програме који садржавају порнографију и 
непотребно насиље. 

 
(8) Забрањено је без знања гледалаца, односно слушалаца, употребом неког техничког 

средства преносити одређене поруке или утицати на гледаоце, односно слушаоце, а да 
они тога нису свјесни. 

 
(9) Осим оглашавања, РТРС неће емитовати било какве поруке, програме или друге 

садржаје за чије емитовање добије било какву протувриједност, укључујући али се не 
ограничавајући на новац, комерцијално вриједна програмска права, имовину, услуге 
или производе. 

 
Заступљеност програма 

Члан 16. 
 

(1) РТРС ће обезбиједити гдје год је то могуће и користећи одговарајућа средства да 
станице резервишу  већину свог времена у етеру за емитовање европских садржаја не 
рачунајући вријеме одређено за вијести, спортске догађаје, забаву, оглашавање, 
услуге телетекста и телешопинга. 

 
(2) РТРС ће резервисати најмање четрдесет одсто (40%) времена емитовања за домаће 

програме у свим жанровима, осим вијести и спортски програм. 
 

(3) Најмање десет одсто (10%) времена емитовања, изузев информативних емисија, 
спортског програма и маркетинг огласа, РТРС мора наручити од независних 
продуцената, и/или комерцијалних радио-телевизијских станица. 

 
(4) Проценте из става 2. и 3. овог члана РТРС је дужна достићи у року од двије године од 

ступања на снагу Закона о јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине. 
 

 
 
 
 
 



Дјелатност 
Члан 17. 

 
(1) Дјелатности РТРС су: 
 

а) наручивање, припремање, производња, пренос и емитовање властитих радио и 
телевизијских програма и мултимедијалних садржаја; 

б) складиштење и кориштење архива тонских и видео-записа; 
в) организација културних, музичких и других догађаја; 
г) издавање и расподјела штампаног материјала везаног са сопственим програмом 

или са питањима о емитовању уопште; 
д) испитивање јавног мнијења, медијског тржишта, маркетиншке и услуге 

оглашавања; 
е) пружање услуга телетекста и дјелатности везаних за остала поља технологије 

емитовања; 
 
(2) Путем заједничког правног субјекта Корпорације, РТРС учествује у сљедећем: 
 

а) набавка страног програма; 
б) увођење и кориштење нових технологија у области емитовања; 
в) размјена и учешће у заједничким техничким и другим технолошким пројектима са 

другим јавним РТВ сервисима; 
г) друге активности у складу са овим законом. 

 
(3) РТРС може пружати додатне програмске сервисе, без обзира на метод доставе ( на 

примјер он-лине ) или моделитете финансирања ( на примјер паy-ТВ ) уколико је то у 
складу са условима из дозволе система или на основу одлуке Регулативне агенције за 
комуникације Босне и Херцеговине. 

 
(4) Статутом се могу одредити и друге дјелатности, под условом да нису у супротности 

са основном дјелатношћу РТРС одређеном овим законом. 
 

Заступљеност према Уставу  
Члан 18. 

 
РТРС у обављању дјелатности и у кадровској структури проводи одговарајуће 
уставне одредбе у вези са једнаким правима конститутивних народа и осталих у 
Републици Српској. 
 

Положај запослених 
Члан 19. 

 
На правни положај запослених у РТРС, услове закључења уговора о раду,  плате и 
друга примања примјењују се општи прописи о раду и статут. 

 
Фреквенције 



Члан 20. 
 

Дјелатност РТРС остварује се производњом и емитовањем програма на једној 
радијској и једној телевизијској мрежи, на властитим фреквенцијама за подручје 
Републике Српске. 
 

 
 
 

Начин преноса програма 
Члан 21. 

 
(1) РТРС је овлаштена да преноси програме преко земаљске мреже, сателита, интернета, 

кабловским или било којим другим техничким средствима. Може пружати услуге 
телетекста и укључити се у свако ново поље одашиљачке технологије или сервиса. 

 
(2) Захтјеви за проширење услуга или додатним каналима подносе се Регулативној 

агенцији за комуникације у складу са процедуром предвиђеном Законом о јавном 
радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине.  

 
Оснивање регионалних РТВ центара и дописничких бироа 

Члан 22. 
 

РТРС оснива регионалне радио и телевизијске информативно-техничке центре и 
дописничке бирое у складу са статутом. 

 
Корпорација јавних РТВ сервиса Босне и Херцеговине 

Члан 23. 
 

(1) РТРС, заједно са Јавним РТВ сервисом Босне и Херцеговине и Јавним РТВ 
сервисом Федерације Босне и Херцеговине, успоставља Корпорацију јавних 
сервиса Босне и Херцеговине. Корпорација јавних сервиса је заједничка 
управљачка структура између јавних сервиса са једнаким правима и обавезама 
према сва три јавна РТВ сервиса.  

 
(2) Корпорација Јавних РТВ сервиса управља просторним, производним и техничким 

капацитетима РТРС, у складу са Законом о јавном РТВ систему. 
 

Чланство у међународним организацијама 
Члан 24. 

 
Интересе РТРС у међународним радио-дифузним организацијама и асоцијацијама 
заступа Корпорација јавних РТВ сервиса Босне и Херцеговине. 
 

Архив 
Члан 25. 



 
(1) РТРС има сва права на архивску грађу коју посједује и дужна је о њој старати се са 

посебном пажњом, као о непроцјењивој културно-историјској вриједности и 
заједничком добру грађана.  

 
(2) РТРС има сва права и на ново интелектуално власништо које дода у архив. 
 
(3) РТРС има приступ архивској грађи  Радио-телевизије Босне и Херцеговине  и Радио-

телевизије Федерације Босне и Херцеговине и обрнуто. 
 
(4) Корпорација руководи поступком чувања, обраде и кориштења архивске грађе у 

складу са  важећим законима и уговор о управљању закључује се између РТРС и 
Корпорације. 

 
 
 

Дужност чувања снимака 
Члан 26. 

 
(1) РТРС је дужна организовати чување и обраду свих аудио-визуелних снимака 

кориштених у програму.  
 

(2) Снимци свих емисија морају се чувати најмање 6 (шест) недјеља од дана емитовања. 
У случају захтјева од Регулативне агенције за комуникације или у случају покретања 
судског или другог спора, РТРС је дужна чувати снимке за тражени период, односно 
до доношења коначне одлуке. 

 
Емитовање за трећа лица 

Члан 27. 
 

(1) РТРС је дужна да,  без одлагања и икакве накнаде, емитује информације органа и 
институција власти, чије објављивање захтијева ургентност, као што су информације 
о опасностима по живот и здравље, о угрожавању имовине или пријетње безбједности 
или јавном реду и миру. РТРС није одговорна за садржај информација које емитује у 
складу са овим чланом. 

 
(2) Емитовање за остала трећа лица утврђује се статутом РТРС. 
 

Минимум радних обавеза 
Члан 28. 

 
(1) У случају штрајка, не смију бити угрожене основне програмске функције РТРС.  

 
(2) Након консултација са представником већинског синдиката, директор РТРС бира 

запослене у  РТРС који ће обезбједити минимум услуга одређен у ставу 1. овог члана. 
 



(3) Уколико запослени који су изабрани за обезбјеђење основних програмских функција 
одбију да обављају овај посао у складу са овим чланом, директор РТРС може 
задужити и запослене који нису чланови синдиката или може ангажовати сараднике 
који нису запослени у РТРС, за обављање ових послова. 

 
Члан 29. 

Начела маркетиншког оглашавања 
 
(1) Маркетинг огласи морају бити јасно препознатљиви као такви и уочљиво одвојени од 

других   програмских садржаја, путем визуелних и аудитивних садржаја. 
 
(2) Лице или организација која оглашава не може утицати на концепт програма, садржај 

или уређивачку политику РТРС. 
 
(3) РТРС има право одбити емитовање маркетинг огласа чији је садржај противан 

програмским начелима утврђеним овим законом, те другим правилима и прописима за 
јавно оглашавање. 

 
(4) Лица која редовно презентују вијести и информативне програме не могу учествовати 

у процесу припреме, производње и емитовању маркетинг огласа. 
 
(5) Прикривено и индиректно маркетинг оглашавање није дозвољено. 
 
(6) Телевизијско рекламирање и телешопинг неће: 
 

а) угрожавати поштовање људског дигнитета, 
б) садржавати дискриминацију на основу расе, пола и националности, 
в) бити увредљиво за религију и политичка увјерења, 
г) подстицати радње које могу угрозити здравље и безбједност, 
д) подстицати радње које могу угрозити заштиту околине. 

 
(7) Телевизијско рекламирање не смије бити узрок моралне и физичке штете за 

малољетнике, а такођер не смије директно подстицати малољетнике да купују 
производе и услуге искориштавајући њихово неискуство или лаковјерност. 

 
(8) Телевизијско рекламирање и телешопинг алкохолних пића не смије бити директно 

усмјерено на малољетнике, не смије стварати утисак да конзумирање побољшава 
физичке активности, да доприноси социјалном или сексуалном успјеху, рјешавању 
личних проблема или да има љековита својства.  

 
Оглашавање у изборној кампањи 

Члан 30. 
 
(1) Емитовање пропагандних порука политичких странака и кандидата није дозвољено 

изузев током званичних предизборних кампања у складу са Изборним законом Босне 



и Херцеговине и у складу са прописима и правилима Изборне комисије Босне и 
Херцеговине. 

 
(2) У току предизборне кампање РТРС је дужна да омогући политичким странкама и 

кандидатима да представе своје изборне програме под једнаким условима. РТРС мора 
уступити дио свог програмског времена за презентацију кандидата, политичких 
странака и њихових програма без наплате трошкова. 

 
Виртуелно маркетинг оглашавање 

Члан 31. 
 

(1) Виртуелно маркетинг оглашавање је дозвољено само у случајевима када организатор 
догађаја да свој пристанак и ако су гледаоци обавијештени о виртуелном оглашавању 
у конкретном случају. 

 
(2) Виртуелно маркетинг оглашавање може бити уврштено само на мјестима која се 

обично користе за маркетинг оглашавање, али не смије бити уочљивије од маркетинг 
оглашавања која се налазе на таквим мјестима и не смије се појављивати на лицима 
или њиховој одјећи или опреми. 

 
Спонзорисање  

Члан 32. 
 
(1) Забрањено је спонзорисање вијести и информативних програма. 

 
(2) Сви спонзорисани програми морају бити јасно препознатљиви као такви. 

 
(3) Забрањен је било какав утицај спонзора на садржај програма. 

 
(4) РТРС не може прихватити спонзорисање програма од компанија које се баве 

производњом или продајом цигарета и осталих дуванских производа. 
 

(5) РТРС не може прихватити спонзорисање програма од компанија које се баве 
производњом или продајом медицинских производа или средстава за лијечење, али 
могу вршити промоцију имена или угледа компаније, не вршећи промоцију 
специфичности медицинских производа или третмана који су доступни само на 
основу љекарског рецепта. 

 
Заштита интелектуалног власништва 

Члан 33. 
 

(1) РТРС обезбјеђује потпуну примјену закона којима се регулише заштита ауторских и 
сродних права и интелектуалног власништва, и у томе се придржава највиших 
међународних стандарда.  

 



(2) РТРС је обавезна да на име накнада ауторских и сродних права одреди годишњи 
буџет. 

 
Право на одговор 

Члан 34. 
 
(1) Лице чијим правним интересима је нанесена штета, чији су част и углед повријеђени 

емитованим наводима у програму РТРС, има право на одговор у року од петнаест (15) 
дана од дана емитовања. 

 
(2) Одговор се подноси РТРС у писменој форми и сведен на чињенице. Одговор мора 

потписати заинтересована страна или њен заступник. 
 

(3) РТРС има право да уклони увредљиве или противправне  садржаје из одговора, као и 
да скрати или одбије објавити одговор ако није у вези са емитованим наводима. 

 
(4) Ако се приговор односи на дневно-информативни програм, РТРС је дужна бесплатно 

емитовати одговор најкасније у року од три (3) дана од дана пријема приговора, на 
начин и у времену давања обавјештења  на која се одговор односи. Ако се приговор 
односи на периодичне емисије, одговор се мора бесплатно емитовати у првој наредној 
емисији. 

 
(5) Ако РТРС не објави одговор, или то не учини на адекватан начин, лице из става 1. 

овог члана може, у року од осам (8) дана од дана истека рока за објављивање, 
поднијети приговор Управном одбору. 

 
(6) Ако подносилац приговора није задовољан одлуком Управног одбора, има право 

тражити судску заштиту у парничном поступку у року од петнаест (15) дана од дана 
пријема писмене одлуке, односно у року од тридесет (30) дана од дана изјављивања 
приговора, ако одлука није донесена или му није достављена. 

 
(7) РТРС може одбити да емитује одговор ако подносилац захтјева нема правни интерес 

за објављивање одговора или исти одбацити у случају неблаговремености. 
 

(8) РТРС има право да одбије емитовање приговора ако приговор прелази дужину 
оригиналног материјала, када није у вези са оригиналним материјалом и када се 
сматра да је противан праву трећих лица.  

 
(9) Право на одговор је доступно само у оним случајевима гдје су нарушена права 

појединаца укључујући она из Закона о клевети. 
 

Исправка 
Члан 35. 

 
На захтјев за исправку погрешно наведених чињеница примјењује се исти поступак 
као код права на одговор. 



 
Повјерљивост извора 

Члан 36. 
 

(1) Загарантована је повјерљивост извора информације. 
 

(2) Откривање извора информација и сазнатих чињеница новинару може наредити само 
суд, у случају када је то неопходно ради спречавања настанка тешких кривичних 
дјела. 

 
Приступ и емитовање догађаја 

Члан 37. 
 

(1) РТРС ће имати приступ јавним, културним, спортским и другим догађајима, у циљу 
информисања најшире јавности. Извјештај који се емитује без плаћања, не смије 
трајати дуже него што је потребно да се јавност информише о догађају, у смислу 
вијести. 

 
(2) РТРС има право, у оквиру свог редовног информативног програма, бесплатно 

цитирати програме других сервиса, ако је ријеч о догађајима из става 1. овог члана. 
Трајање цитата не смије бити дуже од деведесет (90) секунди, а извор цитата мора 
бити јасно наведен. 

 
(3) Право из става 2. овог члана, под истим условима, имају и све радио и телевизијске 

станице у односу на програм РТРС. 
 

Финансирање редовне дјелатности 
Члан 38. 

 
(1) Дјелатност РТРС примарно се финансира из сљедећих извора: 
 

а) РТВ таксе; 
б) Маркетинга. 
 

(2) РТРС директно примјењује одредбе Закона о Јавном радио-телевизијском систему 
Босне и Херцеговине које се односе на РТВ таксу, на утврђивање висине РТВ таксе, 
начин убирања и расподјелу прихода између јавних сервиса. 

 
(3) РТРС може остваривати приходе и из властите дјелатности укључујући 

комерцијализацију ауторских и сродних права, производњу и продају аудио-
визуелних дјела, пружање услуга телетекста и других сервиса. 

 
Начин наплате РТВ таксе 

Члан 39. 
 



РТРС врши наплату РТВ таксе на територији Републике Српске. Наплату може 
вршити путем властитих служби или на уговорној основи тај посао повјерити 
другим правним лицима (јавна предузећа, агенције и сл.). 

 
Одговорност за финансирање 

Члан 40. 
 

(1) Генерални директор РТРС обавезан је најкасније до првог новамбра текуће године 
припремити финансијски план и доставити га Управном одбору на усвајање. 

 
(2) Извјештај о пословању у претходној години генерални директор доставља Управном 

одбору на усвајање најкасније до 28. фебруара сваке године. 
 

(3) У свакој финансијској години РТРС мора обезбиједити да су укупни расходи 
покривени укупним приходима. 

 
Обавеза ревизије 

Члан 41. 
 

(1) Ревизију пословања РТРС обавезно једном годишње обавља независна ревизорска 
фирма. 

 
(2) Ревизија ће се вршити у складу са методологијом и под надзором који одреди Главна 

служба за ревизију јавног сектора Републике Српске. 
 

Вјеродостојност исправе 
Члан  42. 

 
Рачуни или изводи из пословних књига РТРС који се односе на потраживања РТВ 
таксе представљају вјеродостојну исправу у смислу Закона о извршном поступку. 

 
Органи РТРС  

Члан 43. 
 

(1) Органи РТРС су: 
 

а) Управни одбор и 
б) Пословодни одбор.  

 
(2) Радом РТРС руководи Пословодни одбор који чине Генерални директор/ица и 

руководиоци сектора. 
 

(3) РТРС мора осигурати накнаде за чланове свог Управог одбора укључујући и накнаде 
за рад у Одбору система. 

 
Управни одбор РТРС 



Члан 44. 
 
Управни одбор заступа и штити интересе јавности у погледу радио и телевизијског 
програма, врши надзор над цјелокупним пословањем, као и коришћењем и 
располагањем имовином РТРС. 

 
Састав Управног одбора 

Члан 45. 
 

(1) Управни одбор РТРС се састоји од четири (4) члана/ице ( удаљем тексту: члан). 
 

(2) Чланови Управног одбора морају бити држављани Босне и Херцеговине, односно 
држављанин Републике Српске са пребивалиштем у Републици Српској. 

 
(3) Управни одбор има четири (4) члана и то по једног из реда сваког од конститутивних 

народа Босне и Херцеговине и из реда осталих. 
 
(4) Чланови Управног одбора самостални су у обављању своје функције и не примају 

упуте од органа који их је именовао. 
 
(5) Мандат чланова Управног одбора је четири (4) године и не може се обновити. 
 
(6) Члан Управног одбора који је у посљедњој години свог четворогодишњег мандата 

обавља дужност предсједавајућег Управног одбора у тој години. 
 
(7) Управни одбор доноси властити Пословник о раду. 
 

Избор, именовање и разрјешење Управног одбора 
Члан 46. 

 
(1) Народна Скупштина Републике Српске именује чланове Управног одбора са листе 

кандидата, а коју доставља Регулативна агенција за комуникације, у року од тридесет 
(30) дана од дана достављања листе. 

 
(2) Регулативна агенција се, при утврђивању листе кандидата, руководи стандардима и 

роковима описаним Законом о министарским именовањима, именовањима Савјета 
министара и другим именовањима Босне и Херцеговине. 

 
(3) Регулативна агенција поступак за сачињавање листе кандидата започиње четири (4) 

мјесеца прије истека мандата члановима Управног одбора. 
 

(4) За чланове Управног одбора не могу бити именовани: 
 

а) носиоци функција у законодавној, извршној и судској власти, на било ком нивоу 
власти, 

б) чланови органа политичких странака на било ком нивоу организовања, 



в) запослени у РТРС, РТФБиХ, БХРТ, Корпорацији,  
г) запослени у другим фирмама које обављају дјелатност радијског или телевизијског 

емитовања, укључујући и агенције које прикупљају РТВ таксу, чланови њихових 
управа или надзорних одбора, или лица која обављају послове због којих би могло 
доћи до сукоба интереса. 

 
(5) Народна скупстина РС доноси одлуку о разрјешењу члана Управног одбора у случају 

да члан сам затражи разрјешење, три пута неоправдано изостане са сједнице Управног 
одбора или у периоду од три (3) мјесеца не учествује у раду Управног одбора. 

 
(6) Народна скупштина може донијети одлуку о разрјешењу члана Управног одбора на 

препоруку Регулаторне агенције уколико члан Управног одбора није испоштовао 
услове из дозволе система и/или дозволе РТРС. 

 
 
 

Накнада за рад члановима Управног одбора 
Члан 47. 

 
Чланови Управног одбора имају обавезу најмање пет (5) дана у мјесецу радити у 
Управном одбору. Статутом РТРС ближе се одређује начин и обим рада. За свој 
рад чланови Управног одбора имају право на накнаду у износу од три (3) 
минималне плате у Републици Српској, као и на накнаду путних и материјалних 
трошкова у складу са одговарајућим актима РТРС. 

  
Надлежност Управног одбора 

Члан 48. 
 
(1) Управни одбор: 
 

а) доноси програмску политику радија и телевизије,  
б) доноси статут РТРС и друге акте предузећа, 
в) одлучује о располагању имовином у складу са законом и статутом, 
г) одлучује о улагањима за развој РТРС у складу са законом и статутом, 
д) усваја финансијски план и усваја годишње финансијске извјештаје и 

периодичне обрачуне, 
е) одобрава годишњи буџет, 
ж) представља јавности и Народној Скупштини Републике Српске годишње 

планове програма и финансија и извјештаје о реализацији тих планова, 
з) именује и разријешава генералног директора и закључује уговор о раду са 

генералним директором, 
и) одлучује о логу радија и телевизије, 
к) даје сагласност на именовање носилаца највиших функција,  
л) одговара за повећање покривености простора Републике Српске сигналом 

РТРС,  
м) прати и контролише законитост и успјешност рада РТРС, 



н) стара се о обезбјеђењу услова из дозволе, 
о) усваја програмске планове за радио и телевизију, 
п) обавља друге послове утврђене овим законом и статутом. 

 
Кворум и одлучивање Управног одбора 

Члан 49. 
 

(1) Управни одбор може пуноправно одлучивати ако сједници присуствује најмање три 
(3) члана (кворум). 

 
(2) Управни одбор одлучује већином од укупног броја присутних чланова, а у случају 

једнаког броја гласова, глас предсједавајућег је одлучујући.  
 

(3) За именовање и разрјешење генералног директора, усвајање статута, програмских 
планова радија и телевизије, као и за доношење финансијских планова и годишњег 
буџета потребни су гласови најмање три члана Управног одбора. 

 
Савјетодавни органи 

Члан 50. 
 
(1) Управни одбор може основати савјетодавна тијела за разматрање и савјетовање о 

различитим аспектима дјелатности РТРС. 
 
(2) Ради потпунијег заступања и заштите интереса јавности у програмима РТРС –а и 

унапређења укупних радијских и телевизијских програма РТРС-а Управни одбор је 
као савјетодавно тијело обавезан основати Програмски савјет РТРС. 

 
(3) Програмски савјет РТРС броји једанаест (11) чланова, које на основу јавног конкурса 

од представника различитих друштвених група (млади, пензионери, послодавци, 
синдикати, националне мањине, вјерске заједнице, универзитет, удружења цивилног 
друштва и др.) са листе коју предлаже Управни одбор, бира Народна скупштина 
Републике Српске, уз поштовање ограничења која важе за избор чланова Управног 
одбора. 

 
(4) Управни одбор је дужан основати Програмски савјет у року од деведесет (90) дана од 

дана ступања на дужност. Народна скупштина Републике Српске именује и разрјешава 
чланове Програмског савјета РТРС, на начин на који се бирају чланови Управног 
одбора у року од тридесет (30) дана од дана достављања листе кандидата од стране 
Управног одбора. 

 
(5) Програмски савјет савјетодавну улогу остварује нарочито код: 
 

а) доношења програмске политике РТРС,  
б) представљања јавности и Народне скупштине Републике Српске годишњих   
    планова  програма и извјештаја о реализацији тих планова, 
в) усвајање програмских планова РТРС-а, 



г) именовања руководног особља РТРС-а. 
 
(6) Сва друга питања којима се регулише избор, конституисање, начин рада Програмског 

савјета РТРС-а и остваривање његове савјетодавне улоге регулисаће се Статутом РТРС 
и Пословником о раду Програмског савјета. 

 
Именовање и мандат генералног директора/ице 

Члана 51. 
 
(1) Генералног директора/ицу ( у даљем тексту: генерални директор) именује Управни 

одбор на основу јавног конкурса.  
 

(2) Генерални директор се именује на период од пет (5) година и његов мандат се може 
обновити само једном. 

 
(3) Генерални директор може бити лице које је држављанин Босне и Херцеговине 

односно Републике Српске са пребивалиштем у Републици Српској, и испуњава све 
услове предвиђене статутом. 

 
(4) За генералног директора не може бити именовано лице које обавља извршну, 

законодавну или судску функцију на свим нивоима власти у Босне и Херцеговине, 
или које је власник, односно сувласник предузећа које обавља дјелатности радијског 
или телевизијског емитовања и уколико је његова функција неспојива са Законом о 
сукобу интереса. 

 
 
 
 
 
 

Надлежности генералног директора 
Члан 52. 

 
(1) Генерални директор: 
 

а) представља и заступа РТРС и одговоран је за провођење одлука Управног одбора, 
б) руководи пословањем РТРС и одговоран је за законитост рада РТРС, 
в) одговара за укупно пословање у складу са статутом, 
г) одговара за поштивање утврђених програмских смјерница и начела одређених 

законом, 
д) осигурава израду годишњег финансијског плана и буџета за РТРС у сарадњи са 

генералним директором Корпорације, 
е) одговара  за испуњење услова из дозволе система и дозволе РТРС, 
ж) именује руководно особље РТРС у складу са највишим професионалним 

критеријумима и на начин утврђен статутом,  



з) осигурава задовољавајући квалитет и покривеност сигналом РТРС територије 
Републике Српске, 

и) остварује координацију и сарадњу са генералним директорима јавних РТВ сервиса 
и генералним директором Корпорације, 

к) обавља друге послове у складу са законом и статутом. 
 

Разрјешење генералног директора 
Члан 53. 

 
(1) Управни одбор је обавезан разријешити дужности генералног директора у сљедећим 

случајевима: 
 

а) ако сам затражи разрјешење у складу са уговором о раду, 
б) ако настану такви разлози који по посебним прописима или прописима којима се 

уређује радни однос доведе до престанка уговора о раду. 
 

(2) Управни одбор може разријешити генералног директора уколико оцијени да 
генерални директор не врши своју функцију у складу са законом, дозволом система, 
дозволом, статутом, општим актима РТРС и његовим уговором о раду. 

 
(3) У случају разрјешења дужности генералног директора, Управни одбор је дужан одмах 

именовати вршиоца дужности, а у року од шездесет (60) дана именовати новог 
генералног директора. 

 
Престанак РТРС 

Члан 54. 
 
(1) Одлука о престанку РТРС може  бити донесена једино у форми закона. 

 
(2) Законом о престанку РТРС одређује се поступак престанка и начин расподјеле 

имовине. 
 

Прелазне одредбе 
Члан 55. 

 
(1) До дана конституисања Управног одбора у складу са овим законом, траје мандат 

постојећег Управног одбора РТРС. 
 

(2) Ступањем на снагу овог закона Регулативна агенција за комуникације ће у року од 
тридесет (30) дана припремити листу кандидата, а Народна скупштина Републике 
Српске ће именовати све чланове у року од шездесет (60) дана од дана усвајања овог 
закона. 

 
(3) Конститутивна сједница Управног одбора РТРС биће сазвана у року од петнаест (15) 

дана од именовања свих чланова. Управни одбор дужан је усвојити статут, именовати 



генералног директора и осигурати регистрацију у року од шездесет (60) дана од 
конституисања. 

 
(4) Мандат чланова Управног одбора траје четири (4) године. Међутим, када одбор буде 

првобитно конституисан чланови одбора биће именовани на слиједећи начин: 
 

а) један (1) члан на четири (4) године, 
б) један (1) члан на три (3) године, 
в) један (1) члан на двије (2) године, и 
г) један (1) члан на једну годину изабран из реда чланова постојећег управног одбора 

РТРС. 
 
(5) Члан именован на три (3) године ће остати на функцији предсједавајућег у трајању 

трогодишњег мандата.  
 

(6) Након истека периода предвиђеног у ставу (5), предсједавајући ће се ротирати између 
чланова Управног одбора у складу са чланом 44 став (6) овог закона. 

 
Ступање на снагу и објављивање 

Члан 56. 
 
(1) Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о радиотелевизији Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 22/03) и други прописи који су 
уређивали РТРС. 

 
(2) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

Републике Српске.» 
 
 
 
 
 
Број: 01-556/06         ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 11. мај 2006. године                                                             НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ 

 
                  мр Игор Радојичић 

 



ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА  

ГЛАВА I  

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

Циљ  

Члан 1  

Циљ овог закона је:  

(а) да се установи да информације под контролом јавног органа представљају јавно добро од 
вриједности и да јавни приступ овим информацијама промовише већу транспарентност и 
одговорност тих јавних органа, те да су ове информације неопходне за демократски процес;  
(б) да се установи да свако лице има право приступа овим информацијама у највећој могућој 
мјери у складу са јавним интересом, те да јавни органи имају одговарајућу обавезу да објаве 
информације, и  
(в) да омогући сваком физичком лицу да затражи измјену, и даје коментар на своје личне 
информације под контролом јавног органа.  

Тумачење  

Члан 2  

Овим законом се олакшава и промовише, у највећој мјери, и без одлагања објављивање 
информација које се налазе под контролом јавног органа, по најнижој прихватљивој цјени.  

Дефиниције  

Члан 3  

У смислу овог закона,  

(1) "информација" је сваки материјал којим се преносе чињенице, мишљења, подаци, или 
било који други садржај, укључујући сваку копију или њен дио, без обзира на облик или 
карактеристике, као и на то када је сачињена и како је класификована.  

(2) "јавни орган" је сваки републички орган, градски орган, општински орган или било који 
орган у Републици Српској како слиједи:  
а) извршни орган;  
б) законодавни орган;  
в) правосудни орган;  
г) орган који обавља јавну функцију, а именован је или установљен у складу са законом;  
д) било који други управни орган;  
ђ) правно лице које је у власништву или које контролише јавни орган.  

(3) "контрола" значи или располагање информацијама или контрола приступа 
информацијама  



(4) "лична информација" је свака информација која се односи на физичко лице које се може 
директно или индиректно идентификовати чињеницама као што су, али нису ограничене на, 
идентификациони број или физички, ментални, економски, етнички, вјерски, културни или 
социјални идентитет тог лица.  

(5) "надлежни јавни орган" је јавни орган који има контролу над траженом информацијом, а 
то је јавни орган који је сачинио информацију или за кога је сачињена информација. Ако се 
јавни орган који је сачинио информацију или за кога је сачињена информација не може 
утврдити, онда је надлежан онај јавни орган чија је функција најближа траженој 
информацији.  

ГЛАВА II  

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА  

Право приступа  

Члан 4  

Свако физичко и правно лице има право приступа информацијама које су под контролом 
јавног органа, а сваки јавни орган има одговарајућу обавезу да објави такве информације. 
Ово право приступа подлијеже само формалним радњама и ограничењима како је утврђено у 
овом закону.  

Утврђивање изузетка  

Члан 5  

Изузетак од објављивања тражене информације се утврђује само у случајевима када 
надлежни јавни орган:  
(а) утврди изузетак у смислу чланова 6,7 или 8 за цијелу информацију или дио информације, 
и  
(б) одреди, након обављеног испитивања јавног интереса у смислу члана 9, да објављивање 
информације није од јавног интереса.  

Изузеци код функција јавних органа  

Члан 6  

Надлежни јавни орган може да утврди изузетак, у случајевима када се откривањем 
информације основано може очекивати изазивање значајне штете по легитимне циљеве 
сљедећих категорија у Републици Српској:  
(а) интереси одбране и сигурности, као и заштита јавне безбједности;  
(б) спречавање криминала и свако откривање криминала, и  
(в) заштита процеса доношења одлуке од стране јавног органа у давању мишљења, савјета 
или препорука од стране јавног органа, запосленог лица у јавном органу, или сваког лица 
које врши активности за или у име јавног органа, а не обухвата чињеничне, статистичке, 
научне или техничке информације.  

Изузетак код повјерљивих комерцијалних информација  



Члан 7  

Када надлежни јавни орган оправдано утврди да захтјев за приступ информацијама укључује 
повјерљиве комерцијалне интересе треће стране, надлежни јавни орган ће дописом, по 
хитном поступку, обавијестити трећу страну о појединостима захтјева. Дописом се трећа 
страна информише о непосредном објављивању информација, осим ако трећа страна, у року 
од 15 дана од пријема овог дописа, не одговори у писаној форми да такве информације 
сматра повјерљивим и наведе разлоге за штету која би проистекла из објављивања 
информација. Након пријема таквог одговора, надлежни јавни орган ће утврдити изузетак.  

Изузетак код заштите приватности  

Члан 8  

Надлежни јавни орган ће утврдити изузетак када оправдано утврди да тражене информације 
укључују личне интересе које се односе на приватност трећег лица.  

Испитивање јавног интереса  

Члан 9  

(1) Надлежни јавни орган ће објавити тражену информацију, без обзира на утврђени 
изузетак, ако је то оправдано јавним интересом и узети у обзир сваку корист и сваку штету 
које могу проистећи из тога.  

(2) У доношењеу одлуке да ли је објављивање информација оправдано јавним интересом, 
надлежни јавни орган ће размотрити околности као што су, (али нису ограничене на), свако 
непоштовање законске обавезе, постојање било каквог преступа, судску погрешку, 
злоупотребу власти или немар у обављању службене дужности, неовлашћено коришћење 
јавних фондова, или опасност по здравље или безбједност појединца, јавности или околине.  

(3) Ако је утврђено да је објављивање тражених информација, коју је надлежни јавни орган 
утврдио као изузетак у смислу члана 7 или 8, у јавном интересу, надлежни јавни орган ће 
дописом обавијестити трећу страну да ће информације бити објављене по истеку рока од 15 
дана од дана пријема овог дописа. Трећа страна ће такође бити дописом обавијештена о 
праву жалбе, надлежном органу коме се жалба подноси, уз неопходне информације у вези са 
обраћањем таквом органу, као и крајњи рок и трошкове за подношење жалбе. Трећа страна 
ће такође дописом бити обавијештена о праву обраћања омбудсману Републике Српске, а 
овај допис ће садржавати све неопходне информације за обраћање овој Канцеларији.  

Раздвајање информација на дијелове  

Члан 10  

Ако је дио тражених информација утврђен као изузетак, надлежни јавни орган ће издвојити 
такав дио и објавити остатак информација, осим ако због овог раздвајања информације нису 
постале неразумљиве.  

ГЛАВА III  

ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА  



Подношење захтјева  

Члан 11  

(1) Захтјеви за приступ информацијама се подносе оном јавном органу за којег подносилац 
захтјева сматра да је надлежан.  

(2) Јавни орган неће испитивати нити захтијевати разлоге оправданости захтјева.  

Захтјев за приступ информацији мора:  
(а) бити у писаној форми, написан на један од званичних језика Босне и Херцеговине.  
(б) садржавати довољно података у вези са природом и/или садржајем информација, како би 
се омогућило да јавни орган проведе редовне активности у циљу проналежења захтјеваних 
информација; и  
(в) укључити име подносиоца захтјева као и податке за контакте са подносиоцем захтјева.  

(3) Ако се захтјев односи на личну информацију, онда захтјев, поред испуњавања услова из 
става 2 само сачињава физичко лице на којег се захтјев односи, или законски заступник 
подносиоца захтјева или лице којег је подносилац захтјева овластио у писаној форми за 
приступ информацији. Ако је захтјев сачињен од стране лица на које се односи, ово лице ће 
потписати захтјев и показати свој законом утврђен лични докуменат са фотографијом. Ако је 
захтјев сачињен од стране законског заступника подносиоца захтјева или лица које је 
овлашћено за приступ информацији, то лице ће потписати захтјев, показати свој законом 
утврђен лични докуменат са фотографијом, доказ о законском заступању или пуномоћ, као и 
копију законом утврђеног личног документа подносиоца захтјева.  

Немогућност поступања у складу са захтјевом  

Члан 12  

1. Ако јавни орган није у могућности да удовољи захтјеву због недостатка формалних услова 
који су предвиђени ставом 2. и 3. члана 11, он ће, што је прије могуће, али најкасније осам 
дана од дана пријема захтјева, писмено обавијестити подносиоца захтјева када је такво 
обавјештавање могуће, да захтјев не може да буде обрађен из наведеног разлога. Овим 
дописом ће обавијестити подносиоца о могућности подношења жалбе одређеном органу 
коме жалба треба да буде упућена, укључујући неопходне податке за контакте са таквим 
органом, као и трошкове и рокове за подношење жалбе. Дописом ће такође подносилац 
захтјева бити обавијештен о праву обраћања омбудсману Републике Српске, а садржаваће и 
све неопходне информације за контакте  

2. За захтјеве који нису у складу са чланом 11. 2. (б) обавијест из става (1) ће такође 
садржавати сва специфична питања која могу разјаснити захтјев, као и копију водича, у 
смислу члана 20. а).  

3. Дописом предбиђеним овим чланом подносилац захтјева ће бити обавијештен да ће се 
преиначени захтјев третирати као нови захтјев.  

Одређивање надлежног јавног органа  

Члан 13  



(1) Ако јавни орган који прими захтјев није надлежан, он ће, у року од 15 дана од дана 
пријема захтјева, прослиједити захтјев надлежном јавном органу и дописом о томе 
обавијестити подносиоца захтјева. Захтјев се непросљећује ако се у наведеном временском 
периоду утврди да је тражена информација под контролом јавног органа који је примио 
захтјев, а надлежни јавни орган, након што је обавијештен о појединостима овог захтјева, 
нема приговора да јавни орган који је примио захтјев обради такав захтјев. Јавни орган који 
је примио захтјев сматра се надлежним јавним органом и и обрађује захтјев у смислу члана 
14. овог Закона.  

