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Ако и нисам била сигурна на који начин да почнем овај уводник, јасно ми је било
да је овај пример, заправо, идеалан. Он илуструје зашто је важно све оно што у две
речи називамо медијском писменошћу, а то су вештине неопходне да се медијским
садржајима приступа, да се они анализирају, процењују, а у неким случајевима и
стварају. Учење тих вештина мора да буде и важно и доступно сваком грађанину Србије.
Јер само медијски писмени људи разумеју сложене поруке које добијају са телевизије,
радија, интернета, из новина, филмова, књига, билборда, видео-игара, ТВ серија и из свих
других формaта преко којих се са њима комуницира. Једино људи који разазнају смисао
тих порука могу да критички промишљају, да медијске садржају сагледавају из праве
перспективе, да граде став о одређеним, њима важним питањима. Само такве особе, у
крајњој линији, разликују глумце од ликова које они тумаче, глуму од ријалитија, једино
такви могу да напишу вест у којој неко на кога се насрнуло није нужно и претучен. Само
такви, као читаоци, могу да одмакну даље од наслова, да потраже и други или трећи
извор информација о истој теми.
Када смо се, пре деценију, први пут у процесу европске интеграције Србије, суочили
са све бројнијим медијским објавама које су садржале оно што смо тада можда и
погрешно назвали „митови о ЕУ“, било је јасно да нам је дужност да на те, пре свега,
заблуде одговоримо аргументима. Одговарали смо и новинарима и грађанима у бројним
јавним дебатама на виђења о ономе што нас „вреба иза ћошка“ ако будемо „неопрезни“
и дозволимо да нам параграфи кроје дужину шаргарепе, облик и врсту сијалице, јачину
усисивача, обим поштанског сандучета. Као и о оним много озбиљнијим, која су говорила
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ПРЕДГОВОР

Наслов недавне вести гласио је: „ПРЕТУЧЕН глумац из серије... разлог БИЗАРАН.“ У тексту
се пак могло прочитати да сам глумац каже да није претучен него да га је једном ударио
случајни пролазник. И то заиста из бизарног разлога, уверен да тиме брани јунака серије,
доброг момка, од другог, злог, којег тумачи актер новинског извештаја.

о намери „да нам одузму ћирилицу и идентитет“, па „сасвим изгледну бољу могућност“
да живимо по норвешком и швајцарском моделу и изван ЕУ или да се, као наши давни
преци, „лечимо“ биљем и медом.
Није све у вези са лажним вестима почело данас, нити са интернетом, нити у нашој
земљи. Почетак се увек догоди у тренутку када неко, заступајући своје интересе, одлучи
да злоупотреби средства комуникације да се за те интересе бори по сваку цену. Држећи
се новије историје, подсећам, илустрације ради, на неколико примера јавности познатих.
Када је 1917. године пропао први покушај свргавања царевине у Русији, бољшевици
су схватили колики извор моћи лежи у приступу телеграфима којих је тамо било више
од 232.000. Познато је да су током Октобарске револуције вође побуне тим каналима
„обавестили“ грађане те огромне земље да је Зимски дворац пао и пре него што се то
заиста догодило, чиме су себи обезбедили њихову знатно већу подршку. За неочекивано
лак приступ овом, тада најмодернијем начину преноса информација било им је довољно
то што су придобили телеграфисте који су радили за веома мале плате.
Двадесет једну годину касније, такође у октобру, добили смо један од најбољих примера
колико су медији утицајни и колико се лако претварају у оружје оних који се не либе
да их злоупотребе. Радио-драма „Рат светова“ емитована је тако да створи привид
директног преноса инвазије Марсоваца на Земљу и била је показна вежба моћи
радија, као тада најутицајнијег медија, доводећи до раније незамисливе панике међу
слушаоцима на северној обали САД.
Они старији међу нама сетиће се домаће приче како су мештани варошице на истоку
Србије крајем прошлог века јавно протестовали због „хапшења“ у то време веома
популарне јунакиње венецуеланске ТВ серије која се код нас емитовала. Скуп јесте

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу

8

био сатиричан, али највише на тему чињенице да се велики број љубитеља теленовеле
толико идентификовао са њеним ликовима да су многи гледаоци били искрено погођени
злосрећном телевизијском судбином главне звезде.
Данас, у трећој деценији 21. века, сведоци смо да су медијски пласиране „заблуде“ много
опасније јер су постале лако доступне свима, да последице неразумевања чињеница
могу дословно да доведу у опасност животе људе, уколико, на пример, изгубе поверење
у достигнућа савремене медицине.
У ери интернета примери постају безбројни и задиру у све сфере живота, од здравља
до политичке арене. За највећи број објава на порталима или на друштвеним мрежама,
пре него што их прихватимо здраво за готово, нема нам друге него да увек проверимо
који је сајт у питању, ко је аутор прилога и на које се изворе позива када о нечему пише.
Треба понајпре да верујемо званичним објавама влада, универзитета или невладиних
организација које сносе пуну одговорност за оно што објаве, вестима које потписују
осведочени ауторитети, као и текстовима који се темеље на стручним истраживањима и
радовима. Према свему другом мора се имати велика резервисаност.
Лингвистички, „fake news“ или „лажне вести“ постао је израз деценије. У стварном животу
то је једно од најмоћнијих оружја данашњице у виртуелном ратовању.
Зато је за сваког појединца важно да осим елементарне писмености, односно
способности читања и писања словних знакова, располаже и овом другом – медијском.
А ми, државни службеници, који у свом раду будемо користили и овај приручник,
свакако већ имамо обавезу да, као део свог позива, грађанима помажемо да се у мору
информација које их непрекидно засипају ослањају на оне које су независне, истините и
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правовремене, како би остварили неко своје право или разумели јавно окружење у којем
живе.
Медијско описмењавање глобална је тема која се односи на све узрасте. То је задатак
за академске заједнице, медије, невладине организације, а пре свега институција јавне
власти. Да се што је могуће више ослањамо на истину, уместо постистину, односно да
јавно мњење превасходно обликују чињенице, а не само осећања или произвољна лична
уверења. Медијска писменост темељ је сваке друштвене дебате, посебно оне о кључним
питањима за једно друштво. Нарочито за Србију, која је увелико на путу ка пуноправном
чланству у Европску унију.

Ивана Ђурић,

начелница одељења за комуникације
у Министарству за европске интеграције
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УВОД
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писмености
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Медијска писменост се налази у
фокусу интересовања свих кључних
међународних организација попут
Уједињених нација, УНЕСКО-а, Савета
Европе и ОЕБС-а, и има важну улогу
у процесу европских интеграција и
приступања наше земље Европској
унији. У актуелном годишњем ЕУ
извештају о напретку Србије ка чланству
у Европској унији веома позитивно
је оцењено залагање Министарства
културе и информисања на пољу
унапређења медијске писмености
кроз израду препорука и смерница
за побољшање и развој медијске
писмености у предуниверзитетскомx
образовању. Овај позитиван помак
добија на значају имајући у виду
наводе Фонда за отворено друштво из
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Значај медијске писмености

Софије (Бугарска) о индексу медијске
писмености који је 2018. године
Републику Србију сврстао на 29.
место од 35 држава колико их је било
обухваћено поменутим истраживањем.1
Медијска писменост је део формалног
образовања у Републици Србији од
2005. године и састоји се из три лекције
у оквиру предмета Грађанско васпитање
(изборни предмет) и Матерњи језик.
Завод за унапређење образовања
и васпитања интензивно ради на
увођењу медијске писмености у школске
програме тако да се изборни програм
„Језик, медији и култура“ предаје у
средњим школама од септембра 2018.
године, док од ове школске године
1

ученици првог разреда основне школе
похађају предмет „Дигитални свет“.
Медијска стратегија за период од 2020.
до 2025. године наводи да се медијском
и информационом писменошћу у
нашој земљи поред образовних
институција, Министарства просвете,
науке и технолошког развоја баве и
Министарство културе и информисања,
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Регулаторно тело за
електронске медије (РЕМ) и Регулаторна
агенција за електронске комуникације
и поштанске услуге (РАТЕЛ). У процесу
популаризације медијске писмености
свој допринос дају и организације
цивилног друштва, медији и издавачи

путем организовања информативних
кампања, спровођења програма
неформалног образовања и креирањуа
приручника и других едукативних
материјала.
Медијска писменост је у
фокусу бројних међународних
организација и домаћих
институција. Медијска писменост
представља саставни део
овдашњег формалног образовања
које је потребно константно
унапређивати у складу са
технолошким напретком,
изазовима и потребама свих
генерација.

