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УВПД 

Приступ пбјективнпј нпвинарскпј инфпрмацији је све 

вище птежан, не самп у српскпм друщтву, 

исцрпљенпм дугпгпдищопм транзицијпм, већ и у 

развијенијим демпкратским друщтвима. 

 Глпбалне друщтвене прпмене у  непрекиднпм развпју, расту, 

щиреоу и напредпваоу технплпщкп инфпрмаципних друщтвених 

пнлајн мрежа, кап и мпгућнпст приступа, регистрпваоа и 

управљаоа свакпг грађанина света дпвеле су дп тпга да је 

пбјективнпст инфпрмисаоа јавнпсти угрпжена дезинфпмацијама 

разлишитих прганизпваних и непрганизпваних група или 

ппјединаца са разлишитим циљевима.  

Са друге стране,неппхпднп је унапредити слпбпду гпвпра и 

изражаваоа кап и знаоа медијских радника п друщтвеним 

мрежама кап алтернативнпм медију,кприщћеоу разних алатки на 

мрежама кап ппмпћ у пбављаоу нпвинарскпг ппсла.   

Један пд највећих изазпва данащоег друщтва је бпрба за 

истиниту инфпрмацију.  

Укпликп не ппстпје слпбпдни медији и слпбпда гпвпра, не ппстпји 

ни демпкратскп друщтвп.  
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Слпбпда изражаваоа 

ппвлаши за спбпм дужнпст и 

пдгпвпрнпст 

Прпизвпди „грађанскпг 

нпвинарства“ дпбијају 

свпј назив – „садржај кпји 

су ствприли кприсници“ 

Члан 10 Еврппске кпнвенција п људским правима гласи

„1. Свакп има правп на слпбпду изражаваоа. Пвп правп укљушује 

слпбпду ппседпваоа сппственпг мищљеоа, примаоа и 

саппщтаваоа инфпрмација и идеја без мещаоа јавне власти и без 

пбзира на границе. Пвај шлан не спрешава државе да захтевају 

дпзвпле за рад телевизијских, радип и бипскппских предузећа.   

2. Ппщтп кприщћеое пвих слпбпда ппвлаши за спбпм дужнпсти и 

пдгпвпрнпсти, пнп се мпже ппдвргнути фпрмалнпстима, 

услпвима, пгранишеоима 

или казнама прпписаним 

закпнпм и неппхпдним у 

демпкратскпм друщтву у 

интересу наципналне 

безбеднпсти, теритпријалнпг интегритета или јавне 

безбеднпсти, ради спречаваоа нереда или криминала, заштите 

здравља или мпрала, заштите угледа или права других, 

спречаваоа пткриваоа пбавештеоа дпбијених у ппвереоу, или 

ради пчуваоа аутпритета и непристраснпсти судства.“ 

   Ппјава и развпј интернета дпвпде дп пунпг пптенцијала слпбпде 

изражаваоа кпја не ппзнаје међудржавне границе. Нпва арена 

кпмуникације је рпђена. Кпликп су медији, дпнпсипци пдлука, 

кприсници, правпсуђе спремни, пстаје да се види.  

   Уз ппмпћ инфпрмаципнп-

кпмуникаципне платфпрме-

интернета, сви пблици 

кпмуникаципне праксе 

дпгађају се истпвременп. Са 

технплпщкпм инпвацијпм 

ппстаје пстваривп и „грађанскп нпвинарствп“, кпје заправп није 



 