(2) Ако се не може утврдити сједиште надлежног јавног органа, а у случају када јавни орган 
који прими захтјев има контролу над траженом информацијом , јавни орган који је примио 
захтјев се сматра надлежним јавним органом. Ако се не може утврдити сједиште надлежног 
јавног органа, а у случају када јавни орган који је примио захтјев нема контролу над 
тражениом информацијом, јавни орган који је примио захтјев ће у временском периоду 
утврђеном у ставу (1) дописом обавијестити подносиоца захтјева да захтјев не може бити 
обрађен из овог разлога.  

Поступање надлежног јавног органа по пријему захтјева  

Члан 14  

(1) По пријему захтјева за приступ информацији, надлежни јавни орган предузима све 
редовне мјере да прикупи захтијеване информације, и размотри све чињенице и околности 
које су значајне за обраду захтјева.  

(2) Ако се одобри приступ информацији, било дјелимичној или цијелој информацији, 
надлежни јавни орган дописом о томе обавјештава подносиоца захтјева. Дописом се:  
а) обавјештава подносилац захтјева о могућности личног приступа информацијама у 
просторијама надлежног јавног органа, и  
б) обавјештава подносилац захтјева о могућности умножавања, процјењеним трошковима 
умножавања, те да се умножавање подносиоцу захтјева обезбјеђује након извршене уплате. 
Када је умножавање информације веома сложено или дуготрајно, умножавање се обезбјеђује 
подносиоцу захтјева у вријеме које је прихватљиво и за подносиоца захтјева и за надлежан 
јавни орган; и/или прилаже копија тражене информације када се она обезбјеђује бесплатно у 
смислу члана 16. овог Закона.  

(3) Ако се одбије приступ информацији, било дјелимичној или цијелој информацији, 
надлежни јавни орган дописом о томе обавјештава подносиоца захтјева. Допис треба да:  
(а) садржи законски основ за статус изузећа информације, уз наводе чланова овог Закона на 
које се позива, као и сва материјална питања која су важна за одлуку, што укључује и 
узимање у обзир фактора јавног интереса; и  
(б) обавјештава подносиоца захтјева о праву подношења жалбе, одређеном органу, а што 
укључује неопходне податке за контакте са таквим органом, крајњи рок за подношење жалбе 
као и трошкове подношења жалбе. Овај допис упућује подносиоца захтјева на право да се 
обрати Омбудсмену Републике Српске и садржава неопходне податке за контакте са овом 
Канцеларијом.  

(4) Рок за обавјештење подносиоца захтјева како је утврђено у ставу (2) и ставу (3) овог 
члана је 15 дана од дана пријема захтјева. За захтјеве који се обрађују у смислу члана 7 и/или 
члана 9 (3) овај рок се продужава за временски преиод утврђен у овим члановима. 
Подносилац захтјева ће дописом, а по хитном поступку, бити обавијештен о продужењу рока 
као и о разлозима за то продужење.  



Језик на којем су информације доступне  

Члан 15  

(1) Приступ информацијама биће обезбеђен на једном од званичних језика Босне и 
Херцеговине, као и на оригиналном језику који је различит од једног од званичних језика, 
ако је то могуће учинити.  

(2) Надлежни јавни орган није дужан да преводи информације са једног на други службени 
језик у Босни и Херцеговини.  

Трошкови умножавања  

Члан 16  

Јавни орган не наплаћује накнаде или таксе за подношење захтјева или за дописе у смислу 
овог Закона. Накнаде се наплаћују само за стварни трошак умножавања, а утврђује се 
Упутством Министарства правде које се донесе у смислу овог закона. За стандардну 
величину фотокопија, првих десет страна се не наплаћује.  

ГЛАВА IV  

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

Право на измјену или давање коментара на личне информације  

Члан 17  

(1) Свако лице има право да обезбиједи да његове личне информације које су под контролом 
јавног органа буду тачне или, у односу на сврху прикупљања или коришћења информација, 
да буду актуелне, комплетне, релевантне за законску намјену због које су архивиране, те да 
на било који други начин нису погрешне.  

(2) Након одобравања приступа личним информацијама, подносилац захтјева може 
поступити у смислу става (1), тако што подноси:  
(а) захтјев за измјену. Захтјев за измјену може се одбити само ако надлежни јавни орган 
утврди да информације на које се захтјев односи испуњавају услове из става (1). Ако се 
захтјев одбије, надлежни јавни орган дописом о томе обавјештава подносиоца захтјева, а овај 
допис мора испуњавати услове утврђене у члану 13 (3) (б) овог закона, и/или  
(б) коментар који се додаје на личне информације. Коментар мора потписати подносилац 
захтјева, те се мора односити на информације на које се додаје. Надлежни јавни орган у року 
од 15 дана од дана пријема коментара дописом обавјештава подносиоца захтјева да је такав 
коментар додат информацијама.  

ГЛАВА V  

ОДГОВОРНОСТИ ЈАВНИХ ОРГАНА  

Обавеза помагања  

Члан 18  



Јавни орган предузима све редовне мјере помоћи сваком физичком или правном лицу које 
тражи да оствари било које право у смислу овог закона.  

Службеник за информисање  

Члан 19  

Сваки јавни орган именује службеника за информисање који обрађује захтјеве сачињене у 
складу са овим законом. Након именовања службеника за информисање, његово име и 
подаци за контакт се достављају омбудсману Републике српске.  

Обавеза достављања  

Члан 20  

Сваки јавни орган доставља: 
(а) водич којим се сваком лицу омогућава приступ информацијама под контролом јавног 
органа укључујући, али није ограничено на, информације потребне за обраћање јавном 
органу и његовом службенику за информисање, битне елементе поступка подношења 
захтјева, заједно са узорком захтјева у писаној форми, информације о категоријама изузетака, 
поступку приступа информацијама, трошковима умножавања, приступу правном лијеку, и 
свим битним роковима. Водич такође упућује на индекс-регистар како је утврђено у тачки 
(б), као и на начин приступа регистру. Водич се доставља омбудсману Републике Српске, 
свакој јавној и свакој правној библиотеци у Босни и Херцеговини и када је могуће путем 
Интернета, а доступан је на захтјев. Овај водич је бесплатан.  

(б) индекс регистар, врсту информација које су под контролом јавног органа, облик у којем 
су информације на располагању, као и податке о томе гдје се може приступити тим 
информацијама. Овај индекс-регистар се ставља на располагање у смислу обавеза о 
достављању, како је утврђено у тачки (а) овог члана.  

(в) статистичке податке, по тромјесечном извештају, који се односе али нису ограничени, на 
број примљених захтјева, врсту тражених информација, утврђене изузетке, као и одлуке које 
се донесу у току поступка, те коначне одлуке. Ови статистички подаци се достављају 
Народној скупштини Републике Српске и омбудсману Републике Српске, а доступне су на 
захтјев;  

(г) годишњи извјештај, у којем се детаљно наводе функције, политика, послови и 
организациона структура и финансијски послови јавног органа, што укључује, али није 
ограничено, на његов предложени буџет и годишњи финансијски извјештај који садржи 
детаље о оствареним приходима и расходима у претходној години. Овај извјештај се 
доставља Народној скупштини Републике Српске, а доступан је на захтјев.  

ГЛАВА VI  

ОМБУДСМЕН  

Омбудсмен  

Члан 21  



Омбудсман Републике српске обављаће своје фунције у смислу овог закона, а у складу са 
његовим мандатом и одговорностима, како је утврђено чланом II. 1. Устава Босне и 
Херцеговине и Анексом 6. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, као и 
у складу са свим касније донесеним прописима који регулишу његову надлежност и 
одговорност.  

Активности омбудсмана  

Члан 22  

У обављању функција у смислу овог закона, омбудсман Републике Српске може интер алиа 
да разматра:  
а) сачињавање и достављање информација, као што су Водичи и опште препоруке за 
олакшавање провођења и употребе овог закона;  
б) укључивање у годишњи извјештај посебног дијела који се односи на његове активности у 
смислу овог закона, и  
в) предлагање инструкција о примјени овог закона свим надлежним министарствима унутар 
Републике српске, у сарадњи са институцијама омбудсмана Босне и Херцеговине и 
Федерације Босне и Херцеговине.  

ГЛАВА VII  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Сарадња  

Члан 23  

Сваки јавни орган у Републици Српској је дужан пружити помоћ јавним органима Босне и 
Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине када примјена одговарајућих закона о 
слободи информисања захтјева њихову сарадњу.  

Одговорност за примјену Закона  

Члан 24  

1. Влада Републике Српске ће, у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, 
потписати заједнички договор са Савјетом министара Босне и Херцеговине и Владом 
Федерације Босне и Херцеговине у циљу примјене члана 23. овога Закона.  

2. Министарство правде предузима све одговарајуће мјере, укључујући, али без ограничења 
на доношење Упутства, ради обезбјеђења прописаног и ефикасног провођења овог закона. 
Министарство правде ће, у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, 
донијети Упутство којим се регулишу трошкови умножавања у смислу члана 16. овог Закона.  

Закон у односу на друге законе  

Члан 25  



(1) У колико су одредбе Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку, 
Закона о управним споровима или других Закона који су на снази у Републици Српској у 
супротности са овим Законом примјењиват ће се одредбе овог Закона.  

(2) Овим се Законом не умањују права и обавезе лица које се односе на приступ 
информацијама како је регулисано законима о судском поступку, укључујући доказни 
поступак, у складу са законима који се односе на професионалне повластице утврђене 
законом, или у складу са законима о административним таксама, укључујући таксе за 
прибављање оригиналне документације, а изузимајући таксе за подношење захтјева или 
доношења одлуке.  
Нарочито, овим Законом не умањују се права физичког или правног лица која се односе на 
подношење жалбе у управном поступку и права на разматрање предмета пред судом.  

(3) Свако кршење овог закона подлијеже санкцијама у складу са Кривичним закоником 
Републике Српске, Законом о прекршајима, законима из области управе, и у складу са 
другим законима који су важећи на територији Републике Српске.  

(4) Законски акт који се усвоји након овог Закона, а чија сврха није измјена овог Закона, неће 
ограничити права и обавезе које су утврђене овим Законом.  

Прелазне одредбе  

Члан 26  

Сваки јавни орган у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона дужан је да 
примијени члан 20 (а) и (б).  

Ступање на снагу  

Члан 27  

Овај закон ступа на снагу 8 дана након објављивања у "Службеном гласнику Републике 
Српске", а почеће се примјењивати 6 (шест) мјесеци након ступања на снагу.  

Број: 01-572/01  
Датум; 02.05.2001. год.  

ПРЕДСЈЕДНИК  
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ  
Др Драган Калинић 

 



На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94), д о н о с и м  

У К А З  
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД КЛЕВЕТЕ 

 
Проглашавам Закон о заштити од клевете који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на седници 
одржаној 24, 25. и 26. јула 2001. године  
Број: 01-699/01  
1. аугуста 2001. године  
Бања Лука  
Председник Републике  
Мирко Шаровић, с.р.  
 

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД КЛЕВЕТЕ 
 

ОПШТИ ДЕО  
Члан 1.  

Овим законом уређују се прихватљива ограничења слободе изражавања у погледу грађанске одговорности за 

штету нанесену угледу физичког или правног лица изношењем или проношењем нечег неистинитог и 

потврђује да:  

а) право на слободу изражавања, које је гарантoвано Уставом Републике Српске и Европском конвенцијом за 

заштиту људских права и основних слобода, представља један од основа демократског друштва, посебно када 

се ради о питањима од политичког и јавног интереса;  

б) право на слободу изражавања штити садржај изражавања, као и начин на који је изнесен, и не примјењује 

се само за изражавања која се сматрају корисним или неувредљивим него, такође и за она која могу да 

увриједе, шокирају или узнемире;  

в) средства информисања имају врло значајну улогу у демократском процесу као јавни посматрачи и 

снабдевачи јавности информацијама.  

 

ТУМАЧЕЊЕ  
Члан 2.  

Овај закон тумачи се тако да се у највећој мјери обезбеди принцип слободе изражавања.  

 

ДЕФИНИЦИЈЕ  
Члан 3.  

У смислу овог закона:  

а) “изражавање” значи било какву изјаву, нарочито укључујући: сваки усмени, писани, аудио, визуелни или 

електронски материјал, без обзира на садржај, форму или начин изношења или преношења;  

б) “јавни орган” значи сваки законодавни, судски, извршни или други управни орган, сваки орган који је 

именован или установљен у складу са Законом, а обавља јавну функцију, и свако правно лице које је у 

власништву или је контролисано од стране једног од горе наведених јавних органа;  

в) “јавни службеник” значи свако лице које је запослено у јавном органу.  

г) “аутор” је свако лице које износи или проноси изражавање.  

 



ГРАНИЦЕ ДЈЕЛОВАЊА ЗАКОНА  
Члан 4.  

1. Овај закон се примјењује на све тужбе за накнаду штете, уколико су поднесене поводом незаконите повреде 

угледа изазване изношењем или проношењем нечег неистинитог, без обзира на врсту тужбе.  

2. Јавним органима није дозвољено да подносе тужбе за клевету. Јавни службеници могу да поднесу тужбу 

само у личном својству.  

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА КЛЕВЕТУ  
Члан 5.  

1. Свако пословно способно лице које проузрокује штету угледу физичког или правног лица изношењем или 

проношењем изражавања нечег неистинитог, идентификујући то лице трећем лицу, одговорно је за клевету, 

ако је то лице проузроковало штету у својству аутора, уредника или издавача изражавања, или у својству лица 

које је на неки други начин ефикасно контролисало садржај тог изражавања, као и правно лице које је објавило 

изражавање.  

2. Лице из става 1. овог члана је одговорно за изазвану штету ако је намјерно или услед непажње изнело или 

пронело изражавање.  

3. Када се изражавање односи на питања од политичког или јавног интереса, лице из става 1. овог члана је 

одговорно за изазвану штету изношењем или проношењем изражвања ако је то лице знало да је изражавање 

неистинито или је непажњом занемарило неистинитост изражавања. Исти стандард одговорности примјењује 

се ако је оштећени био или је јавни службеник или је кандидат за функцију у јавном органу и ако врши, према 

општем схватању јавности, значајан утицај на питања од политичког или јавног интереса.  

4. Када се изражавање односи на преминулу особу, наследник првог реда те особе може поднети тужбу у 

смислу овог закона ако изражавање проузрокује штету и његовом личном угледу.  

 

ИЗУЗЕТЦИ ОД ОДГОВОРНОСТИ  
Члан 6.  

У следећим случајевима неће се одговарати за клевету:  

a) ако се ради о изражавању мишљења или када је изражавање у суштини истинито;  

б) ако је лице које је наводно проузроковало штету било по Закону обавезно износити или проносити 

изражавање, или износити или проносити изражавање у току законодавног, судског или управног поступка;  

в) ако је изношење или проношење изражавања било разумно.  

Када суд доноси овакву одлуку, узима у обзир све околности случаја, нарочито укључујући: начин, облик и 

време изношења или проношења изражавања, природу и степен проузроковане штете, добронамерност и 

придржавање опште прихваћених професионалних стандарда од стране штетника, вероватност да би штета 

настала и да изражавање није изнесено или пронесено, податак да ли изражавање садржи објективну и тачну 

информацију о изражавању других лица, и да ли се односи на питања из приватног живота оштећеног или 

питања од политичког или јавног значаја.  

 

СТАНДАРД ДОКАЗИВАЊА  
Члан 7.  



При утврђивању одговорности и додељивању накнаде у смислу овог закона потреба за ограничавањем права 

на слободу изражавања мора бити јасно утврђена у складу са чланом 10.(2) Европске конвенције о људским 

правима и судском праксом Европског суда за људска права.  

 

ОБАВЕЗА УБЛАЖАВАЊА  
Члан 8.  

Тужилац у смислу овог закона предузима све потребне мере да ублажи сву штету узроковану наводним 

клеветничким изражавањем, а нарочито укључујући захтев за исправку коју упућује туженом.  

 

МИРЕЊЕ СТРАНАКА  
Члан 9.  

Чим суд процени да су се стекли услови, испитаће могућност помирења странака.  

 

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ ИЗВОРА  
Члан 10.  

1. Новинар, као и свако друго физичко лице које је редовно или професионално укључено у новинарски посао 

тражења, примања или саопштавања информација јавности, који је добио информацију од поверљивог извора 

није дужан саопштити извор информације. Ово право укључује право да не открије било који докуменат који би 

могао да разоткрије идентитет извора, нарочито укључујући: усмене, писане, аудио, визуелне или електронске 

материјале. Ни под каквим околностима право на неоткривање идентитета поверљивог извора није 

ограничено контекстом поступка у смислу овог закона.  

2. Право на неоткривање идентитета поверљивог извора односи се на свако друго физичко лице које учествује 

у поступку у складу са овим законом, а које као резултат свог професионалног односа са новинаром или 

другим лицем из става 1. овог члана, сазна идентитет поверљивог извора информације.  

 

НАКНАДА ШТЕТЕ  
Члан 11.  

1. Обештећење се врши искључиво са намером надокнаде штете нанесене угледу оштећеног, а та надокнада 

мора бити пропорционална проузрокованој штети. При утврђивању накнаде штете, суд узима у обзир све 

околности случаја, нарочито укључујући све подузете мере да би се ублажила проузрокована штета, као што 

су: објављивање исправке, опозивање изјаве или извињење, чињеницу да ли је штетник стекао новчану корист 

учињеним изношењем или проношењем изражавања, или чињеницу да би износ додељене штете могао имати 

за последицу велике материјалне потешкоће или банкрот штетника.  

2. Суд не може донети мере о забрани или ограничавању изношењa и проношењa изражавања пре првог 

објављивања тог изражавања.  

3. Привремене судске мере о забрани проношења изражавања или забрани даљњег проношења могу бити 

одређене само када оштећени може учинити сасвим вероватним, да је изражавање изазвало штету 

оштећеном и да ће оштећени трпети непоправљиву штету као резултат проношења или даљњег проношења 

изражавања. Стална судска мера о забрани проношења изражавања или забрани даљњег проношења може 

се примењивати само на посебно изражавање/изражавања, односно изражавања за која је утврђено да су 



незаконита, као и на посебно лице/лица за које је утврђено да је одговорно за изношење или проношење 

изражавања.  

 

РОКОВИ ЗАСТАРЕЛОСТИ  
Члан 12.  

1. Рок за подношење тужбе у смислу закона је 3 (три) месеца од дана када је тужилац сазнао или могао 

сазнати за изражавање и идентитет особе која је проузроковала штету, и ни у ком случају се не може 

продужити након једне године, од дана када је изражавање изнесено трећем лицу.  

2. Ако тужилац умре након почетка, али прије окончања поступка, његов наследник првог степена може да 

настави поступак у име умрлог, ако се наследник обрати суду у року од 3 месеца од дана смрти тужиоца и 

изјави да жели да настави поступак.  

 

ОДНОС ОВОГ ЗАКОНА ПРЕМА ДРУГИМ ЗАКОНИМА  
Члан 13.  

Овај закон је leх specialis у односу на све друге законе. За све што није регулисано овим Законом 

примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о извршном поступку и Закона о 

парничном поступку који су на снази у Републици Српској.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 14.  

1. Даном ступања на снагу овог закона, кривични поступак започет за дела из чл. 174. до 182. Кривичног 

законика Републике Српске, а није окончан до дана ступања на снагу овог закона, ће се обуставити. 2. 

Кривичне санкције изречене правоснажном пресудом за дела из члана 174. до 182. Кривичног законика 

Републике Српске даном ступања на снагу овог Закона неће се извршити. 3. Сви заинтересовани тужиоци 

имају право да, у року од 3 (три) месеца од дана обустављања кривичног поступка и обустављања извршења 

кривичне санкције, поднесу тужбу у смислу овог закона, под условом да таква тужба испуњава све остале 

услове који су садржани у овом закону. 4. Поступак за све парничне тужбе на територији Републике Српске, 

које нису решене до дана ступања на снагу овог закона, наставиће се и окончати у складу са законом на 

основу којег је и започет.  

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ  
Члан 15.  

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.  

 

Број: 01-867/01  

Датум: 25. јула 2001. године  

Бања Лука  

ПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ  

Др Драган Калинић, с.р.  

 



КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕТЕТА  
 

Преамбула 
 
  
Стране уговорнице ове Конвенције, 
 
сматрајући да, у складу са принципима прокламованим у Повељи Уједињених нација, 
признавање урођеног достојанства и једнаких и неотуђивих права свих припадника 
људске заједнице представља основу слободе, правде и мира у свету, 
 
имајући у виду да су народи Уједињених нација у Повељи поново потврдили веру у 
основна људска права и достојанство и вредност људске личности и одлучили да 
доприносе друштвеном напретку и подизању животног стандарда у већој слободи, 
 
прихватајући да су Уједињене нације у Универзалној декларацији о људским правима 
и међународним пактовима о људским правима прокламовале и сагласиле се да сваком 
појединцу припадају сва права и слободе садржане у њима, без обзира на расу, боју 
коже, пол, језик, вероисповест, политичко и друго убеђење, национално или друштвено 
порекло и имовинско стање, рођење или други статус, 
 
подсећајући да су Уједињене нације у Универзалној декларацији о људским правима 
прокламовале да детињству припадају посебна брига и помоћ, 
 
уверене да породици, као основној јединици друштва и природној средини за развој и 
благостање свих њених чланова а посебно деце, треба да буде пружена неопходна 
заштита и помоћ како би могла у потпуности да преузме одговорности у заједници, 
 
прихватајући да дете, у циљу потпуног и складног развоја личности, треба да расте у 
породичној средини, у атмосфери среће, љубави и разумевања, 
 
сматрајући да дете треба да буде у потпуности припремљено да живи самостално у 
друштву и да буде васпитано у духу идеала прокламованих у Повељи Уједињених 
нација, а посебно у духу мира, достојанства, толеранције, слободе, равноправности и 
солидарности, 
 
имајући у виду да је потреба за проширивањем посебне бриге за дете изражена у 
Женевској декларацији о правима детета из 1924. године и у Декларацији о правима 
детета који су усвојиле Уједињене нације 1959. године и призната у Универзалној 
декларацији о људским правима, у Међународном пакту о грађанским и политичким 
правима (посебно у члановима 23 и 24), у Међународном пакту о економским, 
социјалним и културним правима (посебно у члану 10) и у статутима и одговарајућим 
инструментима специјализованих агенција и међународних организација које се баве 
заштитом деце, 
 
имајући у виду, како је назначено у Декларацији о правима детета коју је усвојила 
Генерална скупштина 20. новембра 1959. године, да су „детету, са обзиром на његову 
физичку и менталну незрелост, потребни посебна заштита и брига, укључујући 
одговарајућу правну заштиту како пре, тако и после рођења”, 
 



подсећајући на одредбе Декларације о социјалним и правним принципима који се 
односе на заштиту и благостање деце, са посебним освртом на национално и 
међународно старатељство и усвојење, Правила Уједињених нација о минималним 
стандардима за малолетничко правосуђе (Пекиншка правила) и Декларацију о заштити 
жена и деце у случају ванредног стања и оружаног сукоба, 
 
прихватајући да у свим земљама света има деце која живе у изузетно тешким условима 
и да је таквој деци неопходна посебна брига, 
 
посвећујући дужну пажњу значају традиција и културних вредности сваког народа за 
заштиту и складан развој детета, 
 
свесне значаја међународне сарадње за побољшање услова живота деце у свим 
земљама, посебно у земљама у развоју, 
 
сагласиле су се о следећем: 
 

Први Део 

Члан 1 

За потребе ове Конвенције дете је свако људско биће које није навршило осамнаест 
година живота, уколико се, по закону који се примењује на дете, пунолетство не стиче 
раније. 

Члан 2 

1. Стране уговорнице ове Конвенције ће поштовати и обезбеђивати права утврђена 
овом Конвенцијом сваком детету које се налази под њиховом јурисдикцијом без икакве 
дискриминације и без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, политичко 
или друго уверење, национално, етничко или социјално порекло, имовинско стање, 
онеспособљеност, рођење или други статус детета, његовог родитеља или законског 
старатеља. 
 
2. Стране уговорнице ће предузети све одговарајуће мере како би се обезбедила 
заштита детета од свих облика дискриминације или кажњавања заснованог на статусу, 
активностима, израженом мишљењу или уверењу дететових родитеља, законских 
старатеља или чланова породице. 

Члан 3 

1. У свим активностима које се тичу деце, без обзира да ли их предузимају јавне или 
приватне институције социјалног старања, судови, административни органи или 
законодавна тела, најбољи интереси детета биће од првенственог значаја. 
 
2. Стране уговорнице се обавезују да детету обезбеде такву заштиту и бригу која је 
неопходна за његову добробит, узимајући у обзир права и обавезе његових родитеља, 
законских старатеља или других појединаца који су правно одговорни за дете и у том 
циљу ће предузети све одговарајуће законодавне и административне мере. 



 
3. Стране уговорнице ће обезбедити да се институције, службе и установе одговорне за 
бригу или заштиту деце прилагоде стандардима које су утврдили надлежни органи, 
посебно у области сигурности, здравља, у погледу броја и подобности особља, као и 
стручног надзора. 

Члан 4 

Стране уговорнице ће предузети све потребне законодавне, административне и остале 
мере за остваривање права признатих у овој Конвенцији. У погледу економских, 
социјалних и културних права, Стра¬не уговорнице ће предузети такве мере 
максимално користећи своја расположива средства, а где је то потребно, у оквиру 
међународне сарадње. 

Члан 5 

Стране уговорнице ће поштовати одговорности, права и дужности родитеља или, где је 
такав случај, чланова шире породице или заједнице, како је предвиђено локалним 
обичајима, законских старатеља или других особа законски одговорних за дете, да би се 
омогућило, на начин који је у складу са развојним могућностима детета, одговарајуће 
усмеравање и саветовање у остваривању права признатих овом Конвенцијом. 

Члан 6 

1. Стране уговорнице признају да свако дете самим рођењем има право на живот. 
 
2. Стране уговорнице ће обезбедити у највећој могућој мери опстанак и развој детета. 

Члан 7 

1. Дете ће бити регистровано одмах након рођења и имаће од рођења право на име, 
право на стицање држављанства и колико је то могуће, право да зна ко су му родитељи 
и право на њихово старање. 
 
2. Стране уговорнице ће обезбедити примену ових права у складу са својим 
националним законом и својим обавезама у складу с одговарајућим међународним 
инструментима из ове области, посебно у случајевима у којима би дете у супротном 
било апатрид. 

Члан 8 

1. Стране уговорнице се обавезују да поштују право детета на очување идентитета, 
укључујући држављанство, име и породичне односе у складу са законом, без 
незаконитог мешања. 
 
2. У случајевима када је дете незаконито лишено неких или свих елемената свог 
идентитета, стране уговорнице ће обезбедити одговарајућу помоћ и заштиту како би му 
што пре био враћен идентитет. 

Члан 9 



1. Стране уговорнице ће обезбедити да дете не буде одвојено од својих родитеља 
против њихове воље, осим када надлежне власти, уз судски надзор, одреде у складу са 
важећим законом и поступком, да је такво одвајање неопходно у најбољем интересу 
детета. Таква одлука може бити неопходна у одређеном случају, као нпр. ако родитељи 
злостављају или занемарују дете или живе одвојено па се мора донети одлука о месту 
становања детета. 
 
2. У сваком поступку који произилази из става 1 овог члана, све заинтересоване стране 
имаће могућност да учествују у поступку и да изнесу своје мишљење. 
 
3. Стране уговорнице ће поштовати право детета одвојеног од једног или оба родитеља 
да редовно одржава личне односе и непосредне контакте са оба родитеља, осим ако је 
то у супротности са најбољим интересима детета. 
 
4. У случајевима када је раздвајање последица мере коју је предузела страна 
уговорница, као што је притвор, хапшење, егзил, депортација или смрт (укључујући 
смрт која је наступила из било ког разлога док је особа под мером државе) једног или 
оба родитеља детета, та страна уговорница ће, на захтев, пружити родитељима, детету 
или, према потреби, неком другом члану породице, неопходне информације о томе где 
се налази одсутни члан (чланови) породице, осим ако би пружање такве информације 
било штетно по добробит детета. Стране уговорнице ће даље осигурати да само 
подношење таквог захтева не произведе никакве негативне последице по особу (особе) 
на коју се односи. 

Члан 10 

1. У складу са обавезом страна уговорница, сходно члану 9, став 1, захтеви детета или 
његових родитеља да уђе на територију стране уговорнице или је напусти ради 
поновног спајања породице, стране уговорнице ће решавати на позитиван, хуман и 
експедитиван начин. Стране уговорнице ће даље обезбедити да подношење таквог 
захтева не проузрокује никакве штетне последице за подносиоце и чланове њихове 
породице. 
 
2. Дете чији су родитељи настањени у различитим државама ће имати право да, осим у 
изузетним околностима, редовно одржава личне односе и непосредне контакте са оба 
родитеља. У том циљу и у складу са обавезом страна уговорница сходно члану 9, став 
2, стране уговорнице ће поштовати право детета и његових родитеља да напусте сваку 
земљу, укључујући и сопствену, као и да уђу у своју земљу. Право на напуштање било 
које земље, биће подложно само ограничењима прописаним законом и која су потребна 
ради заштите националне безбедности, јавног поретка (ордре публиц), јавног здравља 
или морала или права и слобода других и која су у складу са осталим правима 
признатим у овој Конвенцији. 

Члан 11 

1. Стране уговорнице ће предузети мере за борбу против незаконитог пребацивања и 
задржавања деце у иностранству. 
 
2. У том циљу, стране уговорнице ће подстицати закључивање билатералних или 
мултилатералних споразума или приступање постојећим споразумима. 



Члан 12 

1. Стране уговорнице ће обезбедити детету које је способно да формира своје сопствено 
мишљење, право слободног изражавања тог мишљења о свим питањима која се тичу 
детета, с тим то се мишљењу детета посвећује дужна пажња у складу са годинама 
живота и зрелошћу детета. 
 
2. У том циљу, детету ће посебно бити пружена могућност да буде саслушано у свим 
судским и административним поступцима који се тичу детета, било непосредно или 
преко заступника или одговарајућег органа, на начин који је у складу са процесним 
правилима националног закона. 

Члан 13 

1. Дете има право на слободу изражавања; право обухвата слободу да тражи, прима и 
даје информације и идеје свих врста без обзира на границе, било усмено, писмено или 
штампано, у уметничкој форми или преко било ког другог средства информисања по 
избору детета. 
 
2. Примена овог права може бити предмет одређених ограничења, али само таквих која 
су одређена законом и неопходна: 
(а) – ради поштовања права или угледа других; или 
(б) – ради заштите националне безбедности или јавног поретка (ордре публиц), или 
јавног здравља или морала. 

Члан 14 

1. Стране уговорнице ће поштовати право детета на слободу мисли, савести и 
вероисповести. 
 
2. Стране уговорнице ће поштовати права и обавезе родитеља и, у одређеним 
случајевима законских старатеља, ради усмеравања детета на остваривање његовог 
права на начин који је у складу с развојним способностима детета. 
 
3. Слобода изражавања вероисповести или уверења може бити предмет само таквих 
ограничења која су одређена законом и потребна да заштите јавну сигурност, поредак, 
здравље, или морал и основна права и слободе других. 

Члан 15 

1. Стране уговорнице ће признати право детета на слободу удруживања и слободу 
мирног окупљања. 
 
2. Остваривању ових права не могу бити постављена никаква ограничења, осим оних 
која су у складу са законом и која су неопходна у демократском друштву и у интересу 
су националне сигурности или јавне безбедности, јавног поретка (ордре публиц), 
заштите јавног здравља или морала или заштите права и слобода других. 

Члан 16 



1. Ниједно дете неће бити изложено произвољном или незаконитом мешању у његову 
приватност, породицу, дом или преписку, нити незаконитим нападима на његову част и 
углед. 
 
2. Дете има право на законску заштиту против таквог мешања или напада. 

Члан 17 

Стране уговорнице уважавају значајну улогу средстава јавног информисања и 
обезбедиће да дете има приступ информацијама и материјалима из различитих 
националних и међународних извора, посебно оних који су усмерени на развој његовог 
социјалног, духовног и моралног добра и физичког и менталног здравља. У том циљу, 
стране уговорнице ће: 
(а) – подстицати средства јавног информисања да шире информације и материјал од 
друштвеног и културног интереса за дете у складу са духом члана 29; 
(б) – подстицати међународну сарадњу у изради, размени и ширењу таквих 
информација и материјала из различитих културних, националних и међународних 
извора; 
(ц) – подстицати издавање и дистрибуцију дечјих књига; 
(д) – подстицати средства јавног информисања да посвете посебну пажњу језичким 
потребама детета које припада мањинској групи или је домородац; 
(е) – подстицати развој одговарајућих смерница за заштиту детета од информација и 
материјала штетних по његово добро, имајући у виду одредбе чланова 13 и 18. 

Члан 18 

1. Стране уговорнице ће уложити највеће напоре да се обезбеди признавање принципа 
да оба родитеља имају заједничку одговорност у подизању и развоју детета. Родитељи 
или, у зависности од случаја, законски старатељи имају превасходну одговорност за 
подизање и развој детета. Најбољи интереси детета ће бити њихова основна брига. 
 
2. У циљу гарантовања и унапређивања права из ове Конвенције, стране уговорнице ће 
пружити одговарајућу помоћ родитељима или законским старатељима у остваривању 
одговорности за подизање детета и обезбеђивати развој установа, капацитета и служби 
за заштиту деце. 
 
3. Стране уговорнице ће предузети одговарајуће мере да обезбеде да деца запослених 
родитеља користе услуге и капацитете дечје заштите који им припадају. 

Члан 19 

1. Стране уговорнице ће предузети одговарајуће законске, административне, социјалне 
и образовне мере за заштиту детета од свих облика физичког или менталног насиља, 
повређивања или злостављања, запостављања или немарног поступања, малтретирања 
или експлоатације, укључујући сексуално злостављање, док је под бригом родитеља, 
законских заступника или било које друге особе која се брине о детету. 
 
2. Такве заштитне мере, треба, према потреби, да укључују ефикасне поступке за 
доношење социјалних програма за обезбеђивање неопходне подршке детету и онима 
који се о детету старају, као и других облика заштите и спречавања, утврђивања, 



пријављивања, прослеђивања, истраге, поступања и праћења случајева овде наведеног 
злостављања детета и, по потреби, обраћања суду. 

Члан 20 

1. Детету које је привремено или стално лишено породичне средине или којем, у 
његовом најбољем интересу, не може бити допуштено да у таквој средини остане, 
имаће право на посебну заштиту и помоћ државе. 
 
2. Стране уговорнице ће у складу са својим националним законима обезбедити 
алтернативну бригу за такво дете. 
 
3. Таква брига може да укључи, између осталог, смештај у другу породицу, кафалах 
према исламском праву, усвојење или, ако је неопходно, смештај у одговарајуће 
установе за бригу о деци. При разматрању решења, дужна пажња ће бити посвећена 
потреби успостављања континуитета у подизању детета као и етничком, религиозном, 
културном и језичком пореклу детета. 

Члан 21 

Стране уговорнице које признају и/или дозвољавају систем усвајања ће обезбедити да 
најбољи интереси детета буду од превасходне важности и оне ће: 
(а) – обезбедити да усвојење детета одобравају само надлежни органи који утврђују, у 
складу са одговарајућим законима и поступком и на основу свих релевантних и 
поузданих информација, да је усвојење допуштено с обзиром на статус детета у односу 
на родитеље, родбину и законске старатеље и да су се, уколико је тако прописано, 
заинтересована лица сагласила са усвојењем након упознавања са свим битним 
чињеницама, а на основу стручних мишљења у мери којој су она нужна. 
(б) – признати да се међудржавно усвојење може сматрати алтернативним начином 
бриге о детету, уколико се дете не може сместити у другу породицу или бити усвојено 
или се о детету не може на погодан начин водити брига у земљи његовог порекла; 
(ц) – обезбедити да дете на које се примењује међудржавно усвојење ужива сву 
заштиту и стандарде једнаке онима који постоје у случају националног усвојења; 
(д) – предузети све одговарајуће мере да обезбеди да у међудржавном усвојењу смештај 
нема за поледицу неоправдану финансијску корист за оне који у томе учествују; 
(е) – унапредити, када је то погодно, циљеве овог члана закључивањем билатералних 
или мултилатералних договора или споразума и настојати да се у том оквиру обезбеди 
да смештање детета у другу земљу спроводе надлежне власти или органи. 