Lessenski, Marin: Common sense wanted resilence to “pos-truth and its predictors in the new media literacy index 2018: https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/MediaLiteracyIndex2018_publishENG.pdf
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2
Појам
медијске
писмености

Медијска писменост се често погрешно
тумачи као вештина израде разноврсних
новинарских форми (коментар, интервју,
вест, извештај и сл.). Овако симплификовано тумачење не одговара истинској
потреби за интерактивним и критичким
приступом медијима чије је разумевање
предуслов за подизање нивоа медијске
писмености. Способност разумевања
медијских садржаја представља једну
од најважнијих компетенција за учешће
у грађанском друштву у овом веку. Зато
медијска писменост представља
способност приступања медијима,
анализирању, критичком вредновању
и продукцији медијског садржаја,
као и одговоран однос према себи и
другима у јавном медијском простору.
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Оваквим приступом значајно се олакшава кретање у савременом информативном окружењу које се, путем медијске
писмености, надограђује анализом
медијске комуникације, медијских садржаја, као и проучавањем самих медија.
Богатство технолошких платформи
умногоме је редефинисало и олакшало
приступ бројним медијским садржајима, али је и отворило питање несклада
квалитета и квантитета медијске понуде.
Масовна комуникација подразумева да
медији на истинит, благовремен и целовит начин информишу, образују и забаве
јавност, пружајући јој могућност да
стекне јаснију слику о друштву и култури
којој припада. Путем аудио-визуелних
медијских услуга медијски садржаји
допиру до масовне публике доприносећи
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Појам медијске писмености

обликовању јавног мњења, формирању
ставова и перцепције реалности у разумевању друштвено-политичког система.
Изложеност медијима потенцира нужност развијања способности тумачења
и процењивања разнородних медијских
садржаја који утичу на ставове, понашање и разумевање публике, као и на
њену умешност при креирању сопствених садржаја којима се преносе одговарајуће поруке. Разумевање медијских
садржаја и порука везује се за друштвено-политички, економски и културни
контекст чије разумевање олакшава
медијска писменост. На тај начин се
стварају предуслови за инклузивност
и партиципацију друштвене заједнице
којом се она штити од различитих облика медијске манипулације. Чињеница да

Медијска писменост - значај и појам

су медији битан предуслов за изградњу
модерног друштва појачава потребу за
разумевањем, преиспитивањем и провером њиховог садржаја, чиме се умањују
медијске манипулације и јачају компетенције становништва за проактивно
учешће у демократском друштву.
Способност разумевања медијских
садржаја представља једну од
најважнијих компетенција за
учешће у грађанском друштву у
овом веку. Медијска писменост
представља способност приступања медијима, анализирању,
критичком вредновању и продукцији медијског садржаја, као
и одговоран однос према себи и
другима у јавном медијском простору.
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3
Друге врсте
писмености

Европска унија је током 2018. године
ревидирала кључне компетенције за
образовање, позиционирајући писменост
на прво место. Све већи број различитих
концепата писмености у дигиталној
култури, као и често нејасна разлика у
значењу типова писмености, довели су
до настанка синтагме нова писменост

која обједињује све концепте писмености
настале с краја претходног и почетка
овог века. Треба имати у виду да је појам
писменост кроз време био допуњаван
и везиван за бројне друге појмове
и атрибуте што је у крајњем исходу
резултирало посебним синтагмама.

Разликујемо следеће врсте писмености:
Алфанумеричка
писменост способност

3

1

читања, писања и рачунања;

коришћења свих библиотечких
ресурса у циљу сазнања;

Визуелна писменост

Информациона
писменост способност

способност разумевања и
коришћења фотографија,
слика и илустрација, у циљу
комуникације са околином;

2

Медијска писменост - значај и појам

Библиотечка
писменост способност

препознавања и проналажења
информација, процене,
критичког сагледавања и
њихове ефикасне употребе;
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Информатичка
(рачунарска)писменост

Дигитална
писменост способност

скуп вештина потребних за рад
на рачунару;

примене информационе
писмености у дигиталном
окружењу;

Друштвена писменост

Функционална
писменост способност

способности комуницирања
у различитим културалним
контекстима;

примене стечених знања
у новим когнитивним
ситуацијама;

Писменост представља кључну компетентност за образовање. У зависности
од конкретних способности, поред медијске, разликујемо и алфанумеричку,
библиотечку, визуелну, информациону, информатичку, дигиталну, друштвену и функционалну писменост.

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу
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4
Предлози за
побољшање
нивоа
медијске
писмености

Стратегија развоја система јавног информисања Републике Србије за период 2020–2025. година (познатија као
Медијска стратегија) између осталог, предвиђа следеће мере за унапређење медијске писмености:

координацију међусекторских акивности
у вези са медијском писменошћу;

израду анализе нивоа медијске писмености по циљним групама;

наставак формалног увођења медијске
писмености у образовни систем и
развијање компетенција наставника и
професора;

израду плана активности усмереног на
подизање нивоа медијске писмености;
дефинисање имплементатора и носилаца
активности за подизање нивоа медијске
писмености;
усклађивање правног оквира са новом
Директивом Европске уније о аудиовизуелним медијским услугама;

подстицање умрежавања и пројектног
финансирања заинтересованих актера
у вишесекторском приступу развоју
медијске писмености;

Нова Медијска стратегија
предвиђа низ мера за унапређење
нивоа медијске писмености у
периоду њеног важења до 2025.
године.

спровођење кампања за савладавање вештина из области медијске писмености;

Медијска писменост - значај и појам
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2025.
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Законски оквир за
фукнционисање
медија

Законски оквир за функционисање медија
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УВОД

У овој лекцији обрађују се:

1

Међународни правни оквир као основ за
постојање домаћег медијског законодавства

2
3

Домаћи медијски законодавни оквир
Регулација и саморегулација медија и
професионални етички кодекси

Након савладане лекције:
Бићете упознати са међународним и домаћим правним оквиром за рад
медија. Разумећете значај правнe регулативе за очување и промоцију
демократских вредности. Знаћете више о улози (само)регулаторних тела и
нужности поштовања етичких и професионалнх кодекса
Законски оквир за функционисање медија
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САДРЖАЈ ЛЕКЦИЈЕ

Правна регулатива у Републици Србији
обезбеђује повољно окружење за
слободу информисања, проток идеја
и мишљења и очување и промоцију
законом дефинисаног јавног интереса.
Циљ пуне примене медијских закона је
заштита и развој медијског плурализма
као једне од кључних тековина
демократског друштва као предуслова
постојања богатог и уређеног медијског
тржишта. Овдашњи законодавни
оквир за систем јавног информисања
заснива се на стандардима, искуству
и међународном регулаторном оквиру
демократског друштва који има
утемељење у Уставу Републике Србије
као највишем правном акту.

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу
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1
Међународни
правни оквир

У међународним оквирима, домаће
законодавство базира се на кључним
опредељењима Уједињених нација,
Савета Европе и Европске уније која
су садржана у документима који право
на слободу изражавања, слободан проток и приступ информацијама и њихову
размену дефинишу као једно од основних људских права. Унапређење домаћег
система јавног информисања подразумева усаглашавање правног оквира и
праксе са међународним и европским
регулаторним оквиром и искуством, као
и обавезу државе да их поштује и примењује. Његово јачање се осликава кроз
оснаживање капацитета свих учесника у
процесу јавног информисања који треба
да раде у јавном интересу, за добробит
грађана и свих друштвених група.

Законски оквир за функционисање медија

Кључни документ Уједињених нација је
Универзална декларација о људским
правима. Члан 19 ове декларације прописује да „свако има право на слободу
мишљења и изражавања, што обухвата и
право да не буде узнемираван због свог
мишљења, као и право да тражи, прима
и шири обавештења и идеје било којим
средствима и без обзира на границе“.
Савет Европе је усвојио Конвенцију за
заштиту људских права и основних
слобода. За наш правни оквир посебан
значај има члан 10 који прописује да:
„1. Свако има право на слободу изражавања. Ово право укључује слободу поседовања сопственог мишљења, примања
и саопштавања информација и идеја без
мешања јавне власти и без обзира на
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границе. Овај члан не спречава државе
да захтевају дозволе за рад телевизијских, радио и биоскопских предузећа.

правима у члану 11 регулише право на
слободу изражавања и информисања на
следећи начин:

2. Пошто коришћење ових слобода
повлачи за собом дужности и одговорности, оно се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или
казнама прописаним законом и неопходним у демократском друштву у интересу
националне безбедности, територијалног
интегритета или јавне безбедности, ради
спречавања нереда или криминала,
заштите здравља или морала, заштите
угледа или права других, спречавања
откривања обавештења добијених у
поверењу, или ради очувања ауторитета
и непристрасности судства“.

„1. Свако има право на слободу изражавања. Ово право укључује слободу
да се има сопствено мишљење, примају
и саопштавају информације и идеје без
мешања државних органа и без обзира
на границе

Повеља Европске уније о основним

2. Поштује се слобода и плурализам
медија“.
У процесу приступања Европској унији
домаће законодавство се прилагођава
правним тековинама ове наднационалне
уније коју сачињава 27 држава чланица.
Најбитнија преговарачка поглавља
за наше медијско законодавство су:
двадесет треће (Правосуђе и основна

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу

права) и десето (Медији и информационо друштво) унутар којег посебан
значај има Директива Европске уније
о аудиовизуелним медијским услугама (познатија као AВМСД).
Поред поменутих докумената постоји
низ међународних правних аката/препорука чији су делови имплементирани у
овдашње медијско законодавство.
Препорукa о праву на одговор у
новом медијском окружењу предвиђа
заштиту за свако лице на које се односи информација која може да повреди
његово право или интерес. У том случају,
физичко и правно лице могу од одговорног уредника медија захтевати да,
без накнаде, објави одговор у коме оно
тврди да је информација неистинита,
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непотпуна или нетачно пренета.
Препорука о медијском плурализму
и разноликости медијског садржаја
ствара предуслове за слободан проток
информација и идеја без уплитања органа власти. Ова препорука је блиско повезана са заштитом медијских слобода
које су један од кључних предуслова за
очување и развој демократског друштва.
Препорука о говору мржње настала
је услед могуће злоупотребе медија
од стране оних који распирују нетолеранцију, расизам, ксенофобију, антисемитизам, агресиван национализам и
етноцентризам, дискриминацију и непријатељство према мањинама, мигрантима и људима имигрантског порекла.

Оваквим неприхватљивим понашањем
поткопавају се плурализам и демократске вредности заједнице засноване
на мултикултуралности и поштовању
међусобних разлика унутар модерног
друштва.

искуству, међународном регулаторном оквиру и кључним опредељењима Уједињених нација,
Савета Европе и Европске уније.

