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На основу чл. 9, 20. и 22. Закона о тужилаштвима 

Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 

55/02, 85/03 и 115/04), члана 12. Закона о унутрашњим 

пословима (''Службени гласник Републике Српске'', број 4/12) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (''Службени 

гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 

24/12 и 121/12), главни републички тужилац Републичког 
тужилаштва Републике Српске и министар унутрашних 

послова Републике Српске, д о н о с е 

 
 
 
 
 

СМЈЕРНИЦЕ 

о поступању и сарадњи полиције и тужилаштва у  

односима са медијима и информисању јавности                       
 

Члан 1. 
 

Смјерницама о поступању и сарадњи полиције и тужилаштва 
у односима са медијима и информисању јавности регулише се 
поступак саопштавања информација медијима и јавности од 
стране Министарства унутрашњих послова Републике Српске и 
свих организационих јединица у саставу Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске (у даљем тексту: полиција) и 
тужилаштава у Републици Српској (у даљем тексту: тужилаштва) 

у складу са Законом о кривичном поступку Републике Српске (у 

даљем тексту: ЗКП РС) и другим прописима. 
 

   Члан 2. 
 

 (1) Информација у смислу ових смјерница јесте давање 
обавјештења медијима и/или јавности путем електронских и 
писаних медија од стране полиције и тужилаштава, о кривичним 
дјелима и догађајима од интереса за јавност. 

(2) Приликом давања информација полиција и тужилаштва 
ће поступати у складу са интересима кривичне истраге. 
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  Члан 3. 
 

(1) Информације за јавност, у случајевима постојања 

основа сумње да је извршено кривично дјело за које је 

прописана казна затвора до пет година, дају се на начин да 
овлаштено службено лице полиције које је на основу одредбе члана 
226. став 3., а у вези са одредбом члана 20. тачка а) ЗКП РС у 
законском року по сазнању за постојање основа сумње да је извршено 
кривично дјело за које је законом прописана казна затвора у трајању 
до пет година предузело истражне радње, прикупило информације, 
обавјештења и доказе и ради извршавања законске обавезе 
обавјештавања тужиоца о предузетим активностима поднијело 
извјештај тужиоцу у складу са чланом 227. став 5. ЗКП РС, има 
право и обавезу да у складу са законом и професионалним 
захтјевима, информише јавност како о чињеници подношења 
извјештаја надлежном тужилаштву тако и релевантним 
елементима своје активности у истрази кривичног дјела и 
починиоца. 
  (2) У случајевима из става 1. овог члана, уколико су 
активности које обухватају истрагу кривичног дјела и починиоца у 
складу са законом предузимане и од стране поступајућег тужиоца, 
информације за јавност ће се давати уз консултацију са тужиоцем. 

(3) Приликом давања информација потребно је поштовати 
одредбе Закона о заштити личних података БиХ, имајући у виду 
стандарде прописане Европском конвенцијом о заштити људских 
права и слобода као и ратификоване конвенције којима се штите 
права дјеце, како би се онемогућило да се из садржаја информације 
утврди идентитет оштећеног или осумњиченог лица, а посебно 
дјеце и малољетних лица као и других жртава кривичног дјела које 
су заштићене међународним конвенцијама.  

(4) Информације за јавност, у случајевима постојања 
основа сумње да је извршено кривично дјело за које је 

прописана казна затвора преко пет година, дају се на начин 

да овлаштено службено лице полиције које је предузимајући 
активности на основу члана 226. ст. 1. и 2., а у вези са одредбом 
члана 20. тачка ј) и другим одредбама ЗКП РС обавијестило 
тужиоца о постојању основа сумње да је извршено кривично дјело за 
које је у закону прописана казна затвора преко пет година са 
правима и обавезама да и након тога на основу закона под надзором 
тужиоца предузима мјере и радње у истрази кривичног дјела и 
починиоца и при том ради извршавања задатака такве истраге 
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поступа у складу са чланом 227. ЗКП РС, у складу са законом и 
професионалним захтјевима може информисати јавност како о 
чињеници подношења извјештаја тужилаштву тако и о 
релевантним елементима своје активности у истрази тог 

кривичног дјела и његовог починиоца, само уз сагласност и одобрење 
поступајућег тужиоца. 
 
 
 
 

Члан 4. 
 

Тужилаштва преко средстава информисања и на други 
одговарајући начин, у складу са  Законом о тужилаштвима РС, 
обавјештавају јавност о стању криминалитета у Републици 
Српској, с тим да су у границама својих законом одређених 
надлежности у складу са професионалним захтјевима и интересима 
и циљевима кривичног поступка овлаштена обавјештавати јавност 
и о појединачним предметима у којима поступају ако су те 
информације од јавног интереса.  
 
  

   Члан 5. 
 

(1) Полиција и тужилаштва неће давати информације када су 
жртве кривичног дјела дјеца или малољетна лица и овакве 
информације се неће пласирати нити у једном званичном и јавном 
информативном средству.  

(2) У ситуацијама када медији и јавност до информација дођу 
из незваничних извора полиција и тужилаштва ће пажљиво 
пласирати информације и давати само основне податке, без 
чињеничних описа, уз кориштење старосне/добне одреднице за 
жртву. 
 
 
 
 
 

Републичко 

тужилаштво  

Републике Српске  
  

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Републике Српске  
 

  

  
  

Главни републички   Министар 
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тужилац 

        Махмут Шврака          Радислав 
Јовичић  

 

 
Број:  _____________________   Број: ______________________ 
 
Дана: _____________________   Дана: _____________________ 