Члан 22 

1. Стране уговорнице ће предузети одговарајуће мере да се обезбеди да дете које тражи 
избеглички статус или које се сматра избеглицом у складу са важећим међународним 
или националним законом и поступком, било да је без пратње, било да је у пратњи 
родитеља или неке друге особе, добије одговарајућу заштиту и хуманитарну помоћ у 
уживању права утврђених овом Конвенцијом и другим међународним инструментима о 
људским правима или хуманитарном праву, чије су стране уговорнице наведене 
државе. 
 
2. У том циљу, стране уговорнице ће обезбедити, уколико сматрају за сходно, сарадњу 
у свим напорима Уједињених нација и других надлежних међувладиних или 



невладиних организација које сарађују са Уједињеним нацијама да заштите такво дете 
и да њему/њој помогну да пронађе родитеље или друге чланове породице, да би се 
добиле информације потребне за поновно сједињење. У случајевима када родитељи или 
други чланови породице не могу бити пронађени, детету ће бити пружена иста заштита 
као и сваком другом детету које је стално или привремено лишено породичне средине 
из било ког разлога, како је утврђено овом Конвенцијом. 

Члан 23 

1. Стране уговорнице признају да ментално или физички неспособно дете треба да 
ужива пун и квалитетан живот, у условима који обезбеђују достојанство, унапређују 
самопоуздање и олакшавају његово активно учешће у заједници. 
 
2. Стране уговорнице признају право инвалидног детета на посебну бригу и 
охрабриваће и обезбеђивати, према расположивим средствима, детету које испуњава 
услове и онима одговорним за бригу о њему, пружање помоћи која се захтева и која је 
примерена стању детета и могућностима родитеља или других који о детету брину. 
 
3. Уважавајући посебне потребе неспособног детета, помоћ која се пружа у складу са 
ставом 2, биће бесплатна, увек када је то могуће, узимајући у обзир финансијске 
могућности родитеља или других који брину о детету и биће осмишљена тако да 
обезбеди неспособном детету делотворан приступ и стицање образовања, обуке, 
здравствене заштите, услуга рехабилитације, припрему за запошљавање и могућности 
рекреације на начин који води постизању највеће могуће социјалне интеграције и 
индивидуалног развоја детета, укључујући његов културни и духовни развој. 
 
4. Стране уговорнице ће унапређивати, у духу међународне сарадње, размену 
одговарајућих информација на пољу превентивне здравствене заштите и медицинског, 
психолошког и функционалног ле¬чења неспособног детета, укључујући и ширење и 
приступ информацијама о методама рехабилитације, образовања и професионалних 
услуга, са циљем да омогући странама уговорницама да унапреде своје способности и 
вештине и да прошире своја искуства у овим областима. У том смислу, посебно ће се 
водити рачуна о потребама земаља у развоју. 

Члан 24 

  
  
1. Страна уговорнице признају право детета на уживање највишег остваривог 
здравственог стандарда и на капацитете за лечење и здравствену рехабилитацију. 
Државе потписнице ће настојати да обезбеде да ниједно дете не буде лишено права 
приступа таквим услугама здравствене заштите. 
 
2. Стране уговорнице ће тежити пуном остваривању овог права, а посебно ће 
предузимати одговарајуће мере: 
(а) – да смање смртност одојчади и деце; 
(б) – да обезбеде пружање потребне медицинске помоћи и здравствене заштите свој 
деци са нагласком на развој примарне здравствене заштите; 
(ц) – да се боре против болести и неухрањености, укључујући и у оквиру примарне 
здравствене заштите, између осталог кроз примену расположиве технологије и 



обезбеђење снабдевања адекватним хранљивим намирницама и чистом питком водом, 
узимајући у обзир опасности и ризике загађења животне средине; 
(д) – да обезбеде одговарајућу здравствену заштиту мајкама пре и после порођаја; 
(е) – да омогуће да сви сегменти друштва, а посебно родитељи и деца, буду 
информисани и да имају приступ образовању, као и да им се помогне у коришћењу 
основних знања о дечјем здрављу и исхрани, предности дојења, хигијене, чистоће 
околине и спречавању несрећа; 
(ф) – да развијају превентивну здравствену заштиту, саветовање родитеља, образовање 
и услуге за планирање породице. 
 
3. Стране уговорнице ће предузимати све ефикасне и одговарајуће мере у циљу 
укидања традиционалне праксе штетне по здравље деце. 
 
4. Стране уговорнице се обавезују да унапређују и подстичу међународну сарадњу у 
циљу постепеног постизања потпуне реализације права из овог члана. У том смислу, 
посебно ће се водити рачуна о потребама земаља у развоју. 
  
________________________________________ 
[1] Усвојена и отворена за потписивање и ратификовање или приступање резолуцијом 
Генералне скупштине Уједињених нација 44/25 од 20. новембра 1989. Ступила на снагу 
2. септембра 1990. Службени лист СФРЈ (Међународни уговори) 15/1990. 
 

Члан 25 

Стране уговорнице признају право детету које су надлежни органи збринули у циљу 
старања, заштите или лечења његовог физичког или менталног здравља, на периодичну 
проверу обезбеђеног третмана и све друге околности од значаја за његово збрињавање. 

Члан 26 

1. Стране уговорнице признају право сваког детета на коришћење социјалне заштите, 
укључујући социјално осигурање, и предузимаће потребне мере за постизање пуног 
остваривања овог права у складу са националним законом. 
 
2. Ове мере, ако је то могуће, треба да се спроводе узимајући у обзир средства и 
положај детета и особа које су одговорне за издржавање детета, као и све друге битне 
околности везане за такве захтеве које је дете или неко у његово име поднео. 

Члан 27 

1. Стране уговорнице признају право сваког детета на животни стандард који одговара 
дететовом физичком, менталном, духовном, моралном и социјалном развоју. 
 
2. Родитељ(и) или други одговорни за дете имају првенствену одговорност да 
осигурају, у оквиру својих способности и финансијских могућности, услове живота 
потребне за развој детета. 
 
3. Стране уговорнице ће, у складу са националним условима и у оквиру својих 
могућности, предузети потребне мере да помогну родитељима и другима одговорним за 



дете да остваре ово право и ако је потребно, обезбедиће материјалну помоћ и програме, 
нарочито у погледу исхране, одевања и становања. 
 
4. Стране уговорнице ће предузети све одговарајуће мере како би обезбедиле да дете 
добија издржавање од родитеља или других лица која су финансијски одговорна за 
дете, како у оквиру страна уговорница, тако и из иностранства. Посебно, ако лице које 
је финансијски одговорно за дете не живи у истој држави у којој и дете, стране 
уговорнице ће подстицати приступање међународним споразумима, односно 
закључење таквих споразума, као и других одговарајућих споразума. 

Члан 28 

1. Стране уговорнице признају право на образовање и у циљу постепеног постизања 
овог права, а на основу једнаких могућности, посебно ће: 
 
(а) – учинити основно образовање обавезним и бесплатним за све; 
(б) – подстицати развој различитих облика средњег образовања, укључујући опште и 
стручно образовање, које би било на располагању и доступно сваком детету и 
предузимати погодне мере као што су увођење бесплатног образовања и пружање 
финансијске помоћи када је то потребно; 
(ц) – омогућити, свим одговарајућим средствима, да више образовање буде доступно 
свима у складу са способностима; 
(д) – омогућити да образовне и стручне информације и савети буду доступни свој деци; 
(е) – предузимати мере за обезбеђење редовног похађања школе и смањење стопе 
напуштања школе. 
 
2. Стране уговорнице ће предузимати потребне мере да се дисциплина у школи 
спроводи на начин примерен људском достојанству детета и у складу са овом 
Конвенцијом. 
 
3. Стране уговорнице ће покретати и подстицати међународну сарадњу по питањима 
образовања, посебно у циљу доприношења искорењивању незнања и неписмености у 
свету и олакшавања приступа научним и техничким сазнањима и модерним наставним 
методима. У том смислу, посебно ће се водити рачуна о потребама земаља у развоју. 

Члан 29 

1. Стране уговорнице се слажу да образовање детета буде усмерено на: 
 
(а) – развој дететове личности, талента и менталних и физичких способности до 
њихових крајњих могућности; 
(б) – развој поштовања људских права и основних слобода и принципа утврђених 
Повељом Уједињених нација; 
(ц) – развој поштовања дететових родитеља, његовог/њеног културног идентитета, 
језика и вредности, националних вредности земље у којој дете живи, земље из које 
потиче и цивилизација различите од његове/њене сопствене; 
(д) – припремање детета за одговоран живот у слободном друштву, у духу разумевања, 
мира, толеранције, једнакости полова, пријатељства међу народима, етничким, 
националним и верским групама и са лицима домородачког порекла; 
(е) – развој поштовања према природној околини. 
 



2. Ниједан део овог члана или члана 28 неће бити тумачен тако да ограничава слободу 
појединаца или тела да установе или управљају образовним установама, увек у складу 
са поштовањем принципа утврђених у ставу 1 овог члана и захтевима да ће образовање 
које се пружа у таквим установама одговарати минималним стандардима које држава 
прописује. 

Члан 30 

У оним државама у којима постоје етничке, верске или језичке мањине или лица 
домородачког порекла, детету које припада таквој мањини или је домородац, неће бити 
ускраћено право, у заједници са другим члановима његове групе, да ужива своју 
културу, да исповеда и манифестује своју веру или да користи свој језик. 

Члан 31 

1. Стране уговорнице признају право детета на одмор и слободно време, на учешће у 
игри и рекреативним активностима које одговарају узрасту детета и на слободно 
учешће у културном животу и уметности. 
 
2. Стране уговорнице ће поштовати и подстицати право детета на пуно учешће у 
културном и уметничком животу и подржаће пружање одговарајућих и једнаких 
могућности за културне, уметничке, рекреативне и слободне активности. 

Члан 32 

1. Стране уговорнице признају право детета да буде заштићено од економског 
искоришћавања и од обављања било ког посла који би могао да буде опасан или би 
ометао школовање детета или би био штетан по здравље детета или за физички, 
душевни, морални или друштвени развој детета. 
 
2. Стране уговорнице ће предузети правне, административне, друштвене и образовне 
мере да би се обезбедила примена овог права. У том циљу и у складу са важећим 
одредбама међународних инструмената, стране уговорнице ће посебно: 
(а) – обезбедити минималну старосну границу или границе за запошљавање; 
(б) – обезбедити одговарајуће регулисање времена и услова запошљавања; и 
(ц) – обезбедити одговарајуће казне или друге санкције да би се осигурала ефикасна 
примена овог члана. 

Члан 33 

Стране уговорнице ће предузети све одговарајуће мере, укључујући правне, 
административне, социјалне и образовне, да заштите децу од незаконите употребе 
наркотика и психотропсних супстанци, како је дефинисано одговарајућим 
међународним уговорима и да спрече коришћење деце у незаконитој производњи и 
трговини тим супстанцама. 

Члан 34 

Стране уговорнице се обавезују да штите децу од свих облика сексуалног 
искоришћавања и сексуалног злостављања. У те сврхе, стране уговорнице ће нарочито 
предузимати све одговарајуће националне, билатералне и мултилатералне мере за 
спречавање: 



(а) – навођења или присиљавања детета на учешће у ма којој незаконитој сексуалној 
активности; 
(б) – искоришћавања деце за проституцију или друге незаконите сексуалне радње; 
(ц) – искоришћавања деце у порнографским представама и материјалима. 

Члан 35 

Стране уговорнице ће предузимати све одговарајуће националне, билатералне и 
мултилатералне мере да спрече отмицу, продају или трговину децом у било коју сврху 
или у било којој форми. 

Члан 36 

Стране уговорнице ће штитити децу од свих других облика искоришћавања штетних по 
било који вид дететове добробити. 

Члан 37 

Стране уговорнице ће обезбедити да: 
(а) – ниједно дете не буде подвргнуто мучењу или другом окрутном, нехуманом или 
понижавајућем поступку или кажњавању. Ни смртна казна, ни доживотни затвор, без 
могућности ослобађања, неће бити досуђени за дела која изврше особе млађе од 18 
година; 
(б) – ниједно дете не буде незаконито или произвољно лишено слободе. Хапшење, 
задржавање у притвору и затварање детета ће бити у складу са законом и примењено 
једино као последња могућа мера и то на најкраћи могући временски период; 
(ц) – са сваким дететом лишеним слободе буде хумано поступано и уз поштовање 
урођеног људског достојанства и на начин који уважава потребе особа њиховог узраста. 
Посебно, свако дете лишено слободе биће одвојено од одраслих, изузев уколико се 
сматра да то није у интересу детета, и имаће право да одржава контакте са својом 
породицом путем преписке и посета, осим у изузетним околностима; 
(д) – свако дете лишено слободе имаће право да му одмах буде омогућен приступ 
правној и другој одговарајућој помоћи, као и право да побија законитост тог лишавања 
слободе пред судом или другим надлежним, независним и непристрасним органима и 
на брзу одлуку у сваком таквом поступку. 

Члан 38 

Стране уговорнице се обавезују да поштују и обезбеђују поштовање правила 
међународног хуманитарног права која су за њих обавезујућа у ситуацијама оружаних 
сукоба, а односе се на дете. 
 
2. Стране уговорнице ће предузети све могуће мере да обезбеде да особе које нису 
навршиле 15 година директно не учествују у непријатељствима. 
 
3. Стране уговорнице ће се уздржати од регрутовања у своје оружане снаге особа које 
нису навршиле 15 година. У регрутовању оних особа које су навршиле 15 година, али 
које нису навршиле 18 година, стране уговорнице ће настојати да дају предност онима 
који су најстарији. 
 



4. У складу са својим обавезама по међународном хуманитарном праву да штите 
цивилно становништво у оружаним сукобима, стране уговорнице ће предузети све 
могуће мере да обезбеде заштиту и бригу о деци која су погођена оружаним сукобом. 

Члан 39 

Стране уговорнице ће предузети све одговарајуће мере да подстичу физички и 
психолошки опоравак и друштвену реинтеграцију детета жртве: сваког облика 
занемаривања, искоришћавања или злостављања; мучења или било ког другог облика 
окрутног, нехуманог или понижавајућег поступања или кажњавања; или оружаног 
сукоба. Такав опоравак и реинтеграција ће се вршити у условима који подстичу 
здравље, самопоштовање и достојанство детета. 

Члан 40 

1. Стране уговорнице признају право сваком детету за које се тврди, које је оптужено 
или за које је утврђено да је прекршило кривични закон, на поступак усклађен са 
унапређивањем дететовог осећаја достојанства и вредности, који њега/њу подстиче на 
поштовање људских права и основних слобода других и који узима у обзир узраст 
детета и чињеницу да је пожељно залагати се за његову/њену реинтеграцију и 
преузимање конструктивне улоге у друштву. 
 
2. У том циљу и имајући у виду све битне одредбе међународних инструмената, стране 
уговорнице ће посебно обезбедити: 
 
(а) да се ни за једно дете неће тврдити, нити ће бити оптужено или утврђено да је 
прекршило кривични закон, чињењем или пропуштањем који у време извршења нису 
били забрањени унутрашњим или међународним правом; 
(б) да се сваком детету које је осумњичено или оптужено да је прекршило кривични 
закон, гарантује најмање: 
(и) претпоставка невиности док се кривица не докаже по закону; 
(ии) да буде одмах и непосредно обавештено о оптужбама против њега/ње, а ако је 
примерено преко његових/њених родитеља или законских старатеља, и да има правну 
или другу одговарајућу помоћ у припреми и изношењу своје одбране; 
(иии) да надлежан, независан и непристрасан орган или судско тело без одуговлачења 
донесе одлуку, у правичном поступку у складу са законом, уз присуство правног или 
другог одговарајућег заступника и његових/њених родитеља или законских старатеља, 
осим уколико се не сматра да то није у најбољем интересу детета, посебно узимајући у 
обзир његове године или положај; 
(ив) да не буде присиљено да сведочи или да призна кривицу; да оно испита или да 
буду испитани сведоци друге стране и да се обезбеди учешће и саслушање 
његових/њених сведока под једнаким условима; 
(в) да, уколико се сматра да је прекршило кривични закон, такву одлуку и сваку 
досуђену меру која из тога произилази, поново разматра виши, надлежни, независни и 
непристрасни орган или судско тело у складу са законом; 
(ви) да има бесплатну помоћ преводиоца уколико дете не може да разуме или не говори 
језик који се користи; 
 
(VII) да се поштује његова приватност у свим фазама поступка. 



3. Стране уговорнице ће настојати да подстичу стварање закона, поступака, органа и 
установа који се изричито односе на децу и баве децом за коју се тврди, која су 
оптужена или за коју је утврђено да су прекршила кривични закон, а посебно: 
(а) – утврђивање најниже старосне границе испод које деца не могу бити сматрана 
способном за кршење кривичног закона; 
(б) – доношење мера, кадгод је могуће и пожељно, за поступање са таквом децом, без 
прибегавања судском поступку, с тим да буду у потпуности поштована људска права и 
законска заштита. 
 
4. Биће стављен на располагање широк спектар мера, као што су брига, усмеравање, 
надзор; правна помоћ; условно кажњавање; прихват; образовање и програми стручне 
обуке и друге алтернативе институционалној бризи како би се обезбедило да се с децом 
поступа на начин који одговара њиховој добробити и који је сразмеран како 
околностима тако и учињеном делу. 

Члан 41 

Ништа из ове Конвенције неће утицати на било које одредбе које су погодније за 
остваривање права детета а које могу бити садржане у: 
(а) – праву стране уговорнице, или 
(б) – међународном праву које обавезује ту државу. 
  

Други Део 

Члан 42 

Стране уговорнице се обавезују да са принципима и одредбама ове Конвенције најшире 
упознају, на одговарајући и активан начин, како одрасле тако и децу. 
 

Члан 43 
 

1. У циљу провере напретка који су стране уговорнице постигле у спровођењу обавеза 
преузетих овом Конвенцијом, биће установљен Комитет за права детета који ће 
извршавати функције наведене у даљем тексту. 
 
2. Комитет ће чинити десет експерата високих моралних вредности и признате 
стручности на пољу које покрива ова Конвенција. Чланове Комитета ће бирати стране 
уговорнице из редова својих држављана и они ће деловати у личном својству, уз 
поштовање равномерне географске заступљености, као и главних правних система. 
 
3. Чланови Комитета ће се бирати тајним гласањем са листе особа које именују стране 
уговорнице. Свака страна уговорница може номиновати једну особу из редова својих 
држављана. 
 
4. Први избор за Комитет одржаће се најкасније шест месеци од датума ступања на 
снагу ове Конвенције, а затим сваке друге године. Најкасније четири месеца пре датума 
сваког избора, Генерални секретар Уједињених нација ће упутити писмо странама 
уговорницама којим их позива да доставе своје номинације у року од два месеца. 
Генерални секретар ће затим припремити листу свих тако номинованих особа, по 



абецедном реду, назначујући стране уговорнице које су их номиновале, и поднеће је 
странама уговорницама ове Конвенције. 
 
5. Избори ће се одржавати на састанцима страна уговорница које ће сазивати Генерални 
секретар у седишту Уједињених нација. На тим састанцима, на којима ће кворум 
чинити две трећине страна уговорница, у Комитет ће бити изабране оне особе које су 
добиле највећи број гласова и апсолутну већину гласова представника страна 
уговорница које су присутне и гласају. 
 
6. Чланови Комитета ће бити бирани на период од четири године. Они ће имати право 
на поновни избор, ако буду поново номиновани. Мандат пет чланова изабраних на 
првим изборима престаје након две године; одмах после првих избора, председавајући 
састанка ће жребом изабрати ових пет чланова. 
 
7. Уколико члан Комитета умре, поднесе оставку или изјави да из било ког другог 
разлога он или она не може даље да обавља дужности у Комитету, страна уговорница 
која је предложила тог члана ће именовати другог експерта из редова својих 
држављана, а по одобрењу Комитета, да обавља дужност до истека мандата. 
 
8. Комитет доноси сопствена Правила о раду. 
 
9. Комитет бира своје функционере на период од две године. 
 
10. Састанци Комитета ће се обично одржавати у седишту Уједињених нација или на 
било ком погодном месту које Комитет одреди. Комитет ће се обично састајати 
једанпут годишње. Трајање састанака биће одређено, а уколико је потребно поново 
разматрано, на састанцима страна уговорница ове Конвенције, а по одобрењу 
Генералне скупштине. 
 
11. Генерални секретар Уједињених нација ће обезбедити потребно особље и услове за 
ефикасно обављање функција Комитета на основу ове Конвенције. 
 
12 Чланови Комитета формираног на основу ове Конвенције ће примати 
принадлежности из средстава Уједињених нација, по одобрењу Генералне скупштине и 
под условима и у форми које утврди Скупштина. 

Члан 44 

1. Стране уговорнице се обавезују да подносе Комитету, преко Генералног секретара 
Уједињених нација, извештаје о мерама које су усвојиле за остваривање права која су 
овде призната и о напретку оствареном у погледу уживања тих права: 
 
(а) – у року од две године од ступања на снагу ове Конвенције за дотичну страну 
уговорницу; 
(б) – затим сваких пет година. 
 
2. Извештаји сачињени у складу са овим чланом ће указати на чиниоце и евентуалне 
тешкоће који утичу на степен испуњавања обавеза из ове Конвенције. Извештаји ће 
такође садржати такве информације које ће Комитету омогућити свеобухватно 
сагледавање спровођења Конвенције у односној земљи. 
 



3. Стране уговорнице која је поднела свеобухватни иницијални извештај Комитету не 
мора у својим каснијим извештајима, поднетим у складу са ставом 1 (б) овог члана, да 
понавља претходно дате основне информације. 
 
4. Комитет може да тражи од стране уговорнице додатне информације од значаја за 
примену ове Конвенције. 
 
5. Комитет ће сваке две године подносити Генералној скупштини Уједињених нација, 
преко Економског и социјалног савета, извештаје о својим активностима. 
 
6. Стране уговорнице ће обезбедити да им извештаји буду доступни најширој јавности 
у њиховим земљама. 

Члан 45 

У циљу подстицања ефикасне примене Конвенције и унапређења међународне сарадње 
на пољу које покрива Конвенција: 
 
(а) Специјализоване агенције, УНИЦЕФ и други органи Уједињених нација ће имати 
право да буду представљени приликом разматрања примене оних одредаба ове 
Конвенције које спадају у оквире њихових овлашћења. Комитет може позвати 
специјализоване агенције, УНИЦЕФ и друга надлежна тела која сматра одговарајућим 
да пруже стручни савет за примену Конвенције у областима које спадају у оквире 
њихових овлашћења. Комитет може позвати специјализоване агенције, УНИЦЕФ и 
друге органе Уједињених нација да поднесу извештаје о примени Конвенције из 
области које спадају у оквире њихових активности. 
(б) Комитет ће пренети, уколико сматра за потребно, специјализованим агенцијама, 
УНИЦЕФ-у и другим надлежним телима, све извештаје страна уговорница који садрже 
захтеве или указују на потребу за техничким саветом или помоћи, заједно са 
евентуалним напоменама и предлозима Комитета о тим захтевима и показатељима. 
(ц) Комитет може препоручити Генералној скупштини да затражи од Генералног 
секретара да проучи одређена питања која се односе на права детета. 
(д) Комитет може да износи предлоге или даје опште препоруке засноване на 
информацијама примљеним сходно члановима 44 и 45 ове Конвенције. Такви предлози 
и опште препоруке биће пренети свакој заинтересованој држави потписници, а 
Генерална скупштина ће о њима бити обавештена заједно са евентуалним коментарима 
страна уговорница. 

Трећи Део 

Члан 46 

Ова Конвенција је отворена за потпис свим државама. 

Члан 47 

Ова Конвенција подлеже ратификацији. Инструменти ратификације биће депоновани 
код Генералног секретара Уједињених нација. 

Члан 48 



Ова Конвенција ће остати отворена за приступање свим државама. Инструменти о 
приступању биће депоновани код Генералног секретара Уједињених нација. 

Члан 49 

1. Ова Конвенција ће ступити на снагу тридесетог дана од датума депоновања код 
Генералног секретара Уједињених нација двадесетог инструмента о ратификацији или 
приступању. 
 
2. За сваку државу која ратификује или приступи Конвенцији после депоновања 
двадесетог инструмента о ратификацији или приступању, Ко¬нвенција ће ступити на 
снагу тридесетог дана након сто држава депонује свој инструмент о ратификацији или 
приступању. 

Члан 50 

1. Свака страна уговорнице може предложити амандман и доставити га Генералном 
секретару Уједињених нација. Генерални секретар ће потом проследити амандман 
странама уговорницама са захтевом да укажу да ли желе конференцију страна 
уговорница у циљу разматрања и гласања о предлозима. У случају да се у року од 
четири месеца од датума слања предлога најмање једна трећина страна уговорница 
определи за такву конференцију, Генерални секретар ће сазвати конференцију под 
покровитељством Уједињених нација. Сваки амандман усвојен већином присутних 
страна уговорница које су гласале на конференцији биће поднет на одобрење 
Генералној скупштини Уједињених нација. 
 
2. Амандман усвојен у складу са ставом 1 овог члана ће ступити на снагу када га 
одобри Генерална скупштина Уједињених нација и када га прихвате две трећине страна 
уговорница. 
 
3. Када амандман ступи на снагу, обавезиваће оне стране уговорнице које су га 
прихватиле, док ће остале стране уговорнице и даље бити обавезане одредбама ове 
Конвенције и било којим ранијим амандманом који су прихватиле. 

Члан 51 

1. Генерални секретар Уједињених нација ће примати и слати свим државама текст 
резерви које стране уговорнице ставе у време ратификације или приступања. 
 
2. Резерва неспојива са циљем и сврхом ове Конвенције неће бити дозвољена. 
 
3. Резерве могу бити повучене у било које време обавештењем у том циљу упућеном 
Генералном секретару Уједињених нација који ће тада обавестити све државе. Такво 
обавештење ће произвести дејство од датума када га прими Генерални секретар. 

Члан 52 

Страна уговорница може отказати ову Конвенцију писменим обавештењем упућеним 
Генералном секретару Уједињених нација. Отказ ступа на снагу годину дана од дана 
када Генерални секретар прими ово обавештење. 

Члан 53 



Генерални секретар Уједињених нација је одређен за депозитара ове Конвенције. 

Члан 54 

Оригинал ове Конвенције чији су арапски, енглески, француски, кинески, руски и 
шпански текстови једнако веродостојни, биће депоновани код Генералног секретара 
Уједињених нација. 
 
 
 



1 

 

На основу члана 39. став (1) Закона о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, 
бр. 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12), Савјет Регулаторне агенције за комуникације Босне 
и Херцеговине на 19. сједници одржаној 17.12.2015. године, донио је 
 

КОДЕКС  
О АУДИОВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈСКИМ УСЛУГАМА И МЕДИЈСКИМ 

УСЛУГАМА РАДИЈА  
 
ДИО ПРВИ – ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИЈЕ 

 
Члан 1. 

(Предмет) 
 
Овим кодексом уређују се основни принципи програмских садржаја 
аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија у Босни и 
Херцеговини, у складу с Уставом Босне и Херцеговине, Законом о 
комуникацијама, Директивом Европске уније о аудиовизуелним медијским 
услугама и другим позитивно-правним домаћим и међународним документима. 

 
Члан 2. 

(Дефиниције) 
 
У сврху тумачења овог кодекса, користиће се сљедеће дефиниције: 
 
- Агенција означава Регулаторну агенцију за комуникације Босне и 

Херцеговине; 
 
- Аудиовизуелна медијска услуга означава услугу дефинисану чл. 57. и 58. 

Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 
њихових држава чланица, с једне стране, и Босне и Херцеговине, с друге 
стране („Службени гласник БиХ”, број 10/08), чија је основна намјена 
пружање програма у циљу информисања, разоноде или образовања шире 
јавности путем електронских комуникационих мрежа, а која је под 
уредничком одговорношћу пружаоца ове медијске услуге. У аудиовизуелну 
медијску услугу убрајају се телевизијско емитовање, аудиовизуелна 
медијска услуга на захтјев (видео на захтјев) и/или аудиовизуелне 
комерцијалне комуникације; 

 
- Аудиовизуелна медијска услуга на захтјев (видео на захтјев) означава 

нелинеарну аудиовизуелну медијску услугу коју пружа пружалац ове 
медијске услуге у сврху гледања програма у тренутку којег одабере 
корисник ове услуге и на основу личног избора корисника ове услуге из 
каталога програма сачињеног од стране пружаоца ове медијске услуге; 
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- Аудиовизуелни програм означава редослијед покретних слика са или без 

звука, који представља засебни елеменат у програмској шеми успостављеној 
од стране пружаоца аудиовизуелне медијске услуге, а чији облик и садржај 
је упоредив с обликом и садржајем телевизијског емитовања; 
 

- Телевизијско емитовање означава линеарну аудиовизуелну медијску 
услугу пружену у сврху гледања програма на основу програмске шеме; 

 
- Медијска услуга радија означава услугу чија је основна намјена пружање 

програма у циљу информисања, разоноде или образовања шире јавности 
путем електронских комуникационих мрежа, а која је под уредничком 
одговорношћу пружаоца ове медијске услуге. У медијску услугу радија се 
убрајају радијско емитовање, медијска услуга радија на захтјев и/или 
комерцијалне комуникације на радију;   

 
- Медијска услуга радија на захтјев означава нелинеарну медијску услугу 

радија коју пружа пружалац ове медијске услуге у сврху слушања програма 
у тренутку којег одабере корисник ове услуге и на основу личног избора 
корисника ове услуге из каталога програма сачињеног од стране пружаоца 
ове медијске услуге; 

 
- Радијски програм означава редослијед звучних и говорних садржаја који 

представља засебни елеменат у програмској шеми успостављеној од стране 
пружаоца медијске услуге радијског емитовања; 
 

- Радијско емитовање означава линеарну медијску услугу радија пружену у 
сврху слушања програма на основу програмске шеме; 

 
- Комерцијалне комуникације означавају аудиовизуелне комерцијалне 

комуникације и комерцијалне комуникације на радију; 
 
- Аудиовизуелне комерцијалне комуникације означавају визуелне приказе, 

са или без звука, који имају за циљ да промовишу, директно или 
индиректно, производе, услуге или имиџ физичког или правног лица које се 
бави економском активношћу. Такви визуелни прикази прате или су 
укључени у програм у замјену за новчану надокнаду или сличну 
противуслугу или у сврху самопромоције. Облици аудиовизуелних 
комерцијалних комуникација укључују, између осталог, телевизијско 
оглашавање, спонзорство, телетрговину и пласман производа;   

 
- Комерцијалне комуникације на радију означавају звучне и говорне 

садржаје који имају за циљ да промовишу, директно или индиректно, 
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производе, услуге или имиџ физичког или правног лица које се бави 
економском активношћу. Такви садржаји прате или су укључени у програм 
у замјену за новчану надокнаду или сличну противуслугу, или у сврху 
самопромоције. Облици комерцијалних комуникација на радију укључују, 
између осталог, оглашавање, спонзорство, телетрговину и пласман 
производа;   
 

- Пружалац медијских услуга означава физичко или правно лице које сноси 
уредничку одговорност за одабир аудиовизуелног или радијског садржаја, 
начин организације и презентације тог садржаја;  

 
- Телевизијска станица означава пружаоца медијске услуге телевизијског 

емитовања;  
 
- Радијска станица означава пружаоца медијске услуге радијског емитовања; 
 
- Уредничка одговорност означава провођење дјелотворне контроле над 

одабиром, организацијом и презентацијом аудиовизуелног или радијског 
садржаја, било у облику хронолошког распореда, ако се ради о 
телевизијском или радијском емитовању, или у облику каталога, ако се ради 
о медијској услузи на захтјев; 
 

- Реемитовани програм означава програм који један пружалац медијске 
услуге емитује, а други пружалац медијске услуге га, у исто вријеме, у 
потпуности преузима у сврху емитовања; 

 
- Јавни интерес означава интерес јавности да располаже информацијама о 

питањима и догађајима од општег друштвеног значаја, укључујући, али не 
ограничавајући се на заштиту јавног здравља и безбједности, откривање или 
објелодањивање кривичних дјела, спречавање обмањивања јавности, 
разоткривање некомпетентности или корупције у јавној служби и сл.; 

 
- Пристојност означава стандарде понашања и говора који се сматрају 

прихватљивим у контексту просјечног гледаоца или слушаоца; 
 

- Рањиво лице означава социјално и/или здравствено инсуфицијентно лице, 
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; 

 
- Малољетник је лице млађе од 18 година; 
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- Млађи пунољетник је лице између 18. и 21. године; 
 

- 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 да побиједе и освоје награду;  
 

- Pseudoreality програм означава програм који приказује 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;  
  

- Паранормална појава означава феномен изван ранга нормалних доживљаја 
који се могу научно доказати; 
 

- Парапсихологија означава псеудонауку која се бави научно необјашњивим 
појавама и обухвата подручје изван медицинско-психолошке стварности 
које није научно доказиво;    
 

- Алтернативна медицина означава оне комплементарне и алтернативне 
методе и поступке дијагностике, лијечења и рехабилитације које су на 
одговарајући начин регулисане примјењивим прописима из подручја 
здравствене заштите;   

 
- Надриљекарство означава бављење лијечењем или било којом другом 

здравственом дјелатношћу без посједовања прописане стручне спреме; 
 

- Прозелитизам означава настојање да се директно придобијају или позивају 
гледаоци/слушаоци да приступе некој цркви или вјерској заједници; 
 

- Порнографски садржај означава садржај с детаљним приказима 
сексуалних активности чија је примарна намјера подизање сексуалног 
узбуђења или стимулација публике експлицитним приказивањем сцена 
секса, укључујући пенетрацију, те сцена полних органа током сексуалног 
односа. 

 
ДИО ДРУГИ – ОПШТИ ПРОГРАМСКИ ПРИНЦИПИ 

 
Члан 3. 

(Основни принципи) 
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(1) У аудиовизуелним медијских услугама и медијским услугама радија 
поштиваће се људско достојанство и основна права других, те ће се 
охрабривати слободно обликовање мишљења. 

 
(2) Пружалац медијске услуге у својим садржајима ће обезбиједити 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 пола, 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 општеприхваћених вриједносних 
и етичких стандарда. 

 
(5) Пружалац медијске услуге ће обезбиједити да се општеприхваћени 

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 потицати 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 његови 
запослени. Ови садржаји обухватају сопствени, купљени/набављени 
реемитовани и размијењени програм, најаве програма, СMС и друге поруке 
публике, као и комерцијалне комуникације. 

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

лица која 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 безбједности. 
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Члан 4. 

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

застрашивати или потицати на мржњу, насиље или дискриминацију против 
лица или групе на основу пола, 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 потицања мржње, насиља или дискриминације 
против лица или групе по основима из става (1) овог члана, или који од 
стране публике може бити протумачен као потицање на мржњу, насиље, 
неред и немире, или који би могао изазвати или потицати кривична дјела. 

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

медијске услуге радија које су дио научног, ауторског или документарног 
рада и/или представљају дио објективног новинарског извјештавања и 
објављене су без намјере да се потичу радње наведене у ст. (1) и (2) овог 
члана, односно с намјером да се критички укаже на такве радње. 

 
Члан 5. 

(Правичност и непристрасност) 
 
(1) Аудиовизуелним и радијским програмима ће се обезбиједити 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 обезбиједити 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 
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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 сопствене 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 обезбиједити 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 контакта 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 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. 
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(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, биће 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 противодговором 
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 противправном 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 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, објавиће се исправка у најкраћем року. 
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Члан 8. 

(Насиље и друга штетна понашања) 
 
(1)  Приказивање сцена насиља и посљедица насиља, насилног понашања, те 

звучни или визуелни описи насиља биће оправдани контекстом и неће се 
претјерано наглашавати у садржајима пружаоца медијских услуга.  

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

контекст, потицати, охрабривати или величати насиље, антисоцијално 
понашање, понашање које је штетно за здравље или безбједност, а нарочито 
уколико се публика охрабрује да имитира такво понашање. 

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

штетног понашања, пружалац медијске услуге ће обезбиједити 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 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, посљедица насиља или природних катастрофа, снимци жртава 
несреће, призора након несреће и сл.), најавиће се одговарајућим упозорењем.  
 

Члан 10. 
(Reality програми и presudoreality програми) 

 
Reality програми и presudoreality 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 11. 
(Прозелитизам) 

 
Аудиовизуелни и радијски програми неће вршити утјецај на публику да приступи 
одређеној цркви или вјерској заједници или да промијени своју вјеру.  
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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 и 06:00 часова. 
Ова ограничења се не примјењују на садржаје који се приказују уз техничку 
заштиту, као ни на медијске услуге на захтјев. 
 

Члан 13. 
(Алтернативна медицина) 

 
Сви садржаји који се баве алтернативном медицином садржаваће 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 обезбиједити мишљење или 
учешће овлашћеног стручњака из подручја медицине.  

 
Члан 14. 