Препорука о заштити малолетника
неопходна је у циљу заштите слободног развоја личности малолетних лица.
У том смислу се посебно мора водити
рачуна да садржај медија и начин његове дистрибуције не нашкоде моралном,
интелектуалном, емотивном или социјалном развоју малолетника.
Законодавни оквир за систем јавног информисања Републике Србије заснива се на стандардима,

Законски оквир за функционисање медија
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2
Домаћи
медијски
законодавни
оквир

Највиши правни акт – Устав Републике Србије се у три члана бави слободом мишљења и изражавања (члан
46), слободом медија (члан 50) и
правом на обавештеност (члан 51).
Слобода мишљења и изражавања
јемчи слободу да се „говором, писањем,
сликом или на други начин траже,
примају и шире обавештења и идеје.
Слобода изражавања може се законом
ограничити, ако је то неопходно, ради
заштите права и угледа других, чувања
ауторитета и непристрасности суда и
заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности Републике Србије“.
Слобода медија предвиђа да је „свако
слободан да без одобрења, на начин

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу

предвиђен законом, оснива новине и
друга средства јавног обавештавања.
Телевизијске и радио-станице оснивају
се у складу са законом. У Републици Србији нема цензуре. Надлежни суд може
спречити ширење информација и идеја
путем средстава јавног обавештавања
само ако је то у демократском друштву
неопходно ради спречавања позивања
на насилно рушење Уставом утврђеног
поретка или нарушавање територијалног интегритета Републике Србије,
спречавања пропагирања рата или
подстрекивања на непосредно насиље
или ради спречавања заговарања расне,
националне или верске мржње, којом се
подстиче на дискриминацију, непријатељство или насиље. Остваривање права на исправку неистините, непотпуне
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или нетачно пренете информације којом
је повређено нечије право или интерес и
права на одговор на објављену информацију уређује се законом“.
Право на обавештеност значи да
„свако има право да истинито, потпуно и благовремено буде обавештаван
о питањима од јавног значаја и средства јавног обавештавања су дужна
да то право поштују. Свако има право
на приступ подацима који су у поседу
државних органа и организација којима
су поверена јавна овлашћења, у складу
са законом“.
Важећи законски оквир унутар медијског законодавства чине три кључна
медијска закона из 2014. године: Закон
о јавном информисању и медијима, За-

кон о електронским медијима и Закон о
јавним медијским сервисима. За њихово
спровођење надлежно је Министарство културе и информисања Владе
Републике Србије.
Закон о јавном информисању и
медијима као кровни медијски закон ствара услове за слободан развој
независних, професионалних медија и
медијског система који треба да омогући задовољавање потреба грађана,
без дискриминације, за информацијама
и садржајима из свих области друштвеног живота.
Закон о електронским медијима гарантује слободу пријема и реемитовања
и прецизно дефинише надлежности
државе над пружаоцима аудио-визуел-
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них медијских услуга у складу са Директивом Европске уније о аудиовизуелним
медијским услугама. Овим правним
актом нормативно се регулишу рад, надлежност и послови Регулаторног тела за
електронске медије (РЕМ).
Закон о јавним медијским сервисима уређује рад и финансирање јавних
медијских сервиса (Радио-телевизије
Србије и Радио-телевизије Војводине),
прецизира обавезе њиховог рада на
начелима истинитог, непристрасног,
потпуног и благовременог информисања,
забране цезуре и поштовања људских
права. Закон дефинише јавни интерес
на основу којих би РТС и РТВ у својим
програмима требали да чувају и промовишу људска права и слободе, поштују и
подстичу политички плурализам, раз
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мењују идеје и мишљења, негују вредности демократског друштва, унапређују
политичку, полну, међународну и верску
толеранцију и разумевање, као и да
чувају национални идентитет српског
народа и националних мањина.
Постоји низ других закона и правних
аката који имају значај за овдашње
медијско окружење које у петогодишњем периоду дефинише Стратегија
развоја система јавног информисања у Републици Србији (познатија
под именом Медијска стратегија).
То су:
Закон о оглашавању,
Закон о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски
сервис,

Закон о електронским комуникацијама,
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
Закон о ауторским и сродним правима,
Закон о контроли државне помоћи,
Закон о заштити конкуренције,
Закон о националним саветима националних мањина,
Закон о државној управи и локалној
самоуправи и
Закон о обележавању дана жалости
на територији Републике Србије.

сти медија има Министарство трговине,
туризма и телекомуникација.
Стратешка опредељења државне медијске политике у петогодишњем периоду дефинише
Медијска стратегија. Устав Републике Србије дефинише слободу
мишљења и изражавања, слободу
медија и право на обавештеност.
Сет медијских закона сачињавају:
Закон о јавном информисању и
медијима, Закон о електронским
медијима и Закон о јавним медијским сервисима за чије спровођење је задужено Министарство културе и информисања.

Поред ресорног министарства, највећи
значај за спровођење закона из обла-

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу

34

2
Регулација и
саморегулација
медија и
професионални
етички кодекси

Поред низа подзаконских аката (правилници и сл.) који се доносе ради лакше
примене постојећих медијских закона,
битно је указати и на постојање професионалних кодекса који представљају
скуп професионалних и етичких правила
које доносе сами новинари унутар новинарских удружења и медијских асоцијација.
Најстарија, најактивнија и најбројнија
новинарска удружења су: Удружење
новинара Србије (УНС), Независно
удружење новинара Србије (НУНС) и
Независно друштво новинара Војводине
(НДНВ). Поред наведених постоје и Професионално удружење новинара Србије
(ПРОУНС) и Синдикат новинара Србије
(СИНОС).

Законски оквир за функционисање медија

Најбројнија медијска удружења су:
Асоцијација медија, Асоцијација локалних медија (Локал Прес), Асоцијација
независних електронских медија (АНЕМ),
Асоцијација онлајн медија (АОМ) и РАБ
Србија.
Кодекс новинара Србије представља
етички стандард професионалног поступања новинара. Дужност новинара је да
следе професионалне и етичке принципе
садржане у Кодексу, и да се супротставе
притисцима да те принципе прекрше.
Кодекс препоручује солидарност са
колегама када су угрожени стандарди
професионалног поступања новинара.
Ради лакше примене на дигиталним
платформама, овај Кодекс је надограђен
Смерницама за примену Кодекса новинара Србије у онлајн окружењу.
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Етички кодекс електронских медија
одраз је професионалне етике медија
који обухвата дужности у границама
устава и међународних обавеза. Кодексом се изражава обавеза медија и
дужност новинара да се придржавају
наведених принципа и буду одговорни
према јавности служећи интересима
друштва и пружајући могућност избора.
Кодекс онлајн медија је најновији,
свеобухватни Кодекс за новинаре који
раде у онлајн медијима. Овај Кодекс је
допуна постојећем, важећем Кодексу новинара Србије, тако да поред постојећих
етичких правила и препорука које важе
за све медије, овај кодекс Асоцијације
онлајн медија садржи и поглавља која
су уско везана за рад у онлајн редакцији.

Савет за штампу је независно, саморегулаторно тело које окупља издаваче,
власнике штампаних, онлајн медија и
новинских агенција, и професионалне новинаре. Основан је да би пратио
поштовање Кодекса новинара Србије у
штампаним и онлајн медијима, као и у
новинским агенцијама и решавао жалбе
појединаца и институција на садржаје
тих медија. У надлежности Савета је и
медијација између оштећених појединаца, односно институција, и редакција,
као и изношење јавних опомена за
кршење етичких стандарда утврђених
Кодексом новинара Србије.
Регулаторно тело за електронске
медије (РЕМ) је самостална независна
регулаторна организација која врши
јавна овлашћења у циљу делотворног
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спровођења утврђене политике у области пружања медијских услуга, унапређивања квалитета и разноврсности
услуга електронских медија; доприноси
очувању, заштити и развоју слободе
мишљења и изражавања, заштите
интереса јавности у области електронских медија и заштите корисника услуга
електронских медија на начин примерен
демократском друштву. Регулатор је
функционално и финансијски независан
од државних органа и организација, пружалаца медијских услуга и оператора.
За обављање послова из своје надлежности Регулатор је одговоран Народној
скупштини Републике Србије. Савет
Регулатора има девет чланова који се
бирају из редова угледних стручњака из
области која су од значаја за обављање

36

Регулација и саморегулација медија
и професионални етички кодекси
послова из његове надлежности.
Удружења, асоцијације, и (само)регулаторна тела блиско сарађују са другим независним институцијама попут
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности,
Заштитника грађана и Повереником за
заштиту равноправности.

Новинарска удружења, медијске
асоцијације заједно са Саветом
за штампу и Регулаторним телом за електронске медије имају
битну улогу у креирању медијског
окружења у нашој земљи. У сфери
саморегулације у томе им помажу
професионални и етички Кодекси
док је у домену електронских медија за то задужен Регулатор.

