
И полиција и медији имају легитимне службене задатке и функције, које обе стране треба да поштују, 
разумеју и цене да би оствариле успешне и обострано корисне радне односе. 

1. Новинари би у контакту са полицијом требали да носе службену легитимацију приликом вршења 
својих службених дужности. Обично је довољна новинарска легитимација, која садржи име и 
фотографију новинара,  име, адресу, знак и печат медијске куће.

2. Новинари треба да прате процедуре које је успоставила полиција уколико и када приступају 
местима којима је легитимно забрањен приступ.

3. Од новинара се може захтевати да од полиције или других органа власти траже одобрење за 
приступ посебним местима (н.пр.: местима злочина или обезбеђеним местима), где могу бити 
подвргнути специфичним ограничењима понашања која се односе на ова места (н.пр.: забрани 
фотографисања). У највећој могућој мери, услови приступа треба да буду унапред утврђени.

4. Новинари треба да се при обављању свог посла придржавају Правила понашања који су на снази 
на Косову. 

5. Новинари треба да пазе да истинито извештавају и избегавају намерно или свесно објављивање 
нетачног, обмањујућег или искривљеног материјала. Новинари треба такође да избегавају  намерно 
или свесно објављивање материјала који може да угрози легитимне активности полиције и/или 
истраге.

6. Новинари имају обавезу да штите поверљиве изворе информација ако их полиција подвргне 
испитивању. Новинари, као и остали грађани Косова имају право да ангажују адвоката уколико 
дође до тога да буду испитивани од стране полиције.

7. Новинари имају нарочите одговорности у откривању идентитета жртава злочина. Идентитет деце 
млађе од 18 година, било жртава или наводних починилаца злочина, треба да буде заштићен све 
док полиција не објави имена. Жртве злочина из мржње, а нарочито жртве силовања, не треба 
идентификовати без дозволе саме жртве. Идентитет преминулих жртава злочина треба објављивати 
једино пошто се непосредна породица обавести и пошто се обави званична идентификација.

8. Новинари који добију наређење да предају материјал добијен приликом обављања легитимних 
новинарских делатности могу од полиције да траже писмено овлашћење. Са одговарајућим 
овлашћењем, полиција може привремено да конфискује материјал, који може да послужи као 
доказ у кривичном поступку. Tај се материјал мора предати на чување суду, или чувати на неки 
други начин који суд утврди. У сваком случају, такав материјал не треба да се користи за сврхе 
извештавања док се не прибави званично мишљење.
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И полиција и медији имају легитимне службене задатке и функције које обе стране треба да поштују, 
разумеју и цене да би оствариле успешне и обострано корисне радне односе. 

1. Полиција треба да ради са новинарима познавајући њихова права, укључујући: право на слободу 
изражавања и право на слободу кретања, укључујући право на неометано путовање у време 
када се спроводе професионалне дужности. Новинари исто тако не могу бити хапшени или 
притварани без правног основа.

2. Полиција не може захтевати од новинара да  се полицији пријаве при обављању свог посла, осим 
у случају када је потребан специјалан приступ (н.пр.: приступ месту злочина). Новинари не треба 
да приступају местима којима је легитимно забрањен приступ, а која су јасно обележена или 
ограђена.  

3. Полиција не може ометати или кажњавати новинаре због вршења њихових легитимних 
професионалних активности уколико се ове активности спроводе  у складу са  постојећим 
законима на Косову.

4. Полиција не може конфисковати професионалну опрему или новинарски материјал, осим ако је 
за то овлашћена судском наредбом или налогом. Материјал који треба да се конфискује према 
Кривичном закону или који може да послужи као доказ у кривичном поступку, може привремено 
да буде конфискован и предат суду на чување.

5. Полиција има право да од новинара тражи само новинарску легитимацију када ови захтевају 
приступ местима или догађајима, који су отворени за новинаре, али затворени за јавност. 
Службена легитимација, која садржи име и фотографију новинара, и име, адресу, знак и званични 
печат медијске куће, довољни су за установљење професионалних акредитација.                  

6. Полицијску легитимацију треба дати на увид свим грађанима Косова који то траже. Сви полицајци 
из Косовске Полицијске Службе и лица привремено овлашћена да врше полицијска овлашћења 
треба да носе легитимацију, коју издаје њихов орган полиције.

7. Полиција не може да приморава новинаре да откривају своје поверљиве изворе информација.

8. Полиција нарочито треба да предузме мере да истражи сва стварна дела или претње насиљем, 
застрашивањем или малтретирањем медијских радника, или она која укључују уништавање 
имовине медија.
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