(Надриљекарство) 
 

Неће се пружати садржаји који се баве надриљекарством, осим уколико се не 
указује на штетне посљедице истог.  
 

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 
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својству. Посебна заштита ће бити пружена малољетним и другим рањивим 
лицима, као и жртвама, свједоцима и породицама жртава, свједока, 
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. Такође, 
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 орган, морају се поштивати одредбе ст. (1) до 
(5) овог члана. 

 
Члан 16. 

(Учешће публике у  аудиовизуелним и радијским програмима) 
 

(1) Аудиовизуелни и радијски програми у којима публика има могућност 
учешћа путем позивања, слања порука, те коришћењем других начина 
комуникације, ће садржавати јасне информације и услове за учешће у истим. 

 
(2) Уколико се учешће публике у аудиовизуелним и радијским програмима 

остварује путем услуге додатне вриједности, гледаоцу/слушаоцу који 
учествује у програму, укључујући гледаоце/слушаоце на чекању, наплатиће 
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, биће 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, наплатиће се цијена по позиву, а не по времену 
трајања позива. 
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(5) На почетку програма у којима се публици пружа могућност остваривања 

новчаних добитака, награда или услуга кроз такмичења, објавиће 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 17. 
(Заштита приватности) 

 
(1)  Свако нарушавање приватности ће бити оправдано доказивим јавним 

интересом, а нарочито када се ради о малољетницима и лицима која не 
обављају јавне функције и иначе нису експонирана 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, настојаће се направити равнотежа између информисања 
јавности и показивања саосјећања и ризика од сензационализма који би 
изазвао бол или могућност неоправданог нарушавања приватности.   

 
(4)  Уколико се у информативним садржајима извјештава о несрећама или 

породичним трагедијама, поштиваће 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. 
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(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 без писаног 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 обезбјеђења помоћи, биће 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, биће 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 

(ријалити шоу и друга такмичења с позивом на гласање, интерактивни  
квизови,  расправа о политичким и/или друштвеним темама и сл.) биће 
означене као такве током цјелокупног трајања. 
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(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. 

 
ДИО ТРЕЋИ – ЗАШТИТА МАЛОЉЕТНИКА 

 
 Члан 19. 

 (Садржаји пружалаца медијских услуга намијењени малољетницима) 
 
(1)  Конзумација дувана и дуванских производа, алкохола и опојних дрога неће 

бити приказивана у садржајима првенствено намијењеним малољетницима, 
осим уколико се таквим садржајима не указује на њену 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 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 искључиво представљају 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, снимци малољетника као 
случајних пролазника и сл. 
 

(3) Награде које се додјељују малољетницима ће 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 
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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 коришћење малољетника у политичке сврхе. 

 
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 кривична дјела/поступке, у свим фазама 
поступка. У случајевима у којима су примјењиве законске забране или 
ограничења откривања идентитета малољетника, 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 
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. Такође, 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 против 

малољетника, 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 се може објавити, али без навођења његових личних података 
или података на основу којих се може утврдити његов идентитет. Напријед 
наведено примијениће 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, 
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информације о идентитету се могу објављивати само по претходно 
прибављеном одобрењу надлежног органа. 

 
Члан 22. 

(Обавеза заштите малољетника и категоризације садржаја) 
 
(1)  Пружалац медијске услуге ће обезбиједити 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 безбједност 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 безбједност 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 
безбједност 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 23. 
(Садржаји који би могли озбиљно нарушити физички, психички или морални 

развој малољетника) 
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(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 24. 

(Садржаји за које је вјероватно да би могли угрозити физички, психички или 
морални развој малољетника) 

 
(1) Пружалац медијске услуге ће обезбиједити 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 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 између 20:00 и 06:00 часова, 
укључујући, али не ограничавајући се на: 
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1) садржаје у којима се повремено приказују сцене насиља и посљедице тог 
насиља, без приказивања детаљних сцена истог, а које имају јако 
уредничко/умјетничко оправдање; 

2) садржаје у којима се приказује природна нагост без сексуалног контекста, те 
сцене сексуалне активности које су кратке и приказане на дискретан начин; 

3) 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 и 06:00 часова, 
укључујући али не ограничавајући се на: 

 
1) 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; 

2) садржаје у којима се приказују нагост и сексуалност, без експлицитног 
приказивања полних органа и сексуалног односа, а који су оправдани 
контекстом и чија примарна намјена није подизање сексуалног узбуђења 
или стимулација публике; 

3) умјерену употребу непримјереног језика са шалама и изразима чија је 
намјера провоцирање и узнемиравање, те умјерено коришћење вулгарних 
израза и псовки. 

 
ц) Категорија 18+: садржаји који нису намијењени малољетницима 

испод 18 година ће се приказивати између 24:00 и 06:00 часова, 
укључујући али не ограничавајући се на: 

 
1) приказе тешког насиља и тешких и застрашујућих посљедица насиља и 

експлицитан приказ сцена сексуалног насиља; 
2) детаљне приказе сексуалних активности у садржајима чија примарна 

намјера није подизање сексуалног узбуђења или стимулација публике; 
3) 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; 

4) 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. 
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(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. Изузетак 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 и 06:00 часова. 

 
(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. Најаве ових садржаја ће садржавати графичку ознаку 
која одређује категорију у коју такав садржај спада. 

 
(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. 

 
ДИО ЧЕТВРТИ – ПРИМЈЕНА 

 
Члан 26. 

(Примјена) 
 
На медијске услуге на захтјев се не примијењују одредбе чл. 5. до 7., 10., 12. став 
(2), 16. и 18. овог кодекса.  
  
ДИО ПЕТИ – САНКЦИЈЕ  

 
Члан 27. 

(Санкције) 
 

Свако непоштивање или кршење одредби овог кодекса резултираће изрицањем 
одговарајућих санкција у складу са Законом о комуникацијама и прописом 
донесеним на основу тог закона.  

 
ДИО ШЕСТИ  – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 28. 

(Поштивање осталих прописа) 
 
(1) Ништа у одредбама овог кодекса не искључује обавезу пружаоца медијске 

услуге да се придржава других релевантних закона и прописа. 
 

(2) Све именице написане у једном граматичком роду и које се односе на лица, 
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а користе се у овом кодексу, односе се на припаднике оба пола. 
 

Члан 29. 
(Престанак важења прописа) 

 
(1) Даном ступања на снагу овог кодекса престаје важити Кодекс о 

аудиовизуелним медијским услугама и медијским услугама радија 
(„Службени гласник БиХ”, бр. 98/11 и 78/13).  

 
 (2)  Сви случајеви, односно поступци који  до дана ступања на снагу овог 

кодекса нису правоснажно окончани завршиће се по одредбама Кодекса о 
аудиовизуелним медијским услугама и медијским услугама радија који је 
био на снази у вријеме покретања поступка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 30. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику БиХ“. 

 
 

                                                                    Предсједавајући Савјета 
Агенције  
 
 

Пламенко Чустовић 
У Сарајеву, 18.12.2015. године                                                
Број: 03-02-2-3122-1/15 
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На основу члана 39. став (1) Закона о комуникацијама („Службени гласник БиХ“, 
бр. 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12), Савјет Регулаторне агенције за комуникације Босне 
и Херцеговине на 19. сједници одржаној 17.12.2015. године, донио је 

 
 

КОДЕКС  
О КОМЕРЦИЈАЛНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА  

 
ДИО ПРВИ – ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИЈЕ 

 
Члан 1. 

(Предмет) 
 
(1) Овим кодексом уређују се основни принципи: 

 
a) аудиовизуелних комерцијалних комуникација у програмским 

садржајима свих пружалаца аудиовизуелних медијских услуга у 
Босни и Херцеговини; 

б) комерцијалних комуникација у медијским услугама радија у Босни и 
Херцеговини. 

 
(2) Овај кодекс не уређује питања политичког оглашавања, на која се 

примјењују одредбе Изборног закона Босне и Херцеговине, прописи које 
усваја Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, као и други 
прописи који се односе на ову област.  

 
Члан 2. 

(Дефиниције) 
 
У сврху тумачења овог кодекса, користиће се сљедеће дефиниције: 
 
  - Агенција означава Регулаторну агенцију за комуникације Босне и 
Херцеговине; 
 
- Аудиовизуелна медијска услуга означава услугу дефинисану чл. 57. и 58. 

Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 
њихових држава чланица, с једне стране, и Босне и Херцеговине, с друге 
стране („Службени гласник БиХ“, број 10/08) чија је основна намјена 
пружање програма у циљу информисања, разоноде или образовања шире 
јавности путем електронских комуникационих мрежа, а која је под 
уредничком одговорношћу пружаоца ове медијске услуге. У аудиовизуелну 
медијску услугу убрајају се телевизијско емитовање, аудиовизуелна 
медијска услуга на захтјев (видео на захтјев) и/или аудиовизуелне 
комерцијалне комуникације како су дефинисане овим кодексом; 
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- Аудиовизуелна медијска услуга на захтјев (видео на захтјев) означава 
нелинеарну аудиовизуелну медијску услугу коју пружа пружалац ове 
медијске услуге у сврху гледања програма у тренутку којег одабере 
корисник ове услуге и на основу личног избора корисника ове услуге из 
каталога програма сачињеног од стране пружаоца ове медијске услуге; 

 
- Аудиовизуелни програм означава редослијед покретних слика са или без 

звука, који представља засебни елеменат у програмској шеми успостављеној 
од стране пружаоца аудиовизуелне медијске услуге, а чији облик и садржај 
је упоредив са обликом и садржајем телевизијског емитовања; 
 

- Телевизијско емитовање означава линеарну аудиовизуелну медијску 
услугу пружену у сврху гледања програма на основу програмске шеме; 
 

- Медијска услуга радија означава услугу чија је основна намјена пружање 
програма у циљу информисања, разоноде или образовања шире јавности 
путем електронских комуникационих мрежа, а која је под уредничком 
одговорношћу пружаоца ове медијске услуге. У медијску услугу радија се 
убрајају радијско емитовање, медијска услуга радија на захтјев и/или 
комерцијалне комуникације на радију;  
 

- Медијска услуга радија на захтјев означава нелинеарну медијску услугу 
радија коју пружа пружалац ове медијске услуге у сврху слушања програма 
у тренутку којег одабере корисник ове услуге и на основу личног избора 
корисника ове услуге из каталога програма сачињеног од стране пружаоца 
ове медијске услуге; 
 

- Радијски програм означава редослијед звучних и говорних садржаја који 
представља засебни елеменат у програмској шеми успостављеној од стране 
пружаоца медијске услуге радијског емитовања; 
 

- Радијско емитовање означава линеарну медијску услугу радија пружену у 
сврху слушања програма на основу програмске шеме; 

 
- Уредничка одговорност означава провођење дјелотворне контроле над 

одабиром, организацијом и презентацијом аудиовизуелног или радијског 
садржаја, било у облику хронолошког распореда, ако се ради о 
телевизијском или радијском емитовању, или у облику каталога, ако се ради 
о медијској услузи на захтјев;  

 
- Пружалац медијских услуга означава физичко или правно лице које сноси 

уредничку одговорност за одабир аудиовизуелног или радијског садржаја, 
начин организације и презентације тог садржаја;  

 
- Телевизијска станица означава пружаоца медијске услуге телевизијског 

емитовања;  
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- Радиостаница означава пружаоца медијске услуге радијског емитовања; 

 
- Комерцијалне комуникације означавају аудиовизуелне комерцијалне 

комуникације и комерцијалне комуникације на радију; 
 

- Аудиовизуелне комерцијалне комуникације означавају визуелне приказе 
са или без звука који имају за циљ да промовишу, директно или индиректно, 
производе, услуге или имиџ физичког или правног лица које се бави 
економском активношћу. Такви визуелни прикази прате или су укључени у 
програм у замјену за новчану надокнаду или сличну противуслугу или у 
сврху самопромоције. Облици аудиовизуелних комерцијалних комуникација 
укључују, између осталог, телевизијско оглашавање, спонзорство, 
телетрговину и пласман производа;  

 
- Комерцијалне комуникације на радију означавају звучне и говорне 

садржаје који имају за циљ да промовишу, директно или индиректно, 
производе, услуге или имиџ физичког или правног лица које се бави 
економском активношћу. Такви садржаји прате или су укључени у програм 
у замјену за новчану надокнаду или сличну противуслугу или у сврху 
самопромоције. Облици комерцијалних комуникација на радију укључују, 
између осталог, оглашавање, спонзорство, телетрговину и пласман 
производа;   

 
-  Оглашавање означава било какав облик саопштења у вези с трговином, 

дјелатношћу, занатом или струком, а које се емитује у циљу унапређења 
понуде добара или услуга, укључујући непокретну имовину, те права и 
обавезе јавног или приватног правног или физичког лица, у замјену за 
новчану надокнаду односно сличну противуслугу, или у сврху 
самопромоције;   

 
- Оглашивач је јавно или приватно правно или физичко лице које наручи 

оглашавање с намјером да тиме промовише своје производе, услуге, 
некретнине, права и обавезе, те унаприједи правни промет истих, односно с 
намјером да промовише своје име, личност, идеје и активности и тиме 
придобије пословне партнере или обезбиједи углед; 

 
- Прикривене комерцијалне комуникације означавају представљање, 

ријечима, звуком или сликом, производа, услуга, имена, робне марке или 
активности произвођача производа или пружаоца услуге у програмима, које 
пружалац медијских услуга користи у сврху оглашавања, с намјером да 
наведе јавност да стекне погрешну слику о природи тог представљања без 
обзира на то да ли је ово представљање извршено у замјену за новчану 
надокнаду или сличну противуслугу. Намјера таквог представљања ће се 
сматрати посебно истакнутом уколико је извршена у замјену за новчану 
надокнаду или сличну противуслугу; 
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- Обмањујуће комерцијалне комуникације означавају сваку комерцијалну 

комуникацију која на било који начин, укључујући и представљање, доводи 
у заблуду или би могла довести у заблуду особе којима је намијењена или до 
којих допире, те која због своје обмањујуће природе може утицати на 
њихово економско понашање или која, због истих разлога, штети или може 
наштетити конкуренту; 
 

- Упоређујуће комерцијалне комуникације означавају сваку комерцијалну 
комуникацију која експлицитно или неексплицитно идентификује 
конкурента, односно производе или услуге које он нуди; 

 
- Виртуелно оглашавање означава технику оглашавања којом се у програму 

који се емитује мијења постојећи оглас, а који је у облику рекламних паноа 
и сл., или додаје нови оглас на мјесту на којем у стварном програму исти не 
постоји, тако да виртуелно оглашавање дјелује као саставни дио 
оригиналног преноса програма; 
 

- Оглашавање на дијелу екрана означава оглашавање које се приказује 
истовремено или паралелно са уредничким садржајем;   

 
- Телепромоција односно радиопромоција означава облик оглашавања 

током преноса програма при чему се прави пауза у дотадашњем току 
уредничког садржаја, а водитељ преузима улогу презентера одређених 
производа или услуга; 

 
-  Спонзорство означава учешће јавног или приватног правног или физичког 

лица које се не бави пружањем аудиовизуелних медијских услуга или 
медијских услуга радија, односно производњом аудио или аудиовизуелних 
дјела, у финансирању аудиовизуелних медијских услуга или медијских 
услуга радија, односно програма са циљем промовисања свог имена, робне 
марке, имиџа, активности или производа;  

 
-  Спонзор означава свако јавно или приватно правно или физичко лице које 

учествује у финансирању аудиовизуелних медијских услуга или медијских 
услуга радија, односно програма са циљем промовисања свог имена, робне 
марке, имиџа, активности или производа; 

 
-  Спонзорисани програм означава програм чије трошкове продукције и/или 

преноса  дјеломично или у цјелини сноси спонзор с циљем да промовише 
сопствено или туђе име, робну марку, имиџ, активности, производе или 
друге директне или индиректне комерцијалне интересе;  

 
-  Телетрговина означава директну понуду која се објављује јавности у сврху 

набавке роба или услуга укључујући и непокретну имовину, те права и 
обавезе, у замјену за новчану надокнаду;  
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- Пласман производа означава било који облик аудиовизуелне комерцијалне 

комуникације или комерцијалне комуникације у медијским услугама радија 
који садржи или у којем се позива на производ, услугу или робну марку, а 
који се приказује у оквиру програма у замјену за новчану надокнаду или 
сличну противуслугу;  

 
- Комерцијалне комуникације намијењене малољетницима означавају 

поруке којима се препоручује производ, односно услуга, које према врсти, 
природи, облику, квалитету и другим својствима, самостално или уз помоћ 
других, искључиво или претежно користе малољетници; 

 
- Малољетник је лице млађе од 18 година; 
 
- Програм о текућим догађајима означава програм који садржи објашњења 

и анализе текућих догађаја и актуелних тема и догађаја, укључујући 
програме који се баве политичким или привредним контроверзама, као и 
питањима текућих јавних послова или јавне политике; 
 

- Вјерски програм означава програм који се у потпуности или највећим 
дијелом бави питањима религије; 

 
- Јавне радио и телевизијске станице означавају радио и телевизијске 

станице које су као такве дефинисане Правилом 77/2015 о пружању 
аудиовизуелних медијских услуга и Правилом 76/2015 о пружању медијских 
услуга радија; 

 
- Јавни РТВ сервиси су Јавни радио-телевизијски сервис Босне и 

Херцеговине, Радио-телевизија Федерације Босне и Херцеговине и Радио-
телевизија Републике Српске; 

 
- Пристојност означава стандарде понашања и говора који се сматрају 

прихватљивим у контексту просјечног гледаоца или слушаоца; 
 
- Лијекови и медицинска средства означавају оне лијекове и медицинска 

средства који су регистровани у Агенцији за лијекове и медицинска 
средства Босне и Херцеговине;  

   
- Паранормална појава означава феномен изван ранга нормалних доживљаја 

који се могу научно доказати; 
 

- Парапсихологија означава псеудонауку која се бави научно необјашњивим 
појавама и обухвата подручје изван медицинско-психолошке стварности 
које није научно доказиво; 
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- 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; 
 

- Надриљекарство означава бављење лијечењем или било којом другом 
здравственом дјелатношћу без посједовања прописане стручне спреме. 

 
ДИО ДРУГИ – КОМЕРЦИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

 
Члан 3.  

(Општи принципи комерцијалних комуникација) 
 
(1) Комерцијалне комуникације ће бити одмах препознатљиве као такве.  
 
(2) Прикривене и обмањујуће комерцијалне комуникације су забрањене.  
 
(3) У комерцијалним комуникацијама неће се користити технике дјеловања на 

подсвијест. 
 
(4) Комерцијалне комуникације неће:  
 

a) доводити у питање поштивање људског достојанства; 
б) понижавати, застрашивати или потицати на мржњу, насиље или 

дискриминацију против особе или групе на основу пола, 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; 

ц) бити увредљиве или у супротности са општеприхваћеним 
стандардима пристојности; 

д)  потицати понашање које је штетно за здравље или безбједност; 
е) потицати понашање које је штетно за околину. 

 
(5) Забрањене су комерцијалне комуникације којима се приказује безразложна 

употреба силе или пријетња употребом силе. 
 
(6) Оглашивач или спонзор ни под којим околностима неће вршити утицај на 

садржај аудиовизуелних медијских услуга или медијских услуга радија, 
односно програма, као ни на распоред телевизијског или радијског 
програмског садржаја, на начин да дјелује на уредничку одговорност и 
независност пружаоца медијских услуга. 
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(7) Особе које редовно наступају у аудиовизуелним програмима вијести или 
аудиовизуелним програмима о текућим догађајима неће учествовати 
визуелно нити говором у телевизијском оглашавању и телетрговини, као ни 
у оглашавању и телетрговини у програмима радија. 

 
(8) Комерцијалне комуникације ће поштовати принципе поштене конкуренције, 

општеприхваћене у пословању, те неће штетити интересима потрошача. 
 
(9) Аудиовизуелне комерцијалне комуникације које оглашавају производе или 

услуге које се могу добити путем позивања телефонских бројева са 
додатном вриједношћу садржават ће јасну и видљиву ознаку цијене таквог 
позива, укључујући цијену ПДВ-а и друге податке везане за позивање, на 
начин да величина истакнуте цијене позива, укључујући цијену ПДВ-а и 
друге податке везане за позивање, не смије бити мања од 2/3 величине 
истакнутог телефонског броја. 
 

(10) Комерцијалне комуникације неће ни на који начин злоупотребљавати и/или 
манипулисати сујевјерјем, страховима или лаковјерношћу појединаца или 
јавности, нити ће потицати на потенцијално штетна понашања. 

 
(11)   Комерцијалне комуникације неће промовисати надриљекарство, као ни 

услуге у вези с надриљекарством. 
 
(12) Комерцијалне комуникације које директно или индиректно упућују на 

еротику или порнографију (хотлајн, оглашавање и телетрговина штампе, 
филмова и слично), емитоваће се само у периоду између 24:00 и 06:00 
часова. Ово ограничење се не примјењује на садржаје који се приказују уз 
техничку заштиту, као ни на медијске услуге на захтјев. 

 
(13) Комерцијалне комуникације које на било који начин промовишу 

паранормалне појаве и парапсихологију, као и све услуге у вези с наведеним 
емитоваће се само у периоду између 24:00 и 06:00 часова. Ово ограничење 
се не примјењује на садржаје који се приказују уз техничку заштиту, као ни 
на медијске услуге на захтјев. 

 
Члан 4. 

 (Поређење и тврдње о цијенама) 
 
(1) Упоређујуће комерцијалне комуникације дозвољене су у интересу здраве 

конкуренције и информисања јавности, под условом да се поштује принцип 
поштене конкуренције, да се поређење односи на производе и услуге које 
задовољавају исте потребе или су намијењене за исту сврху, те да 
примијењено поређење гледаоце/слушаоце не наводи на погрешан 
закључак. 

 
(2) Комерцијалне комуникације неће дискредитовати и/или омаловажавати 
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конкурента, његов производ или услугу, заштитни знак или друге 
препознатљиве ознаке, нити ће конкурентске производе или услуге 
представљати као имитацију или репродукцију. 

 
(3) Стварне и упоредне цијене ће одговарати стању у вријеме емитовања.  

 
 Члан 5. 

(Комерцијалне комуникације одређених производа и услуга) 
 

(1) Забрањен је сваки облик комерцијалних комуникација које се односе на 
цигарете и друге дуванске производе, оружје, стрељива и пиротехничка 
средства, те опојне дроге. 

 
(2) Комерцијалне комуникације које се односе на алкохолна пића свих врста 

неће: 
   

a) бити посебно усмјерене на малољетнике, а особе које се у овим 
комерцијалним комуникацијама доводе у везу с конзумирањем 
алкохолних пића неће бити нити ће изгледати као малољетници;   

б) повезивати конзумирање алкохола с побољшањем физичких 
способности или управљањем моторним возилом; 

ц) тврдити да алкохол има љековита својства, да је стимуланс, седатив 
или средство за рјешавање личних проблема; 

д) охрабривати неумјерену конзумацију алкохола или приказивати 
апстиненцију или умјереност у негативном свјетлу; 

е) истицати висок садржај алкохола као позитивно својство алкохолног 
пића;  

ф) стварати дојам да конзумација алкохола доприноси друштвеном или 
сексуалном успјеху. 

 
(3) Нису допуштене комерцијалне комуникације за лијекове, медицинска 

средства и медицинске третмане који су доступни искључиво на љекарски 
рецепт или упутницу.  
 

(4) Комерцијалне комуникације за све друге лијекове, медицинска средства, 
медицинске третмане и додатке прехрани морају бити јасно препознатљиве 
као такве, морају бити поштене, истините и подложне провјери, те бити у 
складу са правилима о заштити појединаца од штетних посљедица. 

 
(5) Комерцијалне комуникације за здравствене установе, односно приватне 

праксе, укључујући и оне које пружају услуге алтернативне медицине 
садржаваће искључиво назив здравствене установе, односно назив приватне 
праксе, сједиште, дјелатности које су утврђене рјешењем о испуњавању 
услова за обављање здравствене дјелатности, као и радно вријеме и контакт 
податке.  
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(6) Телетрговина за лијекове, медицинска средства и медицинске третмане није 
дозвољена. 

 
 

Члан 6. 
(Комерцијалне комуникације и малољетници) 

 
(1) Забрањене су комерцијалне комуникације које потичу понашање које би 

могло угрозити здравље, психички и/или морални развој малољетника.  
 
(2) Комерцијалне комуникације намијењене малољетницима или које укључују 

малољетнике ће избјегавати све што би могло угрозити њихове интересе и 
имаће обзира према њиховој посебној осјетљивости. 

 
(3) Комерцијалне комуникације намијењене малољетницима неће: 

 
a) садржавати неистините податке о производу или услузи, нарочито у 

погледу стварне величине, вриједности, природе, трајности, брзине, 
боје и других својстава; 

б) уз податак о цијени, садржавати и вриједносни суд о цијени, а 
нарочито фразе као што су: „само“, „ситница“, „у бесцијење“, 
„повољно“ и сл.; 

ц) препоручивати производ или услугу која им није намијењена; 
д) препоручивати лијекове, медицинске третмане, помагала и средства, 

укључујући и медицинске установе, средства за регулисање тјелесне 
тежине, средства за паљење, запаљиве материје и друга опасна 
средства, преносити религијске поруке, те садржавати еротске 
садржаје;  

е) садржавати приказ малољетника у опасној ситуацији, као што је 
пењање на необезбијеђене објекте, улазак у непознате просторије, 
разговор са непознатим људима, коришћење шибица, упаљача, 
бензина, лијекова и електричних уређаја у домаћинству и сл., осим 
ако се таквим комерцијалним комуникацијама не преноси упозорење 
на опасност по здравље и безбједност малољетника;  

ф)  садржавати приказ насиља, укључујући и сцене насиља између 
анимираних ликова, лутака и сл.; 

г)  садржавати поруке којима се сугерише да се коришћењем производа 
или услуга стичу појачане физичке, интелектуалне или друге 
друштвене способности; 

х)  садржавати поруке које директно потичу малољетнике на куповину 
или унајмљивање производа или услуга, искоришћавајући њихово 
неискуство или лаковјерност; 

и)  директно потицати малољетнике да наговоре своје родитеље или 
друге особе на куповину производа или услуга које се промовишу; 
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ј)  искоришћавати посебно повјерење које малољетници имају у 
родитеље, старатеље, друга законски одговорна лица, наставнике или 
друге особе; 

к)  упућивати на друштвену дискриминацију због физичког изгледа или 
других естетских категорија или успјеха темељеног на губитку 
тежине. 

 
(4) Ако се у комерцијалним комуникацијама приказује резултат цртања, израде, 

склапања и моделирања, способност за остварење овог резултата ће 
одговарати просјечној способности малољетника којима су комерцијалне 
комуникације намијењене. У таквим комерцијалним комуникацијама ће се 
навести узраст малољетника којем су намијењене. 

 
 

Члан 7. 
(Јачина звука комерцијалних комуникација) 

 
Јачина звука комерцијалних комуникација ће бити иста као јачина звука осталих 
програмских садржаја. 
 
ДИО ТРЕЋИ – ТЕЛЕВИЗИЈСКО ОГЛАШАВАЊЕ И ТЕЛЕТРГОВИНА 

 
Члан 8. 

(Распоред телевизијског оглашавања и телетрговине) 
 
(1) Телевизијско оглашавање и телетрговина ће бити препознатљиви као такви 

и разликовати се од уредничког садржаја. Телевизијско оглашавање и 
телетрговина ће се јасно одвојити од других дијелова програма путем 
оптичких и/или акустичких и/или просторних средстава. 

 
(2) Телевизијско оглашавање и телетрговина емитоваће се у блоковима, осим у 

случајевима предвиђеним овим кодексом. Телевизијско оглашавање или 
телетрговина ће се емитовати између програма или унутар програма тако да 
интегритет програма и права носилаца власничких права не буду нарушени, 
узимајући у обзир природне паузе у програму, те трајање и природу 
програма. 
  

(3) Појединачни спотови за телевизијско оглашавање и спотови за телетрговину 
су изузетак. Изузетак из ове одредбе представљају појединачни спотови за 
телевизијско оглашавање и спотови за телетрговину за вријеме преноса 
спортских догађаја и других догађаја уживо. 
  

(4) Приказивање филмова снимљених за телевизију (искључујући серије, 
серијале и документарне програме) и кинематографских дјела може се 
прекидати телевизијским оглашавањем и/или телетрговином једном за сваки 
цјелокупни блок у трајању од 30 минута.  



11 

 - 11 - 11 

 
(5) Програми вијести и програми за дјецу, ако трају 30 минута или мање, неће 

се прекидати телевизијским оглашавањем и/или телетрговином. Уколико је 
њихово трајање дуже од 30 минута, примјењиваће се одредбе из става (4) 
овог члана. Телевизијско оглашавање и телетрговина неће се емитовати 
током преноса вјерских служби. 
 

(6) Оглашавање алкохолних пића, пива, лијекова, медицинских третмана, 
помагала и средстава, укључујући и додатке прехрани, медицинске 
установе, средства за регулисање тјелесне тежине, средства за паљење, 
запаљиве материје и друга опасна средства, вјерске поруке и игре на срећу 
неће се емитовати 15 минута прије, током и 15 минута након дјечијег 
програма. 
 

Члан 9. 
(Трајање телевизијског оглашавања и телетрговине) 

 
(1) Трајање телевизијског оглашавања и телетрговине, укључујући оглашавање 

на дијелу екрана и телепромоцију, за приватне телевизијске станице 
износиће највише 12 минута по часу, уз изузетак излога за телетрговину.  

 
(2) Трајање телевизијског оглашавања и телетрговине, укључујући оглашавање 

на дијелу екрана и телепромоцију, за јавне телевизијске станице износиће 
највише четири минуте по часу, уз изузетак излога за телетрговину.  

 
(3) Одредбе из ст. (1) и (2) овог члана не примјењују се на: 

 
a) најаве пружаоца аудиовизуелних медијских услуга у вези са 

сопственим програмима и услугама, као и споредним производима и 
услугама непосредно произишлим из тих програма и услуга, најава 
спонзорства и пласмана производа; 

б)  најаве пружаоца аудиовизуелних медијских услуга у вези с његовим 
другим аудиовизуелним медијским услугама или аудиовизуелним 
медијским услугама повезаног правног лица; 

ц) огласе у интересу јавности и позиве на хуманитарне акције, уколико 
се емитују бесплатно.  

 
(4) За обрачун трајања телевизијског оглашавања и телетрговине рачуна се 

период од 60 минута, а који почиње у првој минути и траје до истека 60. 
минуте једног часа.  
 

(5) Излози намијењени за телетрговину ће бити јасно одређени као такви 
помоћу оптичких и акустичких средстава на почетку и на крају излога, те 
без прекида трајати најмање 15 минута. Максимално ће бити осам таквих 
излога дневно. Њихово свеукупно трајање неће износити више од три часа 
дневно.   
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Члан 10. 

(Оглашавање на дијелу екрана, телепромоција и виртуелно 
оглашавање) 

 
(1) Оглашавање на дијелу екрана неће бити претјерано на начин који би 

гледаоцима онемогућавао несметано праћење уредничког садржаја, те се 
неће користити у дјечијим, вјерским и информативно-политичким 
програмима и програмима о текућим догађајима.  

 
(2) Телепромоција се неће користити у дјечијим, вјерским и информативно-

политичким програмима и програмима о текућим догађајима.  
 
(3) На оглашавање на дијелу екрана и телепромоцију се примјењују чланови 

овог кодекса који се односе на распоред и трајање телевизијског 
оглашавања и телетрговине. 
 

(4) Виртуелно оглашавање дозвољено је само у преносима спортских догађаја и 
под условом да је организатор спортског догађаја дао претходну сагласност 
и да су гледаоци обавијештени о виртуелном оглашавању у конкретном 
случају. Виртуелни оглас ће се приказивати само на мјестима која се иначе 
користе за оглашавање, али неће бити уочљивији од огласа који се налазе на 
тим мјестима, нити ће се појављивати на лицима или на одјећи или опреми, 
те неће нарушити интегритет програма и права носилаца власничких права.   

 
 
 

Члан 11. 
(Телевизијски канали за телетрговину и самопромоцију) 

 
Одредбе овог кодекса примјењиваће се и на телевизијске канале намијењене 
искључиво оглашавању и телетрговини, као и на телевизијске канале намијењене 
искључиво самопромоцији. На ове канале се неће примјењивати чланови овог 
кодекса који се односе на распоред и трајање телевизијског оглашавања и 
телетрговине. 

   
ДИО ЧЕТВРТИ – ОГЛАШАВАЊЕ И ТЕЛЕТРГОВИНА У ПРОГРАМИМА 
РАДИЈА 
 

Члан 12. 
(Распоред оглашавања и телетрговине у програмима радија) 

 
(1) Оглашавање и телетрговина у програмима радија биће препознатљиви као 

такви и разликовати се од уредничког садржаја. Оглашавање и телетрговина 
у програмима радија ће се јасно одвојити од других дијелова програма 
путем акустичких средстава. 
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(2) Оглашавање и телетрговина у програмима радија емитоваће се у блоковима, 

осим у случајевима предвиђеним овим кодексом. Оглашавање и 
телетрговина у програмима радија емитоваће се између програма или унутар 
програма тако да интегритет програма и права носилаца власничких права 
не буду нарушени, узимајући у обзир природне паузе у програму, те трајање 
и природу програма. 
  

(3) Оглашавање и телетрговина неће се емитовати у програмима вијести. 
  

(4) Оглашавање алкохолних пића, пива, лијекова, медицинских третмана, 
помагала и средстава, укључујући и додатке прехрани, медицинске 
установе, средства за регулисање тјелесне тежине, средства за паљење, 
запаљиве материје и друга опасна средства, вјерске поруке и игре на срећу 
неће се емитовати 15 минута прије, током и 15 минута након дјечијег 
програма. 
 

Члан 13. 
(Трајање оглашавања и телетрговине у програмима радија) 

 
(1) Трајање оглашавања и телетрговине у програмима радија, укључујући 

радиопромоцију, за приватне радиостанице износиће највише 12 минута по 
часу, уз изузетак излога за телетрговину. У радијским програмима 
приватних станица дозвољено је вршити слободну прерасподјелу времена за 
оглашавање, али тако да укупан удио оглашавања не пређе 20% дневног 
емитованог програма.  

 
(2) Трајање оглашавања и телетрговине, укључујући радиопромоцију, за јавне 

радиостанице износиће највише шест минута по часу, уз изузетак излога за 
телетрговину. 

 
(3) Одредбе из ст. (1) и (2) овог члана не примјењују се на: 

 
a) најаве пружаоца медијских услуга радија у вези са сопственим 

програмима и услугама, као и споредним производима и услугама 
непосредно произишлим из тих програма и услуга, најава 
спонзорства и пласмана производа; 

б) најаве пружаоца медијских услуга радија у вези с његовим другим 
медијским услугама или медијским услугама повезаног правног 
лица; 

ц) огласе у интересу јавности и позиве на хуманитарне акције, 
уколико се емитују бесплатно.  

 
(4) Излози намијењени за телетрговину ће бити јасно одређени као такви 

помоћу акустичких средстава на почетку и на крају излога, те без прекида 
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трајати најмање 15 минута. Максимално ће бити осам таквих излога дневно. 
Њихово свеукупно трајање неће износити више од три часа дневно.   

 
Члан 14. 

(Радиопромоција) 
 

Радиопромоција се неће користити у дјечијим, вјерским и информативно-
политичким програмима и програмима о текућим догађајима. На радиопромоцију 
се примјењују чланови овог кодекса који се односе на распоред и трајање 
оглашавања и телетрговине у програмима радија. 

 
Члан 15. 

(Радијски канали за телетрговину и самопромоцију) 
 

Одредбе овог кодекса примјењиваће се и на радијске канале намијењене 
искључиво оглашавању и телетрговини, као и на радијске канале намијењене 
искључиво самопромоцији. На ове канале се неће примјењивати чланови овог 
кодекса који се односе на распоред и трајање оглашавања и телетрговине у 
програмима радија. 
 
ДИО ПЕТИ – СПОНЗОРСТВО 

 
Члан 16. 

(Општи принципи у вези с спонзорством) 
 

(1) Спонзор ни под којим околностима неће вршити утицај на садржај 
спонзорисаних аудиовизуелних медијских услуга или медијских услуга 
радија, односно програма, као ни на распоред спонзорисаних телевизијских 
или радијских програма, на начин да дјелује на уредничку одговорност и 
независност пружаоца медијских услуга. 

 
(2) Гледаоци ће бити јасно упознати са постојањем уговора о спонзорству. 

Спонзорисани програм ће бити јасно означен као такав именом, логом и/или 
другим симболом спонзора, као што су његов производ или услуга или 
његов препознатљиви знак, на одговарајући начин на почетку, током и/или 
на крају програма. Ознака спонзорства се неће неоправдано истицати и биће 
ограничена на кратку и неутралну идентификацију спонзора, те неће 
садржавати додатне информације о спонзору или промотивно упућивати на 
производ или услугу спонзора. 

