
СЛУЧАЈЕВИ 2005. 
ПРЕГЛЕД  

 

Б
ро
ј  

Д
ат
ум

  Подносилац 
жалбе 

Публикација Назив текста Датум 
објаве 
текста  

Кратак преглед 
жалбе 

Исход    

1. 
 

127/05 

26.12.
2005. 

Удружење 
бивших радника 
републичке 

управе царина 
РС  

Дневни аваз  “Испитат ћемо како 
су ти бандити уопће 
примљени у управу 
царина Р.С.” и “Ко 

су бандити 
Чаушевићу?”   

16.12.2005. 
20.12.2005. 

Жалба на кршење 
чланова 2, 5, 7 и 10 
Кодекса за штампу 

Жалба није 
прихваћена – 
публикација 

објавила деманти у 
складу са Кодексом 

за штампу   
25. 

 
126/05 

12.12.
2005. 

Федерални завод 
за запошљавање  

САН “Хаџипашић и 
Вигњевић хоће да 
сакрију криминал у 

Заводу за 
запошљавање” и 

“Шта је изгорјело у 
Заводу за 

запошљавање 
ФБиХ” 

10.11.2005. 
и 

21.11.2005. 

Жалба на 
немогућност 
демантирања 

навода из текстова 

Жалба враћена на 
додатну провјеру – 
могуће разматрање 

на сљедећој 
сједници Вијећа-
Савјета за штампу  

24. 
 

125/05 

12.12.
2005. 

Гендер центар 
Владе РС  

Независне 
новине  

“Влада добила 
стручњакињу” 

11.12.2005. Жалба на 
негативан 

коментар израза 
“стручњакиња” и 
немогућност 
демантирања   

Жалба прихваћена– 
прекршени чланови 

7. и 4. Кодекса за 
штампу (Могућност 

одговора и 
Дискриминација)   

23. 
 

124/05 

28.11.
2005. 

Међународни 
институт за 

блискоисточне и 

Агенција “Срна” 
и РТВ “Хит” 

Брчко  

- - Жалба на 
агенцијску вијест 
објављену на РТВ 

Жалба није 
разматрана – 
објављена 



балканске 
студије 

ИФИМЕС  

“Хит” Брчко  информација у 
електронском 

медију- надлежност 
РАК-а  

22. 
 

123/05 

23.11. 
2005. 

Звонимир Јукић  Вечерњи лист, 
издање за БиХ  

-  - Жалба поводом 
неовлаштеног 

кориштења туђих 
текстова  

Случај пролонгиран 
за наредну сједницу 

– потребно 
припремити 

додатне материјале  
21. 

 
122/05 

22.11.
2005. 

Маринко 
Секулић, 
уредник 

“Сребреничких 
новина”  

- Фотографија из 
рубрике “Хумор, 
сатира и горка 

истина”  

октобар 
2005. 

Молба за 
мишљењем 
поводом 

протестног писма 
УНДП-а на 

фотографију и 
попратни текст 
објављен у СН  

Жалба прихваћена – 
Савјет се слаже да 
нема елемената 

расизма у 
објављеном 
материјалу   

20. 
 

121/05 

31.10.
2005. 

Мурис Чичић, 
декан 

Економског 
факултета, 
Сарајево  

Слободна Босна “Босанска верзија 
тржишта капитала” 

06.10.2005. Жалба на текст и 
коментар 
демантија 

подносиоца жалбе 
објављеног у 
наредном броју 

СВ 

Подносилац 
одустао од жалбе   

19. 
 

120/05 

24.10.
2005. 

Кабинет 
градоначелнице 
града Сарајева  

Јутарње новине  “Позив стигао 
послије откривања 
споменика Мирзи и 

Давору” 

24.10.2004. Жалба поводом 
објаве текста без 
консултовања 
друге стране   

Подносилац 
одустао од жалбе – 

намјера била 
указивање на 
пропуст  

18. 
 

119/05 

14.10.
2005. 

Биро за односе 
са јавношћу 
Владе РС  

Дневни аваз  “Смијенити 
Букејловића”  

06.10.2005. Жалба на 
немогућност 
демантовања 

Жалба прихваћена – 
прекршен члан 7. 
Кодекса за штампу 



навода из текста  (Могућност 
одговора)  

17. 
 

118/05 

04.09.
2005. 

Биро за односе 
са јавношћу 

Бладе Републике 
Српске  

Дневни аваз “Није прихватљиво 
да бх. имовина 

припадне 
Хрватској” 

20.09.2005. Жлаба на 
немогућност 
демантовања 

навода из текста  

Жалба прихваћена – 
прекршен члан 7. 
Кодекса за штампу 

(Могућност 
одговора) 

16. 
 

117/05 

07.09.
2005. 

Биро за односе 
са јавношћу 

Бладе Републике 
Српске  

Дневни аваз “Влада РС обећаних 
180 хиљада марака 
уплатила својој 
полицији” 

30.08.2005. Жалба на 
немогућност 
демантовања 

навода из текста  

Жалба прихваћена – 
прекршен члан 7. 
Кодекса за штампу 

(Могућност 
одговора  

15. 
 

116/05 

15.08.
2005. 

Група грађана – 
“Херцеговци” 

Штампани 
медији у БиХ  

Чланци у којима се 
не помињу 
Херцеговци  

-  Жалба због 
изостављања 
Херцеговине и 
Херцеговаца у 

бројним 
текстовима  

Указано на појаву – 
без намјере 

покретања жалбе  

14. 
 