Законски оквир за функционисање медија
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МЕДИЈИ појам и врсте
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УВОД

У овој лекцији обрађују се:

1

Појам и историјат медија

2

Врсте медија

3

Значај примене нових технологија у
медијској сфери

Након савладане лекције:
Разумећете појам и историјат медија. Разликоваћете врсте медијa.
Имаћете увид у значај примене нових технологија у медијској сфери.
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САДРЖАЈ ЛЕКЦИЈЕ

1
Појам и
историјат
медија

Реч „медиј“ потиче од латинске речи
„medius” која у преводу означава
средину, односно, нешто што је
„између“. Медијација је синоним
за посредовање, тако да је логичан
закључак да су медији, у суштини,
комуникациони посредници. Данашњи
појам „медиј“ има вишеструка
значења која се односе на средство
комуникације и изражавања (слика, глас,
писмо, штампа, телефон, телеграф...),
средство масовне комуникације (новине,
радио, телевизија, филм, интернет...) или
на начин преношења – попут огласних
порука.
Комуникација се везује за постојање
људске врсте. Током досадашње
епохе постојали су разни начини за
преношење информација и вести о
бројним догађајима и за то су у почетку
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Појам и историјат медија

коришћени димни сигнали, слике на
зидовима пећина или поруке које су
преносили гласници. Најстарији медиј
је говор. Помоћу њега је стварана прва
усмена књижевност и први облици
драмског изражавања. Потом се развија
рукописно писмо на камену, кожи и
папиру, а од петнаестог века и штампа
унутар штампаних медија. Проналазак
Гутенбергове штампарије представљао је
својеврсну револуцију која је омогућила
ширу доступност до тада искључиво
преписиваних садржаја. Овакав
поступак је изискивао високе трошкове
и доприносио да знање буде доступно
уском кругу повлашћених из редова
аристократије и цркве.
Појава штампе узрокује настанак
медијског тржишта које се током
двадесетих година прошлог века нагло

МЕДИЈИ – појам и врсте

проширује популаризацијом радија.
Радио производи својеврсну „гласовну
револуцију“ и даје додатну димензију
дотадашњим, превасходно штампаним
медијским садржајима. На глобалном
нивоу, телевизија добија замах и
проширује свој утицај након завршетка
Другог светског рата. Од тада, поред
штампане речи и радијског гласа,
догађаји бивају додатно пропраћени и
сликом, што доприноси даљем развоју
медијског тржишта на којем се медији
међусобно надмећу за наклоност публике,
прилагођавајући се њеним очекивањима
и потребама.
Крајем двадесетог и почетком овог
века, интернет и дигитализација
коренито мењају дотадашње тржиште
класичних медија. Редефинише се
поимање медија што утиче и на настанак

нових формата медијских садржаја.
Темељно се мењају дотадашње навике
публике које утичу и на убрзане промене
у раду медија. Ова транзиција доприноси
настанку дигиталних, односно, нових
медија који доприносе да одредница
„масовни медији“ добије свој пуни смисао
имајући у виду њихову бројност, богатство
понуде и масовност публике на глобалном
нивоу.
Реч „медиј“ потиче од латинске
речи „medius” која у преводу
означава средину, односно, нешто
што је „између“. Данашњи појам
„медиј“ има вишеструко значење,
а термин „масовни медији“ добија
свој пуни смисао имајући у виду
њихову бројност, богатство понуде
и масовност публике на глобалном
нивоу.
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2
Врсте медија

Медијски садржај се транспонује
путем медија, који се међусобно разликују према својој природи, технологији коју користе, власничкој структури,
начину финансирања и уређивачкој
политици. Имајући у виду време настанка, медије можемо поделити
на традиционалне, који се везују
за проналазак штампе и електронских медија (радија и телевизије) и
модерне – дигиталне медије који су
резултат технолошке револуције коју
је са собом донео интернет.

медије.
Дигитални, нови или нелинерални
медији су они за које је потребан
интернет путем којег пласирају
медијске садржаје и пружају своје
медијске услуге. У нелинеарне медије
се убрајају и аудио-визуелне медијске
услуге „на захтев“. У дигиталне медије
убрајају се видео-платформе, друштвене
мреже, интернет странице, видео-игрице, „онлајн публикације и низ других
садржаја који се стварају и деле путем
интернета.

Технолошка природа самих медија
сврстава штампу, радио, телевизију, филм и штампане публикације
(књиге, новине, стрипове, часописе, плакате, летке и фотографије)
у традиционалне, старе – линеарне
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Врсте медија

У зависности од технолошке природе медија, можемо их поделити на традиционалне, линеарне
медије: штампу, радио, телевизију,
филм и штампане публикације
(књиге, новине, стрипове, часописе, плакате, летке, фотографије)
и дигиталне, нелинералне медије
за чије постојање је неопходан
интернет путем којег пласирају
медијске садржаје и пружају
своје медијске услуге.

МЕДИЈИ – појам и врсте
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3
Значај
примене нових
технологија
у медијској
сфери

Сваки медиј карактерише његов посебан
језик. Тако је језик штампаних медија
писана реч, језик радија је звук, језик
филма су филмска изражајна средства
(аудио-визуелни језик), а језик интернета
је комуникација путем компјутера, мобилних телефона и дигиталних платформи.
У природи свих медија је комуникација између људи путем различитих
технологија. Тренутно се налазимо у
времену доминације медија са покретним сликама (телевизија, филм,
видео и интернет).
Напредак технологије и пораст коришћења информационих и комуникационих технологија утицао је на промену
пословног модела медија, тако да се
данас подразумева да су медијски садржаји једног медија доступни корисни-

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу

цима на свим или скоро свим платформама. У поступку слања поруке до што
шире публике, медији користе другачија
изражајна средства како би обликовали
своју поруку која би их разликовала од
конкуренције. Сваки медиј развија и своју
јединствену естетску форму у којој је садржај медија и утицај на публику прилагођен природи поменутог медија.
У зависности од тога са којим циљем
је креиран одређени медијски садржај,
медији обављају различите функције.
Основне функције медија су информативна, образовна, културна и забавна.
Задатак медија је да на истинит, благовремен и потпун начин информишу,
образују и забаве јавност, пружајући
јој могућност да стекне јаснију слику о
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Значај примене нових технологија
у медијаској сфери
друштву и култури. Од медија који информишу јавност о свакодневном и реалном
животу очекује се да имају професионалну, објективну и избалансирану уређивачку политику.
Количина времена издвојеног за медијске садржаје се свакодневно повећава, што је директна последица пораста
броја уређаја и канала путем којих
медији чине доступним своје поруке. У
друштву на почетку 21. века медијски
садржаји су присутни свуда око нас, пре
свега на интернету, али и у традиционалним медијима (новинама, радију и
телевизији).
Медији су данас стубови демократског друштва и чувари јавног интереса.
Они имају изузетну моћ и могу дати

МЕДИЈИ – појам и врсте

значај људима и догађајима, утицати
на начин на које ће друштво перципирати одређене појаве, на који начин ће
се вредносно одредити, које ставове ће
изградити, које политичке идеје ће подржати и промовисати. Зато је од велике
важности да сви будемо свесни у којој
мери смо изложени медијима и на који
начин и у којој мери њихова уређивачка
политика утиче на наше ставове, понашање и разумевање стварности.
У природи свих медија је комуникација између људи путем
различитих технологија. Њихов
напредак је утицао на промену
пословног модела, тако да су садржаји једног медија сада доступни
корисницима на свим или скоро
свим платформама. Количина

времена издвојеног за медијске
садржаје свакодневно се повећава, што је директна последица
пораста броја уређаја и канала
путем којих медији чине доступним
своје поруке. Зато је од велике
важности да сви будемо свесни у
којој мери смо изложени медијима
и на који начин и у којој мери њихова уређивачка политика утиче на
наше ставове, понашање и разумевање стварности.
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Транспарентност
власништва
у медијима
и уређивачка
политика медија
Транспарентност власништва у медијима и уређивачка политика
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УВОД

У овој лекцији обрађују се:

1
2
3
4

Појам медијске политике
Законска регулатива у вези са власничком
структуром медија
Однос власништва и уређивачке политике
медија
Медијско и рекламно тржиште у Републици
Србији

Након савладане лекције:
Разумећете појам медијске политике, као и важност њеног дефинисања.
Бићете упознати са законском регулативом од значаја за власничку
структуру медија. Препознаваћете узрочно-последичну везу између
медијског власништва и уређивачке политике медија. Имаћете увид у
величину овдашњег медијског и рекламног тржишта.
Транспарентност власништва у медијима и уређивачка политика
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САДРЖАЈ ЛЕКЦИЈЕ

1
Појам 		
медијске
политике

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу

Национална медијска политика
дефинише циљеве и средства којe
медији могу да користе на домаћем
тржишту. Она је резултат консензуса
заснованог на различитим интересима
и очекивањима актера медијске сфере
коју чине публика, законодавац,
оглашивачи и медијска индустрија.
Медијска политика има за циљ да
подстакне развој медијског тржишта
у складу са ширим друштвеним,
политичким и културним циљевима
једне државе. Усвајање техничкотехнолошких достигнућа, развијање
публике, подстицање диверзитета и
успостављање јасних административних
и контролних процедура у процесу
функционисања медија, представљају
приоритетне циљеве медијске политике
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Појам медијске политике

која мора да буде усаглашена са
међународним правним оквиром и
општеприхваћеним принципима и
правилима. Зато се она и фокусира на
правила која произвођачи садржаја
морају поштовати приликом израде,
обликовања и дистрибуције својих
производа (медијских садржаја)
заинтересованим потрошачима тј.
публици.
Медијска политика унутар домаћег
и међународног правног оквира
покушава да измири поларизоване
интересе и очекивања бројних актера
везаних за свакодневни рад медија.
Њихове разлике могу бити потенциране
поделама између приватних и јавних
интереса, економских и друштвених
(културних) интереса, као и националних

и међународних интереса. Имајући то
у виду, циљ медијске политике је да
начини склад у којем ће традиционални
и дигитални масовни медији својом
уређивачком политиком и утицајем
допринети одговарајућој перцепцији
друштва.
Медијска политика дефинише
циљеве и средства које медији
могу да користе на једном
тржишту унутар домаћег и
међународног правног оквира, и
представља консензус публике,
законодавца, оглашивача и
медијске индустрије усклађен
са друштвеним, политичким
и културним циљевима једне
државе.

Транспарентност власништва у медијима и уређивачка политика

53

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу

54

2
Законска
регулатива
у вези са
власничком
структуром
медија

Медијска политика има за циљ да
онемогући да лични, економски или
политички интерес добије превласт у
односу на законом дефинисан јавни
интерес у медијима. Због тога је веома
важно указати на могућу везу између
власничке структуре медија, политичких
интереса и уређивачке политике медија
која се рефлектује на продукцију садржаја. Законом о јавном информисању
и медијима прописано је постојање
Регистра медија при Агенцији за
привредне регистре.
Сврха Регистра је обезбеђивање јавности података о медијима – превасходно информација о власништву,
добијених новчаних средстава од органа јавне власти и новчаним трансакцијама у форми државне помоћи.

