
СЛУЧАЈЕВИ 2004. 
ПРЕГЛЕД  

 

Б
ро
ј  

Д
ат
ум

  Подносилац 
жалбе 

Публикација  Назив текста  Датум 
објаве 
текста  

Кратак преглед 
жалбе  

Исход  

1. 
 

75/04 

05.01. 
2004. 

Сањин 
Бећирагић, 

новинар ФТВ 

Слободна Босна «По инструкцијама 
Аваза Сањин 

Бећирагић покушао 
дискредитирати 

Магазин 60 минута»

04.12.2003. Жалба на текст и 
немогућност 
демантирања  

Жалба враћена на 
додатни покушај 

медијације 
(подносилац одбио 
упутити скраћени 
деманти, обратио се 

суду) 
2. 
 

76/04 

12.01. 
2004. 

Сувад Алагић, 
дописник 

Јутарњих новина  

-  - - Молба за заштиту 
новинарске 
професије 

поводом жалбе 
Српске 

демократске 
странке на рад 

новинара  

Случај ван 
надлежности 
Савјета – 

подносилац упућен 
да се обрати другим 

релевантним 
институтцијама  

3. 
 

77/04 

23.01. 
2004. 

Алекса 
Милојевић, 

бивши директор 
Дирекције за 
приватизацију 

РС 

Независне 
новине 

«Правобранилац 
потврдио ваљаност 
уговора за стан 
АМ» «A. Бухa, В. 

Остојић, В. 
Максимовић добили 

станове у РС, 
вратили у Сар. 
Живе у Бео.» 

13/14.12. 
2003. 

15.12.2003. 

Приговор на 
неистините 
информације 
презентиране у 

тексту и 
необјављивање 
другог демантија  

Жалба није 
прихваћена– 

подносилац није 
демантирао наводе 
већ се обраћао 
новинару 

“Независних 
новина”  



4. 
 

78/04 

11.02. 
2004. 

Душан Гавран, 
директор 
БХМАЦ  

Дневни аваз «Ковач словио за 
најдражег 

Караџићевог 
министра, Ећим био 
задужен за прање 

новца» 

11.02.2003. Жалба на податак 
из текста да је 
агенција за 

деминирање Р. 
Корића у саставу 

БХМАЦ-а  

Саморегулација – 
публикација 

објавила деманти 
подносиоца жалбе  

5. 
 

79/04 

20.02.
2004. 

Давор Тамбур  Дневни аваз 
Независне 
новине 

Рекламирање секс и 
хот-линија   

- Приговор на 
рекламе 

неморалног 
садржаја  

Ван надлежности 
Савјета – 

подносилац упућен 
да се обрати 
законодавним 
тијелима  

6. 
 

80/04 

01.03.
2004. 

Лео Плочкинић, 
новинар 

(жупанијски суд 
у Мостару) 

- - Жалба на судски 
процес против 

подносоца жалбе 
који се води пред 
Жупанијским 

судом у Мостару  

Случај вaн 
надлежности 

Савјета  

7. 
 

81/04 

 Никола Шпирић, 
предсједавајући 
Представничког 

дома 
Парламентарне 
скупштине  

Дневни аваз 
Љиљан 

Јутарње новине  

Случај “државни 
удар” 

2003. Препорука Савјету 
за штампу да 

преиспита рад и 
улогу поменутих 
медија у случају 

“државни удар” у 
складу са 
Кодексом  

Случај вaн 
надлежности 
Савјета – 

подносилац упућен 
да се обрати 
надлежним 

институцијама  

8. 
 

82/04 

16.04. 
2004. 

Дино Лолић, 
директор радија 
ТНТ Травник 

Дневни аваз “Један од власника 
врућих линија 
бивши директор 
ПТТ-а Србије 

Милорад Јакшић” 

16.04.2004. Жалба на писање 
“Дневног аваза” дa 
ТНТ радио пружа 
услуге “врућих 
линија”-упућен 

деманти 

Случај ријешен 
медијацијом  – 

oбјављен деманти 
подносиоца жалбе  



9. 
 