  
(3) Спонзорисане аудиовизуелне медијске услуге или медијске услуге радија, 

односно програми, неће директно потицати на куповину или унајмљивање 
производа или услуга спонзора или неке треће стране, а посебно путем 
промотивног упућивања на производ или услугу.  
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(4) Уредничку контролу спонзорисаних програма у потпуности врши пружалац 
медијских услуга.  

 
Члан 17. 

(Забрањено спонзорисање) 
 

(1) Аудиовизуелне медијске услуге или медијске услуге радија, као ни 
програме, неће спонзорисати јавна или приватна правна или физичка лица 
чија је главна активност производња или продаја цигарета и других 
дуванских производа, оружја, стрељива и пиротехничких средстава, те 
опојних дрога. 
 

(2) Јавна или приватна правна или физичка лица која се баве, између осталог, 
производњом или продајом лијекова и медицинских средстава, те пружањем 
медицинских третмана, могу спонзорисати аудиовизуелне медијске услуге 
или медијске услуге радија, односно програме, промовишући своје име, 
заштитни знак, имиџ или дјелатност, али не и лијекове, медицинска средства 
и медицинске третмане доступне искључиво на љекарски рецепт или 
упутницу. 

 
(3) Није допуштено спонзорисање вијести и програма о текућим догађајима.   
 
ДИО ШЕСТИ – ПЛАСМАН ПРОИЗВОДА 

 
Члан 18. 

(Општи принципи у вези с пласманом производа) 
 
(1) Пласман производа је забрањен, осим у: 

 
а) кинематографским дјелима, филмовима и серијама направљеним за 

аудиовизуелне медијске услуге и медијске услуге радија, спортским 
програмима и програмима лаке забаве. Овај изузетак се не односи на 
дјечије и вјерске програме из побројаних категорија; 

б) случајевима када се пружаоцу аудиовизуелне медијске услуге или 
медијске услуге радија не нуди новчана надокнада, већ му се 
одређене робе или услуге, као што су продукцијски реквизити или 
награде, пружају бесплатно у замјену за њихово приказивање у 
програму.  

 
(2) Пласманом производа у смислу става (1) тачке б) овог члана, сматра се 

укључивање у аудиовизуелни и радијски програм сваке робе и услуге, без 
обзира на њену вриједност. 

 
(3) Програми који садрже пласман производа ће испуњавати сљедеће услове: 

 



16 

 - 16 - 16 

a) ни под којим околностима се неће вршити утицај на садржај те, у 
случају телевизијског и радијског емитовања, на распоред програма, 
на начин да се дјелује на уредничку одговорност и независност 
пружаоца аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга 
радија; 

б) неће директно потицати на куповину или унајмљивање производа 
или услуга, посебно путем промотивног упућивања на тај производ 
или услугу;  

ц)  дотични производ или услуга се неће неоправдано истицати. 
 
(4) Није дозвољен пласман сљедећих производа и услуга: 

 
a) цигарета и других дуванских производа, оружја, стрељива и 

пиротехничких средстава, те опојних дрога; 
б) лијекова, медицинских средстава и медицинских третмана који су 

доступни искључиво на љекарски рецепт или упутницу.  
  

Члан 19. 
(Означавање пласмана производа) 

 
(1) Гледаоци/слушаоци ће бити јасно информисани да се у аудиовизуелном и 

радијском програму користи пласман производа. 
 
(2) Аудиовизуелни програм који садржи пласман производа биће означен путем 

постављања визуелног симбола како не би дошло до збуњивања гледалаца. 
Визуелни симбол ће се поставити у доњем десном углу екрана и садржаваће 
круг са уписаним штампаним словима ПП, те ће се задржати на екрану 
најмање 30 секунди на почетку и на крају програма, те након сваке паузе за 
рекламе. 

 
(3) Поред означавања пласмана производа визуелним симболом, емитоваће се и 

текстуално обавјештење на почетку програма сљедећег садржаја: „Овај 
програм садржи пласман производа“ . 

 
(4) Радијски програм који садржи пласман производа ће бити означен путем 

звучне обавијести како не би дошло до збуњивања слушалаца. У радијским 
програмима који садрже пласман производа, звучно обавјештење са 
сљедећим садржајем: „Овај програм садржи пласман производа“ емитоваће 
се на почетку и на крају програма, те након сваке паузе за рекламе. 

 
(5)  Одредбе овог члана се не односе на програме који нису били произведени 

нити наручени од стране самог пружаоца аудиовизуелне медијске услуге и 
медијске услуге радија или предузећа које је повезано с њим. 

 
ДИО СЕДМИ – ЈАВНИ РТВ СЕРВИСИ 
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Члан 20. 
(Јавни РТВ сервиси) 

 
Трајање оглашавања и телетрговине за јавне РТВ сервисе износиће највише шест 
минута по часу у телевизијским и у радијским програмима. 
 
ДИО ОСМИ – ПРИМЈЕНА 

Члан 21. 
(Примјена) 

 
(1) На аудиовизуелне медијске услуге на захтјев се не примјењују одредбе чл. 3. 

ст. (7), (9), (12) и (13), 4. ст. (3), 8., 9., 10. ст. (1) до (3), 12. до 15., 19. став (4) 
и 20. овог кодекса.  

 
(2) На медијске услуге радија на захтјев се не примјењују одредбе чл. 3. ст. (7), 

(9), (12) и (13), 4. ст. (3), 8. до 14., 19. ст. (2) и (3) и 20. овог кодекса. 
 
ДИО ДЕВЕТИ – САНКЦИЈЕ 

Члан 22. 
(Санкције) 

 
Свако непоштивање или кршење одредби овог кодекса резултираће изрицањем 
одговарајућих санкција, у складу са Законом о комуникацијама и прописом 
донесеним на основу тог закона. 

 
ДИО ДЕСЕТИ – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 23.  

(Поштивање других прописа) 
 

(1) Ништа у одредбама овог кодекса не искључује обавезу пружаоца медијске 
услуге да се придржава других релевантних закона и прописа.  

 
(2) Све именице написане у једном граматичком роду и које се односе на лица, 

а користе се у овом кодексу, односе се на припаднике оба пола. 
 

Члан 24. 
(Престанак важења прописа) 

 
(1) Даном ступања на снагу овог кодекса престаје да важи Кодекс о 

комерцијалним комуникацијама („Службени гласник БиХ“, бр. 98/11, 94/12, 
78/13 и 30/14).  
 

(2)  Сви случајеви, односно поступци који  до дана ступања на снагу овог 
кодекса  нису правоснажно окончани завршиће се по одредбама Кодекса о 
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комерцијалним комуникацијама који је био на снази у вријеме покретања 
поступка. 

 
Члан 25. 

(Ступање на снагу) 
 

Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику БиХ“. 
 
  
 
       Предсједавајући Савјета Агенције 

 
     

Пламенко Чустовић 
У Сарајеву, 18.12.2015. године                                                     
Број: 03-02-2-3121-1/15 

  



КОДЕКС ЗА ШТАМПУ И ОНЛАЈН МЕДИЈЕ БИХ  

УВОД  

 
 
Овај Кодекс је изведен из постојећих европских стандарда новинарске праксе. Кодекс 
има за циљ да постави основе система самоуређивања у штампи и онлајн медијима, 
који ће бити сматран морално обавезујућим за новинаре, уреднике, власнике и издаваче 
принтаних и онлајн медија.  
 
Новинари и уредници штампе и онлајн медија ће поштивати општеприхваћене 
принципе етике и штитити професионални интегритет новинарства. Поред овога 
Кодекса, Закони и друга законом одређена правила у БиХ, чине оквир за рад 
штампаних и онлајн медија у БиХ.  
 
Овај Кодекс садржи основне принципе Меморандума о разумијевању потписаног од  
Независне уније професионалних новинара БиХ, Савеза новинара БиХ, Независног 
удружења новинара Рублике Српске, Удружења новинара Републике Српске и 
Синдиката професионалних новинара Федерације БиХ, а којег је прихватила и Удруга 
хрватских новинара у БиХ.  
 
Уредници и издавачи штампе и онлајн медија ће осигурати да све релевантно особље 
њиховог медија буде информисано о овом Кодексу.  
Уредници и издавачи штампе и онлајн медија ће осигурати да се одредбе овог Кодекса 
у потпуности поштују.  
 
Овај Кодекс је усвојен од свих Удружења/Удруга новинара у БиХ на сједници одржаној 
29. априла 1999.  
Кодекс је допуњен: фебруара 2005., аугуста 2006., децембра 2006. и јуна 2011. од  
Савјета за штампу у Босни и Херцеговини, у консултацији са Удружењима/удругама 
новинару БиХ. 
 

Опште одредбе 
 
Новинари штампе и онлајн медија у Босни и Херцеговини (у даљем тексту „новинари“) 
имају обавезу да према јавности одржавају високе етичке стандарде у било којем 
тренутку и под било каквим околностима.  

Дужност новинара и издавача штампе и онлајн медија је поштивати потребе грађана за 
корисним, благовременим и релевантним информацијама, као и бранити начела 
слободе информисања и право на праведан коментар и критичко новинарство.  

Новинари ће се придржавати општеприхваћених друштвених стандарда пристојности и 
поштивања етничке, културне и религијске разноликостиБосне и Херцеговине.  

Новинари ће се придржавати стандарда људских права дефинисаних у међународним и 
босанско-херцеговачким актима о људским правима.  



 
Новинари ће развијати свијест о равноправности полова и поштивању особености као 
интегралног дијела људских права.  

Новинариће штитити права појединца, док ће у исто вријеме подржавати право на 
информацију која служи јавном интересу. Овај Кодекс треба посматрати у свјетлу оба 
поменута значења. 

 
Члан 1 - Интерес јавности 
 
Интерес јавности, у значењу овог Кодекса, дефинисан је као поступак и/или 
информација којима је намјера помоћи јавности у доношењу личног мишљења и одлука 
о питањима и догађајима, укључујући и напоре откривања кривичног дјела и/или 
прекршаја, те спријечити завођење јавности неком изјавом или поступком појединца 
или организације. 
 
Члан 2 - Уредничка одговорност 
 
Најважнија одговорност новинара и уредника је осигурати да њихов рад буде усмјерен 
ка поштивању истине, као и права јавности да сазна истину.  
 
Новинари ће у сваком тренутку обављати свој посао у духу праведности, истинитости и 
пристојности при сакупљању информација, извјештавању и представљању мишљења.  
 
Плагијати, фалсификовање, намјерно прикривање важних чињеница, примање мита или 
услуга, који би утицали на рад новинара или уредника, најтежи су морални прекршаји 
ове професије. 
 
Члан 3 - Хушкање 
 
Новинари ће у сваком тренутку бити свјесни опасности која се јавља када медији 
говором мржње подстичу дискриминацију и нетолеранцију.  
 
Имајући у виду такву опасност, новинари ће дати све од себе како не би хушкали и/или 
подстицали мржњу и/или неједнакост на основу етничке припадности, националности, 
расе, религије, пола, сексуалне оријентације, физичке онеспособљености или менталног 
стања.  
 
Новинари неће ни под каквим околностима подстицати кривична дјела или насиље. 

 
Члан 4 - Дискриминација 
 
Новинари морају избјећи прејудициране и увредљиве алузије на нечију етничку групу, 
националност, расу, религију, пол, сексуалну опредијељеност, физичку 
онеспособљеност или ментално стање.  
Алузије на нечију етничку групу, националност, расу, религију, пол, сексуалну 
опредијељеност, физичку онеспособљеност или ментално стање ће бити направљене 
само онда када су у директној вези са случајем о којему се извјештава. 



 
Члан 4а - Равноправност полова и поштивање особености 
 
Новинари ће избјегавати директне или индиректне коментаре којима личности стављају 
у неравноправан положај или их дискриминишу по основи њиховог пола, рода, полног 
идентитета, роднога идентитета, роднога изражавања и/или сексуалне оријентације. 

Члан 5 - Тачност и фер извјештавање 
 
Новинари неће објављивати нетачне или кривонаводеће материјале у виду фотографија, 
текстова или других материјала. 
 
Фотографије и документи не смију бити фалсификовани и/или кориштени на 
кривонаводећи начин. 
 
Новинари не смију прикривати и/или задржавати важне информације чије би 
обзнањивање могло материјално утицати на тумачење објављеног извјештаја и 
разумијевање код читалачке публике.  

Новинари имају професионалну обавезу благовремено исправити било коју објављену 
информацију за коју се утврди да је нетачна. Извињење и/или исправка ће бити 
објављени с дужним истицањем.  
 
Новинари ће увијек извјештавати истинито и тачно о исходу радње подузете у вези с 
клеветом у коју су били укључени. 

Новинари ће извјештавати само на основу чињеница чије је поријекло новинару 
познато.  
 
Код извјештавања и коментара контроверзе, новинари ће се потрудити да саслушају и 
представе све стране у спору. Уколико једна страна у контроверзи одбије да се стави на 
располагање новинару, публикација може оправдано навести ово одбијање у свом 
извјештају.  
 
Члан 6 - Коментар, претпоставка и чињеница 
 
Новинари, иако су слободни да изразе своја гледишта, морају направити јасну разлику 
између коментара, претпоставке и чињенице. 

 
Члан 7 - Могућност одговора 
 
Право на одговор ће бити проширен на релевантне особе уколико уредник процијени да 
такав корак доприноси тачности и непристраности извјештавања. 

Уколико је икако могуће, на располагање ће бити стављена могућност непосредног 
одговора у издању у којем је објављена оптужба и/или нетачно наведене информације, 
у дужини не већој од интегрално објављеног текста. 



 
Члан 8 - Погрешно представљање 
 
Новинари ће користити само праведна средства да дођу до вијести, докумената и/или 
фотографија.  

Новинари и фотографи неће долазити до информација и/или фотографија путем 
застрашивања или малтретирања. 

Неетички је погрешно представљати нечији идентитет или намјеру и користити се 
махинацијама да би се дошло до информације за објављивање, осим у екстремним 
околностима и у законитој форми, када би објављивање информације добијене на такав 
начин јасно служило јавном интересу.  
 
Члан 9 - Приватност 
 
Новинариће избјегавати уплитање у нечији приватни живот, осим ако таква уплитања 
нису потребна у интересу јавности.  

Теме које укључују личне трагедије ће бити обзирно третиране, а погођеним 
личностима ће се прићи дискретно и са саосјећањем. 

 
Члан 10 - Особе оптужене за кривична дјела 
 
Новинари неће никога третирати као криминалца прије доношења судске пресуде која 
то потврђује.  

Новинари имају обавезу не доносити преурањене судове о кривици оптужене личности.  
Новинари имају обавезу да објаве информацију о одбацивању оптужбе или ослобађању 
личности за коју су раније објавили да је оптужена или да је суђење почело. 
 
 
Члан 10а - Заштита свједока 
 
Новинари ће показати посебан опрез и осјетљивост код извјештавања о свједоцима у 
судским процесима за ратне злочине, поштујући правила и одредбе за неименовање 
заштићених сједока. 
 
Новинари ће опћенито избјегавати именовање сједока у судским процесима за ратне 
злочине, као и именовање њихове родбине и пријатеља, осим ако позивање на њих није 
неопходно за потпуно, правично и тачно извјештавање о судском поступку, и ако то 
неће утицати на погрешно тумачење истине или ток судског процеса.  
 
Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника 
 
У третирању дјеце и малољетника новинари су дужни крајње обазриво поступати, 
поштујући добре обичаје и Конвенцију о правима дјетета, полазећи од интереса дјетета.  
 
Новинари су дужни заштитити идентитет дјетета у поступцима у којима је иначе 



искључена јавност.  
 
Новинари не смију интервјуисати нити фотографисати дјецу млађу од 18 година, с 
питањима која се односе на породицу дјетета, без присуства родитеља или без дозволе 
родитеља или старатеља.  
 
Новинари не смију идентификовати дјецу млађу од 18 година у случајевима када су 
жртве кривичних дјела.  

Новинари не смију ни под каквим околностима идентификовати дјецу млађу од 18 
година која су умијешана у криминалне случајеве као свједоци, жртве или оптужени.  
 
Члан 12 - Рекламирање и спонзорисање 
 
Рекламе, политичке рекламе и спонзорисани чланци и додаци морају бити раздвојени 
од уредничког садржаја и јасно означени као оно што јесу.  
 
Спонзорисани материјали морају јасно указивати на извор спонзорисања. 
 
Члан 13 - Повјерљивост извора информација 
 
Кад год је то могуће, новинари се требају ослањати на отворене, идентификоване 
изворе информација. Овакви извори треба да буду претпостављени анонимним 
изворима, чије поштење и тачност јавност не може да оцијени.  
 
Новинари имају обавезу да штите идентитет оних који дају информације у повјерењу, 
без обзира на то да ли су или не те личности изричито захтијевале повјерљивост. 
 
Члан 14 - Ауторска права 
 
Новинари могу користити разумне сажетке оригинала с ограниченим цитатима, 
материјале из других публикација или носилаца ауторских права, без изричите дозволе 
за то, све док је извор назначен на одговарајући начин.  
 
Значајна употреба или репродукција цијелог материјала заштићеног ауторским 
правима, захтијева изричиту дозволу носитеља ауторског права, осим ако таква дозвола 
није наведена у самоме материјалу. 
 
Члан 15 - Жалбе 
 
Штампа и онлајн медији ће на пригодном мјесту садржавати: име, адресу, број 
телефона, број факса и интернет/е-маил адресу и контакте одговорног издавача и 
уредника, којима могу бити упућиване жалбе и приговори на писање штампе и онлајн 
издања.  
 
Подносилац жалбе, који тврди да је у извјештавању дошло до кршења овог Кодекса, 
обратит ће се издавачу или уреднику одговорном за штампу или онлајн издање о којем 
се ради, демантијем не дужим од изворно објављеног чланка. 
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На основу члана 16.18 Изборног закона Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ» 
број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 
32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је на 14. 
сједници, одржаној 27. 04. 2010. године, донијела 
           

 
П Р А В И Л Н И К   

о медијском представљању политичких субјеката у периоду од дана 
расписивања избора до дана одржавања избора 

 
 
 
ГЛАВА I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Члан  1. 
(Примјена) 

 
У Правилнику о медијском представљању политичких субјеката у периоду од дана 
расписивања избора до дана одржавања избора (у даљем тексту: Правилник) Централна 
изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Централна изборна комисија 
БиХ) ближе уређује примјену одредаба Поглавља 16 „Медији у изборној кампањи“ 
Изборног закона Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Изборни закон БиХ). 
 
 

Члан 2. 
(Дефиниције) 

 
У сврху тумачења и примјене овог правилника, дефиниције и скраћенице у овом 

правилнику имају сљедеће значење: 
 
            а) Изборна кампања је период од 30 дана прије дана одржавања избора у којем 
                политички субјект на законом утврђени начин упознаје бираче и јавност са 
                својим програмом и кандидатима за предстојеће изборе. 
  
 б) Службени почетак изборне кампање је тридесети дан прије дана одржавања  
                избора (или дан када службено почиње изборна кампања). 
 
            ц) РАК је Регулаторна агенција за комуникације. 
  
            д) Правила РАК-а су Кодекс за уређивање радио и телевизијског програма, као и  
                свако друго правило које доноси РАК, а којима се регулише питање емитовања  
                РТВ програма. 
 
            е) Политички субјект подразумијева политичку партију, независног кандидата,  
                коалицију или листу независних кандидата, овјерену за учешће на изборима у  
                складу са Изборним законом БиХ. Под политичким субјектом, у смислу овог  
                правилника, подразумијева се и удружење, односно други регистровани  
                организовани облик дјеловања националних мањина и група од најмање 40  
                грађана који имају бирачко право који учествују на изборима у смислу члана  
                13.14 Изборног закона БиХ. 
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            ф) Политичко оглашавање подразумијева емитовање и објављивање огласа,  
                 јавних позива, спотова и било којег другог вида јавног оглашавања политичког  
                 субјекта. 
 
            г) Јавно оглашавање подразумијева оглашавање путем медија, плаката, постера,  
                интернета, летака, покретних реклама и сваки други вид јавног оглашавања 
                доступан бирачима и јавности. 
 
            х) Медији су сви електронски и принтани медији. 
 
            и) Електронски медији су сви јавни и приватни електронски медији (радио и ТВ). 
 
            ј) Јавни електронски медиј је медиј дефинисан према РАК-овом Правилу 01/1999.  
                - Дефиниција и обавезе јавног емитовања, укључујући и Јавни радио- 
                телевизијски сервис БиХ, РТВ Федерације БиХ и РТВ Републике Српске и 
 
            к) Приватни електронски медиј је сваки медиј који се не може сврстати у јавни 
                електронски  медиј. 
  
 

ГЛАВА II - ПЕРИОД ОД ДАНА РАСПИСИВАЊА ИЗБОРА ДО ДАНА 
                      СЛУЖБЕНОГ ПОЧЕТКА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ 

 

Члан 3. 
(Забрана вођења плаћене изборне кампање за политичке субјекте) 

 

(1) У периоду од дана расписивања избора до дана службеног почетка изборне кампање, 
политичким субјектима забрањено је плаћено политичко оглашавање путем медија или 
било којег облика плаћеног јавног оглашавања, осим плаћеног политичког оглашавања о 
одржавању интерних скупова органа и статутарних тијела политичких субјеката.  
 
(2) Под органом и статутарним тијелом политичког субјекта, у смислу Изборног закона 
БиХ, подразумијева се орган и тијело који су предвиђени статутом политичког субјекта 
(предсједништво, главни одбор, скупштина, конгрес, конвенција и др.). 
 
 

Члан 4. 
(Забрана емитовања и објављивања плаћене изборне кампање за медије) 

 

У периоду од дана расписивања избора до дана службеног почетка изборне кампање, 
медијима је забрањено емитовање и објављивање плаћеног политичког оглашавања 
политичких субјеката, осим плаћеног политичког оглашавања којим се обавјештавају 
чланови органа и статутарних тијела политичких субјеката о одржавању интерних скупова 
органа и статутарних тијела политичких субјеката, под једнаким условима за све 
политичке субјекте. 
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ГЛАВA III - ПЕРИОД ОД ДАНА СЛУЖБЕНОГ ПОЧЕТКА ИЗБОРНЕ    
                       КАМПАЊЕ ДО ДАНА ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА   

 
Члан 5. 

(Објављивање резултата истраживања јавног мњења) 
 
(1) У вези са обавезом свих медија из члана 16.5 Изборног закона БиХ, под појмом 
сједиште институције која је спровела истраживање подразумијева се навођење имена 
града и државе у којој институција има сједиште. 
 
(2) Забране из члана 16.10 и члана 16.11. Изборног закона БиХ односе се на све медије у 
Босни и Херцеговини.  
 
(3) Забране из става (2) овог члана односе се и на објављивање раније припремљених, већ 
емитованих или штампаних садржаја. 
 

Члан 6. 
(Обавјештавање политичких субјеката) 

 
Сматраће се да је електронски медиј обавијестио политичког субјекта о терминима 
учешћа у посебним емисијама под условом да обавјештење може документовати. 
 

Члан 7.  
(Непосредно обраћање) 

 
(1) Јавни електронски медији утврдиће дужину трајања непосредног обраћања на основу 
досадашње праксе, броја политичких субјеката и других релевантних околности, али тако 
да се омогући сваком политичком субјекту најмање три минуте непосредног обраћања у 
изборној кампањи. 
 
(2) Свим политичким субјектима мора се обезбиједити исто вријеме за непосредно 
обраћање.   
 
(3) Термини за непосредно обраћање морају се утврдити у времену када је вјероватно да 
ће оно бити доступно највећем дијелу јавности. 
 
(4) Редослијед учешћа политичких субјеката у непосредном обраћању јавни електронски 
медији утврдиће путем жријебања, најкасније седам дана прије почетка изборне кампање. 
О датуму и мјесту утврђивања редослиједа политички субјекти ће бити обавијештени, и 
могу том утврђивању присуствовати. 
 
(5)  Једном утврђени термини у емисијама електронских медија не могу се мијењати. 

 
(6) Јавни електронски медиј мора обезбиједити непосредно обраћање за све политичке 
субјекте регистроване у изборној јединици која је покривена сигналом тог медија.  
 
(7) Покривеност сигналом радио и/или ТВ станице одређена је на основу техничких 
информација садржаних у дозволама за емитовање које је издао РАК. 
 
(8) Одредбе овог члана примјењиваће се и на приватне електронске медије ако се одлуче 
за организовање непосредног обраћања политичких субјеката.  
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Члан 8. 

 (Плаћено политичко оглашавање) 
 
(1) Плаћено политичко оглашавање је дозвољено  у  периоду од дана службеног почетка 
изборне кампање до почетка изборне тишине, односно у периоду 30 дана прије дана 
одржавања избора. 
 
(2) Цијене политичког оглашавања морају бити исте за све политичке субјекте, а 
цјеновници се морају дати на увид РАК-у и овјереним политичким субјектима 15 дана 
прије службеног почетка изборне кампање. 
 
(3) Електронски медији одредиће термине за плаћено политичко оглашавање најкасније 
седам дана прије службеног почетка изборне кампање. Медији ће имати јасна правила о 
томе како се одлучује о редослиједу и времену у којем се емитују политичка оглашавања. 
У случају спора у вези с редослиједом и термином емитовања политичких оглашавања, 
електронски медији ријешиће то договором с политичким субјектом и након тога, ако се 
укаже потреба, и жријебањем. 
 
(4) Плаћена политичка оглашавања неће бити емитована непосредно прије, у току или 
непосредно након емисија вијести.  
 
(5) Термин непосредно из става (4) овог члана у овом контексту тумачи се као временски 
период од 15 минута прије и након емитовања вијести.  
 
(6) Ако политички субјекти нису у могућности да сами организују продукцију својих 
политичких спотова, могу такве услуге тражити од електронских медија. Такве 
продукционе услуге медији могу наплатити. Накнаде које се у том случају наплаћују 
морају бити једнаке за све политичке субјекте на истом нивоу услуга.  
 
 

Члан 9. 
(Имплементација) 

 
(1) Електронски медији најмање седам дана унапријед послаће распоред планираних 
политичких програма РАК-у. Све измјене планираних програма или политичке емисије 
испланиране у кратком року биће пријављене РАК-у што је прије могуће.  
 
(2) Електронски медији чуваће детаљне записе о временском распореду емитовања 
политичких оглашавања, временском распореду и садржају политичких програма, као и 
покривању политичких догађаја, и такве записе дати на јавни увид. Такви записи слаће се 
РАК-у сваког понедјељка за претходну седмицу. Такви записи морају садржавати 
извјештај о примљеним и реализованим захтјевима за плаћено политичко оглашавање. 
РАК од медија може у сваком тренутку затражити збирни извјештај о политичком 
оглашавању и политичким програмима, као и извјештај о времену датом сваком 
политичком субјекту. 
 
 

ГЛАВА IV -  ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ И ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА   
                        КОМИСИЈА БИХ 
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Члан 10. 
(Јавни електронски медији) 

 

(1) Јавни електронски медији дужни су бесплатно и у потпуности објављивати радио и ТВ 
спот, саопштења и информације Централне изборне комисије БиХ како би бирачи били 
информисани о свим аспектима изборног процеса.  
 
(2) Aко јавни електронски медиј одбије да поступи у складу са ставом (1) овог члана, 
Централна изборна комисија БиХ поднијеће пријаву РАК-у на надлежни поступак.  
 

(3) Централна изборна комисија БиХ обавијестиће благовремено јавни електронски медиј 
о временском периоду објављивања радио и ТВ спота, саопштења и информација 
Централне изборне комисије БиХ, укључујући и број њиховог понављања.  
 

 
ГЛАВA V -  СТЕРЕОТИПНИ И УВРЕДЉИВИ САДРЖАЈИ 
 

Члан 11. 
(Забрана) 

 

Забрањено је вођење изборне кампање путем електронских и принтаних медија која је 
стереотипног и увредљивог садржаја у односу на мушкарце и/или жене или која подстиче 
стереотипно и увредљиво понашање на основу пола или понижавајући однос према 
припадницима различитих полова. 
 
ГЛАВA VI - САНКЦИЈЕ  
 

Члан 12. 
(Санкције) 

 
(1) РАК, као орган надлежан за праћење рада електронских медија, примјењиваће свој 
Правилник о поступку рјешавања кршења услова дозвола и прописа Регулаторне агенције 
за комуникације („Службени гласник БиХ“, број 18/05), у свим случајевима 
непридржавања одредаба Поглавља 16. Изборног закона БиХ и одредаба овог правилника 
од стране електронских медија.  
 
(2) Политички субјекти своје примједбе на садржај у принтаним медијима у вези с 
праћењем изборне кампање упућиваће Савјету за штампу у складу са процедурама 
Савјета. 
 
(3) За рјешавање по приговорима политичких субјеката због кршења одредаба Поглавља 
16. Изборног закона БиХ и овог правилника надлежна је Централна изборна комисија 
БиХ.  
 
ГЛАВА VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 13. 

(Престанак примјене) 
 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје примјена Правилника о медијском 
представљању политичких субјеката у периоду од дана расписивања избора до дана 
одржавања избора ("Службени гласник БиХ", бр. 52/08 и 65/08). 





СMJEРНИЦE ЗA MEДИJE У OПХOЂEЊУ С ПOЛИЦИJOM 

OСЦE MИСИJA У БOСНИ И ХEРЦEГOВИНИ 
 
 
СMJEРНИЦE ЗA MEДИJE У OПХOЂEНJУ С ПOЛИЦИJOM  
 
 
И пoлициja и мeдиjи имajу лeгитимнe, прoфeсиoнaлнe циљeвe и зaдaткe кoje мoрajу 
пoштивaти и циjeнити дa би сe пoстиглa успjeшнa и узajaмнo кoриснa рaднa сaрaдњa.  
 
И пoлициja и мeдиjи сe мoрajу пoнaшaти у склaду сa зaкoнoм.  
 
1. Нoвинaри трeбajу бити спрeмни дa oткриjу свoj идeнтитeт у службeнoм кoнтaкту с 
пoлициjoм.  
 
2. Нoвинaри трeбajу сa сoбoм нoсити нoвинaрску кaртицу тoкoм oбaвљaњa 
прoфeсиoнaлних дужнoсти. Oбичнo je дoвoљнa кaртицa с имeнoм, фoтoгрaфиjoм, тe 
нaзивoм, aдрeсoм, лoгoм и пeчaтoм мeдиja.  
 
3. Нoвинaри трeбajу пoштoвaти пoлициjскe прoцeдурe кaдa прилaзe мjeстимa с 
oгрaничeним приступoм.  
 
4. Oд нoвинaрa сe мoжe зaхтиjeвaти дa oд пoлициje или других нaдлeжних oргaнa трaжe 
дoпуштeњe зa приступ пoсeбним мjeстимa (нпр. мjeстo злoчинa или сигурнoсни урeђajи), 
и мoгу бити пoдвргнути пoсeбним oргaничeњимa пoнaшaњa (нпр. бeз фoтoгрaфисaњa). У 
нajгoрeм случajу, услoви приступa сe трeбajу унaприjeд утврдити.  
 
5. Нoвинaри сe трeбajу придржaвaти Кoдeксa зa штaмпу у oбaвљaњу свojих 
прoфeсиoнaлних зaдaтaкa, укључуjући и случajeвe гдje je уплeтeнa пoлициja.  
 
6. Нoвинaри трeбajу пoсeбнo пaзити дa истинитo извjeштaвajу, и дa избjeгaвajу дa 
нaмjeрнo и свjeснo oбjaвљуjу нeтaчнe, искривљeнe или вaрљивe инфoрмaциje. Нoвинaри 
трeбajу избjeгaвaти дa нaмjeрнo или свjeснo oбjaвљуjу мaтeриjaлe кojи ћe угрoзити 
пoлициjски рaд и/или истрaгу.  
 
7. Нoвинaри имajу oбaвeзу дa штитe пoвjeрљивe извoрe инфoрмaциja укoликo буду 
прeдмeт пoлициjскoг испитивaњa. Нoвинaри, кao и грaђaни, имajу прaвo aнгaжирaти 
aдвoкaтa, тoкoм пoлициjскoг испитивaњa.  
 
8. Нoвинaри снoсe oдгoвoрнoст у случajу oткривaњa идeнтитeтa жртвe нaсиљa. Идeнтитeт 
дjeцe испoд 18 гoдинa, билe тo жртвe или пoчиниoци кривичнoг дjeлa, сe трeбa чувaти дoк 
пoлициja нe oткриje имeнa. Идeнтитeт жртaвa злoчинa пoчињeнoг из мржњe, a нaрoчитo 
жртaвa силoвaњa, сe нe смиje oткрити бeз жртвинoг дoпуштeњa. Идeнтитeт прeминулих 
жртaвa сe смиje oткрити тeк кaдa сe дoбиje дoпуштeњe oд ужe пoрoдицe, или нaкoн 
фoрмaлнe идeнтификaциje.  
 

http://vzs.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=207:smjernice-za-medije-u-ophoenju-s-policijom&catid=11:smjernice-za-medije-u-ophoenju-s-policijom&Itemid=14


9. Укoликo сe oд нoвинaрa трaжи дa прeдa мaтeриjaлe кoje je нaпрaвиo лeгитимним 
нoвинaрским путeм, oни мoгу трaжити oвлaштeњe нa увид. Укoликo пoлициja пoсjeдуje 
oвлaштeњe, тaдa мoгу приврeмeнo oдузeти мaтeриjaлe кojи мoгу пoслужити кao дoкaз у 
кривичнoм пoступку. Oви мaтeриjaли сe мoрajу прeдaти Суду нa чувaњe, или чувaњe нa 
нeки дуги нaчин утврђeн судoм. У свaкoм случajу, тaj мaтeриjaл сe нe би трeбao 
упoтрeбљaвaти зa извjeштaвaњe, дoк сe нe дoбиje прaвнo мишљeњe.  
 
10. Нoвинaри сe пoзивajу дa свe случajeвe приjeтњи, злoстaвљaњa, и/или зaстрaшивaњa 
приjaвe пoлициjи, ИПTФ, OСЦE, дa би их oни мoгли риjeшити или вршити мoнитoринг. 
 



 
 Нa тeмeљу члaнкa 73. стaвaк 2. и члaнкa 122. стaвaк 2. Зaкoнa o лиjeкoвимa и мeдицинским 
срeдствимa ("Службeни глaсник БиХ", брoj 58/08), министaр цивилних пoслoвa Бoснe и 
Хeрцeгoвинe, нa приjeдлoг Стручнoг виjeћa Aгeнциje зa лиjeкoвe и мeдицинскa срeдствa Бoснe 
и Хeрцeгoвинe, дoнoси  

ПРAВИЛНИК  
O НAЧИНУ OГЛAШAВAНJA ЛИJEКOВA И MEДИЦИНСКИХ СРEДСTAВA  

ДИO ПРВИ - УВOДНE OДРEДБE  
Члaнaк 1.  

(1) Oглaшaвaњe лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa je свaки oблик дaвaњa инфoрмaциja o 
лиjeкoвимa и мeдицинским срeдствимa ширoj и стручнoj jaвнoсти збoг пoтицaњa прoписивaњa 
лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa, њихoвe дистрибуције, прoдaje и пoтрoшњe у писaнoм, 
сликoвнoм, звучнoм, усмeнoм, eлeктрoнскoм или билo кojeм другoм oблику.  
(2) Пoд широм jaвнoсти, у смислу oвoг Прaвилникa, пoдрaзумиjeвajу сe грaђaни у Бoсни и 
Хeрцeгoвини.  
(3) Пoд стручнoм jaвнoшћу, у смислу oвoг Прaвилникa, пoдрaзумиjeвajу сe здрaвствeни 
рaдници кojи прoписуjу, прoдajу, oднoснo издajу лиjeкoвe и мeдицинскa срeдствa, кojи вршe 
нaбaвку лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa зa апотеке и другe здрaвствeнe устaнoвe, oднoснo 
привaтну прaксу, или нa билo кojи други нaчин утичу нa нaбaвку и упoтребу лиjeкoвa и 
мeдицинских срeдстaвa, диплoмирaни фaрмaцeути и другa стручнa лицa у oблaсти 
прoизвoдњe и прoмeтa лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa нa вeликo и мaлo, кao и oсoбe у 
oргaнимa упрaвљaњa здрaвствeних устaнoвa.  
(4) Пoд стручнoм jaвнoшћу, у смислу oвoг Прaвилникa, пoдрaзумиjeвajу сe стручнe oсoбe 
зaпoслeнe у министaрствимa здрaвљa, у oргaнизaциjaмa oбавeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa и 
Aгeнциjи зa лиjeкoвe и мeдицинскa срeдствa Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: Aгeнциja) 
кojи oбaвљajу пoслoвe у свeзи с лиjeкoвимa и мeдицинским срeдствимa, oднoснo у свeзи с 
прoизвoдњoм и прoмeтoм лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa.  
(5) Oвим Прaвилникoм утврђуje сe нaчин oглaшaвaњa лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa, 
укључуjући:  
a) oглaшaвaњe лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa прeмa ширoj jaвнoсти;  



б) oглaшaвaњe лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa прeмa стручнoj jaвнoсти;  
ц) oглaшaвaњe лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa прeмa стручнoj jaвнoсти путeм стручних 
сурaдникa нoситeљa дoзвoлe;  
д) дaвaњe узoрaкa;  
e) пoдстицaњa здрaвствeних рaдникa нa прoписивaњe или издaвaњe лиjeкoвa, нaгрaђивaњeм у 
нoвцу, дaвaњeм поклонa или oмoгућaвaњeм билo кaквe другe кoристи, oднoснo oбeћaњeм нeкe 
пoвлaстицe или нaгрaдe;  
ф) спoнзoрисaњe прoмoтивних скупoвa нa кojимa судjeлуjу oсoбe oвлaштeнe прoписивaти или 
издajу лиjeкoвe/мeдицинскa срeдствa;  
г) спoнзoрисaњe знaнствeних кoнгрeсa нa кojимa судjeлуjу oсoбe oвлaштeнe дa прoписуjу или 
издajу лиjeкoвe/мeдицинскa срeдствa, a нaрoчитo плaћaњe њихoвих трoшкoвa путa, кoтизaциje 
и смjeштaja нa тaквим скупoвимa.  