115/05 

10.08.
2005. 

Сафет Пашић, 
омбудсман за 
људска права 

Еуро Блиц “Јели и пили до 
миле воље” 

05.08.2005. Приговор на начин 
извјештавања 
новинара 

Указано на 
непоштивање 
Кодекса – без 

намјере покретања 
жалбе  

13. 
 

114/05 

03.08.
2005. 

Суад Мухибић Дневни аваз “Породица негира 
самоубиство” 

30.07.2005. Жалба на 
погрешну 

интерпретацију у 
наслову текста  

Жалба прихваћана – 
прекршен члан 9. 
Кодекса за штампу 

(Приватност)  
12. 

 
113/05 

28.07.
2005. 

Зоран Полић Независне 
новине 

“Пријетио је да ће 
убити мене, супругу 

и дјецу”  

23.07.2005. Жалба на објаву 
текста без 
претходне 
провјере и 

контактирања 

Жалба прихваћена – 
прекршен члан 7. 
Кодекса за штампу 

(Могућност 
одговора)  



друге стране  
11. 

 
112/05 

25.07.
2005. 

Митар и 
Босиљка 

Миљановић 

Слободна Босна “Бечковић-Тубић-
Миљановић” 

21.07.2005. Жалба на тачност 
навода из 

поменутог текста  

Жалба прихваћена – 
прекршено више 

одредби Кодекса за 
штампу  

10. 
 

111/05 

21.07.
2005. 

ХНК 
Министарство 
унутрашњих 
послова 

 

Дневни аваз “Ауто школе би 
могле бојкотирати 
комисије за возачке 

испите” 

10.07.2005. Жалба на објаву 
непотпуног 
реаговања у 

“Дневном авазу”  

Жалба није 
прихваћена – 

ојављени деманти 
довољно 
појашњење 

9. 
 

110/05 

07.06.
2005. 

Клиничка 
болница Мостар   

Дневни лист  -  - Жалба на 
непрофесионалне 
поступке новинара 
ДЛ приликом 
прикупљања 
информација  

Случај ријешен 
медијацијом – 

упућено извињење 
директору 

Клиничког центра  

8. 
 

109/05 

 МЗ Вражале Наша ријеч  “Зеничка јаја 
квалитетом и 
амбалажом 

препознатљива на 
бх тржишту”  

15.03.2005. Жалба на 
немогућност 
демантовања 

тврдњи из текста 

Случај ријешен 
медијацијом – 

објављен деманти  

7. 
 

108/05 

 ПМФ- Мерзук 
Цацан  

САН “Професор Реџић је 
могао бити декан!” 

05.04.2005. Жалба на 
немогућност 
демантовања 

тврдњи из текста  

Случај враћен на 
додатни покушај 
медијације – 

подносилац одустао 
6. 
 

107/05 

10.03.
2005. 

Удружење 
судија/судаца 

ФБиХ – 
Александра 
Мартиновић 

Слободна Босна “Је ли планирање 
убиства Абдића 
тероризам или 

злочин” и “Фатална 
жена Нермина 
Мутевелић” 

24.02.2005. Жалба на тачност 
написа и 

увредљиве алузије 
из текста   

Случај враћен на 
додатни покушај 
медијације – 

подносилац одустао  

5. 07.03. Амир Пилав, Љиљан “Слободан Ковач и 28.01.2005. Жалба на Публикација 



 
106/05 

2005. службеник 
Министарства 
правде БиХ  

Министарство 
правде имају 

посљедњу шансу да 
врате Алжирску 

групу у БиХ” и “15 
исљедничких 
питања за 
заточенике 
Гуантанама” 

немогућност 
демантовања 

ставова из текста  

престала излазити 
због финансијских 

проблема  

4. 
 

105/05 

23.02.
2005. 

Изудин 
Капетановић, 

ректор 
Универзитета у 

Тузли  

Ослобођење Низ  текстова 
објављених у 

посљедњем периоду

фебруар 
2005. 

Жалба на “јавну 
кампању” против 
УТ и немогућност 
демантовања свих 

текстова  

Враћен на додатни 
покушај медијације 

– подносилац 
одустао   

3. 
 

104/05 

21.02.
2005. 

Петер Охолм, 
представник 
Шведског 
хелсиншког 

комитета у БиХ  

ЦКМ “Како тући жене” фебруар 
2005. 

Жалба на 
дискриминирајући 

однос медија 
према женама  

Случај ријешен 
медијацијом    

2. 
 

103/05 

31.01.
2005. 

Огњен 
Делибеговић, 
координатор 
Кампање 

“Помозите данас 
нама, сутра 
можда себи” 

-  - - Жалба на јавне 
иступе г. Зијада 
Арапчића у 
медијима и 
покушај 

дискредитације 
четири удружења 
која су покренула 

кампању  

Ван надлежности 
Савјета – 

подносилац упућен 
на жалбену 

процедуру Савјета 
за штампу   

1. 
 

102/05 

10.01.
2005. 

Сеад Бећиревић ЈП “Радио 
Брчко”  

- - Питање 
надлежности 
уређивачког 

одбора у јавним 

Случај ван 
надлежности 
Савјета – 

надлежност РАК-а  



медијима  
 