2 
 

нпв пблик кпмуникације, већ синергија свих дп сада 

практикпваних пблика кпмуникаципне праксе. Прпизвпди 

„грађанскпг нпвинарства“ дпбијају интригантнп име – „user 

generated content“, пднпснп „садржај кпји су ствприли 

кприсници“. Грађани ппстају прпизвпђаши нпвих садржаја. „Меоа 

се нашин на кпји медији прпизвпде и дпстављају инфпрмације,али 

и ппјам медија,пн је прпщирен и кпмплекснији негп пре.Меоамп 

се ми кап публика,ми вище нисмп 'самп публика',ми смп сад 

кприсници и прпизвпђаши некпг садржаја иствпременп, дакле, 

нисмп самп некп кп пасивнп прима неки садржај.“1Међутим, 

грађанин кпји ствара садржај или вест, није прпфесипнални 

нпвинар, нити шлан нпвинарских удружеоа. С пбзирпм да нема 

пбразпваое кап прпфесипнални нпвинар, нити нпвинарске 

вещтине, није пбавезан да следи прпфесипналну етику,а ни 

кпдексе прпфесије. Истп такп, актер грађанскпг нпвинарства не 

пдгпвара за свпј рад пп закпнима, нити билп кпјим другим 

ппзитивним прпписима. Збпг тпга се мпгу предвидети мнпги 

негативни сценарији, кпје ппједини аутпри пзнашавају кап 

„светска анархија вести“ или „хиперпрпдукција гласина“. 

Свакпдневнп смп већ и сведпци резултата пвих сценарија кпји 

рапиднп прелазе из сфере пптенцијалнп у реалнп. Међутим, 

„грађанскп нпвинарствп“ није априпри нус-ппјава 

хиперпрпдукције и дигиталнпг дпба, пвакав тип нпвинарства 

мпже ппнудидити квалитетан  пблик инфпрмисаоа, пвиснп п 

актеру кпји спрпвпди ствараое вести. „Пспба кпја пбјави 

пдређену инфпрмаицју пд јавнпг знашаја, макар пна била 

несвесна да тп ради, да нема у свести да се ппнаща кап нпвинар, 

                                                           
1 Ana Martinoli, producentkinja i teoretičarka medija. Дезинфпрмисаое јавнпсти Јавна Медија центра 
Бепград (3. Дебата) https://youtu.be/oQNpA-3S9Zk?t=266 
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Интернет и друщтвене 

мреже су ппзитиван ппмак у 

двпсмернпј кпмуникацији 

пна мпра имати защтиту нпвинарску, укпликп испуоава све 

ппстулате нпвинарства.“2   

Не мпжемп пспприти да је двпсмерна кпмуникација кпју 

пбезбеђују интенет и друщтвене мреже ппзитиван ппмак,  уместп 

гпмиле сервираних 

ппдатака (једнпсмеран 

прптпк инфпрмација кпји је 

бип слишан ТВ-у) 

ппдразумева интерактивну 

двпсмерну кпмуникацију 

између кприсника, шиме кприсници пд пасивних ппстају активни 

ушесници у дијалпгу.  

„Ја ту инфпрмацију мпгу да пустим прекп друщтвених мрежа и 

пна мпже, укпликп је атрактивна, врлп брзп да се ращири...“3 

Друщтвене мреже птварају мпгућнпст ствараоа нпвпг прпстпра за 

пласираое инфпрмација за кпје нужнп није пптребан нпвинар 

или уредник медијске куће. Пснпвна пдлика друщтвених медија 

је да пмпгућавају интерактивни дијалпг крпз креираое и размену 

садржаја и мпгу се дефинисати и кап медији где сами кприсници 

креирају садржај. Сваки ппјединац, кприсник интернета, 

захваљујући друщтвеним медијима и сам је ппстап медиј и у 

прилици је да пласира пдређени садржај и инфпрмације 

глпбалнп. Присутнпст на већини друщтвених мрежа је бесплатан. 

На неким друщтвеним мрежама ппстпје ппције кпје се плаћају, 

али избпр зависи пд вас јер већина бесплатних мпгућнпсти у 

пптпунпсти мпгу задпвпљити пптребе кприсника.  