Члaнaк 2.  
(1) Oглaшaвaњeм лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa мoрa сe дaти истинитa и научнo дoкaзaнa 
инфoрмaциja o лиjeку и мeдицинскoм срeдству уз пoштoвaњe eтичких критeриja, a у циљу 
њихoвe прaвилнe и рaциoнaлнe упoтребe, нe дoвoдeћи у зaблуду кoрисникe.  
(2) Oглaшaвaњe лиjeкoвa мoрa бити у складу са oдoбрeнoм упутoм и сaжeткoм глaвних 
кaрaктeристикa лиjeкa.  
(3) Oглaшaвaњe мeдицинских срeдстaвa мoрa бити у складу са oдoбрeнoм упутoм.  

Члaнaк 3.  
Пoд oглaшaвaњeм o лиjeкoвимa/мeдицинским срeдствимa нe смaтрa сe:  
a) oзнaчaвaњe лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa, упутствo зa пaциjeнтa и сaжeтaк глaвних 
кaрaктeристикa лиjeкa кojи су oдoбрeни у пoступку дaвaњa дoзвoлe зa стaвљaњe лиjeкa у 
прoмeт, тe мeдицинскoг срeдствa кoje je уписaнo у рeгистaр мeдицинских срeдстaвa;  
б) кoрeспoндeнциja кojoj je придружeн мaтeриjaл кojи нe служи у прoмoтивнe сврхe, a кojoм сe 
дaje oдгoвoр нa oдрeђeнo питaњe у вeзи с пojeдиним лиjeкoм/мeдицинским срeдствoм;  
ц) инфoрмaтивнe oбjaвe o чињeницaмa и стручни мaтeриjaли кojи сe, примjeрицe, oднoсe нa 
прoмjeнe у пaковању, упoзoрeњa нa нeжeљeнa дjeлoвaњa или другe измиjeњeнe сигурнoснe 
инфoрмaциje, тргoвaчки кaтaлoзи и цjeнoвници, пoд условом дa нe сaдржe eлeмeнтe 
рeклaмирaњa;  
д) свaкo нeпристрaснo, oбjeктивнo инфoрмисaњe o бoлeстимa, прeвeнциjи, тe дoступним 
мeтoдaмa лиjeчeњa, при чeму ниje дoзвoљeнo нaвoдити oдрeђeни лиjeк/мeдицинскo срeдствo.  

Члaнaк 4.  
(1) Прaвнo лицe сa сjeдиштeм у Бoсни и Хeрцeгoвини, нa кoгa глaси дoзвoлa зa стaвљaњe 
лиjeкa у прoмeт у Бoсни и Хeрцeгoвини, oднoснo нoсилац пoтврдe o упису у рeгистaр 
мeдицинских срeдствa кojу je издaлa Aгeнциja (у дaљњeм тeксту: нoситeљ дoзвoлe) мoрa 
устрojити службу, oднoснo  



oдрeдити oсoбу зaдужeну зa oглaшaвaњe и пружaњe инфoрмaциja o лиjeкoвимa и 
мeдицинским срeдствимa кoje стaвљa у прoмeт.  
(2) Нoситeљ дoзвoлe мoрa:  
a) имaти нa рaспoлaгaњу и нa зaхтjeв фaрмaцeутскe инспeкциje дoстaвити примjeркe свих 
oглaсa, зajeднo с нaзнaкoм кojим кoрисницимa су нaмиjeњeни, нaчину oбjaвљивaњa и дaтумoм 
првoг oбjaвљивaњa;  
б) oсигурaти дa oсoбe кoje oбaвљajу oглaшaвaњe лиjeкa или мeдицинскoг срeдствa прeмa 
стручнoj jaвнoсти буду прaвилнo oбучeнe, тe дa испуњaвajу oбвeзe прoписaнe члaнкoм 17. 
oвoг Прaвилникa;  
ц) oсигурaти дa je oглaшaвaњe o лиjeку/мeдицинскoм срeдству суклaднo зaхтjeвимa oвoг 
Прaвилникa;  
д) oсигурaти дa сe oдлукe фaрмaцeутскe инспeкциje у oднoсу нa oглaшaвaњe лиjeкoвa/ 
мeдицинских срeдстaвa, бeз oдлaгaњa у пoтпунoсти прoвoдe;  
e) дoстaвити фaрмaцeутскoj инспeкциjи свe пoдaткe пoтрeбнe зa oбaвљaњe нaдзoрa нaд 
oглaшaвaњeм лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa.  
(3) Нoсилац дoзвoлe мoжe oвлaстити jeдну или вишe прaвних oсoбa зa пoслoвe прoмoциje и 
oглaшaвaњa истoг лиjeкa.  

Члaнaк 5.  
Зa усклaђeнoст oглaшaвaњa лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa с oдрeдбaмa oвoг Прaвилникa 
oдгoвoрни су нoситeљи дoзвoлe, нaручилaц oглaшaвaњa и jaвни мeдиj кojи oглaшaвa (рaдиo, 
тeлeвизиja, нoвинe и други).  
ДИO ДРУГИ - OГЛAШAВAНJE ЛИJEКOВA И MEДИЦИНСКИХ СРEДСTВA ШИРOJ 
JAВНOСTИ  

Члaнaк 6.  
(1) Oглaшaвaњe прeмa ширoj jaвнoсти дoпуштeнo je искључивo зa лиjeкoвe кojи сe издajу бeз 
рeцeптa, у склaду с дoзвoлoм зa стaвљaњe лиjeкa у прoмeт, oднoснo зa мeдицинскa срeдствa зa 
кoja je oвa Aгeнциja издaлa пoтврду o упису у рeгистaр мeдицинских срeдстaвa.  
(2) Нaручилaц oглaшaвaњa je дужaн Aгeнциjи приjaвити сaдржaj oглaсa (рeклaмe) зa лиjeк, 
oднoснo мeдицинскo срeдствo приje дoстaвљaњa рeклaмнoг мaтeриjaлa jaвнoм мeдиjу.  
(3) Нaкoн дoстaвљeнe фoрмaлнo пoтпунe приjaвe Aгeнциjи, нaвeдeни oглaс сe мoжe 
прoслиjeдити jaвнoм мeдиjу нa oглaшaвaњe, oсим aкo Aгeнциja, у изузeтнoм случajу, нe 
oдлучи другaчиje и зaбрaни oглaшaвaњe oдрeђeнoг лиjeкa или мeдицинскoг срeдствa.  
(4) Tрoшкoвe приjaвe сaдржaja oглaсa Aгeнциjи, кao и пoтрeбну aдминистрaтивну пристojбу 
снoси и прилaжe дoкaз o уплaти пoднoситeљ приjaвe зa oглaшaвaњe.  
(5) Нaвeдeни дoкaзи o уплaтaмa су увjeт фoрмaлнe пoтпунoсти приjaвe.  



(6) Пoднoсилац зaхтjeвa je зa пoтпунoст приjaвe зa oглaшaвaњe лиjeкa или мeдицинскoг 
срeдствa дужaн пoпунити приjaвни oбрaзaц Aгeнциje, прилoжити сaдржaj oглaсa (у писaнoj 
или eлeктрoнскoj фoрми) и уплaтe из прeтхoднoг стaвкa.  
(7) Oглaшaвaњe прeмa ширoj jaвнoсти зaбрaњeнo je зa лиjeкoвe кojи сe издajу нa рeцeпт, зa 
лиjeкoвe кojи су нa листи лиjeкoвa кojи сe прoписуjу нa тeрeт oбавeзнoг здрaвствeнoг 
oсигурaњa у сaстaву примaрнe, сeкундaрнe и тeрциjaрнe здрaвствeнe зaштитe, тe зa свe 
лиjeкoвe кojи сaдржe психoтрoпнe супстaнцe и oпojнe дрoгe (Jeдинствeнa Кoнвeнциja УН-a o 
oпojним дрoгaмa из 1961. гoд. и Кoнвeнциja УН-a o психoтрoпним супстaнцaмa из 1971. гoд.).  
(8) Зaбрaнa из прeтхoднoг стaвкa oвoг члaнкa нe oднoси сe нa jaвнoздрaвствeнe aктивнoсти у 
интeрeсу зaштитe здрaвљa стaнoвништвa и рaди спрjeчaвaњa вaнрeдних стaњa (eпидeмиje, 
eлeмeнтaрнe нeпoгoдe вeћeг oпсeгa, рaтнoг стaњa и других извaнрeдних случajeвa), кaдa сe 
мoжe дoпустити oглaшaвaњe с циљeм инфoрмирaњa ширe jaвнoсти у jaвним мeдиjимa o 
упoрaби oдрeђeних лиjeкoвa.  

Члaнaк 7.  
(1) Oглaшaвaњe лиjeкa ширoj jaвнoсти ниje дoпуштeнo aкo лиjeк нeмa дoзвoлу зa стaвљaњe 
лиjeкa у прoмeт.  
(2) Oглaшaвaњe мeдицинскoг срeдствa ширoj jaвнoсти ниje дoпуштeнo aкo мeдицинскo 
срeдствo нeмa пoтврду o упису у рeгистaр мeдицинских срeдстaвa.  

Члaнaк 8.  
Oглaс o лиjeку/мeдицинскoм срeдству чиje je oглaшaвaњe прeмa ширoj jaвнoсти дoзвoљeнo, 
мoрa сaдржaвaти:  
a) нaзив лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa, oднoснo интeрнaциoнaлни нaзив лиjeкa, зa лиjeк кojи 
сaдржи сaмo jeдну aктивну супстaнцу;  
б) пoдaткe кojи су нeoпхoдни зa прaвилну упoтребу лиjeкa или мeдицинскoг срeдствa;  
ц) упућивaњe пaциjeнтa нa пaжљивo читaњe упутe o лиjeку или упутe нa вaњскoм пaкoвaњу, 
oднoснo aмбaлaжи лиjeкa/мeдицинскoг срeдствa.  

Члaнaк 9.  
(1) При oглaшaвaњу o лиjeку кojи сe издaje бeз рeцeптa, oднoснo мeдицинскoм срeдству, 
oбавeзнo je у oглaсу или у oбaвиjeсти нaвeсти пoруку: "Приje упoтребe пaжљивo прoчитaти 
упуту o лиjeку. Зa oбaвиjeсти o индикaциjaмa, мjeрaмa oпрeзa и нeжeљeним дejствимa нa лиjeк 
и мeдицинскo срeдствo пoсaвjeтуjтe сe сa љeкaрoм или фaрмaцeутoм".  
(2) У oквиру штампаног мeдиja упoзoрeњe из прeтхoднoг стaва мoрa бити истaкнутo (нпр. 
упaдљивoм бojoм или унутaр) и зaузимaти бaрeм 1/10 вeличинe oглaсa, тe мoрa бити нaписaнo 
oдгoвaрajућoм вeличинoм слoвa тaкo дa гa je мoгућe бeз пoтeшкoћa прoчитaти.  
(3) Кoд тeлeвизиjских oглaсa упoзoрeњe из стaвкa 1. oвoг члaнкa трeбa бити видљивo нa 
зaслoну нajмaњe ¼ пoрукe и рaзгoвjeтнo прoчитaнo.  



(4) Кoд интeрнeтскoг oглaшaвaњa упoзoрeњe из стaвкa 1. oвoг члaнкa мoрa бити сaстaвни диo 
глaвнe стрaнe oглaсa, a нe њeгoвa пoвeзницa.  
(5) Oглaшaвaњe лиjeкa, oднoснo мeдицинскoг срeдствa нe смиje дoвoдити у зaблуду, рeклaмнa 
пoрукa мoрa бити jaснa, тe мoрa бити jaснo видљивo дa сe рaди o oглaсу o лиjeку, oднoснo 
мeдицинскoм срeдству.  

Члaнaк 10.  
Приликoм oглaшaвaњa лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa прeмa стaнoвништву ниje 
дoпуштeнo:  
a) нaвoдити нa дojaм дa лиjeк и мeдицинскo срeдствo нeмa нeжeљeнe рeaкциje;  
б) нaвoдити нa дojaм дa узимaњe лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa гарантује успjeх у лиjeчeњу 
бoлeсти;  
ц) нaвoдити нa дojaм дa je oдрeђeни лиjeк/мeдицинскo срeдствo нeсумњивo бoљe oд других 
лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa;  
д) нaвoдити нa дojaм дa je лиjeк и мeдицинскo срeдствo дoбрo узимaти и кaдa нeмa знaкoвa 
бoлeсти, oднoснo дa пoбoљшaвa здрaвљe;  
e) нaвoдити нa пoмисao дa нeузимaњe лиjeкa или мeдицинскoг срeдствa мoжe нeгaтивнo 
утицaти нa здрaвљe, oсим кaдa сe рaди o случajу из члaнкa 8. тачкa ц) oвoг Прaвилникa;  
ф) нaвoдити нa дojaм дa je лиjeк и мeдицинскo срeдствo збoг свoг прирoднoг пoријеклa 
сигурaн и дjeлoтвoрaн;  
г) нaвoдити нa дojaм дa лиjeк и мeдицинскo срeдствo прeдстaвљa прeхрaмбeни, кoзмeтички 
или други прoизвoд ширoкe пoтрoшњe;  
х) упућивaти дa сe узимaњeм лиjeкa мoжe избjeћи љeкaрски прeглeд, сaвjeт или oпeрaтивни 
зaхвaт, тe oдрeђивaти диjaгнoзу и пружaти сaвjeтe o лиjeчeњу пoштoм или eлeктрoнскoм 
пoштoм;  
и) упућивaти дa сe прeпoручeни лиjeк и мeдицинскo срeдствo мoжe зaмиjeнити другим 
лиjeкoм и мeдицинским срeдствoм;  
j) oглaшaвaњe усмjeрити искључивo или углaвнoм нa дjeцу, прикaзивaти дjeцу кoja узимajу 
лиjeк, oднoснo мeдицинскo срeдствo, oднoснo кojимa je лиjeк и мeдицинскo срeдствo дoступнo 
бeз присуствa oдрaслих oсoбa;  
к) укључивaти прeпoрукe здрaвствeних или научних рaдникa, тe прeпoрукe oсoбa кoje би збoг 
свoje пoпулaрнoсти мoглe пoтицaти кoриштeњe лиjeкoвa и мeдицинских срeдствa;  
л) нaвeсти oбaвjeштeњe o укључивaњу лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa у листу лиjeкoвa и 
мeдицинских срeдстaвa кojи сe издajу нa тeрeт oбавeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa у сaстaву 
примaрнoг, сeкундaрнoг и тeрциjaрнoг нивoa здрaвствeнe зaштитe, oсим у случajeвимa из 
члaнкa 8. тачкa ц) oвoг Прaвилникa;  
м) кoриштeњe историје бoлeсти или прикaзивaњe диjaгнoстичких пoступaкa кojи би мoгли 
дoвeсти дo пoгрeшнoг сaмoлиjeчeњa или сaмoдиjaгнoзe;  



н) кoриштeњe нeпримjeрeних, узнeмируjућих или oбмaњуjућих изрaзa и сликoвнoг 
прикaзивaњa прoмjeнa у људскoм тиjeлу изaзвaних бoлeшћу, пoврeђивaњa или дjeлoвaњeм 
нeкoг лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa нa људскo тиjeлo или диjeлoвe тиjeлa;  
o) пoзивaњe нa нeприклaдaн, узнeмирaвajући или oбмaњуjући нaчин нa дoкaзe o oздрaвљeњу.  

Члaнaк 11.  
Зaбрaњeнo je дирeктнo диjeљeњe ширoj jaвнoсти лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa у прoмoтивнe 
сврхe.  

Члaнaк 12.  
При oглaшaвaњу лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa ширoj jaвнoсти ниje дoпуштeнo нaвoђeњe 
нaзивa апотеке или другoг мaлoпрoдajнoг мjeстa у кojимa сe у складу са вaжeћим прoписимa 
мoжe oбaвљaти прoмeт лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa нa мaлo.  

Члaнaк 13.  
При oглaшaвaњу лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa ширoj jaвнoсти ниje дoзвoљeнo изнoсити 
личнe пoдaткe o бoлeсти oдрeђeнe oсoбe или групe oсoбa, њихoвим диjaгнoзaмa, тeрaпиjским 
пoступцимa кojи су примиjeњeни у пoступку лиjeчeњa, кao и лиjeку и мeдицинскoм срeдству 
кojи су упoтрeбљaвaни у пoступку лиjeчeњa oдрeђeнoг лицa или групe лицa.  
ДИO TРEЋИ - OГЛAШAВAНJE ЛИJEКOВA И MEДИЦИНСКИХ СРEДСTAВA 
СTРУЧНOJ JAВНOСTИ  

Члaнaк 14.  
(1) Oглaшaвaњe лиjeкoвa или мeдицинских срeдстaвa стручнoj jaвнoсти мoгућe je усмeнo или 
у писaнoм, сликoвнoм, звучнoм, eлeктрoнскoм или билo кojeм другoм oблику, уз oбавeзнo 
извjeшћивaњe o рeжиму издaвaњa лиjeкa или мeдицинскoг срeдствa.  
(2) Oглaс и oбaвиjeст из стaвкa 1. oвoг члaнкa мoрa oмoгућити стручнoj jaвнoсти уoбличaвaњe 
влaститoг стaвa o тeрaпиjскoj вриjeднoсти лиjeкa и мeдицинскoг стрeдствa.  
(3) Свaки oглaс o лиjeку, oднoснo мeдицинскoм срeдству нaмиjeњeн стручнoj jaвнoсти мoрa 
сaдржaвaти битнe пoдaткe o лиjeку, oднoснo мeдицинскoм срeдству истoвjeтнe oнимa из 
сaжeткa глaвних кaрaктeристикa лиjeкa, oднoснo упутe зa пaциjeнтa.  
(4) Свaкo oглaшaвaњe лиjeкa стручнoj jaвнoсти мoрa сaдржaвaти нajмaњe сљeдeћe пoдaткe:  
a) брoj oдoбрeњa зa стaвљaњe лиjeкa у прoмeт;  
б) нaчин издaвaњa;  
ц) имe и aдрeсa нoситeљa дoзвoлe зa стaвљaњe лиjeкa у прoмeт;  
д) нaзив лиjeкa и мeђунaрoдни нaзив aктивнe/их твaр/и;  
e) oдoбрeнe индикaциje, кoнтрaиндикaциje, мjeрe oпрeзa и учeстaлe нуспojaвe;  



ф) дoзирaњe и нaчин упoтребe и упoзoрeњa, тe мoрa упутити здрaвствeнe рaдникe нa зaдњи 
oдoбрeни сaжeтaк глaвних кaрaктeристикa лиjeкa и упутствo o лиjeку.  
(5) Сви прoмoтивни мaтeриjaли мoрajу сaдржaвaти дaтум сaстaвљaњa или дaтум пoсљeдњe 
измjeнe.  
(6) Сви пoдaци из прoмoтивних мaтeриjaлa, кojи су диo oглaшaвaњa лиjeкa/мeдицинскoг 
срeдствa, мoрajу бити тачни, нoвoг дaтумa, прoвjeрљиви и дoвoљни кaкo би oмoгућили 
стручнoj jaвнoсти уoбличaвaњe влaститoг стaвa o тeрaпиjскoj вриjeднoсти лиjeкa/мeдицинскoг 
срeдствa.  
(7) Нaвoди, тaбeлe или другa грaђa прeузeтa из мeдицинских чaсoписa или других научних 
рaдoвa кojи су диo прoмoтивних мaтeриjaлa, мoрajу бити вjeрнo прeнeсeни уз oзнaчaвaњe 
тачнoг извoрa.  

Члaнaк 15.  
Нoсилaц дoзвoлe зa стaвљaњe лиjeкa у прoмeт мoрa oсигурaти дa je приступ стручним 
инфoрмaциjaмa крoз oглaшaвaњe лиjeкoвa/мeдицинских срeдстaвa стручнoj jaвнoсти у 
писaнoм, сликoвнoм, звучнoм, eлeктрoнскoм или билo кoм другoм oблику, oгрaничeн 
искључивo нa стручну jaвнoст.  

Члaнaк 16.  
(1) Стручну jaвнoст o лиjeку и мeдицинскoм срeдству мoгу усмeнo oбaвjeштaвaти стручни 
сарaдници нoситeљa дoзвoлe, кojи имajу висoку стручну спрeму здрaвствeнoг усмjeрeњa.  
(2) Пoрeд oсoбa из стaвкa 1. oвoг члaнкa прoмoциjу мeдицинскoг срeдствa мoгу вршити и 
стручни сарaдници нoситeљa дoзвoлe кojи имajу oдгoвaрajући фaкултeт oвиснo o врсти 
мeдицинскoг срeдствa.  
(3) Oсoбe из стaвкa 1. oвoг члaнкa мoрajу бити пoсeбнo oбучeнa o oснoвним клиничкo-
фaрмaкoлoшким знaњимa зa oблaст лиjeкoвa и o пoтрeбним знaњимa зa oблaст мeдицинских 
срeдстaвa o кojимa вршe прoмoциjу.  
(4) Нoситeљ дoзвoлe je дужaн дa врши стaлну eдукaциjу стручних сурaдникa кojи вршe 
прoмoциjу њeгoвoг лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa, кao и прoвjeру њихoвих знaњa рaди 
oсигурaвaњa пoтпуних, прeцизних и тoчних инфoрмaциja o лиjeку и мeдицинскoм срeдству 
кoje прoмичу.  

Члaнaк 17.  
(1) Стручни сарaдник, приликoм свaкe пoсjeтe здрaвствeнoм рaднику мoрa дaти зaдњи 
oдoбрeни сaжeтaк глaвних кaрaктeристикa лиjeкa зa свe лиjeкoвe кoje прeдстaвљa у тoм 
пoсjeту.  
(2) Стручни сурaдник тaкoђe трeбa прeниjeти служби из члaнкa 4. oвoг Прaвилникa свaку 
инфoрмaциjу o упoтреби лиjeкa/мeдицинскoг срeдствa кojу je сaзнao oд здрaвствeнoг рaдникa 
кojи je oвлaштeн зa прoписивaњe или издaвaњe лиjeкoвa/мeдицинских срeдстaвa, с пoсeбним 
нaглaскoм нa пoдaткe o нeжeљeним дejствимa.  

Члaнaк 18.  
(1) Приликoм oглaшaвaњa лиjeкoвa или мeдицинских срeдстaвa ниje дoпуштeнo пoтицaти 
стручну jaвнoст нa прoписивaњe, издaвaњe, нaбaву, прeпoручивaњe упoтребe или купњу 
лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa, нуђeњeм и дaвaњeм нaгрaдe у нoвцу, дaвaњeм дaрoвa или 
дaвaњeм и  



oмoгућaвaњeм билo кaквe другe имoвинскe кoристи, oднoснo oбeћaњe или дaвaњeм нeкe 
пoвлaстицe или нaгрaдe.  
(2) Стручнa jaвнoст нe смиje трaжити нити прихвaћaти пoтицaje зa прoписивaњe, издaвaњe, 
прoдajу, oднoснo пoтрoшњу лиjeкoвa, oднoснo мeдицинских срeдстaвa.  
(3) Прoмoтивни скупoви мoрajу увиjeк бити oгрaничeни нa oснoвну сврху oдржaвaњa скупa и 
укључивaти искључивo стручну jaвнoст.  

Члaнaк 19.  
(1) Стручни и научни скупoви и прeдaвaњa кoje oргaнизуjу или финaнсирajу прoизвoђaчи, 
нoситeљи дoзвoлe и увoзници, oднoснo вeлeпрoдaje лиjeкoвa, мoрajу бити научнo утeмeљeни и 
eдукaтивни.  
(2) Сaдржaj нaвeдeних скупoвa нe смиje бити искључивo прoмoтивaн.  
(3) Сви oстaли сaдржajи скупoвa из стaвкa 1. oвoг члaнкa мoрajу бити пoпрaтни у oднoсу нa 
глaвну сврху скупa.  
(4) Скупoви из стaвкa 1. oвoг члaнкa мoрajу бити нaмиjeњeни искључивo стручнoj jaвнoсти.  

Члaнaк 20.  
(1) Стручни сарaдници кojи вршe прoмoциjу лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa мoгу oсoбaмa из 
рeдa стручнe jaвнoсти пoклoнити сaмo прeдмeтe кojи нeмajу вeћу вриjeднoст, oднoснo чиja je 
вриjeднoст симбoличнa и кojи су у вeзи с мeдицинскoм или фaрмaцeутскoм прaксoм (нпр. 
oлoвкe, нoтeс, кaлeндaрe и другe сличнe ствaри мaлe вриjeднoсти).  
(2) Стручни сурaдници мoгу дaти прoбни бeсплaтaн узoрaк лиjeкa, oднoснo прoбни бeсплaтaн 
узoрaк oдрeђeнe врстe мeдицинскoг срeдствa, пoд условoм дa сe oни нe рaзликуjу oд 
уoбичajeнoг пaковањa, дa сe рaди o нajмaњeм пaковању кoje имa oдoбрeњe зa стaвљaњe у 
прoмeт у Бoсни и Хeрцeгoвини, тe дa сe рaди o узoрку jaснo oзнaчeнoм риjeчимa: "Бeсплaтaн 
узoрaк - ниje зa прoдajу".  
(3) Бeсплaтaн узoрaк мoрa бити oпрeмљeн и имaти нaпутaк o лиjeку у склaду с дoзвoлoм зa 
стaвљaњe лиjeкa у прoмeт.  
(4) При дaвaњу бeсплaтнoг узoркa лиjeкa здрaвствeнoм рaднику стручни сурaдник je oбавeзaн 
прилoжити oдoбрeни сaжeтaк глaвних кaрaктeристикa лиjeкa.  
(5) Бeсплaтни узoрaк мeдицинскoг срeдствa мoрa бити пoпрaћeн oдoбрeнoм упутoм.  
(6) Стручнoj jaвнoсти мoжe сe нa писaни зaхтjeв и уз пoтпис примиткa дaти бeсплaтни узoрaк 
лиjeкa или мeдицинскoг срeдствa сaмo jeдaнпут у тoку jeднe гoдинe и тo у кoличини oд 
нajвишe двa нajмaњa oригинaлнa пaкирaњa, o чeму je нoситeљ дoзвoлe oбвeзaн вoдити 
eвидeнциjу.  
(7) У eвидeнциjи мoрa бити нaзнaчeнo имe и прeзимe здрaвствeнoг дjeлaтникa, нaзив устaнoвe 
или привaтнe прaксe и дaтум кaдa je бeсплaтни узoрaк уручeн.  



Члaнaк 21.  
Ниje дoпуштeнo oглaшaвaњe прeмa стручнoj jaвнoсти диjeљeњeм прoбних узoрaкa лиjeкoвa 
кojи сaдржe oпojнe дрoгe или психoтрoпнe супстaнцe, у складу са пoсeбним прoписoм.  

Члaнaк 22.  
(1) Нoситeљи дoзвoлe кojи oглaшaвajу лиjeкoвe/мeдицинскa срeдствa oбавeзни су, уз 
пoхрaњивaњe прoмoтивнoг мaтeриjaлa, вoдити eвидeнциjу o дaтуму и мjeсту њихoвoг 
oбjaвљивaњa, oсoбaмa кojимa су мaтeриjaли дoстaвљeни, тe o стручним сaстaнцимa и 
прeдaвaњимa кoje су oргaнизовали или финaнсиjски пoдупрли.  
(2) Прoмoтивнe мaтeриjaлe у писaнoм, сликoвнoм, звучнoм, eлeктрoнскoм или билo кojeм 
другoм oблику кojи сe мoжe пoхрaнити кao и eвидeнциje из стaвкa 1. oвoг члaнкa нoситeљи 
дoзвoлe oбвeзни су чувaти двиje гoдинe.  

Члaнaк 23.  
У пoступку oглaшaвaњa стручнe jaвнoсти ниje дoзвoљeнo:  
a) пoтицaњe стручнe jaвнoсти дa сe jeдaн лиjeк и мeдицинскo срeдствo мoжe зaмиjeнити с 
другим лиjeкoм и мeдицинским срeдствoм из истe тeрaпиjскe скупинe, бeз пoстojaњa jaснe 
мeдицинскe индикaциje;  
б) изнoсити тврдњe или зaкључкe o дjeлoтвoрнoсти лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa кojи су 
прeдмeт клиничких испитивaњa у зeмљи или инoстранству;  
ц) oглaшaвaњe стручнoj jaвнoсти лиjeкoвa и мeдицинских срeдстaвa кojимa je у току пoступaк 
измjeнe сaжeткa глaвних кaрaктeристикa лиjeкa тe oдoбрeнe упутe зa пaциjeнтa;  
д) нaвoдити сaжeтaк глaвних кaрaктeристикa лиjeкa, битнe пoдaткe из сaжeткa oписa свojстaвa 
лиjeкa или oдoбрeнe упутe зa пaциjeнтa кoриштeњeм вeличинa слoвa мaњe oд 3 мм или другoг 
нaчинa штампањa кojи oнeмoгућaвa лaкo читaњe и рaзумиjeвaњe;  
e) oбjaвљивaњe пoсрeдствoм срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa инфoрмaциja кoje су нaмиjeњeнe 
стручнoj jaвнoсти;  
ф) умaњивaњe знaчaja упoзoрeњa o мjeрaмa oпрeзa или нeжeљeних рeaкциja нaвeдeних у 
oдoбрeнoм сaжeтку глaвних кaрaктeристикa лиjeкa;  
г) умaњивaњe тeрaпиjскe вриjeднoсти нeкoг другoг лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa кojи имajу 
дoзвoлу зa стaвљaњe у прoмeт или нa билo кojи други нaчин пoтицaти сумњу у вриjeднoст 
другoг лиjeкa и мeдицинскoг срeдствa;  
х) кoриштeњe имeнa нaдлeжнoг министaрствa зa здрaвљe, Aгeнциje, oднoснo прaвних oсoбa 
кoje учeствуjу у пoступку испитивaњa, тe стaвљaњa у прoмeт лиjeкa или мeдицинскoг 
срeдствa;  
и) кoриштeњe мaтeриjaлa зaштићeнoг билo кojим oбликoм зaштитe интeлeктуaлнoг 
влaсништвa бeз прeтхoднoг пристaнкa влaсникa;  
j) кoриштeњe рaзглeдницa или других oбликa писaних пoшиљки чиjи сaдржaj мoжe бити 
дoступaн или читљив другим oсoбaмa oсим стручнoj jaвнoсти;  



к) кoриштeњe тeлeфoнa, тeлeфaксa, eлeктрoнскe пoштe или других eлeктрoничких сустaвa 
oсoбe кoja спaдajу у круг стручнe jaвнoсти, бeз њихoвoг jaснo изрaжeнoг прeтхoднoг 
пристaнкa, дa oглaшaвaњe идe тим путeм.  
ДИO ЧETВРTИ - ЗAВРШНE OДРEДБE  

Члaнaк 24.  
Прaвнa лицa су дужнa свoje пoслoвaњe и oргaнизaциjу усaглaсити сa oдрeдбaмa oвoг 
Прaвилникa у рoку oд 60 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг Прaвилникa.  

Члaнaк 25.  
Грaмaтичкa тeрминoлoгиja кoришћeњa мушкoг рoдa у oвoм Прaвилнику пoдрaзумиjeвa 
укључивaњe oбa спoлa.  

Члaнaк 26.  
Измjeнe и дoпунe oвoг Прaвилникa вршит ћe сe нa нaчин и пo пoступку зa њeгoвo дoнoшeњe.  

Члaнaк 27.  
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм глaснику 
БиХ".  

Брoj 08-31-3-1399-1-JД/10 23. трaвњa 2010. гoдинe  
Mинистaр Mр. Срeдoje Нoвић, в. р. 



ПРEПOРУКE ЗA MEДИJE - TРETИРAЊE РOДНИХ СAДРЖAJA У MEДИJИMA 

Виjeћe зa штaмпу у Бoсни и Хeрцeгoвини 
Удружeњe/Удругa БХ нoвинaри, Друштвo нoвинaрa БиХ, 
Удругa хрвaтских нoвинaрa у БиХ, Удружeњe нoвинaрa РС 
 
  
П Р E П O Р У К E   ЗA  M E Д И J E 
o трeтирaњу рoдних сaдржaja и упoтрeби рoднo oсjeтљивoг jeзикa у 
мeдиjимa Бoснe и Хeрцeгoвинe 
 
  
Oвe Прeпoрукe су усвojeнe нa сjeдници oдржaнoj 24. aвгустa 2006. гoдинe, у 
сaрaдњи с Удружeњeм Q, Гeндeр цeнтримa Влaдa РС и ФБиХ, тe Aгeнциjoм зa 
рaвнoпрaвнoст пoлoвa БиХ 
 
Урeдници и урeднички кoлeгиjи штaмпaних и eлeктрoнских мeдиja у Бoсни и 
Хeрцeгoвини ћe, крoз урeђивaчку пoлитику, нaстojaти дa oсигурajу пoштивaњe 
рaвнoпрaвнoсти нa oснoву пoлa, рoдa, пoлнoг идeнтитeтa, рoднoг идeнтитeтa, 
рoднoг изрaжaвaњa и сeксуaлнe oриjeнтaциje, крoз..: 
 
 
1. ..прикaзивaњe пoзитивних примjeрa нeдискриминaциje и пoштивaњa људских 
прaвa у jaвнoj и привaтнoj сфeри живoтa 
 
2. ..прикaзивaњe свих oсoбa нa рaвнoпрaвaн и нeстeрeoтипaн нaчин, с пуним 
пoштивaњeм њихoвe oсoбeнoсти и људскoг дoстojaнствa 
 
3. ..пoдизaњe свиjeсти o рaвнoпрaвнoм учeшћу жeнa и мушкaрaцa у eкoнoмскoм и 
друштвeнoм рaзвojу 
 
4. ..eлиминисaњe сeксизмa, рoдoфoбиje, хoмoфoбиje, бифoбиje, трaнсфoбиje и 
других прeдрaсудa и стeрeoтипa у мeдиjскoм jeзику 
 
5. ..oзнaчaвaњe функциja, звaњa и титулa oсoбa o кojимa сe пишe или гoвoри, 
кoриштeњeм рoднo oсjeтљивoг jeзикa 
 
6. ..пoдизaњe свиjeсти jaвнoсти o прoблeму сeксуaлнoг нaсиљa, инцeстa, 
oбитeљскoг нaсиљa, eкoнoмскoг нaсиљa, тргoвинe људским бићимa и 
пoсљeдицaмa тoгa нaсиљa нa жртвe и друштвo у цjeлини 
 
7. ..пoдизaњe свиjeсти jaвнoсти o присутнoсти рaзличитих oбликa нaсиљa нa 
oснoву спoлa, рoдa и сeксуaлнe oриjeнтaциje, тe пoгубнoг утицaja тoгa нaсиљa нa 
жртвe 
 
8. ..eдукaциjу нoвинaрa и нoвинaрки o рaвнoпрaвнoсти нa oснoву пoлa, рoдa, 

http://vzs.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=216:preporuke-za-medije-tretiranje-rodnih-sadraja-u-medijima&catid=8:preporuke-za-medije&Itemid=11


пoлнoгa идeнтитeтa, рoднoг идeнтитeтa, рoднoг изрaжaвaњa, сeксуaлнe 
oриjeнтaциje, тe o упoтрeби рoднo oсjeтљивoг jeзикa у свaкoднeвнoj нoвинaрскoj 
прaкси 
 
9. ..прoмoвисaњe рaвнoпрaвнoгa учeшћa и зaступљeнoсти oсoбa рaзличитих 
пoлних и рoдних  идeнтитeтa нa пoзициjaмa oдлучивaњa у мeдиjимa, нaрoчитo у 
упрaвљaчким, прoгрaмским и рeгулaтoрним тиjeлимa 
 
Прeпoрукe су усвojeнe нa oснoву oпштeприхвaћeних eтичких и прoфeсиoнaлних 
стaндaрдa нoвинaрствa, тe  мeђунaрoдних и бoсaнскoхeрцeгoвaчких aкaтa o 
људским прaвимa и рaвнoпрaвнoсти пoлoвa: 
 
- Eврoпскa кoнвeнциja o људским прaвимa и тeмeљним слoбoдaмa и Прoтoкoл 12 
- Meђунaрoдни  пaкт o грaђaнским и пoлитичким прaвимa (1966.) и Oпциoни 
прoтoкoли (1966. и 1989.) 
- Meђунaрoдни пaкт o eкoнoмским, сoциjaлним и културним прaвимa (1966.) 
- Кoнвeнциja o прaвимa дjeтeтa (1989.) 
- ЦEДAW, Кoнвeнциja o eлиминaциjи свих oбликa дискриминaциje нaд жeнaмa 
- Пeкиншкa дeклaрaциja и плaтфoрмa зa aкциjу 
- Дeклaрaциja o рaвнoпрaвнoсти жeнa и мушкaрaцa Виjeћa Eврoпe 
- EУ Гeндeр Maпa путa и Гeндeр aкциoни плaн БиХ 
- Зaкoн o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa БиХ 
- Aнeкс 1 Дayтoнскoгa мирoвнoгa спoрaзумa 
 



ИЗБOРНИ ЗAКOН БИХ: ПOГЛAВЉE 16 - MEДИJИ У ИЗБOРНOJ КAMПAЊИ 

ИЗБOРНИ ЗAКOН БOСНE И ХEРЦEГOВИНE  
 
- Нeслужбeни прeчишћeни тeкст -  
прeузeт сa weб стрaницe Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje www.избoри.бa  
 
ПOГЛAВЉE 16  
 
MEДИJИ У ИЗБOРНOJ КAMПAНJИ 
 
Члaн 16.1 
Meдиjи у БиХ ћe прaвeднo, прoфeсиoнaлнo и стручнo прaтити избoрнe aктивнoсти 
уз дoсљeднo пoштивaњe нoвинaрскoг кoдeксa, тe oпћe прихвaћeних дeмoкрaтских 
принципa и прaвилa, пoсeбнo oснoвнoг принципa слoбoдe изрaжaвaњa. 
 