Транспарентност власништва у медијима и уређивачка политика

Иако упис није обавезан, чињеница је
да издавач медија који није уписан у
Регистар не може добијати државну помоћ. Државни органи и јавна предузећа
се у том медију не могу оглашавати,
нити користити друге услуге тог медија.
Медији имају законску обавезу да објаве информацију о свом издавачу, а за
непоштовање ове одредбе прописане су
новчане казне.
Ради спречавања настанка или јачања
претежног утицаја у области јавног
информисања који значајно ограничава
медијски плурализам, није дозвољено
обједињавање оснивачких, односно, управљачких права два или више
издавача дневних новина чији укупан
годишњи тираж прелази 50% продатог
тиража свих дневних новина на терито
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Законска регулатива у вези са
власничком структуром медија
рији Републике Србије. Закон предвиђа
и да оснивачка, односно, управљачка
права у два или више издавача који
пружају аудио-визуелне медијске услуге
у укупном збиру не могу прелазити 35%
од укупне гледаности, односно слушаности. Није дозвољено истовремено
стицање власничког удела изнад 50% у
дневним новинама које имају просечан
дневни тираж преко 50.000 примерака
и у издавачу који пружа аудио-визуелне
медијске услуге. Закон о јавном информисању и медијима предвиђа да је лице
које се, поред делатности издавача
медија, бави и дистрибуцијом медијских
садржаја, дужно да делатност издавача
медија обавља преко повезаног правног
лица. Постојање угрожавања медијског
плурализма за штампане медије ут-

врђује Министарство културе и информисања, односно, Регулаторно тело за
електронске медије када је у питању
обједињавање или унакрсно стицање
електронских медија.

ресорно министарство и РЕМ.

Регистар медија при Агенцији за
привредне регистре пружа нам
увид у информације о власништву
и добијеним новчаним средствима
од органа јавне власти и у форми
државне помоћи. То нам олакшава разумевање власничке структуре и уређивачке политике медија.
Потенцијално угрожавање медијског плурализма путем могућег
власништва у већем броју медија
спречава се законским „праговима“ чије непоштовање, у зависности од врсте медија, утврђују
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3
Однос
власништва
и уређивачке
политике
медија

У складу са овдашњом законском регулативом, разликујемо медије који
су у приватном и јавном власништву,
као и медије цивилног сектора. Без
обзира на њихову власничку структуру,
побројани медији доприносе развоју и
успостављању разноликог, разноврсног
и динамичног медијског тржишта.
Упућеност у власничку структуру медија битно је за разумевање њихове
агенде, уређивачке политике, конкретних садржаја и степена утицаја.
Иако се највећи број приватних медија
фокусира на продукцију атрактивних,
профитабилних и најпопуларнијих забавних садржаја, они се морају повиновати
законским одредбама које чувају и
промовишу јавни интерес. Медији у јавном власништву су Радио-телевизија

Транспарентност власништва у медијима и уређивачка политика

Србије и Радио-телевизија Војводине
који су одговорни свим нашим грађанима који плаћају месечну РТВ таксу.
Оваквим моделом финансирања омогућен је свакодневни рад и функционисање републичког и покрајинског јавног
медијског сервиса. РТС и РТВ имају обавезу да задовоље потребе свих наших
грађана, што подразумева равноправну
заступљеност информативне, образовне, културне и забавне функције у
њиховим програмима. Слично медијима
у јавном власништву, медији цивилног
сектора немају императив остваривања
профита, већ превасходно задовољавање потреба одређених мањинских
група.
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Однос власништва и уређивачке политике медија

Закон предвиђа постојање медија
у приватном и јавном власништву,
као и медије цивилног сектора.
Подаци о власничкој структури
битни су за разумевање уређивачке политике, конкретних
садржаја и нивоа утицаја медија.
Приватни медији углавном се
фокусирају на најпрофитабилније
садржаје, док су јавни медијски
сервиси, који се финансирају
путем РТВ таксе, у обавези да у
својим програмима имају сразмерну заступљеност информативних, образовних, културних,
спортских и забавних садржаја.
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4
Медијско и
рекламно
тржиште у
Републици
Србији

Овдашње медијско тржиште је изразито
компетитивно. Крајем 2020. године
у Србији је било регистровано чак
2.508 медија. 1Постоји чак 937 штампаних медија, 751 интернет портал,
333 регистроване радио-станице и
244 телевизијске станице. У власничком смислу, телевизијско, новинско
и радијско тржиште је високо концентрисано унутар четири до пет највећих
секторских групација, као и три највећа
кабловска оператера.
Најтиражније дневне новине су „Информер“, најпосећенији веб-портал је „Блиц“2, а најпопуларнији телевизијски канал
је први програм РТС-а.3

Приходи медија од маркетинга у Србији
су током 2020. године износили 198 милиона евра.4 Далеко највише приходују
телевизије (103 милиона евра), затим
интернет портали (45), штампани медији
(20) и радио-станице (9,2 милиона евра).
Преостали износ од 20.5 милиона евра
користи се за остале облике маркетинга
(огласни билборди, леци и сл.).
У поређењу са другим државама у
региону, на овдашњем медијском
тржишту постоји изузетно велики
број медија – 2.508. Последњих
година маркетиншко тржиште је
у порасту и током 2019. године је
износило 210 милиона евра.

1

http://www.uns.org.rs/sr/desk/UNS-news/107199/u-srbiji-registrovano-2508-medija.htm

2

https://nativemedia.rs/blog/top-10-lista-najposecenijih-sajtova-u-srbiji/

3

https://www.rts.rs/page/rts/sr/CIPA/story/171/istrazivanja/4058316/gledanost-tv-programa-s-nacionalnom-pokrivenoscu-u-prvih-sest-meseci-2020.html

4

http://asmedi.org/2020-godina-koju-je-skoro-pojeo-covid/
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Етичко и
професионално
понашање медија

Етичко и професионално понашање медија
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УВОД

У овој лекцији обрађују се:

1

Појам и значај вести

2

Информације и дезинформације

3

Начини борбе против дезинформација

Након савладане лекције:
Продубићете знање о вестима и информисању. Унапредићете анализу
истинитости информативних садржаја. Препознаваћете облике медијских
манипулација

Етичко и професионално понашање медија
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САДРЖАЈ ЛЕКЦИЈЕ

1
Појам
и значај
вести

Вест мора да одговори на пет
кључних питања:
Ко је учествовао? Шта се догодило?
Где се догодило? Када се догодило?
Како се догодило?
Овим питањима се евентуално могу
придодати:
Зашто се догодило? и Шта то значи
за заједницу?
Редослед постављања ових питања
није унапред дефинисан и зависи
од контекста. Селекција вести које
се пуштају у етар је веома значајна
и она се најчешће повезује са
интересима доминантне друштвене
групе који су додатно поцртани јавним
интересом у медијској сфери. Медији
су дужни да интерес јавности за
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потпуним, благовременим и истинитим
информисањем ставе изнад свих других
интереса. Интерес јавности подразумева
објављивање свих важних информација
које су читаоцу/слушаоцу/гледаоцу од
помоћи при формирању властитог суда/
мишљења о појавама и догађајима.
Вредности на којима почивају
професионално и етичко новинарство
предвиђају да вест треба да буде:
- Истинита и прецизна (новинар не
може да гарантује истину, али може да
гарантује да је вест сачињена само од
чињеница које је проверио и потврдио
њихову тачност)
- Независна (новинар мора бити
независан глас, не глас интереса
политике, моћних корпорација, па ни
одређене културе)

- Фер и непристрасна (свака прича има
више страна, може је испричати више
различитих појединаца, заинтересованих
страна, а новинар мора да се потруди
да свака страна буде подједнако
заступљена и да свој став изнесе;
вест мора да буде избалансирана и да
публици помогне да разуме контекст)
- Хумана (новинар и професионална
вест не смеју да угрозе ничију
приватност, достојанство и сигурност;
слике и речи имају велики утицај на
публику, са њима се мора поступати
одговорно, без намере да се било ко
повреди, осрамоти или оклевета)
- Одговорна (сваки новинар именом
и презименом гарантује за истинитост
вести; када направи грешку, дужан је
да је исправи; свако навођење публике
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на погрешне закључке је неетично и
непрофесионално)
Свака вест мора да одговори
на пет кључних питања: Ко је
учествовао? Шта се догодило? Где
се догодило? Када се догодило?
Како се догодило? Овим
питањима се евентуално могу
придодати: Зашто се догодило? и
Шта то значи за заједницу? Вест
треба да буде истинита, прецизна,
независна, фер, непристрасна,
хумана и одговорна.
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2
Информације и
дезинформације

Информативни садржаји треба да буду
веродостојни, прецизни, поуздани,
објективни и потпуни. У ери традиционалних медија новинари и уредници су
имали кључну улогу у избору догађаја и
креирању информација које су, базиране
на јавном интересу и интересу публике,
дистрибуиране путем штампе, радија и
телевизије. У данашње време, извори
информативних садржаја неупоредиво
су бројнији и до нас непрекидно стижу
путем различитих медија, сервиса, апликација, канала и уређаја. Дистрибуција
се већински базира на друштвеним мрежама путем препорука, дељења, коментарисања и промовисања текстуалних
и аудио-визуелних садржаја, а која се
одвија паралелно са комуникацијом и
забавом на дневном нивоу.