                                                           
2Невена Кривпкапић Мартинпвић,кппрдинатпрка за слпбпду изражаваоа и пнлајн медије у 
“Share”фпндацији (3.Дебата)  https://youtu.be/oQNpA-3S9Zk?t=1063 
3Зпран Станпјевић, уредник интернет ппртала РТС-а  Дезинфпрмисаое јавнпсти Јавна  
Медија центра Бепград (1.Дебата)  https://youtu.be/ZY4FxYIbhqo?t=3660 
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Лажне вести су ппстале нпва 

нпрмалнпст и извпр велике 

забринутпсти ! 

Лажне вести су ппстале нпва нпрмалнпст. Какп сталнп расту и 

щире се дпсад невиђенпм брзинпм пп друщтвеним и класишним 

мејнстрим медијима, привукле су  знашајну пажоу и ппстале  

извпр велике забринутпсти.  

Збпг наведенпг,Фејсбук кап глпбалнп најраспрпстраоенија 

друщтвена мрежа, увела је нпву алатку-фектшекинг, кпја има за 

циљ прпвераваое шиоеница ради умаоиваоа щиреоа лажних 

вести.  

Тај рад пбухвата уклаоаое лажних налпга, прпмпвисаое 

медијске писменпсти и 

заустављаое финансијских 

ппдстицаја пбјављиваша 

неппжељнпг садржаја.  

Пвај вид бпрбе прптив 

дезинфпрмација је дпнекле и ппследица афере пвпг технплпщкпг 

гиганта и кпмпаније за анализу ппдатака Кембрич аналитика, кпји 

су се  нащли у сред расправе п прибављаоу и кприщћеоу лишних 

ппдатака, а ппстављенп је питаое да ли је тиме изврщен утицај на 

резултате избпра у Сједиоеним Државама 2016. гпдине и 

референдум п Брегзиту. Тп је убрзалп прпцес дпнпщеоа ГДПР 

(General Data Protection Regulation) или преведенп на српски 

Ппщте уредба п защтити ппдатака лишнпсти. Реш је п закпну 

Еврппске уније, кпји увпди нпве механизме за пшуваое 

приватнпсти грађана ЕУ и ставља ван снаге претхпднп важећу 

Директиву 95/46/ЕЦ кпја је дпнета у време када мнпги пнлајн 

сервиси нису ни ппстпјали и била је пуна недпстатака везаних за 

регулацију кприщћеоа ппдатака п лишнпсти, или једнпставнп – 

прегажена пд стране времена. 
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Прву линију бпрбе за 

истинпм шине медијски 

радници 

Србија је шланпм 81. Закпна п пптврђиваоу Сппразума п 

стабилизацији и придруживаоу између ЕУ с једне и Србије са 

друге стране, на себе преузела пбавезу да усклади свпје 

закпнпдавствп са закпнпдавствпм ЕУ у пвпј пбласти. Такпђе, Јутјуб 

ппкреће нпви инфпрмативни панел, кпји ће се ппјавити када 

кприсници претражују сппрне теме. Текстуални пквири ће се 

ппјавити на врху резултата претраживаоа и ппнудиће  прпвере 

шиоеница какп би се ппмпглп у бпрби прптив щиреоа 

дезинфпрмација. 

“Дељеое инфпрмација на друщтвеним мрежама има двпструку 

улпгу, једна је врлп алтруистишка, имам знаое и желим га 

ппделити са другима, друга је, пвп је нещтп щтп је „бпмба“ и пвп 

ће ми дпнети већи брпј пратилаца, већи брпј лајкпва, према тпме 

ја ћу тп сад да ппделим, иакп је евидентнп да тп није истинита и 

прпверена инфпрмација.“ 4 

Пснпвни прпблем је щтп недпстају пбјективне инфпрмације у 

јавнпм прпстпру, а прву линију бпрбе шине медијски радници. 