83/04 

11.06.
2004. 

Хаџиб 
Карахметовић   

Зона сумрака  “Џихад у Санџаку” 25.05.2004. Жалба због 
довођења у везу са 
терористичком 

орг. и немогућност 
ступања у контакт 
са уредником 

листа 

Случај ријешен 
медијацијом – 

oбјављен деманти 
подносиоца жалбе  

10. 
 

84/04 

23.06.
2004. 

Едхем Бибер, 
предсједник 

Савеза 
самосталних 
синдиката БиХ  

САН  Низ текстова о раду 
Савеза самосталних 
синдиката БиХ  

14-18 
06.2004. 

Жалба на 
неистините 
информације 
објављене о 

Синдикату, као и 
на немогућност 
демантирања  

Жалба прихваћена 
уз додатни покушај 

медијације – 
публикација да 
објави деманти 
тврдњи, не став 

подносиоца жалбе о 
листу “САН”  

11. 
 

85/04 

29.06.
2004. 

Кантонални суд 
Сарајево – путем 
г. Слободана 
Николића, 

секретара суда  

Медији у ВиХ Текстови објављени 
након изрицања 
одлуке судског 

вијећа 22.06.2004. 
(случај Исмета Ћеле 

Бајрамовића) 

-  Саопшење за 
јавност поводом 

медијског 
коментарисања 
неправомоћне 
одлуке суда   

Обзиром да је 
Савјету достављено 
саопштење ради 
“предузимања 

евентуалних мјера” 
упућене су 

инструкције за 
подношење жалбе 
на конкретан текст 
и штампани медиј  

12. 
 

86/04 

30.06.
2004. 

Александра 
Мартиновић, 
судиница 

Кантоналног 
суда Сарајево 

Sarajevo 

БХ Дани  “Сузе Александре 
Мартиновић” 

25.06.2004. Приговор на 
коментар поводом 
изрицања пресуде, 

као и на рад 
судинице А. М.  

Жалба прихваћена – 
прекршени чланови 

1. i 2. Кодекса за 
штампу   

13. 13.08. Служба за БХ Дани  “Окупација за 90 06.08.2004. Приговор због Саморегулација – 



 
87/04 

2004. односе са 
јавношћу 

Предсједништва 
БиХ  

долара” необјављивања 
разговора са 

предсједавајућим 
Предсједништва 

БиХ  

oбјављена реакција 
Службе за односе с 
јавношћу и указано 
на објављени текст  

14. 
 

88/04 

18.08.
2004. 

Златко 
Лагумџија, 
предсједник 

СДП  

Свет и Дневни 
аваз 

“Добро дошли н 
босанско Дедиње” 

13.08.2004. 
и 

16.08.2004. 

Захтјев за 
објављивањем 
демантија г. 
Лагумџије 

Случај ријешен 
медијацијом – 

oбјављен деманти у 
Дневном авазу и 

Свету  
15. 

 
89/04 

14.09.
2004. 

Адмир Софтић, 
предсједник 
Удружења 
инжињера 
општине 
Бановићи  

Рудар   “Реакција на јавне 
иступе 

Предсједника 
Удружења 

инжињера опћине 
Бановићи”  

01.08.2004. 
 

Жалба због 
необјављивања 

демантија спорног 
текста у два 
издања листа 

“Рудар” 

Медијација– 
 објављен деманти   

16. 
 

90/04 

17.09.
2004. 

Координација 
новинарских 

удружења у БиХ 

Walter 
Слободна Босна 
Дневни аваз 

“Махалски фашизам 
НТВ Hayat”, “Све је 
пуно дрогираних 
педера”, “Wanted”, 
“Од чега су Сенаду 

Авдићу 
деформисана уста” 

09.09.2004. 
14.09.2004. 
15.09.2004. 

Жалба на текстове 
објављене у 

новинама након 
емитирања 
емисије 

“Ардуана”, као и 
неетичко и 

нетолерантно 
извјештавање 

Упућено саопштење 
за јавност у којем се 

подржава став 
Координације у 
вези са начином 

третирања 
појединих група од 

стране медија  

17. 
 