Етичко и професионално понашање медија

Информације о актуелним и релевантним догађајима из локалног и међународног окружења морају чинити недвосмислени проверени и поуздани
садржаји. Ови садржаји представљају
скуп података, слика и изјава које се
базирају на новинарском и уредничком
избору који би требао да представља
што је могуће објективнију слику стварности. У реалном свету селекција, начин
обраде и пласирања информација у
великој мери зависе од уређивачких
политика медија, на које утичу политика,
економија, културне и друштвене вредности у једном друштву. Другим речима,
приликом продукције вести уредници и
новинари не брину искључиво о интересу публике, већ задовољавају и интересе
својих власника, различитих политичких
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странака, оглашивача и других фактора
који утичу на рад и опстанак медија у
којем раде.
Поузданост и веродостојност информативних садржаја постаје још комплексније питање у дигиталној ери због
пораста броја канала информисања и
садржаја које производе појединци са
различитим намерама и циљевима. Креирање и дељење вести се одвија путем
мобилних уређаја за комуницирање преко којих је свако у могућности да произведе слику, видео, текст о догађају из
окружења и подели је са својим пратиоцима на друштвеним мрежама. Овакав
информативни садржај се дистрибуира,
и као такав је за многе кориснике једини извор информација.

Симплификована продукција и дистрибуција довела је до загушења информацијама, па самим тим и до опадања
квалитета садржаја који би требало да
имају информативну вредност. Уколико
критички не приступимо садржају и не
преиспитамо његово порекло, значење
и поузданост, информисање врло често
може постати сопствена супротност
– дезинформисање. Зато данас све
више добија на значају информативна
писменост. Важност ове области расте
са ширењем граница традиционалног
новинарства, креирањем нових новинарских изражајних облика и новинарских
алата. Циљ информативне писмености
је да лакше спознамо шта је истина у
време дигиталне револуције коју карактерише поплава информација и дезин-
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формација којима се може приступати
на бројне начине, са било ког места
и у било које време. Пажњу јавности
подједнако окупирају професионални
новинари и медији, као и агрегатори
вести, блогери, провокатори, коментатори и грађани-новинари. Међусобно
надметање утиче да се вести маскирају
и да у све већој мери бледе границе
између професионалног новинарства и
пропаганде, забаве, самопромоције и
информативних садржаја на интернету.
Управо због тога је овакво изобиље
информација наметнуло грађанима
обавезу да науче да процењују поузданост медијских извештаја, вести и других
извора информација које непрестано
циркулишу око њих.
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Информативни садржаји треба
да буду веродостојни, прецизни,
поуздани, објективни и потпуни.
Информације о актуелним и релевантним догађајима из локалног
и међународног окружења морају
бити недвосмислени, проверени
и поуздани садржаји. Уколико
критички не приступимо садржају
и не преиспитамо његово порекло,
значење и поузданост, информисање врло често може постати
сопствена супротност – дезинформисање. Зато данас све више
добија на значају информативна
писменост.

Етичко и професионално понашање медија
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3
Облици
борбе против
дезинформација

Истинитост и поузданост информативног
садржаја можемо утврдити на основу
шест основних питања:
Ко га је написао? Како је настао?
Зашто је настао? Када је настао?
Шта од информација недостаје? Како
могу да сазнам више?
Препоруке за заштиту од дезинформисања обухватају и:
- Резервисаност према анонимним
изворима информација;
- Опрезност при јавном изношењу
сопствених реакција приликом коментарисања догађаја како би се избегло
додатно дезинформисање јавности;
- Обраћање пажње на језик који медији
користе: „Добијамо извештаје....“, може
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да значи много тога, понекад први
извештаји нису најпоузданији; „Тражимо,
очекујемо потврду...”, значи да прича или
информација још увек нису потврђене;
„Сазнајемо...”, најчешће значи да медиј
има извор, али не званичан и поуздан;
- Опрезност у вези са извештавањем
о великим несрећама или значајним
догађајима који су посебно привлачни за
креаторе дезинформација;
У склопу глобалне борбе против лажних
вести, теорија завера и ширења панике,
компаније „Фејсбук“ је недавно започела примену новог, независног програма
за проверу чињеница које се објављују
и деле на овој мрежи. Сви сумњиви
садржаји су, без обзира на то ко их
објављује, подложни проверама. Инфор-
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мативни садржаји које се означе као
лажни од стране оних који су лиценцирани за проверу, нису протерани са ове
друштвене мреже, али су мање видљиви
у прегледима, што доприноси смањењу
утицаја и могућност дељења.
У циљу борбе против медијског дезинформисања у све већој мери се усавршавају алати како би се обуздао тренд
ширења нетачних информација које се
представљају као чињенице. У нашој
земљи постоје и електронски водичи
за борбу против лажних вести са низом
корисних савета на основу којих се могу
верификовати садржаји са друштвених
мрежа и ризичних сајтова (фотографије,
фотомонтаже, језичке манипулације,
клонирани сајтови и сл.). Борба против
лажних вести и манипулативних садр-

жаја олакшана је и применом екстензије
за интернет претраживаче за најпосећеније информативне портале у нашој
земљи, како би се лакше препознале
неистине и злоупотребе чињеница.
Поред шест основних питања
везаних за поузданост и истинитост медијског садржаја битно је
да постоји резервисаност према
анонимним изворима информација, опрезност при извештавању
и јавном изношењу сопствених
реакција. У циљу борбе против медијског дезинформисања
усавршавају се алати како би се
обуздао тренд ширења нетачних
информација које се представљају
као чињенице.

Етичко и професионално понашање медија
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Медијски садржаји
и одговорност

Медијски садржаји и одговорност
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УВОД

У овој лекцији обрађују се:

1
2
3
4

Појам, функције и карактеристике таблоида као
медијског формата
Медијски формат и облици „ријалити“ програма
Говор мржње и насиља у медијима и на
друштвеним мрежама
Последице утицаја говора мржње и насиља у
медијима и на друштвеним мрежама

Након савладане лекције:
Разумећете појам и функцију таблоида, сензационалистичких медијских
садржаја и различитих „ријалити“ формата. Унапредићете знања о значају
промоције естетских вредности и нужности маргинализације медијских
садржаја ниског квалитета. Препознаваћете говор мржње и насиља у
медијима и на друштвеним мрежама и њихове последице
Медијски садржаји и одговорност
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САДРЖАЈ ЛЕКЦИЈЕ

1
Појам и
садржај
таблоида
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Таблоиди су најтиражније дневне
новине и реалност савременог,
глобалног медијског тржишта.
Популарност базирају на избору тема,
сензационалистичком приступу и
насловима, лакој забави и бизарним
причама које су илустроване бројним
фотографијама великог формата.
Бројни аудиторијум радо прихвата
и још лакше се идентификује са
лежерним, провокативним, тривијалним
и баналним таблоидним стилом писања
којим се изазивају повишене емоције
читалачке публике жељне садржаја
и одговора на питања која не налазе
у другим медијима. Осмишљеном
стратегијом, таблоиди инсистирају
на садржају који познате, славне и
недодирљиве јавне личности приказује
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на начин који угрожава њихову
приватност, приказујући их у животним,
свакодневним и компромитујућим
ситуацијама које их приближавају
просечној публици.
У циљу привлачења што бројније
публике, у таблоидима преовлађују
сензационалистички наслови и садржаји
којима се преувеличавају реални
догађаји, преусмерава пажња на
скандале (који се најчешће креирају
управо са тим циљем) и публикују
неутемељене информације којима
се често крше професионални и
етички новинарски кодекси. Овдашњи
таблоидни језик агресивности и
сензационализма карактеришу речи:
„скандал”, „драма”, „брутално”, „ужас”,
„узнемирујуће”, „језиво”, „пакао” и

Медијски садржаји и одговорност

сл. У овој врсти дневних новина
преовлађују таблоидни садржаји из
политичке сфере, „црна хроника“ (која
се фокусира на криминал, трагедије
и несреће) и скандали из приватног
живота естрадних личности из света
музике, филма, серија и спорта. У
складу са таквим приступом, таблоиди
не садрже коментаре и аналитичке
текстове експерата, што доприноси
лакшем истицању вредносних модела,
преовлађујућег мишљења, животних
ставова и политичког усмерења бројне
публике.
Таблоиди у значајној мери доприносе
снижавању квалитета јавног говора
и одсуству друштвеног дијалога,
као и непоштовању темељних
професионалних новинарских начела.

Таблоиди су често у фокусу рада Савета
за штампу који указује на садржаје који
су, уместо на чињеницама, засновани
на личним ставовима, инсинуацијама и
незваничним коментарима. Таблоидни
сензационализам и популизам приликом
обраде „забрањених тема“ доприносе
друштвено-политичкој поларизацији и
бројним судским споровима.
У нашој земљи, таблоиди настају током
деведесетих година прошлог века,
али својеврсни процват доживљавају
у прве две деценије двадесетог века
када, захваљујући дисконтним ценама,
досежу рекордне тираже. Улогу, значај
и функције овдашњих таблоида треба
сагледавати из перспективе ширег
друштвено-политичког контекста који
олакшава разумевање механизама

77

којима се таблоиди користе у
обликовању и пласирању садржаја.
За велики део публике, таблоиди су
често примарни или први извор
информација, што их чини неодвојивим
делом медијског тржишта. Њихов
садржај треба да буде усаглашен
са законским оквирима и етичким и
професионалним стандардима.