Медијски садржај кпји 

пптпада ппд правну 

регулативу и у складу је са 

стандардима Кпдекса 

нпвинара Србије у 

неравнпправнпј је бпрби са инфпрмацијама пласираним кап 

вести на друщтвеним мрежама. Грађани, публика, кприсници 

друщтвених мрежа пкружени су инфпрмацијама кпје шестп 

дпвпде дп ппгрещних закљушака и щирпке слпјеве грађана 

                                                           
4 Ана Влајкпвић – психплпщкиоа. Дезинфпрмисаое јавнпсти Јавна Медија центра Бепград (4. 
Дебата) https://youtu.be/6-7jdZ2LI8w?t=440 
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I       СТРАТЕГИЈА РАЗВПЈА СИСТЕМА ЈАВНПГ ИНФПРМИСАОА У  

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИПД 2020–2025. година 

претварају у масу лаку за манипулисаое. „Будућнпст видим , иакп 

тп сада није мпгуће, у тпме да сами грађани дају нпвац за тај 

садржај, затп щтп мислим да  је пслаоаое на рекламе и дпвелп 

делпм дп тпга да се медији пдаље пд публике и да се губи 

ппвереое...“5 Нпвинари и медијски радници мпрају да ппдстакну 

щиру друщтвену расправу кпја би дпвела дп рещеоа регулације 

ппстпјећих прпблема, пјашала, мпжда је бпље рећи ппвратила 

ппвереое грађана у медије, усппставила сарадоу са грађанима-

нпвинарима, пружила инфпрмације п медијскпј писменпсти – 

пмпгућила инфпрмације какп се кретати крпз „чунглу“ 

инфпрмација на друщтвеним мрежама.  

Стратегијпм развпја система јавнпг инфпрмисаоа у Републици 

Србији утврђене су смернице развпја система јавнпг 

инфпрмисаоа. Визија стратегије је пбезбедити ппвпљнп 

пкружеое за слпбпду инфпрмисаоа, прптпк идеја и мищљеоа и 

пствариваое јавнпг интереса кпје ће дпвести дп уређенпг и 

бпгатпг медијскпг тржищта. 

Закпни кпјима се уређује пбласт јавнпг инфпрмисаоа: 

 Закпн п јавнпм инфпрмисаоу и медијима („Службени 

гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и12/16 -); 

 Закпн п електрпнским медијима („Службени гласник РСˮ, 

бр. 83/14 и 6/16 –др.закпн); 

                                                           
5 Владимир Кпстић, уредник на сајту ЦИНС-а, . Дезинфпрмисаое јавнпсти Јавна Медија центра 
Бепград (3. Дебата) https://youtu.be/oQNpA-3S9Zk?t=3062 
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 Закпн п јавним медијским сервисима („Службени гласник 

РСˮ, бр. 83/14, 103/15 и108/16). 

Закпни кпјима се регулище пбласт јавнпг инфпрмисаоа су и: 

 Закпн п пптврђиваоу Еврппске кпнвенције п прекпгранишнпј 

телевизији („Службени гласник РС – Међунарпдни угпвпри”, 

брпј 42/09); 

 Закпн п привременпм уређиваоу нашина наплате таксе за 

јавни медијски сервис („Службени гласник РС”, бр. 112/15, 

108/16, 95/18 и 86/19). 

За пбласт јавнпг инфпрмисаоа релевантан је и пдрeђени брпј 

других закпна, кпји у пснпви уређују друге пбласти, али имају 

дпдирне ташке и с јавним инфпрмисаоем, кап щтп су: 

 Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 

(„Службени гласникРС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10); 

 Закпн п електрпнским кпмуникацијама („Службени гласник 

РС”, бр. 44/10, 60/13 - УС, 62/14 и 95/18 – др. закпн); 

 Закпн п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС”, бр. 

129/07, 83/14 – др.закпн, 101/16 – др. закпн и 47/18); 

 Закпн п главнпм граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

83/14 – др. закпн, 101/16 – др.закпн и 37/19); 

 Закпн п наципналним саветима наципналних маоина 

(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18); 

 Закпн п пглащаваоу („Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 52/19 

– др. закпн); 

 Закпн п пбележаваоу дана жалпсти на теритприји Републике 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 30/10); 
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 Закпн п кпнтрпли државне ппмпћи („Службени гласник РС”, 

брпј 73/19) и др. 

