
за сарадњу 
Смјернице 

медија 
с полицијом 



Полиција и медији у обављању својих професионалних задатака и у 

интересу јавности остварују сарадњу и стварају одговорне, 

професионалне и партнерске односе и праксе засноване на разумијевању, 

повјерењу и проактивном приступу. Транспарентност рада, једнако 

поступање према свим медијима и новинарима у приступу 

информацијама и заштита права новинара су основ ове сарадње. 

Смјернице представљају најважније стандарде који произлазе из 

међународних докумената и домаћег законског оквира и нису 

обавезујућег карактера.

Полиција и медији имају обавезу да поштују 

позитивне законске прописе. 
 

1. Новинари су дужни да се идентификују на легитиман захтјев 

полицијског службеника, односно да открију свој идентитет у 

службеном контакту с полицијом.

2. Новинари треба да носе новинарску исказницу током обављања 

професионалних задатака. Новинарска исказница која садржи име, 

фотографију, као и основне податке о медију или удружењу 

новинара, довољна је да се утврди професионални идентитет.  

 

3. Новинари су дужни да поштују полицијска упутства, упозорења и 

наредбе када прилазе мјестима с ограниченим приступом. 

 

4. Од  новинара може да се захтијева од полиције и других надлежних 

органа траже допуштење за приступ посебним мјестима (нпр. 

мјесто злочина), и могу да буду подвргнути посебним 

ограничењима (нпр. без фотографисања). Новинари су приликом 

извјештавања с мјеста догађаја дужни да воде рачуна о интересу 

јавности да буде информисана, али и поштовању људског 

достојанства и основних права других.

 

5. Новинари су дужни да се придржавају Кодекса за штампу и онлајн 

медије и Кодекса о аудиовизуелним услугама и медијским услугама 

радија при обављању својих професионалних задатака, као и 

приликом извјештавања о поступању полиције.

6. Новинари треба да се суздрже од намјерног и свјесног објављивања 

материјала за које могу да претпоставе да ће угрозити полицијски 

рад и истрагу. 



7. Новинари имају обавезу да штите извор информација током 

испитивања и провјера од стране полиције.  Новинари, као и 

грађани, имају право да ангажују адвоката током полицијског 

испитивања. 

8. Новинари су дужни да поштују право на приватност приликом 

извјештавања о идентитету жртве кривичног дјела или несретног 

догађаја. Новинари не смију да откривају идентитет дјетета или 

малољетника уколико се ради о кривичном дјелу на штету дјеце и 

малољетника или о кривичним дјелима у којима су дјеца и 

малољетници починиоци. Новинари су обавезни да поштују право 

на приватност и најбољи интерес дјетета у свим ситуацијама. 

Идентитет жртава злочина почињеног из мржње, жртава 

силовања и осталих облика сексуалног насиља не смије се открити 

без допуштења жртве или док полиција званично не саопшти 

идентитет. Идентитет преминулих жртава се смије открити тек 

када се добије допуштење од уже породице, или након службеног 

саопштења полиције.  

9. Полиција не може новинарима да одузима опрему или материјале 

које су прикупили новинарским радом, осим ако је у питању 

извршење судске наредбе. Материјали и опрема који се одузимају у 

складу с важећим законима и који могу да послуже у као доказ 

судском поступку могу да буду привремено одузети и предати суду 

на чување. За привремено одузете предмете издаје се потврда. 

10. Новинари имају право да све случајеве насиља, пријетњи, 

застрашивања или узнемиравања у вези с обављањем својих 

професионалних задатака, као и притужбе на поступање 

полицијских службеника, пријаве полицији и надлежном 

тужилаштву.