Таблоиди су најтиражније
дневне новине у којима
преовлађују сензационалистички
наслови и садржаји којима се
преувеличавају реални догађаји,
преусмерава пажња на скандале
(који се најчешће креирају
управо са тим циљем) и публикују
неутемељене информације којима
се најчешће крше професионални

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу

и етички новинарски кодекси.
Овакви садржаји доприносе
снижавању квалитета јавног
говора и непоштовању темељних
професионалних новинарских
начела. Таблоиди чине значајан
део медијског тржишта и
њихов садржај је подложан
законској регулацији и етичким и
професионалним стандардима.
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2
Медијски
формат
и облици
„ријалити“
програма

Регулаторно тело за електронске медије
(РЕМ) „ријалити“ програме дефинише
на следећи начин: „Ријалити програм је
врста програма која се, као савремена
телевизијска форма, креће по граничним жанровским подручјима: између
информације и забаве, документаристичког и драмског приступа, па би се
зато могао посматрати као сложени,
хибридни телевизијски жанр; у ријалити
програмима учесници, у природном или
вештачки створеном окружењу, доводе
се у одређене, често екстремне, животне
ситуације, најчешће са циљем забаве, у
којима долазе до изражаја егзибиционизам учесника, воајеризам корисника медијских услуга и идентификација публике
са учесницима; овој врсти програма
1
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припада и тзв. „псеудоријалити” програм
у коме се ствара илузија аутентичног
ријалити програма на тај начин што се
игране и режиране ситуације приказују
као стварне; ријалити програм ствара
илузију непредвидивости и сензационализма и производи се и објављује према
драматуршком обрасцу серијала.“
„Ријалити“ програм је медијски формат
који подразумева широк спектар телевизијских садржаја који у центар збивања
и испред камера поставља обичне
људе, што је један од кључних разлога
због ког су ови програми међу најгледанијим код нас и у иностранству. Успешност „ријалити“ програма базирана је и
на интерактивности са бројним аудиторијумом који гласањем и активном
1

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/pravilnik/2016/46/4/reg
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партиципацијом утиче на садржај самог
програма усмеравајући његову радњу.
Обједињујући у себи информативне,
забавне, документарне и драмске садржаје, „ријалити“ формат је развио бројне
подврсте жанра попут скривене камере, такмичарских емисија са обичним
и славним личностима, преображаја
личности, експеримената из живота
стварних људи и документарних „сапуница“. У зависности од циљне групе којој
су намењене, теме „ријалити“ програма
могу бити засноване на талентима такмичара, везане за радно окружење, фокусиране на емоционалне односе између
учесника, њихово здравствено стање
или образовање. Могу се фокусирати и
на надзор свакодневног живота, чему
је допринео развој интернета, распро-

страњеност дигиталних платформи и популарност друштвених мрежа, односно
број претплатника/пратилаца „ријалити“
звезда. У зависности од облика и садржаја, „ријалити“ програми се релизују у
студију, на стварној локацији на којој се
одвија сама радња или унутар вештачки
симулираног животног окружења.
И поред изразито негативне конотације
која их прати, „ријалити“ садржаји су изузетно комерцијални тако да је економски профит кључни мотив за њихову
продукцију и емитовање. „Ријалити“
програм је медијски жанр у којем би
требало гајити посебну врсту одговорности и разумети његове могућности, лимите, конвенције и специфичности. Ово
треба имати у виду и због константних
захтева за његово укидање и огранича-
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вање негативног утицаја који одбацује
веома ретке и спорадичне позитивне
аспекте оваквих формата, попут хуманитарне функције, афирмисања друштвених обичаја, културних специфичности,
уважавања различитости и подстицања
толеранције. Заговорници „ријалити“ програма истичу да је то полигон
за дискусију о разним сензитивним и
комплексним темама из свакодневног
живота обичних, просечних људи. По
њима, видљивост бројних друштвених
група путем „ријалити“ програма подстиче осећање заједништва и емпатије
такмичара или публике око заједничког
циља, потребе и проблема. Постојање
ових формата се правда и одразом
постојања слободе говора и мишљења у
једном друштву.
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Сви ови аргументи дубоко су потиснути
бројним примерима штетних утицаји
„ријалити“ програма. Један од кључних
аргумената је да публика стално очекује
све шокантније и контроверзније садржаје који немају никакав информативни,
културни или образовни значај. Из сезоне у сезону прелазе се границе доброг
укуса и подстиче агресивна самопромоција и међусобно вређање такмичара
који на тај начин покушавају да се истакну и наметну публици, уклапајући се
у наметнути наратив о важности култа
славне личности. У том смислу, „ријалити“ програми дају простор бројним
појединцима који не поседују никакав
таленат, излажући их непријатним и
понижавајућим ситуацијама, са циљем
изазивања реакција код публике.

Медијски садржаји и одговорност

Зато не чуде протести, осуде и константни захтеви за санкционисањем емитера
који приказују ове програме на фреквенцијама са националним покривањем.
Инсистира се на емитовању „ријалити“
програма искључиво у ноћним терминима и на кабловским каналима који
поседују шифру за приступ због заштите малолетника. Најрадикалнији део
противника овог формата безуспешно
инсистира на усвајању посебног правног
акта у форми закона или правилника о
„времену приказивања ријалити програма принудног окружења на телевизији.“
Додатна аргументација почива на чињеници да се повећано присуство говора
мржње и насиља у медијима све чешће
повезује са популарношћу „ријалити“
програма у којима учесници агресивно

комуницирају, размењујући увредљиве
поруке које често прерастају и у физичке
обрачуне.
„Ријалити“ програм је медијски
формат који у себи подразумева широк спектар телевизијских
садржаја који у центар збивања
и испред камера стављају обичне
људе. И поред изразито негативне
конотације која их прати због њиховог садржаја, „ријалити“ формати су изузетно комерцијални, тако
да је економски профит кључни
мотив за њихову продукцију и
емитовање.

81

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу

82

3
Говор мржње
и насиља у
медијима и на
друштвеним
мрежама
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Говор мржње је сваки вид комуникације који подстиче, промовише
или оправдава нетолеранцију, дискриминацију и непријатељство према
припаднику друге расе, националности,
вероисповести, пола, сексуалне оријентације, порекла и осталих особина појединца или групе. Изјаве које застрашују,
вређају или узнемиравају појединце
или групе, као и изјаве које позивају на
насиље, мржњу или дискриминацију,
сматрају се говором мржње. Говор
мржње има за циљ изазивање негативних последица у виду маргинализације
појединца или групе, у зависности од
личног својства или припадности. Према
подацима Повереника за заштиту равноправности, у Србији су говору мржње
најчешће изложени припадници ромске,

Ел-Џи-Би-Ти популације и жене.
Говор мржње забрањен је медијским
законима. Закон о јавном информисању
и медијима предвиђа да се „идејама,
мишљењем, односно информацијама
које се објављују у медијима не сме
подстицати дискриминација, мржња
или насиље против лица или групе лица
због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, полу, због
њихове сексуалне опредељености или
другог личног својства, без обзира на то
да ли је објављивањем учињено кривично дело“. Закон о електронским медијима предвиђа да се „регулатор стара да
програмски садржај пружаоца медијске
услуге не садржи информације којима
се подстиче, на отворен или прикривен
начин, дискриминација, мржња или на
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сиље због расе, боје коже, предака, држављанства, националне припадности,
језика, верских или политичких убеђења,
пола, родног идентитета, сексуалне
оријентације, имовног стања, рођења,
генетских особености, здравственог
стања, инвалидитета, брачног и породичног статуса, осуђиваности, старосне
доби, изгледа, чланства у политичким,
синдикалним и другим организацијама и
других стварних, односно претпостављених личних својстава“.
Различити видови насилног понашања
одувек су налазили своје место у програмским садржајима на традиционалним медијима. Дигитално насиље и
злостављање је злоупотреба технологије
с намером да се нека особа повреди,
понизи и угрози њено достојанство.

Појава интернета дала је додатни импулс анонимним пошиљаоцима насилних
медијских порука путем нових медија
које може бити директно и индиректно. Директно насиље подразумева
слање узнемирујућих порука, нежељене
електронске поште и вируса телефоном и имејлом, промену туђе лозинке,
лажно представљање, објављивање
туђих личних података или неистина,
постављање узнемирујућих фотографија
на друштвене мреже са циљем да се
неко понизи и дискриминише. У случају
индиректног насиља, насилник то чини
посредством треће особе, која најчешће
није ни свесна да је учесник у насиљу.
Крађом нечије лозинке за имејл адресу,
насилник има могућност да, скривајући
се иза имена жртве, шаље неприхватљи-
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ве поруке особама из окружења жртве.
Примаоци такве поште своју љутњу
усмеравају ка жртви, остварујући тиме
намере насилника.
Изјаве које застрашују, вређају
или узнемиравају појединце или
групе, као и изјаве које позивају
на насиље, мржњу или дискриминацију, сматрају се говором
мржње. Говор мржње забрањен
је медијским законима. Дигитално
насиље (директно и индиректно)
и злостављање јесте злоупотреба
технологије с намером да се нека
особа повреди, понизи и угрози
њено достојанство.
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4
Последице
утицаја говора
мржње и
насиља
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Говор мржње и дигитално насиље се
често јављају на друштвеним мрежама
које су преплављене ружним речима,
прозивкама, претњама и омаловажавањем. Последице говора мржње
су: стварање презира, формирање
стереотипа, подстицање дискриминације, осуда околине, изазивање осећаја
несигурности, наношење физичког и
психичког бола и стварање утиска да је
такво понашање пожељно и оправдано.
Једном постављене на интернет, злонамерне информације је тешко уништити и
онемогућити њихову нову злоупотребу.
Огроман број људи може да учествује у
насиљу путем злонамерних коментара,
дељењем, лајковањем или праћењем,
без коментара осуде. Свака нова злоупотреба информација на друштвеним

мрежама доводи до поновног повређивања (ревиктимизација) жртве што за
последицу има осећај узнемирености,
немоћи, туге и безизлазности.
Последице говора мржње су:
стварање презира, формирање
стереотипа, подстицање дискриминације, осуда околине, изазивање осећаја несигурности, наношење физичког и психичког бола
и стварање утиска да је такво
понашање пожељно и оправдано.
Свака нова злоупотреба информација на друштвеним мрежама доводи до новог повређивања жртве
што за последицу има осећај узнемирености, немоћи, туге и безизлазности.
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Друштвене мреже
и приватност,
дигитални
интегритет и прaво
на заборав
Друштвене мреже и приватност, дигитални интегритет и право на заборав
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УВОД