Улпга државе 

 Ствараое ппгпднпг пкружеоа за развпј слпбпде 

изражаваоа,  

 Ппдстицаое развпја медијскпг тржищта, 

 Пбезбеђиваое адекватнпг финансијскпг пквира за 

функципнисаое јавних медијских сервиса,  

 Пбезбеђиваое независнпсти Регулатпрнпг тела у пбласти 

електрпнских медија, 

 Птклаоаое сукпба надлежнпсти два или вище пргана над 

спрпвпђеоем прпписа, кап и јашаое капацитета какп би се 

у пунпј мери пмпгућила кпнтрпла спрпвпђеоа прпписа 

Ппщти циљ 

   Унапређен систем јавнпг инфпрмисаоа крпз хармпнизпван 

ппзитивни правни пквир кпји гарантује слпбпду изражаваоа, 

слпбпду медија, безбеднпст нпвинара, медијски плурализам, 

развијенп медијскп тржищте, пснажену нпвинарску прпфесију, 

едукпванп грађанствп и институције сппспбне за примену 

регулативе. 

Ппсебни циљеви 

Ппбпљщани безбеднпсни, спцип-екпнпмски и прпфесипнални 

услпви за рад нпвинара и медијских радника; 

Уппстављенп функципналнп, пдрживп и фер медијскп тржищте 

защтићенп пд пплитишкпг утицаја; 
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II          ЗАКПН П ЈАВНПМ ИНФПРМИСАОУ И  МЕДИЈИМА 

Правила п јавнпм инфпрмисаоу пбезбеђују и щтите 

изнпщеое, примаое и размену инфпрмација, идеја и 

мищљеоа путем медија у циљу унапређиваоа 

вреднпсти демпкратскпг друщтва, спрешаваоа сукпба 

и пшуваоа мира, истинитпг, благпвременпг, 

верпдпстпјнпг и пптпунпг инфпрмисаоа и 

пмпгућаваоа слпбпднпг развпја лишнпсти. 

Функципналне, кпмпетентне, прпфесипналне и птвпрене 

институције распплажу механизмима защтите пд сппљних 

притисака и дпследнп примеоују јавне пплитике и прпписе; 

Квалитетни, плурални и разнпврсни медијски садржаји 

задпвпљавају пптребе за инфпрмисаоем разлишитих друщтвених 

група. 

Унапређена прпфесипнална знаоа и развијене дигиталне 

кпмпетенције грађана, институција, медија, нпвинара и медијских 

радника; 

Закпнпм се уређује нашин пствариваоа слпбпде јавнпг 

инфпрмисаоа кпја ппсебнп пбухвата слпбпду прикупљаоа, 

пбјављиваоа и примаоа инфпрмација, слпбпду фпрмираоа и 

изражаваоа идеја и мищљеоа, слпбпду щтампаоа и 

дистрибуције нпвина и слпбпду прпизвпдое, пружаоа и 

пбјављиваоа аудип и аудип-визуелних медијских услуга, слпбпду 

щиреоа инфпрмација и идеја прекп интернета и других 
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Медији, у смислу закпна нису: платфпрме, пппут 

интернет фпрума, друщтвених мрежа и других 

платфпрми кпје пмпгућавају слпбпдну размену 

инфпрмација, идеја и мищљеоа оених шланпва, нити 

билп кпја друга сампстална електрпнска публикација, 

пппут блпгпва, веб-презентација и слишних 

електрпнских презентација, псим акп нису 

регистрпване у Регистру медија, у складу са пвим 

закпнпм. 

платфпрми, кап и слпбпду издаваоа медија и пбављаоа 

делатнпсти јавнпг инфпрмисаоа.  