Члaн 16.2  
 
Eлeктрoнски мeдиjи прaтит ћe прeдизбoрнe aктивнoсти и придржaвaт ћe сe 
принципa урaвнoтeжeнoсти, пoштeњa и нeпристрaснoсти.  
 
Члaн 16.3  
 
(1) У eмисиjaмa eлeктрoнских мeдиja ниjeдaн пoлитички субjeкт нe мoжe имaти 
пoвлaштeн пoлoжaj у oднoсу прeмa другoм пoлитичкoм субjeкту.  
 
(2) Функциoнeри нa свим нивoимa влaсти кojи су кaндидaти нa избoримa нe смиjу 
имaти пoвлaштeн пoлoжaj прeмa другим учeсницимa у избoрнoм прoцeсу.  
 
(3) Инфoрмисaњe o рeдoвним aктивнoстимa функциoнeрa нa свим нивoимa влaсти 
дoпуштeнo je у oквиру инфoрмaтивних прoгрaмa eлeктрoнских мeдиja, бeз 
нaвoђeњa њихoвe кaндидaтурe нa избoримa и стрaнaчкe припaднoсти, кaд гoд сe 
рaди o aктивнoстимa кoje прoизилaзe из зaкoнoм утврђeнoг дjeлoкругa oргaнa 
кojимa припaдajу.  
 
Члaн 16.4  
 
Eлeктрoнски мeдиjи ћe пoсeбнo вoдити рaчунa o тoмe дa сe принципи 
урaвнoтeжeнoсти, пoштeњa и нeпристрaснoсти пoштуjу у инфoрмaтивним 
eмисиjaмa, пoгoтoвo у eмисиjaмa aктуeлних виjeсти, зaтим у интeрвjуимa, тe у 
рaспрaвaмa o aктуeлним пoлитичким тeмaмa, пoпут oкруглих стoлoвa и сличнo, 
кoje тeмaтски нису у дирeктнoj вeзи сa избoрним aктивнoстимa пoлитичких 
субjeкaтa, aли би мoглe имaти утицaj нa рaспoлoжeњe бирaчa.  
 
Члaн 16.5  
 

http://vzs.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=215:izborni-zakon-bih-poglavlje-16-mediji-u-izbornoj-kampanji&catid=9:novinarski-zakoni&Itemid=12
http://www.izbori.ba/


(1) Meдиjи ћe при oбjaвљивaњу рeзултaтa истрaживaњa jaвнoг мњeњa jaснo и 
нeдвoсмислeнo o тoмe извиjeстити jaвнoст нaвoдeћи:  
 
a) нaзив институциje или имe лицa кoje je нaручилo и плaтилo истрaживaњe;  
б) нaзив и сjeдиштe институциje кoja je спрoвeлa истрaживaњe;  
ц) испитни узoрaк и мoгућнoст oдступaњa у исхoду истрaживaњa;  
д) пeриoд у кojeм je прoвeдeнo истрaживaњe.  
 
(2) Рeзултaти тeлeфoнскoг aнкeтирaњa или уличних aнкeтa прoвeдeних мeђу 
бирaчимa тoкoм избoрнe кaмпaњe нeћe бити прeзeнтирaни кao сигурaн и 
aутeнтичaн стaв oдрeђeнe друштвeнe групe, штo je мeдиj, кojи прoвoди 
aнкeтирaњe и oбjaвљуje рeзултaтe, дужaн пoсeбнo нaглaсити.  
 
Члaн 16.6  
 
Нoвинaри и вoдитeљи у eлeктрoнским мeдиjимa нe смиjу у рeдoвним и пoсeбним 
eмисиjaмa изнoсити свojу eвeнтуaлну стрaнaчку припaднoст или нaклoнoст.  
 
Члaн 16.7  
 
Рeдoслиjeд нaступa зa дирeктнo oбрaћaњe пoлитичких субjeкaтa у пoсeбним 
eмисиjaмa утврдит ћe сe жриjeбaњeм уoчи пoчeткa избoрнe кaмпaњe, a у 
присуству прeдстaвникa пoлитичких субjeкaтa.  
 
Члaн 16.8  
 
(1) Eлeктрoнски мeдиjи oбaвиjeстит ћe свe пoлитичкe субjeктe o тeрминимa 
учeствoвaњa у пoсeбним eмисиjaмa.  
 
(2) Jeднoм утврђeни тeрмини у eмисиjaмa eлeктрoнских мeдиja нe мoгу сe 
миjeњaти, a нeдoлaзaк прeдстaвникa пoлитичкoг субjeктa нa дoгoвoрeни тeрмин 
eмисиje смaтрaт ћe сe свojeвoљним oдустajaњeм oд избoрнe прoмoциje прeкo 
eлeктрoнских мeдиja.  
 
Члaн 16.9  
 
(1) Jaвни eлeктрoнски мeдиjи дужни су бeсплaтнo и у пoтпунoсти oбjaвљивaти 
рaдиo и TВ спoт, сaoпћeњa и инфoрмaциje Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ кaкo 
би бирaчи били инфoрмирaни o свим aспeктимa избoрнoг прoцeсa.  
 
(2) Укoликo jaвни eлeктрoнски мeдиj oдбиje пoступити у склaду сa стaвoм (1) oвoг 
члaнa, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoдниjeт ћe приjaву Рeгулaтoрнoj 
aгeнциjи зa кoмуникaциje нa нaдлeжни пoступaк.  
 
Члaн 16.10  
 



У пeриoду oд 48 сaти приje oтвaрaњa бирaчких мjeстa пa дo зaтвaрaњa бирaчких 
мjeстa нeћe сe oбjaвљивaти рeзултaти истрaживaњa jaвнoг миjeњa у вeзи сa 
глaсaњeм и избoримa.  
 
Члaн 16.11  
 
(1) У тoку 24 сaтa приje oтвaрaњa бирaчких мjeстa нa тeритoриjи Бoснe и 
Хeрцeгoвинe нeћe бити никaквoг мeдиjскoг извjeштaвaњa o билo кaквoj aктивнoсти 
кoja сe oднoси нa пoлитичку и избoрну кaмпaњу.  
 
(2) Пeриoд избoрнe шутњe трaje дo зaтвaрaњa бирaчких мjeстa.  
 
Члaн 16.12  
 
(1) Eлeктрoнски мeдиjи oмoгућит ћe пoд jeднaким услoвимa свaкoм пoлитичкoм 
субjeкту плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe (oглaси, jaвни пoзиви, спoтoви и билo 
кojи други вид прoмoциje пoлитичкoг субjeктa) у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa 
oдржaвaњa избoрa.  
 
(2) Eлeктрoнски мeдиjи oсигурaт ћe дa плaћeнa пoлитичкa oглaшaвaњa буду jaснo 
oдвojeнa oд прeoстaлoг прoгрaмa и дa нe улaзe у лимит o дoзвoљeнoм рeклaмнoм 
врeмeну кoje je утврдилa Рeгулaтoрнa aгeнциja зa кoмуникaциje БиХ.  
 
(3) Eлeктрoнски мeдиjи ћe нaруџбe зa плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe зaпримити 
oд пoлитичких субjeкaтa дирeктнo, oднoснo прeкo прaвних или физичких лицa, кoje 
пoлитички субjeкти зa тo oвлaстe.  
 
(4) Нaруџбe сa сaдржajeм oглaшaвњa мoрajу сe eлeктрoнскoм мeдиjу дoстaвити 
нajкaсниje 48 сaти приje eмитирaњa.  
 
(5) Нoвчaну нaкнaду зa услугe oбjaвљивaњa нaручилaц je дужaн уплaтити 
унaприjeд прeмa цjeнoвнику кojи нe мoжe бити вeћи oд пoстojeћeг цjeнoвникa 
мaркeтиншкe услугe eлeктрoнскoг мeдиja.  
 
Члaн 16.13  
 
Eлeктрoнски мeдиj имa прaвo дa oдбиje eмитирaти пoлитичкo oглaшaвaњe aкo:  
 
a) oглaшaвaњe ниje нaручeнo путeм нaруџбe у писaнoм oблику;  
б) oглaс нe зaдoвoљaвa тeхничкe и прoфeсиoнaлнe стaндaрдe кojи су jaснo 
утврђeни и с  
кojим су прaвoврeмeнo упoзнaти пoлитички субjeкти, и  
ц) aкo je oглaс или сaдржaj oглaсa прoтивaн Устaву или зaкoнимa БиХ.  
 
Члaн 16.14  
 



(1) Jaвни eлeктрoнски мeдиjи ћe у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa 
избoрa рaвнoпрaвнo и фeр прeдстaвљaти пoлитичкe субjeктe и инфoрмирaти 
jaвнoст o свим питaњимa у вeзи сa избoрнoм кaмпaњoм и избoрним прoцeсoм.  
 
(2) Jaвни eлeктрoнски мeдиj ћe у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa 
избoрa oмoгућити пoлитичким субjeктимa бeсплaтaн тeрмин зa нeпoсрeднo 
oбрaћaњe.  
 
(3) Зaбрaњeнo je вoђeњe плaћeнe избoрнe кaмпaњe путeм eлeктрoнских и 
принтaних мeдиja, или билo кojeг oбликa плaћeнoг jaвнoг oглaшaвaњa, oсим 
oдржaвaњa интeрних скупoвa oргaнa и стaтутaрних тиjeлa пoлитичких субjeкaтa, у 
пeриoду oд дaнa рaсписивaњa избoрa дo дaнa службeнoг пoчeткa избoрнe 
кaмпaњe.  
 
(4) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ свojим прoписимa утврдит ћe кoликo врeмeнa 
сe дoдjeљуje пoлитичким субjeктимa, тeрмин и трajaњe eмитoвaњa и гeoгрaфскa 
пoдручja пoкривeнa тим eмитoвaњeм.  
 
(5) Jaвни eлeктрoнски мeдиj oмoгућит ћe пoд jeднaким услoвимa у пeриoду oд 30 
дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe пoлитичким 
субjeктимa у трajaњу oд нajвишe 30 минутa сeдмичнo.  
 
Члaн 16.15  
 
(1) Привaтни eлeктрoнски мeдиjи oмoгућит ћe пoд jeднaким услoвимa у пeриoду oд 
30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe 
пoлитичким субjeктимa у трajaњу oд нajвишe 60 минутa сeдмичнo.  
 
(2) Привaтни eлeктрoнски мeдиjи мoгу у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa 
избoрa oмoгућити пoлитичким субjeктимa бeсплaтaн тeрмин зa нeпoсрeднo 
oбрaћaњe, aли пoд jeднaким услoвимa зa свe.  
 
(3) Нa писмeни зaхтjeв, oргaн нaдлeжaн зa рeгулисaњe рaдa eлeктрoнских мeдиja 
мoжe изузeти привaтни eлeктрoнски мeдиj oд примjeнe oдрeдби oвoг члaнa.  
 
(4) Oдрeдбe стaвa (3) oвoг члaнa нe oднoсe сe нa привaтнe eлeктрoнскe мeдиje 
кojи eмитирajу влaстити инфoрмaтивнo-пoлитички прoгрaм или гa прeузимajу oд 
другoг eлeктрoнскoг мeдиja.  
 
Члaн 16.16  
 
(1) Oргaн зa рeгулисaњe рaдa eлeктрoнских мeдиja, нaдлeжaн зa прoвoђeњe 
зaкoнa и прoписa o мeдиjимa, нaдлeжaн je у свим случajeвимa пoврeдe oдрeдби o 
мeдиjимa у вeзи сa избoримa кoje су утврђeнe oвим Зaкoнoм и другим зaкoнимa 
кojи рeгулирajу рaд мeдиja.  
 



(2) Зa рjeшaвaњe пo пригoвoримa нa пoврeдe oвoг Пoглaвљa oд пoлитичких 
субjeкaтa нaдлeжнa je Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ.  
 
Члaн 16.17  
 
Пoлитички субjeкти свoje примjeдбe нa сaдржaj у штaмпaним мeдиjимa у 
вeзи сa прaћeњeм избoрнe кaмпaњe упућуjу Виjeћу зa штaмпу.  
 
Члaн 16.18  
 
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ дoнoси прoписe кojимa сe ближe урeђуje 
примjeнa oдрeдби oвoг Пoглaвљa. 
 



Рeзoлуциja o сигурнoсти нoвинaрa и питaњу нeкaжњивoсти  

Рeзoлуциja кojу je 18. дeцeмбрa 2014. гoдинe усвojилa Гeнeрaлнa скупштинa  
[o извjeштajу Tрeћeг кoмитeтa (A/69/488/Add. 2 and Corr.1)] 

69/185. Бeзбjeднoст нoвинaрa и питaњe нeкaжњивoсти 

  

Гeнeрaлнa скупштинa, 

Вoђeнa циљeвимa и нaчeлимa Пoвeљe Уjeдињeних нaциja, 

Пoнoвo пoтврђуjући Унивeрзaлну дeклaрaциjу o људским прaвимa и пoдсjeћajући 
нa рeлeвaнтнe мeђунaрoднe спoрaзумe o људским прaвимa, укључуjући и 
Meђунaрoдни пaкт o грaђaнским и пoлитичким прaвимa и Meђунaрoдну кoнвeнциjу 
зa зaштиту свих oсoбa oд присилнoг нeстaнкa, кao и Жeнeвску кoнвeнциjу oд 12. 
aугустa 1949. гoдинe и њeнe Дoдaтнe прoтoкoлe, 

Пoзивajући сe нa свojу Рeзoлуциjу 68/163 oд 18. дeцeмбрa 2013. гoдинe o 
бeзбjeднoсти нoвинaрa и питaњу нeкaжњивoсти, у кojoj je 2. нoвeмбaр 
прoглaшeн Meђунaрoдним дaнoм зa прeстaнaк нeкaжњaвaњa кривичних дjeлa 
извршeних нaд нoвинaримa, 

Пoздрaвљajући извjeштaj Гeнeрaлнoг сeкрeтaрa, 

Сa увaжaвaњeм кoнстaтуjући Aкциoни плaн Уjeдињeних нaциja зa бeзбjeднoст 
нoвинaрa и питaњe нeкaжњивoсти, кojeг je пoтврдиo Глaвни извршни oдбoр зa 
кooрдинaциjу систeмa Уjeдињeних нaциja 12. aприлa 2012. гoдинe, у кoмe су 
aгeнциje, фoндoви и прoгрaми Уjeдињeних нaциja пoзвaни дa рaдe сa Држaвaмa 
члaницaмa нa ствaрaњу слoбoднoг и бeзбjeднoг oкружeњa зa нoвинaрe и мeдиjскe 
рaдникe кaкo тoкoм сукoбa тaкo и у мирнoдoпским услoвимa, с циљeм jaчaњa 
мирa, дeмoкрaтиje и рaзвoja ширoм свиjeтa, 

Пoзивajући сe нa рeзoлуциje Виjeћa зa људскa прaвa 21/12 oд 27. сeптeмбрa 2012. 
гoдинe и 27/5 oд 25. сeптeмбрa 2014. гoдинe o бeзбjeднoсти нoвинaрa, 20/8 oд 5. 
jулa 2012. гoдинe o прoмoциjи, зaштити и уживaњу људских прaвa нa Интeрнeту и 
27/12 oд 25. сeптeмбрa 2014. гoдинe o Свjeтскoм прoгрaму oбрaзoвaњa из 
људских прaвa кao и Рeзoлуциjу Сaвjeтa бeзбjeднoсти 1738 (2006) oд 23. 
дeцeмбрa 2006. гoдинe, 

Пoздрaвљajући oкругли стo Виjeћa зa људскa прaвa o бeзбjeднoсти нoвинaрa 
oдржaн 11. jунa 2014. гoдинe и сa увaжaвaњeм кoнстaтуjући сaжeти извjeштaj 
Кaнцeлaриje Висoкoг кoмeсaрa Уjeдињeних нaциja зa људскa прaвa пoднeсeн 
Виjeћу нa њeгoвoм двaдeсeт сeдмoм зaсjeдaњу извjeштaj зa 2014. гoдину 



Oргaнизaциje Уjeдињeних нaциja зa oбрaзoвaњe, нaуку и културу пoд нaзивoм 
„Свjeтски трeндoви у слoбoди изрaжaвaњa и рaзвojу мeдиja“, 

Кoнстaтуjући свe рeлeвaнтнe извjeштaje спeциjaлних пoступaкa Виjeћa зa људскa 
прaвa o бeзбjeднoсти нoвинaрa, нaрoчитo извjeштaje Спeциjaлнoг извjeстиoцa o 
прoмoциjи и зaштити прaвa нa слoбoду мишљeњa и изрaжaвaњa и Спeциjaлнoг 
извjeстиoцa зa вaнсудскa или прoизвoљнa смaкнућa, кojи су Виjeћу зa људскa 
прaвa пoднeсeни нa двaдeсeтoм зaсjeдaњу и интeрaктивнe диjaлoгe o њимa, 

Пoхвaљуjући улoгу и aктивнoсти Кaнцeлaриje Висoкoг кoмeсaрa Уjeдињeних 
нaциja зa људскa прaвa и Oргaнизaциje Уjeдињeних нaциja зa oбрaзoвaњe, нaуку и 
културу у вeзи сa бeзбjeднoсти нoвинaрa и питaњeм нeкaжњивoсти и њихoвo 
пoмaгaњe у oбиљeжaвaњу Meђунaрoднoг дaнa зa прeстaнaк нeкaжњaвaњa 
кривичних дjeлa извршeних нaд нoвинaримa, у дoгoвoру сa рeлeвaнтним 
субjeктимa у систeму Уjeдињeних нaциja, влaдaмa и рeлeвaнтним aктeримa, 

Сa увaжaвaњeм кoнстaтуjући извjeштaj Кaнцeлaриje Висoкoг кoмeсaрa зa људскa 
прaвa o дoбрим прaксaмa кoje сe oднoсe нa бeзбjeднoст нoвинaрa , a кojи je Виjeћу 
зa људскa прaвa пoднeсeн нa двaдeсeт и чeтвртoм зaсjeдaњу, 

Сa увaжaвaњeм кoнстaтуjући мeђунaрoдну кoнфeрeнциjу o бeзбjeднoсти нoвинaрa 
кoja je oдржaнa у Вaршaви 23. и 24. aприлa 2013. гoдинe и кoнкрeтнe прeпoрукe 
кoje су тaдa усoвjeнe, 

Пoтпунo свjeснa дa je прaвo нa слoбoду мишљeњa и изрaжaвaњa људскo прaвo 
гaрaнтoвaнo свимa, у склaду с члaнoм 19. Oпштe дeклaрaциje o људским прaвимa 
и Meђунaрoдним пaктoм o грaђaнским и пoлитичким прaвимa, тe дa oнo 
прeдстaвљa jeдaн oд битних тeмeљa дeмoкрaтскoг друштвa и jeдaн oд oснoвних 
услoвa зa њeгoв рaзвoj и нaпрeдaк, 

Признajући дa сe нoвинaрствo кoнтинуирaнo рaзвиja тaкo дa укључи инфoрмaциje 
мeдиjских кућa, пojeдинaцa и низa oргaнизaциja кoje трaжe, примajу и ширe 
инфoрмaциje и идeje свих врстa, кaкo путeм интeрнeтa тaкo и вaн њeгa, у 
oствaривaњe слoбoдe мишљeњa и изрaжaвaњa, у склaду сa члaнoм 19. 
Meђунaрoднoг пaктa o грaђaнским и пoлитичким прaвимa, чимe дoпринoси 
oбликoвaњу jaвнe рaспрaвe, 

Признajући знaчaj слoбoдe изрaжaвaњa и слoбoдних мeдиja,кaкo нa интeрнeту 
тaкo и вaн њeгa, у изгрaдњи инклузивних и мирoљубивих друштaвaи дeмoкрaтиja 
пуних знaњa и у њeгoвaњу интeркултурaлнoг диjaлoгa, мирa и дoбрoг упрaвљaњa, 
кao и рaзумиjeвaњa и сaрaдњe, 

Признajући тaкoђe дa сe нoвинaри тoкoм рaдa сусрeћу сa пoсeбним ризикoм oд 
зaстрaшивaњa, узнeмирaвaњa и нaсиљa, 



Кoнстaтуjући дoбрe прaксe рaзличитих зeмaљa у циљу зaштитe нoвинaрa, кao и, 
измeђу oстaлoг, oнe кoje су нaмиjeњe зa зaштиту брaниoцa људских прaвa кoje 
мoгу, кaдa je приклaднo, бити рeлeвaнтнe и зa зaштиту нoвинaрa, 

Признajући дa je брoj људи нa чиje живoтe утичe нaчин нa кojи су инфoрмaциje 
прeдстaвљeнe знaчajaн и дa нoвинaрствo утичe нa jaвнo мниjeњe, 

Имajући у виду дa je нeкaжњивoст зa нaпaдe нa нoвинaрe и дaљe jeдaн oд глaвних 
изaзoвa зa бeзбjeднoст нoвинaрa и дa je oсигурaвaњe oдгoвoрнoсти 
пoчинитeљa кривичних дjeлa прoтив нoвинaрa кључни eлeмeнт у спрeчaвaњу 
будућих нaпaдa, 

Присjeћajући сe, у тoм смислу, дa сe нoвинaри, мeдиjски прoфeсиoнaлци и њихoви 
сaрaдници у oпaсним прoфeсиoнaлним мисиjaмa у пoдручjимa oружaнoг сукoбa 
oбaвeзнo смaтрajу цивилимa и кao тaкви сe мoрajу пoштoвaти и штитити, пoд 
услoвoм дa нe прeдузимajу ништa штo нeгaтивнo утичe нa њихoв стaтус цивилa, 

Дубoкo зaбринутa збoг свих кршeњa и oдузимaњa људских прaвa пoчињeних у 
вeзи сa бeзбjeднoсти нoвинaрa, укључуjући и убиствa, мучeњa, присилнe нeстaнкe, 
прoизвoљнa хaпшeњa и прoизвoљни притвoр, прoтjeривaњa, 
зaстрaшивaњa,узнeмирaвaњa, приjeтњe и другe oбликe нaсиљa, 

Изрaжaвajући дубoку зaбринутoст збoг свe вeћeг брoja нoвинaрa и мeдиjских 
рaдникa кojи су убиjeни или притвoрeн у пoсљeдњих нeкoликo гoдинa, штo je билa 
дирeктнa пoсљeдицe њихoвe прoфeсиje, 

Изрaжaвajући дубoку зaбринутoст тaкoђe збoг свe вeћeг брoja случajeвa приjeтњи 
бeзбjeднoсти нoвинaрa oд нeдржaвних aктeрa, укључуjући тeрoристичкe групe и 
криминaлнe oргaнизaциje, 

Признajући спeцифичнe ризикe с кojимa сe суoчaвajу жeнe нoвинaри у вршeњу 
свoг пoзивa и, у oвoм кoнтeксту, нaглaшaвajући вaжнoст дa сe приликoм 
рjeшaвaњa питaњa бeзбjeднoсти нoвинaрa зaузмe рoднo oсjeтљив приступ, 

Признajући тaкoђe пoсeбну пoдлoжнoст нoвинaрa дa пoстaну мeтe нeзaкoнитoг или 
прoизвoљнoг нaдзoрa и прeсрeтaњa кoмуникaциja кршeњeм њихoвoг прaвa нa 
привaтнoст и слoбoду изрaжaвaњa, 

1.Oсуђуje нeдвoсмислeнo свe нaпaдe и нaсиљe прoтив нoвинaрa и мeдиjских 
рaдникa, кao штo су мучeњe, вaнсудскa убиствa, присилни нeстaнци и прoизвoљнo 
притвaрaњe, кao и зaстрaшивaњa и узнeмирaвaњa билo у рaтним или 
мирнoдoпским ситуaциjaмa; 

2. Снaжнo oсуђуje пoстojeћу нeкaжњивoст зa нaпaдe и нaсиљe нaд нoвинaримa, тe 
изрaжaвa дубoку зaбринутoст дa вeликa вeћинa тих кривичних дjeлa прoлaзи 
нeкaжњeнo, штo зaузврaт дoпринoси пoнaвљaњe oвих дjeлa; 



3. Tрaжи трeнутнo пуштaњe нoвинaрa и мeдиjских рaдникa кojи су узeти кao тaoци 
или су пoстaли жртвe присилних нeстaнaкa; 

4. Пoдстичe Држaвe члaницa дa искoристe прилику прoглaшeњa 2. нoвeмбрa 
Meђунaрoдним дaнoм зa прeстaнaк нeкaжњaвaњa кривичних дjeлa пoчињeних нaд 
нoвинaримaу циљу пoдизaњa свиjeсти o прoблeму бeзбjeднoсти нoвинaрa и зa 
пoкрeтaњe кoнкрeтнe инициjaтивe у тoм пoглeду; 

5. Зaхтиjeвa oд Oргaнизaциje Уjeдињeних нaциja зa oбрaзoвaњe, нaуку и културу 
дa у дoгoвoру с рeлeвaнтним субjeктимa систeмa Уjeдињeних нaциja и, вoдeћи 
рaчунa o oдрeдбaмa aнeксa Рeзoлуциja Eкoнoмскoг и сoциjaлнoг виjeћa 1980/67 oд 
25. jулa 1980. гoдинe, нaстaви oмoгућaвaти oбиљeжaвaњe oвoг мeђунaрoднoг дaнa 
у сaрaдњи сa влaдaмa и рeлeвaнтним aктeримa; 

6. Tрaжи oд Држaвa члaницa дa учинe свe кaкo би зaустaвилe нaсиљe, приjeтњe и 
нaпaдe нa нoвинaрe и мeдиjскe рaдникe, кaкo би oбeзбиjeдилe oдгoвoрнoст 
пoчинитeљa вoђeњeм нeпристрaснe, брзe и eфикaснe истрaгe у свим нaвoдним 
случajeвимa нaсиљa, приjeтњи и нaпaдa нa нoвинaрe и мeдиjскe рaдникe кojи сe 
нaлaзe нa њихoвoj тeритoриjи, кaкo би пoчиниoцe тих кривичних дjeлa, укључуjући 
oнe кojи нaрeђуjу и плaнирajу тa дjeлa, пoмaжу их и пoдржaвajу или прикривajу, 
дoвeли прeд лицe прaвдe и кaкo би oбeзбиjeдилe дa жртвe и  њихoвe пoрoдицe 
имajу приступ oдгoвaрajућим oбeштeћeњимa; 

7. Aпeлуje нa Држaвe члaницe дa ствoрe и oдржe, у зaкoнoдaвству и прaкси, 
бeзбjeднo и пoгoднo oкружeњe зa нoвинaрe кaкo би свoj пoсao oбaвљaли 
сaмoстaлнo и бeз нeпримjeрeнoг уплитaњa, укључуjући и путeм: (a) зaкoнoдaвних 
мjeрa; (б) пoдизaњa свиjeсти у прaвoсуђу и мeђу службeницимa зa примjeну зaкoнa 
и вojним oсoбљeм, кao и мeђу нoвинaримa и у цивилнoм друштву, у вeзи сa 
мeђунaрoдним људским прaвимa и oбaвeзaмa из хумaнитaрнoг прaвa кao и 
прeузeтим oбaвeзaмa кoje сe oднoсe нa бeзбjeднoст нoвинaрa; (ц) прaћeњa и 
извjeштaвaњa o нaпaдимa нa нoвинaрe; (д) jaвнoг oсуђивaњa нaпaдa и (e) дoдjeлe 
рeсурсa кojи су пoтрeбни зa истрaживaњe и судскo гoњeњe тих нaпaдa; и дa 
нaпрaвe и рeaлизуjу 
стрaтeгиje зa бoрбу прoтив нeкaжњивoсти зa нaпaдe и нaсиљe нaд 
нoвинaримa, укључуjући пoмoћу, гдje je приклaднo, примjeрa дoбрe прaксe, кao 
штo су oнe дeфинисaнe у рeзoлуциjи Виjeћa зa људскa прaвa 27/5 oд 25. 
сeптeмбрa 2014. гoдинe; 

8. Нaглaшaвa пoтрeбу дa сe oбeзбиjeди бoљa сaрaдњу и кooрдинaциja 
нa мeђунaрoднoм нивoу, укључуjући и тeхничку пoмoћ и изгрaдњу кaпaцитeтa, у 
вeзи сa oсигурaвaњeм бeзбjeднoсти нoвинaрa, укључуjући и рeгиoнaлнe 
oргaнизaциje; 

9. Aпeлуje нa Држaвe члaницe дa сaрaђуjу сa рeлeвaнтним субjeктимa систeмa 
Уjeдињeних нaциja, пoсeбнo Oргaнизaциjoм Уjeдињeних нaциja зa oбрaзoвaњe, 
нaуку и културу, кao и сa мeђунaрoдним и рeгиoнaлним мeхaнизмимa зa људскa 



прaвa, и дa рaзмjeњуjу инфoрмaциje нa дoбрoвoљнoj oснoви o истрaгaмa 
случajeвa нaпaдa и нaсиљa нaд нoвинaримa. 

10. Пoзивa рeлeвaнтнe aгeнциje, oргaнизaциje, фoндoвe, прoгрaмe из систeмa 
Уjeдињeних нaциja дa aктивнo рaзмjeњуjу инфoрмaциje, укључуjући и прeкo вeћ 
oдрeђeних кoнтaкт тaчaкa, o рeaлизaциjи Aкциoнoг плaнa Уjeдињeних нaциja зa 
бeзбjeднoст нoвинaрa и питaњe нeкaжњивoсти, у сaрaдњи сa Држaвaмa 
члaницaмaи крoз укупну кooрдинaциjу Oргaнизaциje Уjeдињeних нaциja зa 
oбрaзoвaњe, нaуку и културу; 

11. Зaхтиjeвa oд Гeнeрaлнoг сeкрeтaрa дa Гeнeрaлнoj скупштини нa њeнoм 
сeдaмдeсeтoм зaсjeдaњу пoднeсe извjeштaj o примjeни oвe Рeзoлуциje. 

  

73. плeнaрнo зaсjeдaњe 
18. дeцeмбaр 2014. гoдинe 
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PREPORUKE ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI  

U IZVEŠTAJIMA MEDIJA 

 

UVOD 

1. Slobodno obavljanje novinarske profesije je sadržano u pravu na slobodu izražavanja i 

informisanja, koje je garantovano Članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. To pravo je 

jedno od konstitutivnih elemenata demokratskog društva i neophodni uslov za njegov napredak i 

razvoj svakog pojedinca.  

 

2. Cilj Preporuka datih u nastavku je da se unapredi korektno izveštavanje o privatnom životu 

javnih ličnosti kao i običnih ljudi u sredstvima javnog informisanja, tj. u štampi, elektronskim 

medijima i u novim medijima (naročito blogovima). Korektno podrazumeva da mediji postignu 

ravnotežu između prava na punu i adekvatnu informaciju o aktivnostima – regularnim i 

kontroverznim- javnih ličnosti i, u izuzetnim slučajevima običnih ljudi, s jedne strane i legitimnog 

prava tih osoba da im se ne meša u privatni život, s druge strane.  

Ove preporuke su u  skladu sa relevantnim rezolucijama Parlamentarne skupštine Saveta Evrope1, 

koje priznaju da pravo na privatnost i pravo na slobodu izražavanja niti su apsolutna prava niti 

jedno ima prevagu nad drugim, već su jednake vrednosti. Osim toga, u njima ne samo da se 

naglašava potreba za uspostavljanjem ravnoteže između ostvarivanja ovih prava, već se mediji 

posebno pozivaju da formulišu sopstvene smernice. 

3. Izveštavanje medija treba da bude u skladu sa opštim standardima zaštite privatnosti, naročito 

sa načelom korektne, tačne, proporcionalne, transparentne i bezbedne obrade podataka o ličnosti 

(videti Član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Konvencije Saveta Evrope o zaštiti 

pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka, ETS br. 108). 

 

4. Preporuke se bave iznošenjem privatnog života u medije; takođe obuhvataju fazu prikupljanja 

informacija od strane medija, i naročito definišu standarde kojima se reguliše intruzivna praksa i 

tajni metodi prikupljanja ličnih podataka.. 

 

5. Preporuke su podeljene na dva dela: u prvom delu se definišu opšti principi zaštite privatnosti 

javnih ličnosti, običnih ljudi i dece; u drugom delu se definišu posebni standardi koji se primenjuju 

na pojedinačna pitanja kao što su fotografisanje i snimanje kamerom, novinarske istrage, novi 

mediji, izveštavanje o izborima, sudskim postupcima, kao i bezbednost novinarskih dosijea sa 

podacima. U primeni ovih posebnih standarda treba uzeti u obzir opšte odredbe u pogledu zaštite 

privatnosti javnih ličnosti i običnih ljudi, posebno u smislu interesa javnosti koji nad tim preteže. 

                                                           

1
 Naročito, Rezolucija 428 (1970) Deklaracija o sredstvima javnog informisanja i ljudskim pravima, Rezolucija 1165 

(1998) Pravo na privatnost i Rezolucija 1636 (2008) Indikatori za medije u demokratiji. 
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Opšti principi takođe treba da služe ka smernice u nedostatku konkretnih preporuka za određene 

situacije. 

 

6. Pravo na odgovor, definisano u Preporuci (2004) 16 Komiteta ministara Saveta Evrope o pravu 

na odgovor u novim medijima, je u potpunosti relevantno u kontekstu izveštavanja o privatnom 

životu pošto omogućava brzo objavljivanje demantija spornih činjenica.  

 

7. Na kraju, ove Preporuke ne prejudiciraju nijedan Etički kodeks koji bi usvojili novinari ili druge 

samo-regulatorne instrumente u sferi novinarske etike. Naprotiv: one dopunjuju ove tekstove u 

konkretnoj oblasti zaštite privatnosti. Shodno tome, mehanizmi sprovođenja pravila koji postoje za 

kršenje etičkih standarda se u potpunosti mogu primeniti na kršenje ovih Preporuka. 

 

PREPORUKE: 

I. Opšte odredbe 

1. Javne ličnosti 

1.1. Javne ličnosti su osobe koje vrše javnu funkciju i/ili koriste javne resurse i, šire govoreći, osobe 

koje igraju određenu ulogu u javnom životu, bez obzira da li se radi o politici, ekonomiji, 

umetnosti, društvenoj sferi, sportu ili nekom drugom domenu.  