У овој лекцији обрађују се:

1
2
3
4

Појам дигитализације медија
Појам и врсте друштвених мрежа
Дигитални идентитет и интернет идентитет
Заштита приватности у дигиталном свету и
право на заборав

Након савладане лекције:
Ојачаћете дигиталне компетенције. Употпунићете знања о позитивним и
негативним карактеристикама друштвених мрежа. Разумећете разлику
између дигиталног идентитета и интернет идентитета. Проширићете
знања о праву на приватност, чувању личних и посебних података и праву
на заборав.
Друштвене мреже и приватност, дигитални интегритет и право на заборав
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САДРЖАЈ ЛЕКЦИЈЕ

1
Појам
дигитализације
медија
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Дигитализација медија је допринела
повећању броја уређаја, канала и платформи који имају могућност коришћења
и размене дигитализованог медијског
садржаја. Дигиталне технолошке иновације допринеле су да традиционални
медији (штампа, радио и телевизија)
путем нових платформи (веб-страница, апликација за мобилне телефоне и
других услуга) допру до нове публике.
Све то је допринело настанку бројних
могућности унутар дигиталног окружења
за информисање, комуникацију, забаву, повезивање са публиком и размену
садржаја са другим корисницима. Избор
из неограничене понуде медијског садржаја олакшан је усавршеним технологијама на бројним уређајима, каналима и
платформама које су олакшале приступ
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у жељеном времену и простору. Дигитализација је омогућила и нове модалитете за креативно изражавање публике,
креирање и публиковање медијског садржаја и њено непосредно учешће у медијској комуникацији. На тај начин су и
у практичном смислу потврђене кључне
карактеристике дигиталних платформи:
интерактивност, хипертекстуалност,
конвергенција и умрежавање.

Дигитализација медија је допринела повећању броја уређаја,
канала и платформи којe имају
могућност коришћења и размене
дигитализованог медијског садржаја. Кључне карактеристике
дигиталних платформи су интерактивност, хипертекстуалност,
конвергенција и умрежавање.
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2
Појам и врсте
друштвених
мрежа

Дигиталне технологије и ново комуникационо окружење омогућилo je постојање
друштвених мрежа које могу имати
различите намене и функције и као
такве, могу бити фокусиране на различите садржаје и подстицати публику на
различите врсте активности. Друштвене
мреже и платформе за размену видео-садржаја засноване су на активностима корисника који разменом садржаја,
јавно или приватно, у реалном времену
или одложено, креирају заједнице на
мрежи са другим корисницима, засноване на заједничким интересовањима
и вредностима. Користећи друштвене
мреже и комбинујући карактеристике
персоналне и масовне медијске комуникације, публика добија могућност да
креира своје идентитете за виртуелно
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окружење и да експериментише са границама јавног и приватног.
Широко поље друштвених мрежа подразумева: сервисе за комуницирање
и размену садржаја (Фејсбук, Твитер,
Инстаграм, Снепчет, апликације попут
Вајбера и Вотсапа; платформе за размену видео-садржаја (ЈутЈуб и Вимео);
Друштвене мреже пружају могућности
за самоекспресију (креирање профила и
аудио/визуелног садржаја), формирање
различитих група пријатеља на мрежи
у односу на степен поверења и утврђивање граница када је у питању дељење
интимних и личних информација кроз
управљање подешавањима везаним за
видљивост садржаја које постављају.
Могућности друштвених мрежа доносе
са собом и ризике везане за коришћење
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и потенцијалну злоупотребу приватних
информација и одговорност за садржаје
као што су дељење нетачних информација, исмевање или сајбер насиље.
Штетне садржаје на друштвеним мрежама можемо дефинисати као садржаје подложне личној процени односно
процени заснованој на веровањима,
преференцијама, друштвеним и културним традицијама. У том смислу, и сама
законска регулатива усмерава фокус
на дефинисање поменутих садржаја. То
подразумева да они који брину о добробити малолетних корисника морају
проактивно да делују, користећи доступне опције попут „родитељске контроле”,
софтвера за блокирање и филтрирање
садржаја, као и надзирање активности
малолетника на мрежи којим би их за-

штитили од нежељеног садржаја.
Дигиталне технологије и ново
комуникационо окружење су
омогућиле постојање друштвених
мрежа. Друштвене мреже подразумевају: сервисе за комуницирање
и размену садржаја (Фејсбук,
Твитер, Инстаграм, Снепчет,
апликације попут Вајбера и Вотсапа; платформе за размену видео
садржаја (ЈутЈуб и Вимео); видео
игрице; чет собе; форуме и друге
платформе. Штетне садржаје на
друштвеним мрежама можемо
дефинисати као садржај подложан
личној процени, односно, процени
заснованој на веровањима, преференцијама, друштвеним и културним традицијама.
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3
Интернет
идентитет и
дигитални
идентитет

Интернет идентитет треба разликовати
од дигиталног идентитета. Интернет
идентитет везује се за биографске
појединости уоквирене средствима опажања и поимања. Интернет идентитет
подложан је промени и у њему преовладава људски/животни аспект који
се може мењати у складу са животним
приликама и околностима. Креирање интернет идентитета подлеже одређеним
правилима која се превасходно везују за
добру вољу власника мреже у којој интернет идентитет, заправо, функционише
без праве заштите.
Дигитални идентитет има везе са конкретним подацима и дигиталним траговима који се односе на људе у којем
кључно место заузимају биометријски
подаци. Дигитални идентитет креирају
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унапред програмирани компјутерски
програми унутар државне или пореске
управе, здравственог или банкарског система, који се као такви могу доживотно
везивати за конкретну личност. За разлику од интернет идентитета без кога се
може живети, дигитални идентитет се
мора поседовати и то модерна држава
намеће као формалну, законску обавезу.
Сви актери који обрађују личне податке (уз дозволу или по другом основу)
су без изузетка обавезни да ускладе
своје пословање са Законом о заштити података о личности. То је пропис
којим се уређују односи између грађана
на које се ти подаци односе, и приватних
и јавних организација које те податке
прикупљају и обрађују. Податак о личности је сваки податак (име и презиме,
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адреса, ЈМБГ, број мобилног телефона,
број рачуна у банци и сл.) који се односи
на неко физичко лице помоћу којег је,
посредним или непосредним путем, могуће утврдити идентитет. Статус личних
података којим се може открити нечији
идентитет имају и подаци који се налазе
на интернету попут ИП адресе, лозинке, дотадашње активности на мрежи,
као што су претраге садржаја, његово
дељење и лајковање и сл. Специфичну
врсту података о личности са којима
је потребно опрезније располагати
представљају подаци који се односе на
расно или етничко порекло, политичко
мишљење, верско, филозофско уверење,
чланство у синдикату, генетске и биометријске податке, податке о здравственом стању, сексуалном животу, сексуал-

ној оријентацији физичког лица и сл.
Потребно је разликовати интернет
идентитет и дигитални идентитет.
Интернет идентитет подложан је
промени, док се дигитални идентитет мора поседовати. Закон о
заштити података о личности прецизно регулише права и обавезе у
вези са прикупљaњем и обрадом
ових података.
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4
Заштита
приватности
у дигиталном
свету и право
на заборав

Изузетак од поштовања правила обраде посебних врста података о личности
представљају ситуације у којима је сврха обраде важнија од заштите посебних
података о личности, а који се везују
за откривање и спречавање, односно
кажњавање кривичних дела и претње
по јавну и националну безбедност. За
обраду информација од јавног значаја
које садрже податке о личности значајан је и Закон о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и
то нарочито у ситуацијама у којима орган јавне власти доставља информације
које садрже личне податке. У таквим
ситуацијама битно је успоставити одговарајући баланс између права јавности
да зна и права на заштиту података
о личности. Информација од јавног

Приручник медијске и информационе писмености за јавну управу

значаја неће бити достављена уколико
би се тиме повредило право на приватност, осим у случајевима када постоји
пристанак лица на које се информације
односе, ако је реч о личности, појави или
догађају од интереса за јавност, нарочито носиоцима државне или политичке
функције, и ако се ради о лицу које је
својим понашањем дало повода за тражење информације.
Сваки појединац чије се информације
прикупљају има право да увек и у сваком
тренутку зна ко и у какве сврхе сакупља
његове личне податке, као и да захтева
да се ти подаци избришу из базе података у којој се налазе. У том смислу, Закон
о заштити података о личности прецизно
дефинише низ права која поседују лица
чији се подаци обрађују.
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Кључна права представљају право на
транспарентност (пружање прописаних
информација на сажет и разумљив начин);
право на информисање (обавештавање
странке пре него што започне обрада
тражених података); право на приступ или право на увид у податке
(информација о томе који се подаци
обрађују уз право на достављање копије
података који се обрађују); право на исправку и допуну (свако има безусловно
право на исправку нетачних и допуну
непотпуних података о личности).
Право на заборав (брисање) представља право сваког лица на које се
подаци односе да захтева да се његови
подаци о личности избришу у случајевима када више нису неопходни за
остваривање сврхе због којег су прикупљени или на други начин обрађи-

вани. То право се може остварити и у
случају да је поменуто лице опозвало
пристанак на основу којег се вршила
дотадашња обрада личних података.
Право на брисање је могуће остварити
у случају подношења приговора због
незаконите обраде података или због
прикупљања података од детета у вези
са коришћењем услуга информационог
друштва.

избришу у законом предвиђеним
случајевима.

Кључна права представљају право
на транспарентност, право на информисање, право на приступ или
право на увид у податке, право на
исправку и допуну као и право на
брисање/заборав. Право на заборав (брисање) представља право
сваког лица на које се подаци односе, да захтева да се ти подаци
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