Закпнпм се уређују и нашела јавнпг инфпрмисаоа, јавни интерес у 

јавнпм инфпрмисаоу, пбезбеђиваое и расппдела средстава за 

пствариваое јавнпг интереса, импресум, скраћени импресум и 

идентификација, јавнпст ппдатака п медијима и Регистар, защтита 

медијскпг плурализма, пплпжај уредника, нпвинара и 

представника страних медија, дистрибуција медија, привременп 

шуваое и увид у медијски запис, ппсебна права и пбавезе у 

јавнпм инфпрмисаоу, инфпрмације п лишнпсти, средства и 

ппступци правне защтите, надзпр над применпм пдредаба 

закпна, кап и казнене пдредбе.  

 

Медиј је средствп јавнпг пбавещтаваоа кпје решима, сликпм, 

пднпснп звукпм пренпси уреднишки пбликпване инфпрмације, 

идеје и мищљеоа и друге садржаје намеоене јавнпј 

дистрибуцији и непдређенпм брпју кприсника.  
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III             ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ЈАВНПМ ИНФПРМИСАОУ 

Ппд медијем се у смислу закпна нарпшитп ппдразумевају дневне 

и перипдишне нпвине, сервис нпвинске агенције, радип-прпграм 

и телевизијски прпграм и електрпнска издаоа тих медија, кап и 

сампстална електрпнска издаоа (уређивашки пбликпване 

интернет странице или интернет ппртали), а кпји су регистрпвани 

у Регистру медија, у складу са пвим закпнпм.  

Медиј, у смислу закпна није: коига, филм, нпсаш аудип и аудип-

визуелнпг садржаја, наушни и струшни шасппис намеоен 

првенственп инфпрмисаоу или пбразпваоу пдређене 

прпфесипналне групе, пстале щтампане публикације, каталпг кпји 

садржи искљушивп пбавещтеоа, пгласе, рекламе и инфпрмације 

намеоене тржищту или билтен и слишне публикације намеоене 

интернпм инфпрмисаоу, електрпнска публикација државних 

пргана и прганизација, устанпва, јавних предузећа и привредних 

друщтава, предузетника и оихпвих удружеоа, службенп гласилп, 

щтампана ствар пппут летака, плаката и слишних средстава јавнпг 

пбавещтаваоа, друга публикација у смислу прпписа кпјим се 

уређује издаващтвп, кап ни интернет-претраживаши и агрегатпри.  

Јавни интерес у пбласти јавнпг инфпрмисаоа пбухвата:  

 истинитп, непристраснп, правпвременп и пптпунп 

инфпрмисаое на матероем језику грађана Републике 

Србије припадника наципналних маоина;  
 

 инфпрмисаое на српскпм језику припадника српскпг 

нарпда кпји живе ван теритприје Републике Србије;  
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 истинитп 

 непристраснп 

 правпвременп 

 пптпунп 

ИНФПРМИСАОЕ 

 пшуваое културнпг идентитета српскпг нарпда и 

наципналних маоина кпје живе на теритприји Републике 

Србије;  
 

 инфпрмисаое инпстране јавнпсти на страним језицима 

када је тп пд интереса за Републику Србију;  
 
 

 инфпрмисаое пспба са инвалидитетпм и других 

маоинских група;  
 

 ппдрщка прпизвпдои медијских садржаја у циљу защтите 

и развпја људских права и демпкратије, унапређиваоа 

правне и спцијалне државе, слпбпднпг развпја лишнпсти и 

защтите деце и младих, развпја културнпг и уметнишкпг 

стваралащтва, развпја 

пбразпваоа, укљушујући и 

медијску писменпст кап 

деп пбразпвнпг система, 

развпја науке, развпја 

сппрта и физишке културе 

и защтите живптне 

средине и здравља људи;  
 

 

 унапређиваое медијскпг и нпвинарскпг прпфесипнализма.  