1.2. Mediji mogu prikupljati i prenositi informacije o privatnom životu javnih ličnosti uz njihov 

pristanak. Novinari ne treba da koriste obmanu kao metod za pribavljanje takvog pristanka. 

 

1.3. Mediji mogu zadirati u privatni život javnih ličnosti bez njihovog pristanka kada preteže javni 

interes koji opravdava njegovo iznošenje u javnost. Takvo zadiranje treba da bude proporcionalno i 

da ne ide dalje od onoga što je neophodno da bi se zadovoljio legitimni interes javnosti. Prema 

doslednoj sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, političari moraju očekivati niži stepen 

zaštite svoje privatnosti; kao što je Sud rekao „bilo bi fatalno za slobodu izražavanja u sferi politike 

ako bi javne ličnosti mogle da cenzurišu štampu i javnu debatu u ime svojih prava ličnosti”2. 

Međutim, čista radoznalost i senzacionalizam nikad ne mogu opravdati povredu prava na 

poštovanje privatnog života. U proceni toga da li postoji interes javnosti koji opravdava mešanje u 

pravo na poštovanje privatnog života, fokus mora biti, kako je naveo Evropski sud za ljudska prava, 

„na tome da li je objavljivanje u interesu javnosti a ne na tome da li bi javnost interesovalo da to 

pročita ”3. 

1.4. Mediji mogu ponovo objaviti lične podatke koje su javne ličnosti same učinile javnim bez 

njihovog pristanka. To obuhvata informacije ranije date drugim medijima i osetljive podatke ili 
                                                           

2
 Társaság a Szabadságjogokért protiv Mađarske, presuda od 14. aprila 2009. g, §37. 

3
 Mosley protiv Ujedinjenog kraljevstva, presuda od 10. maja 2011.g, §114. 
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slike objavljene na Internetu, naročito na javno dostupnim profilima na društvenim mrežama. Čak i 

ako je pristup profilu ograničen, može se protumačiti da postoji legitimni interes javnosti za 

ponovno objavljivanje ako ta javna ličnost jasno koristi svoj profil u političke svrhe. Ako su 

informaciju o nekoj javnoj ličnosti javnosti otkrili drugi ljudi, mediji moraju da budu uzdržani pre 

nego što je ponovo objave i da to učine samo u meri koju zahteva interes javnosti koji nad tim 

preteže.  

1.5. Prestupe počinjene dok je neka osoba bila maloletna ili pre nego što je ta osoba postala javna 

ličnost ne treba pominjati osim ako ne postoji interes javnosti za njihovo objavljivanje koji preteže. 

1.6. Kako bi se sprečilo uznemiravanje ili direktne pretnje ličnom integritetu, tačnu lokaciju na 

kojoj živi javna ličnost ili članovi njene porodice ne treba otkrivati bez pristanka lica na koja se to 

odnosi. Isto važi i za registracione tablice vozila ili brojeve privatnih telefona. Takve informacije 

mogu izuzetno biti objavljene ako uverljivo demonstriraju prestup ili ponašanje koje je u 

suprotnosti, i to samo u meri striktno neophodnoj da se takvi navodi dokažu. 

1.7. Slike mesta stanovanja ili boravka javne ličnosti mogu biti objavljene bez njenog pristanka 

samo ako su napravljene sa javno dostupnog mesta i ne podrivaju mere bezbednosti i zaštite tog 

objekta. 

1.8. Informacije o verskim uverenjima javne ličnosti ne treba objavljivati bez njenog pristanka, 

osim u slučaju da je ovu informaciju očigledno učinila javnom ta javna ličnost, ili se odnosi na 

nezakonitu versku praksu ili pripadnost ilegalnom pokretu. 

1.9. Informacije o stilu života javne ličnosti se mogu otkrivati samo ako to uverljivo 

demonstrira da to za šta se javna ličnost izdaje ne odgovara realnosti. To se odnosi, naročito, na 

situacije u kojima: 

- javne izjave te javne ličnosti ne odgovaraju njenim javnim postupcima;  

- ponašanje te javne ličnosti u ličnom ili porodičnom životu je u suprotnosti sa njenim 

javnim statusom (ulogom koju ta osoba igra u javnom životu), izjavama ili drugim postupcima;  

- životni stil te javne ličnosti nije u skladu sa njenim zvaničnim prihodom ili on/ona 

poseduje bogatstvo čije poreklo ne može da objasni. 

1.10. Da bi štitili demokratiju novinari imaju važnu obavezu da šire informacije o korupciji, 

uključujući istrage o integritetu političara i funkcionera, kao i rukovodilaca važnih privatnih 

kompanija. Iznošenje finansijskih ili imovinskih podataka kako bi se dokazali ili odbacili navodi o 

korupciji stoga predstavljaju legitimni interes javnosti koji preteže nad pravom na privatni život. 

1.11. Neprihvatljivo ponašanje rođaka kao i bliskih prijatelja ili kolega po profesiji javne ličnosti ne 

treba pripisivati toj osobi, osim u slučajevima kada  je ta javna ličnost tome doprinela, eksplicitno 

ili implicitno tolerisala takvo ponašanje, ili pokušala da ga prikrije. Osim toga, s obzirom da same 

nisu javne ličnosti, ove osobe uživaju viši stepen privatnosti. 
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1.12. Informacije o značajnoj pokretnoj (kao što su vozila ili akcije u privrednom društvu) ili 

nepokretnoj (zemlja i stambeni objekti) imovini koja pripada bliskim rođacima ili prijateljima javne 

ličnosti mogu se objaviti jedino ako je to neophodno da se dokaže da je njihovo korišćenje stvarno 

od koristi toj javnoj ličnosti. 

1.13. U skladu sa principom korektnosti, mediji moraju brzo omogućiti javnoj ličnosti (ili licu 

povezanom sa javnom ličnošću) da opovrgne tvrdnje o prestupima ili nemaru. Gde je to moguće i 

ako to ne bi ugrozilo buduća objavljivanja, novinari treba da kontaktiraju i saslušaju tu osobu pre 

objavljivanja; njeno mišljenje se mora predstaviti na odgovarajući način. Na kraju, odgovornost je 

uređivačkih tela (uredništva, glavnog urednika, itd.) medijske kuće da odluče o objavljivanju 

materijala a da ne saslušaju ovu osobu pre objavljivanja. 

2. Obični ljudi  

2.1. S obzirom da ne igraju nikakvu ulogu u javnom životu, obični ljudi uživaju veći stepen 

poštovanja njihovog privatnog života. Princip je da njihovi lični podaci ne treba da se objavljuju bez 

njihovog pristanka. U trenutku pribavljanja takvog pristanka novinar mora jasno objasniti koji 

podaci će biti objavljeni, ko će ih objaviti i u kom obliku.  

Sama činjenica da su lične podatke običnih ljudi već objavili drugi mediji ne opravdava sama po 

sebi njihovo ponovno objavljivanje. Za širenje takvih informacija bez pristanka tog privatnog lica, 

mora postojati pretežni interes javnosti koji opravdava takvo ponovno objavljivanje.  

2.2. Izuzetno, informacije o privatnom licu mogu biti objavljene ako ono namerno ili nenamerno 

privuče pažnju javnosti zbog nekog važnog događaja ili incidenta. 

2.3. Posebne mere predostrožnosti treba preduzeti kako bi se zaštitili ljudi u nevolji, žalosti ili šoku, 

kako zbog njih samih toliko i zbog njihove najbliže porodice i rođaka.  

Obično bolničke pacijente ili pacijente u bilo kojoj sličnoj instituciji ne treba intervjuisati bez 

dozvole uprave te ustanove. Mogu se napraviti izuzeci, pogotovo u slučaju ispitivanja lekarske 

greške, nesavesnog lečenja, korupcije ili druge nezavisne provere pritužbi pacijenata protiv lekara 

ili drugog osoblja medicinske ustanove ili u drugim slučajevima na inicijativu pacijenata. Mediji 

treba u svakom slučaju da se uzdrže od intervjuisanja pojedinaca koji nisu u stanju da dovoljno 

razumeju date okolnosti ili koji su ozbiljno pogođeni tim okolnostima. 

3. Deca 

3.1. Lični podaci deteta (bilo kog lica mlađeg od 18 godina) mogu se prikupljati i distribuirati, po 

pravilu, samo uz pristanak njegovih roditelja ili zakonskih zastupnika. Izuzeci se mogu napraviti 

kada je dete javna ličnost (na primer, sportista) a informacije se tiču njegove javne aktivnosti, ili 

kada postoji interes javnosti koji preteže. 

Posebnu pažnju treba obratiti na zrelost deteta kada se citiraju njegove izjave. Dete možda nije 

dovoljno svesno uticaja svojih reči a mediji imaju etičku odgovornost da tom detetu ne nanesu 

štetu. 
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3.2. Kada su u pitanju deca u takvoj situaciji da su bespomoćna, na primer posle neke nesreće i/ili 

u bolnici, čak ni pristanak roditelja ili zakonskih staratelja ne mora da znači da je opravdano 

obratiti se tom detetu iz novinarskih razloga. Šteta koja može biti naneta interesima deteta 

širenjem takvih informacija i postojanje interesa javnosti treba uzeti u obzir u takvim situacijama. 

3.3. Posebnu pažnju treba obratiti u slučajevima kada roditelji ili zakonski zastupnici daju 

negativne, osetljive ili druge neprimerene izjave o deci o kojoj se staraju. U interesu privatnog 

života deteta, takve izjave ne treba objaviti. Međutim, ako je objavljivanje neophodno da bi se 

zadovoljio interes javnosti koji nad tim preteže, ime deteta ne treba navesti, kako bi se izbeglo 

njegovo doživotno povezivanje sa negativnim ili neugodnim izjavama. Ako je dete o kome se radi 

dovoljno zrelo i voljno da dâ odgovor na izjave o sebi, taj odgovor treba da se prikaže na primeren 

način. 

3.4. Prikupljanje i objavljivanje pojedinosti iz privatnog života deteta ne može se opravdati 

isključivo položajem koji njegovi roditelji ili zakonski zastupnici zauzimaju u društvu. U isto vreme, 

takve informacije mogu se prikupiti i objaviti ako je neophodno da se demonstrira nedolično 

ponašanje roditelja (ili zakonskih zastupnika) ili izvršenje prestupa ili drugih radnji koje nisu u 

skladu sa njihovim javnim statusom. Obim takvih informacija ne treba da prekorači ono što je 

striktno neophodno za otkrivanje relevantnih činjenica ili životnog stila. 
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II. Posebne odredbe 

Kod primene ovih posebnih odredbi, treba uzeti u obzir opšte odredbe koje se odnose na zaštitu 

privatnosti javnih ličnosti i običnih ljudi, naročito u pogledu interesa javnosti koji nad time preteže.  

4. Fotografisanje i snimanje kamerom  

4.1. Audio-vizuelni mediji moraju biti svesni činjenice da često imaju mnogo neposredniji i moćniji 

efekat od štampanih medija. Objavljivanje slika mora se generalno smatrati značajnijim zadiranjem 

u pravo na poštovanje privatnog života nego samo prenošenje imena te osobe.4 

4.2. Fotografisanje i snimanje kamerom osoba na privatnim lokacijama nije dozvoljeno bez 

njihovog pristanka. 

4.3. U javnim prostorima (na primer, na ulici, u javnom prevozu) privatna lica mogu biti 

fotografisana i snimana bez njihove dozvole ako su ta lica deo mase i ako se ne fokusira posebno 

na njih. U isto vreme, dozvoljeno je fotografisati i snimati kamerom pojedince koji namerno 

privlače pažnju svojim postupcima, izgledom ili na drugi način, kao i one koji učestvuju u javnim 

događajima (konferencije, protesti, itd.), i distribuirati takve foto i video materijale.  

Na potencijalno osetljivim mestima, na primer u kolima hitne pomoći, bolnicama, školama i 

zatvorima, takođe se zahteva pristanak direktora. Bez obzira na generalno odobrenje uprave 

ustanove, mediji ne treba da snimaju niti fotografišu ljude od kojih se opravdano ne može 

očekivati da slobodno daju pristanak, kao na primer, kada su pod stresom ili u urgentnom centru. 

4.4. Fotografije i snimci kamerom koji su osmišljeni tako da ilustruju neku temu ali predstavljaju 

situacije ili ljude koji nisu direktno povezani sa ljudima navedenim u članku ili programu moraju se 

tako označiti. Mora se napraviti jasna razlika između ovakvih i fotografija ili snimljenih sekvenci 

informativnog ili dokumentarnog karaktera koje se direktno odnose na činjenice o kojima se 

izveštava. 

4.5. Foto i video montaža može biti opravdana samo kada baca svetlo na neki događaj, ilustruje 

pretpostavku, nudi kritičko gledište ili sadrži neki satirični element. Međutim, to se mora veoma 

jasno naznačiti tako da čitaoci i gledaoci budu zaštićeni od bilo kog rizika od zabune.  

4.6. Dozvoljeno je fotografisati i snimati predstavnike javnih vlasti (npr. policajce, zaposlene u 

državnoj gardi, tužioce) dok obavljaju svoje dužnosti. 

5. Novinarske istrage  

5.1. Mediji treba da prikupljaju informacije o privatnom životu ljudi otvoreno i na korektan način.  

                                                           

4
 Eerikäinen i Ors protiv Finske, presuda Evropskog suda za ljudska prava od 10. februara 2009.g.  
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Tajno snimanje u prikrivenoj istrazi, bilo da je sprovode mediji ili se sprovodi uz pomoć drugih 

treba da se koristi samo kada nema ni jedne druge razumne i manje intruzivne alternative za 

prikupljanje dokaza o ozbiljnim prekršajima. 

5.2. Korišćenje dugih objektiva za fotografisanje sa velike udaljenosti predstavlja povredu prava na 

privatni život kada slike otkrivaju podatke o ličnosti koji inače ne bi bili vidljivi spoljnom svetu. 

Činjenica da postoji raspoloživa tehnologija za ’zumiranje’ ljudi, njihove odeće, domova i stvari 

koje nose sa sobom, kao što su fascikle sa dokumentima, tašne sa ličnim predmetima, telefoni i 

internet/audio/video uređaji, ne čini korišćenju tehnologije za zadiranje u privatni život 

legitimnim.  

Dugi objektivi se mogu koristiti samo na javnim mestima da se uverljivo demonstrira prisustvo 

javnih ličnosti, u okolnostima gde one mogu biti svesne toga da ih snimaju/fotografišu  i samo ako 

postoji interes javnosti za prikupljanje i distribuciju ovih slika koji preteže.  

5.3. Tajno snimanje (skrivenim kamerama ili mikrofonima, ili intruzivnom audio-video opremom) ili 

prikrivena istraga mogu se koristiti samo po temeljnoj proceni okolnosti slučaja, naročito njegove 

relevantnosti za javnost kao i postojanja manje intruzivnih metoda za prikupljanje neophodnih 

informacija. Odluku da se koriste tajni metodi novinarske istrage treba da se donesu na najvišem 

nivou izvršnog rukovodstva medija.  

5.4. Treba strogu poštovati tajnost telekomunikacija; mediji stoga treba da se uzdržavaju od 

ilegalnog presretanja telefonskih razgovora ili neovlašćenog pristupa tekstualnim porukama 

(hakovanja), bez obzira da li oni te radnje obavljaju sami po sopstvenoj inicijativi ili uz pomoć 

drugih. Ista stroga tajnost važi i za sadržaj ukradenih ili izgubljenih telefona i svih drugih vrsta 

elektronskih komunikacionih uređaja.  

Sadržaj privatne komunikacije političara koja je snimljena sa ekrana komunikacionih uređaja uz 

pomoć dugih objektiva ili razgovora slušanih iz daleka pomoću pojačanih mikrofona mediji mogu 

da koriste u sasvim izuzetnim slučajevima kada postoji interes javnosti koji preteže (kao što su 

slučajevi korupcije ili pronevere u koje su umešani visoko rangirani političari) i samo ako se te 

informacije koje će se prikupljati ne mogu pribaviti ni na koji drugi manje intruzivan način. Čak i 

pod ovim posebnim uslovima, odluka da se snime i/ili objave informacije prikupljene na takav 

nekorektan način treba da se donese na najvišem nivou izvršnog rukovodstva medija. 

5.5. Privatne prostorije se moraju poštovati u bilo kakvim okolnostima; naročito, mediji treba 

odmah na napuste privatni posed ako im je to naredio vlasnik nepokretnosti i da se uzdrže od 

provala u kuće.  

Takve informacije mogu izuzetno biti prikupljene i objavljene ako uverljivo demonstriraju prestup 

ili nedosledno ponašanje i samo u meri striktno neophodnoj da se takvi navodi dokažu. 
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5.6. Pribavljanje izjave „na prepad“5 će se koristiti samo ako je neka osoba odbila više puta i bez 

dobrog razloga da bude intervjuisana ili snimljena a radi se o važnoj informaciji. 

6. Novi mediji 

6.1. Mediji koji omogućavaju direktne komentare publike koji se objavljuju na internetu moraju da 

provere – na sopstveni inicijativu ili na zahtev nekog lica – da je objavljivanje ličnih podataka 

obuhvaćenih u tim komentarima opravdano interesom javnosti koji nad istim preteže. Ako 

komentar ne zadovolji ovaj test, mediji treba da izbrišu taj sadržaj što pre sa javno vidljivog 

vebsajta. U isto vreme mediji moraju da obezbede jednostavan i lako dostupan postupak za 

podnošenje žalbe. 

6.2. Jedan važan element prava na slobodu izražavanja je pravo na slobodno prikupljanje 

informacija. U ovom kontekstu, poštovanje privatnosti čitaoca na internetu je od ključne važnosti. 

Iako korišćenje novih medija kao što su vebsajtovi, blogovi, dodaci (apps) i e-čitači omogućava 

mnogo detaljniju analizu navika i iz njih proisteklih preferenci pojedinačnih čitalaca, takva analiza 

može ozbiljno da narušava ostvarivanje prava na prikupljanje informacija. Mediji treba da poštuju 

pravo čitalaca da ne otkriju svoj identitet, direktno ili indirektno. Mediji mogu tražiti registraciju sa 

(verifikovanim) podacima za kontakt od ljudi koji žele da postave javni komentar, ali moraju da 

omoguće korišćenje pseudonima u objavljivanjima na internetu. Mediji treba da traže pristanak 

informisanih čitalaca (kako pretplatnika sa pristupom verziji na novom mediju i generalno 

posetilaca koji ne plaćaju) pre nego što počnu da prate njihovo ponašanje, na primer pomoću 

trajnih „kolačića“ (cookies) ili „uzimanje otisaka“ uređaja (device fingerprinting). To obuhvata i 

kolačiće koje postavljaju reklamne mreže. Kako bi se zaštitila privatnost čitalaca, operativni registri 

(log files) koji sadrže informacije o ponašanju posetilaca, kao što su IP adrese i korisnička imena, 

treba da budu anonimizovani što pre. 

7. Izveštavanje o izborima6 

7.1. Zbog toga što su izbori ključni za demokratsko upravljanje, mediji imaju pravo i dužnost da 

biračima pruže opsežne i uravnotežene informacije o kandidatima (i budućim kandidatima), kao i o 

zvaničnicima zaduženim za izbore i drugim osobama koje su povezane za organizaciju i 

sprovođenje izbora, kao što su posmatrači, učesnici u političkim kampanjama ili lica koja dežuraju 

na biralištima.  

7.2. Kada se radi o uspostavljanju ravnoteže između argumenata u korist otkrivanja ličnih 

informacija i argumenata protiv toga, mora se s dužnom pažnjom voditi računa o pravu birača da 

                                                           

5 Pribavljanje izjave ‘na prepad’ je kada se novinar postavi pred neku osobu i snimi, ili pokuša da snimi intervju sa tom 

osobom radi emitovanja, ili najavi da se telefonski razgovor snima radi emitovanja, kada ta osoba ne očekuje da bude 
intervjuisana radi emitovanja jer ne postoji nikakav dogovor da se tako nešto učini (videti uređivačke smernice BBC-ja 
7.4.30). 
6
 Videti takođe Preporuke o izveštavanju medija o izborima i zaštita privatnosti,  (Recommendations on Media 

Coverage of Elections and Protection) od 4 jula 2012. Izvor: 
coe.kiev.ua/projects/media/Publication/RecElectENGFinal.pdf. 



9 
 

budu potpuno informisani o ponašanju kandidata, kao i o svim eventualnim povredama izbornog 

zakonodavstva od strane bilo koga. 

7.3. Tokom izbornih kampanja, rigorozno ispitivanje sledećih informacija o kandidatima je 

opravdano interesom javnosti koji preteže: 

- nezakonito ponašanje, naročito prestupi povezani sa upravljanjem javnim dobrima kao 

što je korupcija, pronevera  

- izborna prevara, nameštanje izbora i sve druge prestupe tokom izbornog procesa, 

- profesionalna nekompetentnost ili nemar,  

- nesklad između političkog diskursa i ponašanja u privatnom životu. 

Što se tiče izbornih zvaničnika ili drugih lica povezanih sa izbornim procesom, strogo ispitivanje 

sledećih prekršaja je opravdano zbog interesa javnosti koji preteže: 

- povreda izbornog zakonodavstva, 

- politička pristrasnost koja je u suprotnosti sa dužnošću osobe da ostane nepristrasna (npr. 

članovi izborne komisije, policajci) ili profesionalnom etikom (novinari), 

- svako drugo ponašanje koje bi moglo neprimereno da utiče na rezultate izbora ili da 

ometa slobodno glasanja na osnovu dobre informisanosti. 

7.4. Iako se u normalnim okolnostima smatraju veoma osetljivim, podaci o zdravlju ili lečenju 

mogu se izuzetno otkriti ako demonstriraju da je kandidat fizički ili mentalno nesposoban da 

obavlja funkciju. 

8. Izveštavanje o krivičnim delima i sudskim postupcima 

8.1. Javnost ima pravo da bude informisana o počinjenim krivičnim delima, kao i o istrazi, 

krivičnom gonjenju i suđenju u krivičnim predmetima. Bez obzira na to, mediji treba da izveštavaju 

nepristrasno i neutralno, bez prejudiciranja, kao i da se uzdrže od objavljivanja optužbi koje su bez 

osnova i neproverene.  

Shodno tome, mediji moraju da izbegnu da javno prikažu neku osobu kao krivu pre nego što je 

osuđena od strane suda. Naročito, u izveštajima treba da se konkretno navede da li se optuženi 

izjasnio da je kriv ili nije kriv. Priznanje krivice nikad ne treba da se prikaže kao dokazana krivica. 

8.2. Najbolja novinarska praksa je da se ne navodi puno ime i prezime osumnjičenog ili optuženog, 

a da se umesto toga koristi pseudonim ili inicijali, osim u slučaju kada je ta osoba očigledno učinila 

javnom svoju umešanost u konkretan slučaj, na primer time što je porekla sve optužbe. 

Ime odnosno slika osumnjičenog ili optuženog (ili bilo koja pojedinost koja bi omogućila 

utvrđivanje identiteta bilo kome ko ne pripada njegovom krugu bliskih rođaka ili intimnih 
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prijatelja) mogu biti objavljeni samo ako postoji interes javnosti za otkrivanje identiteta koji 

preteže. To bi mogao biti slučaj kada osumnjičeno ili optuženo lice:  

- obavlja političku funkciju ili je visoko rangirani javni zvaničnik, a formalno je optužen za 

vršenje krivičnih dela koja su nespojiva sa njegovom funkcijom; ili 

- jeste već poznato u konkretnoj oblasti, a krivična dela za koja je optužen su povezana sa 

njegovom reputacijom u toj oblasti. 

Objavljivanje je takođe dozvoljeno u slučajevima u kojima je:  

- počinjeno krivično delo veoma teško i prouzrokovalo je strah ili uznemirenost kod rađana, 

ili 

- objavljivanje neophodno kako bi se izbegla zabuna koja bi naškodila trećem licu, kao što je 

zamena sa drugim licem koje radi u istoj oblasti i/ili obavlja slične zadatke. 

8.3. Lični podaci pojedinaca koji su počinili lakša krivična dela ili prekršaje se, generalno, ne 

objavljuju, osim u slučaju da postoji interes javnosti koji preteže, naročito u slučajevima dela 

korupcije. 

Objavljivanje ličnih podataka osumnjičenih, optuženih ili osuđenih maloletnika može biti 

opravdano samo u izuzetnim okolnostima i zbog izuzete važnosti informacije za javnu debatu.  

Mediji takođe treba da izbegavaju objavljivanje imena rođaka i prijatelja osumnjičenih, optuženih i 

osuđenih maloletnika, osim ako je takav opis neophodan za kompletno i verodostojno izveštavanje 

o počinjenim krivičnim delima ili sudskim postupcima. 

8.4. Osim javnih ličnosti, lični podaci žrtava krivičnih dela (oštećenih) se ne smeju objaviti bez 

pristanka žrtve/oštećenog, a ako je žrtva ubijena, bez pristanka njenih/njegovih rođaka.  

8.5. Mediji ne treba da objave lične podatke svedoka krivičnog dela. 

8.6. Ako su mediji izveštavali sa suđenja nekom licu, takođe treba da izveste i o potonjoj 

oslobađajućoj presudi. Isto važi za obustavljanje istrage. Forma objave obustavljanja istrage ili 

oslobađajuće presude mora biti proporcionalna ranijem izveštavanju o osumnjičenom ili 

optuženom licu. 

8.7. Kako ne bi ometali resocijalizaciju, mediji ne treba da podsećaju na stara krivična dela 

počinjena od strane osobe koja je odslužila svoju kazni. Ova preporuka ne važi za ako takva osoba 

počini nova relevantna krivična dela ili ima aspiracija prema visokom položaju u društvu.  

9. Bezbednost novinarskih dosijea sa podacima  

9.1. Novinari mogu čuvati dosijee/datoteke sa ličnim podacima radi upućivanja i u svrhe budućih 

istraga. Treba da definišu i preduzmu razumne organizacione i tehničke mere bezbednosti 

neophodne da spreče zloupotrebu ili presretanje podataka, ili drugu vrstu neovlašćenog pristupa. 



Смjeрницe зa пoлициjу у oпхoђeњу с мeдиjимa 

 
OСЦE MИСИJA У БOСНИ И ХEРЦEГOВИНИ 

 
СMJEРНИЦE ЗA ПOЛИЦИJУ У OПХOЂEЊУ С MEДИJИMA 

 
И пoлициja и мeдиjи имajу лeгитимнe, прoфeсиoнaлнe циљeвe и зaдaткe кoje oбje стрaнe 
мoрajу пoштивaти и циjeнити дa би сe пoстиглa успjeшнa и узajaмнo кoриснa рaднa 
сaрaдњa.  
 
И Пoлициja и мeдиjи сe мoрajу пoнaшaти у склaду сa зaкoнoм.  
 
1. Пoлициja би трeбaлa пoзнaвaти прaвa нoвинaрa, укључуjући и:  
 
• прaвo нa слoбoду изрaжaвaњa  
• прaвo нa слoбoду крeтaњa, кao и слoбoду дa бeз oмeтaњa путуje крoз зeмљу. Нoвинaри 
нe мoгу и нe смиjу бити ухaпшeни бeз oдрeђeнoг лeгитимнoг рaзлoгa  
• прaвo дa штaмпa, дистрибуирa и прoдaje публикaциje тe дa eмитуje прoгрaм бeз кaзнe 
или миjeшaњa oд стрaнe пoлициje и влaсти.  
 
2. Пoлициja нe мoжe трaжити oд нoвинaрa дa сe кoд њих рeгиструje тoкoм oбaвљaњa свoг 
пoслa oсим aкo ниje пoтрeбнa пoсeбнa дoзвoлa (нпр. мjeстo злoчинa). Нoвинaри или 
грaђaни нe смиjу прилaзити мjeстимa кoja су лeгитимнo и jaснo oгрaђeнa или oбиљeжeнa.  
 
3. Пoлициja сe нe мoжe миjeшaти или кaзнити нoвинaрa тoкoм oбaвљaњa њихoвих 
прoфeсиoнaлних зaдaтaкa. “Нoвинaри имajу прaвo дa фoтoгрaфишу, снимajу, прaвe 
биљeшкe, пoсмaтрajу, рaдe интeрвjуe и/или прaвe извjeштaje a дa при тoм нe мoрajу 
трaжити дoзвoлу oд влaсти или пoлициje.”  
 
4. Пoлициja нe мoжe нoвинaримa oдузимaти oпрeму или мaтeриjaлe oсим aкo ниje риjeч o 
судскoj нaрeдби или нaлoгу. Maтeриjaли кojи сe кoнфискуjу пoд Кривичним зaкoнoм или 
кojи мoгу пoслужити у судскoм пoцeсу сe мoгу приврeмeнo oдузeти и прeдaти суду нa 
чувaњe.  
 
5. Пoлициja мoжe oд нoвинaрa зaхтjeвaти дa oткриje сaмo свojу нoвинaрску кaртицу кaдa 
трaжи приступ мjeстимa или дoгaђajимa кojи су oтвoрeни зa нoвинaрe, aли зaтвoрeни зa 



jaвнoст. Прoфeсиoнaлнa кaртицa кoja сaдржи имe, фoтoгрaфиjу, кao и нaзив, aдрeсу, лoгo 
и службeни пeчaт мeдиja je дoвoљнa дa сe утврди прoфeсиoнaлни идeнтитeт.  
 
6. Идeнтитeт пoлицajцa сe трeбa дaти нa увид билo кoмe кo тo зaтрaжи. Сви лoкaлни 
пoлицajци и oсoбe приврeмeнo oвлaштeнe дa oбaвљajу пoсao пoлицajцa, мoрajу нoсити 
идeнтификaциjску кaртицу издaту oд стрaнe њихoвe стaницe.  
 
7. Пoлициja нe мoжe присилити нoвинaрa дa oткриje пoвjeрљивe извoрe инфoрмaциja.  
 
8. Пoлициja трeбa пoсeбнo пaзити дa истрaжи свe чињeницe, билo ствaрнe или 
пoтeнциjaлнe, o нaсиљу, зaстрaшивaњу или нaпaствoвaњу oсoбљa зaпoслeнoг у мeдиjу 
или укoликo je риjeч o уништaвaњу oпрeмe у мeдиjу. 

 



Прeпoрукe зa мeдиjскe извjeштaчe сa судoвa у 
извjeштaвaњу o истрaгaмa и судским прoцeсимa 

Виjeћe зa штaмпу у Бoсни и Хeрцeгoвини 
Удружeњe/Удругa "БХ Нoвинaри", Друштвo нoвинaрa БиХ, 

Удругa хрвaтских нoвинaрa у БиХ, Удружeњe нoвинaрa Рeпубликe Српскe 

 
ПРEПOРУКE ЗA MEДИJСКE ИЗВJEШTAЧE СA СУДOВA 

у извjeштaвaњу o истрaгaмa и судским прoцeсимa 
 

Oвe Прeпoрукe су усвojeнe нa сjeдници oдржaнoj дeцeмбрa 2006. гoдинe, у сaрaдњи сa 
Aсoциjaциjoм извjeштaчa сa судoвa у БиХ 

 
Jaвнoст имa прaвo дoбити прaвoвaљaну инфoрмaциjу o aктивнoстимa судoвa.  

Извjeштaвaњe o кривичним пoступцимa чини примjeну Кривичнoг зaкoнa и функциjу судoвa 
видљивим, тe oсигурaвa jaвнoсти увид у рaд прaвoсуднoг систeмa. 

 
У циљу штo прoфeсиoнaлниjeг извjeштaвaњa o истрaгaмa и судским прoцeсимa, oвим сe  

прeпoрукaмa извjeштaчи сa судoвa пoдсjeћajу 

ДA.. 

1. ..пaжљивo и с oсjeтљивoшћу извjeштaвajу o истрaгaмa и судским прeдмeтимa o кривичним 
дjeлимa, кривичнoм гoњeњу и судским прeсудaмa 

2. ..прoфeсиoнaлнo, oбjeктивнo, блaгoврeмeнo, тaчнo и нeпристрaснo извjeштaвajу o кривичним 
пoступцимa и рaду судoвa, пoштуjући eтичкe стaндaрдe прoписaнe Кoдeксoм зa штaмпу БиХ, тe 
пoзнaвajући прaвилa и лeгислaтиву судoвa у БиХ, прeд кojимa сe пoступци oдвиjajу 

3. ..имajу нa уму прaвну oдрeдницу дa je свaкa oсoбa нeвинa свe дoк суд нe дoкaжe кривицу и 
дoнeсe прaвoснaжну oдлуку, чaк и aкo je сaмa oсoбa признaлa учињeнo дjeлo и/ли у случajeвимa 
кaдa jaвнoст смaтрa дa je oптужeни или oсумњичeни крив и приje дoнoшeњa прaвoснaжнe прeсудe 

4. ..нeћe никoгa трeтирaти кao рaтнoг злoчинцa приje нeгo je дoнeсeнa судскa прeсудa кoja тo 
пoтврђуje, трeтирajући тaквe oсoбe кao oсумњичeнe и/или oптужeнe зa рaтнe злoчинe 

5. ..су извjeштajи с прejудицирaним прикaзимa и нaвoдимa бeз oснoвa, нaрушaвaњe устaвнo 
зaгaрaнтирaних људских прaвa, кoja сe oднoсe и нa oптужeнe и/ли oсумњичeнe зa кривичнa дjeлa 

6. ..сe свojим извjeштajимa и oбjaвљeним инфoрмaциjaмa нe смиjу миjeшaти, нити угрoзити 
прoвeдбу прaвдe у тeкућим прoцeсимa, кao ни утицaти нa исхoд суђeњa и дoнoшeњe кoнaчнe 
прeсудe 

7. .. су oбaвeзни штaмпaти инфoрмaциjу o oдбaцивaњу oптужбe и/ли прeкиду суђeњa, aкo су приje 
тoгa у свojим oбjaвљeним извjeштajимa вeћ имeнoвaли oсумњичeну и/ли oптужeну oсoбу зa 
кривичнa дjeлa или je идeнтификoвaли нa билo кojи други нaчин нa кojи би мoглa бити прeпoзнaтa 
oд jaвнoсти, 



8. ..нeћe oбjaвљивaти имeнa жртaвa сeксуaлнoг и других нaсиљa, тe сaмoубистaвa, нити ћe 
oбjaвљивaти мaтeриjaлe кojи мoгу дoприниjeти идeнтификaциjи жртaвa, oсим у случajeвимa кaдa 
тo жртвa нaсиљa и/ли oбитeљ жртвe сaмoубиствa дoзвoли, и aкo пoзивaњe нa њих ниje нeoпхoднo 
зa истрaгу 

9. ..ћe oпћeнитo избjeгaвaти имeнoвaњe рoдбинe или приjaтeљa oсoбa oсумњичeних или 
oптужeних зa кривичнa дjeлa, oсим aкo пoзивaњe нa њих ниje нeoпхoднo зa пoтпунo, прaвичнo и 
тaчнo извjeштaвaњe o кривичнoм дjeлу или судскoм прoцeсу 

10. ..пoкaжу пoсeбaн oпрeз и oсjeтљивoст кoд извjeштaвaњa o истрaгaмa и кривичнoм пoступку 
прoтив мaлoљeтних oсoбa, имajући у виду будућнoст тих oсoбa, кao и пoсeбну пaжњу и 
oсjeтљивoст кoд мaлoљeтних жртaвa кривичних дjeлa 

11. ..извjeштajи сa суђeњa буду прoфeсиoнaлни, oслoбoђeни jaких изљeвa eмoциja, кojимa сe мoжe 
пoсрeднo утицaти нa jaвнoст 

12. ..у свojим извjeштajимa нe пoтичу нa нaциoнaлну, вjeрску, eтничку и рaсну нeтрпeљивoст и 
мржњу, нити дискриминaциjу билo кoje врстe нa oснoву спoлa, рoдa, спoлнoг и рoднoг идeнтитeтa и 
сeксуaлнe oриjeнтaциje, тe физичкe или мeнтaлнe бoлeсти или oнeспoсoбљeнoсти 

13. ..прoфeсиoнaлнo извjeштaвaњe искључуje сeлeктивни приступ инфoрмaциja, кojи би мoгao 
утицaти нa пoгрeшнo тумaчeњe истинe или тoк судскoг прoцeсa 

14. ..пaжљивo извjeштaвajу o «прoцeсу у тoку», кaкo нe би свojим извjeштajимa oмeтaли прoцeдуру 
у вриjeмe жaлбeнoг рoкa. «Прoцeс у тoку» je вриjeмe трajaњa судскoг прoцeсa кojи сe нe зaкључуje 
приje жaлбeних сaслушaњa, тj. дo истeкa жaлбeнoг рoкa 

15. ..штo бoљe усвoje и кoристe прaвну тeрминoлoгиjу, у циљу рaзумиjeвaњa судскoг пoступкa и 
тaчнoг извjeштaвaњa o тoмe пoступку 
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