91/04 

22.09.
2004. 

Удружење Q зa 
промицање и 
заштиту 
културе, 

идентитета и 
права queer 

oсоба  

Walter  “Све је пуно 
дрогираних педера”, 
“Wanted”, “Од чега 
су Сенаду Авдићу 
деформисана уста” 

14.09.2004.  Жалба на однос 
медија према 
мањинским 
групама  

Прихваћен – 
прекршени чланови 

4.и 7. Кодекса за 
штампу 



18. 
 

92/04 

24.09.
2004. 

СДА Општински 
одбор Центар 

Ослобођење  “Шта ће спортисти 
у изборној 
кампањи” 

22.09.2004. Жалба на писмо 
читалаца 

објављено у 
рубрици 

“Трибина”  

Саморегулација– 
oбјављен деманти и 
без посредовања 

Савјета  

19. 
 

93/04 

23.09.
2004. 

Омбудсман за 
људска права, 

 г. Сафет Пашић 

Ослобођење  “Блискост 
политичким 
патронима” 

14.09.2004. Жалба на 
немогућност 
демантирања 
тврдњи из 

Отвореног писма 
г. Диздаревића  

Медијација – 
објављен деманти  

20. 
 

94/04 

19.10.
2004. 

Исламска 
заједница у БиХ 

БХ Дани  Насловница “Дана” 
oд 30.09.2004. 

30.09.2004. Жалба на 
фотомонтажу гдје 
је реису-л-улема 
Мустафа Церић 
приказан као 

жиголо  

Прихваћен – 
прекршени чланови 

4. и 1. Кодекса за 
штампу  

21. 
95/04 

27.10.
2004. 

Сејфо Кеч Ослобођење  - - Жалба због 
необјављивања 
писма читалаца  

Ван надлежности 
Савјета  

22. 
 

96/04 

09.11.
2004. 

Владо Салтарић Штампани 
медији у ВиХ 

Извјештавање о 
Конференцији о 

запошљавању у БиХ  

26.10.2004. Жалба на нетачно 
извјештавање 

медија о 
конференцији  

Подносилац упућен 
на начине улагања 

жалбе   

23. 
 

97/04 

11.11.
2004. 

Драган 
Миоковић, 
службеник 
МУПа КС 

Љиљан  “Полиција штити 
убице и дилере 

Кљемендија и Али 
Гашија” 

04.11.2004. Жалба на 
необјављивање 
демантија изјаве 

А.Пашића 

Медијација- 
објављен деманти 

24. 
 

98/04 

18.11.
2004. 

Фахрија Каркин, 
адвокат 

Дани  “Ћело на 
доживотној робији” 

22.10.2004. Жалба на оптужбе 
да је адвокат 
кривац за 

одуговлачење 

Враћен на додатни 
покушај медијације  



случаја  
25. 

 
99/04 

03.12.
2004. 

Топлане 
Сарајево 

Медији у БиХ - - Питање 
одговороности 
уредника у 

рубрикама “Писма 
читалаца” и 
“Трибина” 

Подносилац 
упознат са ставом 
Савјета да је гл. и 

од. уредник 
одговороан за сав 
садржај у новинама  

26. 
 

100/04 

16. 12. 
2004. 

Мирјана Рако Дани  “Кад ХДЗ надзиђује, 
ни реституција не 

помаже” 

10.12.2004. Жалба на 
немогућност 
демантирања 

навода  

Жалба није 
прихваћена – 
oбјављен дио 
демантија  

27. 
 

101/04 

17.12. 
2004. 

Омбудсмани за 
права дјеце  

Ослобођење  “Спријечити 
трговину нашом 

дјецом”  

17.12.2004. Жалба због објаве 
имена 

малољетника 

Подносилац 
одустао- Савјет 

подузео 
иницијативу допуне 
члана 11. Кодекса 

за штампу  
  