 

Република Србија, аутпнпмна ппкрајина, пднпснп јединица 

лпкалне сампуправе стара се п пствариваоу јавнпг интереса 

ппдстишући разнпврснпст медијских садржаја, слпбпду 

изражаваоа идеја и мищљеоа, слпбпдан развпј независних и 

прпфесипналних медија, щтп дппринпси задпвпљаваоу пптреба 

грађана за инфпрмацијама и садржајима из свих пбласти живпта, 

без дискриминације. 
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IV     ППЛПЖАЈ НПСИЛАЦА ЈАВНИХ И ППЛИТИЧКИХ ФУНКЦИЈА 

VI                           СЛПБПДА ЈАВНПГ ИНФПРМИСАОА 

V                                         ГЛАВНИ УРЕДНИК 

Изабран, ппстављен, пднпснп именпван нпсилац јавне и 

пплитишке функције дужан је да трпи изнпщеое критишких 

мищљеоа, кпја се пднпсе на резултате оегпвпг рада, пднпснп 

пплитику кпју спрпвпди, а у вези је са пбављаоем оегпве 

функције без пбзира на тп да ли се псећа лишнп ппвређеним 

изнпщеоем тих мищљеоа. 

Главни уредник медија има свпјствп пдгпвпрнпг уредника тпг 

медија. Пдгпвпрни уредник за ппјединп издаое, рубрику, 

пднпснп прпграмску целину пдгпвара за садржај кпји уређује.  

Пдгпвпрни уредник не мпже бити лице кпје ужива имунитет пд 

пдгпвпрнпсти.  

За пдгпвпрнпг уредника именује се лице кпје има пребивалищте 

на теритприји Републике Србије.  

Јавнп инфпрмисаое је слпбпднп и не ппдлеже цензури.  

Забраоена је неппсредна и ппсредна дискриминација уредника 

медија, нпвинара и других лица у пбласти јавнпг инфпрмисаоа, 

нарпшитп према оихпвпј пплитишкпј ппредељенпсти и увереоу 

или другпм лишнпм свпјству.  
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Физишки напад на уредника,нпвинара и друга лица 

кпја ушествују у прикупљаоу и пбјављиваоу 

инфпрмација путем медија кажоава се на пснпву 

закпна.  

VII  ЗАШТИТА МЕДИЈСКПГ ПЛУРАЛИЗМА И ЗАБРАНА                    

МПНПППЛА У ПБЛАСТИ ЈАВНПГ ИНФПРМИСАОА 

Не сме се угрпжавати слпбпдан прптпк инфпрмација путем 

медија, кап ни уређивашка аутпнпмија медија, а нарпшитп 

врщеоем притиска, претопм, пднпснп уценпм уредника, 

нпвинара или извпра инфпрмација.  

Слпбпда јавнпг инфпрмисаоа не сме се ппвређивати 

злпупптребпм службенпг пплпжаја и јавних пвлащћеоа, 

свпјинских и других права, кап ни утицајем и кпнтрплпм над 

средствима за щтампаое и дистрибуцију нпвина или мрежама 

електрпнских кпмуникација кпје се кпристе за дистрибуцију 

медијских садржаја.  

Путем медија пбјављују се инфпрмације, идеје и мищљеоа п 

ппјавама, дпгађајима и лишнпстима п кпјима јавнпст има 

пправдан интерес да зна, без пбзира на нашин на кпји су 

прибављене инфпрмације, у складу са пдредбама пвпг закпна.  

Свакп има правп да истинитп, пптпунп и благпвременп буде 

пбавещтен п питаоима пд јавнпг знашаја и средства јавнпг 

пбавещтаваоа су дужна да тп правп ппщтују.  

Ради пмпгућаваоа грађанима да фпрмирају сппственп мищљеое 

п ппјавама, дпгађајима и лишнпстима, пбезбеђује се разнпврснпст 

извпра инфпрмација и медијских садржаја.  
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VIII                                      ПРАВА НПВИНАРА 

Ради защтите кпнкуренције и разнпврснпсти идеја и мищљеоа, 

забраоен је сваки вид мпнпппла у пбласти јавнпг инфпрмисаоа.  

Никп не мпже имати мпнпппл на пбјављиваое инфпрмација, 

идеја и мищљеоа у медију.  

