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Писмо Савјета за штампу у БиХ 
Објављујемо писмо које нам је послао Савјет за штампу у Босни и Херцеговини, а 
поводом вријеђања и пријетњи у коментарима на Фронталу. 

 

Срдачно Вас поздрављамо из Савјета за штампу у БиХ, саморегулативног тијела за 
штампане и он-лине медије. 

Обраћамо Вам се поводом приговора г. Дражена Милосављевића, на коментаре испод 
текста „Национална стратегија српског народа у БиХ“, објављеног 15.01.2012. године 
на порталу Фронтал.рс. 

Савјету за штампу у БиХ, обратио се г. Милосављевић са захтјевом за помоћ због 
коменатара испод његовог ауторског текста. Жалбеник наводи како му се у 
коментарима не само „пријети нарушавањем физичког интегритета (личне 
безбједности)“, већ и нарушава углед „јавним прозивкама и омаловажавањем“. 
Коментари са наведеним садржајима, потписани су са профилима Симо П. Ороз, анти-
кор и Божо Чукеранац. 

С обзиром на озбиљност упућених пријетњи, г. Милосављевић је дао изјаву у 
Министарству унутрашњих послова Републике Српске, са циљем покретања кривичног 
поступка. 

У коментарима потписаним под Божо Чукеранац, између осталог се наводи: „Настави 
ли да буде безобразан ЈАВНО му обећавам да ћу га и стварно послати ПРВО на 
трауматологију прије него што кола из луднице дођу по њега!!!“, „Ооооо, ће ће будала 
главу изгубити због – ЛУДЕ ГЛАВЕ Ћелестонке“; „ ...припазиш мало на погану 
језичину, јер га је Божо добро упамтио на слики од те–веа, и реци му – тј. дражици да 
ће пострадати – тј. ДОБИТИ БАТИНА...“; „...ја ти свечано обећавам да ћу га 
пропустити кроз шаке, а ти га брани! Ваља???“. 
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Такођер, у своме захтјеву, г. Милосављевић пита да ли може реаговати према 
коментаторима који нису пријетили, али су покушали да „дискредитују и омаловаже“ 
његову личност, те који су „наступали увредама и клеветама“. 

Савјет за штампу у БиХ не санкционише медије, али у оваквим случајевима надлежни 
МУП и тужилаштво имају право на добијање ИП адреса и отворање процеса против 
особа које упућују пријетње, једнако као и против особа које шире говор мржње. 
 
Уредничка је дужност уклонити овакве коментаре са свога портала, а ако се они 
понављају, и за стално забранити таквим корисницима приступ коментарима, у циљу 
заштите својих интереса, професионалног извјештавања и уредничке политике. 
Такођер, обавеза је уредника сарађивати са полицијом и тужилаштвом у случајевима 
потребе откривања ИП адреса по оправданој пријави и тужби грађана на постављене 
коменатре. 

Савјет за штампу у БиХ је саморегулативно тијело које дванест година дјелује у Босни 
и Херцеговини, омогућавајући грађанима улагање приговора на нетачно извјештавање 
шрампе и онлине медија, за које је свој мандат Савјет проширио крајем 2010. године 
Процедура за улагање приговора на он-лине медије је иста као и за штампане медије, и 
на предвиђа комуникацију између жалбеника и медија, тј. слање демантија и реагирања 
редакцији која је објавила спорни садржај. Најефикаснији начин рјешавања приговора 
грађана за редакцију меидја јесте објава реагирања, демантија, исправке или извињења, 
чиме редакција показује спремност да на професионалан начин пружи додатне 
информације својим читатељима о датим темама, а себе штити од непотребних судских 
потупака и трошкова који би тиме били изазвани. 

Уколико редакција не објави деманти или реагирање жалбеника, Жалбена комисија 
Вијећа за штампу у Босни и Херцеговини даље разматра случај, у складу са Кодексом 
за штампу БиХ, а узимајући у обзир наводе жалбеника, текст на који се жалба 
односила, уредничко појашњење и све остале релевантне документе. Одлуке Жалбене 
комисије су јавне, постављене су на wеб страницу Вијећа за штампу у БиХ www.взс.ба 
а препорука Вијећа је да буду објављене и у медију на који се односе. 

Савјет за штампу у БиХ, саморегулативно тијело за штампане и онлајн медије 
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pleter, 18.02.2012. 22:08:09 [31146] 
 
Vi ste ovde baš zaratili. Moglo se ovo i drugačije regulisati i okrenuti u drugom konstruktivnijem smeru, kao što smo Dražen 
i ja to svojedobno uradili. Posebna je šteta što se ovim spoljnim intervncijama promomoviše uplitanje institucija BiH, a da 
apsurd bude veći,i to povodom srpskog nacionalnog programa.  

 
anti-kor, 18.02.2012. 22:14:55 [31147] 

 

 
Travničanin, 19.02.2012. 13:12:33 [31178] 
Mnogi komentari uvredljivog sadržaja nisu trebali ni objavljeni biti.  

 
Ментор, 19.02.2012. 13:47:55 [31181] 
Ето ти белаја. Више не можеш ни нормално да пријетиш човјеку на неком сајту... каква су времена дошла  

 
Čedo, 19.02.2012. 20:34:31 [31239] 
Ovo mi nije jasno. 
 
Ovaj Bozo je iz cista mira prijetio, ili je izazvan raspravom ? 
 