Никп не мпже имати мпнпппл на псниваое, пднпснп 

дистрибуцију медија.  

 Нпвинару не мпже престати радни пднпс, умаоити се 

угпвпрена зарада или угпвпрена накнада за рад, нити се 

на други нашин ставити у неппвпљнији пплпжај збпг тпга 

щтп је у јавнпм гласилу пбјавип истиниту тврдоу или 

изнеп мищљеое, кап ни збпг тпга щтп је свпје мищљеое 

изнеп ван медија кап лишни став.  

 

 Нпвинар има правп да пдбије да изврщи налпг уредника 

акп би се ппступаоем у складу с тим налпгпм крщип 

прппис, правила струке и етика нпвинарске прпфесије.  

 

 Прилпг нпвинара шији је смисап измеоен у уређивашкпм 

ппступку не сме се пбјавити ппд оегпвим именпм без 

оегпвпг пристанка.  

 

 Нпвинар није дужан да пткрије извпр инфпрмације, псим 

ппдатака кпји се пднпсе на кривишнп делп, пднпснп 

ушинипца кривишнпг дела за кпје је кап казна прпписан 

затвпр у трајаоу пд најмаое пет гпдина, акп се ппдаци за 

тп кривишнп делп не мпгу прибавити на други нашин.  
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IX                           ПБАВЕЗА НПВИНАРСКЕ ПАЖОЕ 

X             МЕДИЈИ КАП ПРВА БРАНА ДЕЗИНФПРМАЦИЈАМА 

Уредник и нпвинар дужни су да с пажопм примеренпм 

пкплнпстима, пре пбјављиваоа инфпрмације кпја садржи ппдатке 

п пдређенпј ппјави, дпгађају или лишнпсти прпвере оенп 

ппреклп, истинитпст и пптпунпст.  

Уредник и нпвинар дужни су да преузете инфпрмације, идеје и 

мищљеоа пренесу верпдпстпјнп и пптпунп, а акп се инфпрмација 

преузима из другпг медија - да наведу и назив тпг медија.  

 

Дезинфпрмација и „нпва прппаганда“ мпгу имати разлишите 
пблике - пд упптребе лажних визуала или ппгрещних наслпва, дп 
других техника кпји стварају утисак да „већина“ прпблематику 
разуме на пдређени нашин.  

„Пнп щтп се дещава у Индији је щиреое дезинфпрмација на 
интернету, ппгптпвп прекп група кап щтп је 'Whatsapp' где се 
људи пптужују да су на пример силпвали некпга, да су 
злпстављали децу...у тим земљама немају мпдератпре(за 
селекцију/уклаоаое садржаја,прим.аут.) на тпм језику и пни 
прпстп не мпгу да схвате да је тп гпвпр мржое..“6 

                                                           
6 Марта Васић, аутпрка ппртала Талас.рс. Дезинфпрмисаое јавнпсти. Јавна дебата Медија центра  
Бепград (4.Дебата) https://youtu.be/6-7jdZ2LI8w?t=2316 
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Да ли се радилп п правпј инфпрмацији или дезинфпрмацији пд 
регистрпванпг медија или ппјединца, када је реш п терпристишкпм 
нападу, прирпднпј катастрпфи или заразним бплестима људи се, 
из прирпде препсетљивпсти,све вище пкрећу инфпрмацијама са 
интернета кап средству за брзу кпмуникацију без ппсредника 
пппут уредника или нпвинара. 

Између традиципналних щтампаних медија и друщтвених мрежа 
брзина инфпрмације је кљушни фактпр у кпјпј щтампани медији 
немају мпгућнпст да парирају щтп у врмену щтп у кплишини 
инфпрмација. 

„Вести кпје се ппјаве данас, пне су сутра већ стп пута прпшитане 

на мпбилнпм телефпну...“7 Традаципнални щтампани медији на 

тај нашин мпгу бити тржищнп угрпжени, иакп са станпвищтва 

квалитета пстају имуни на све већи притисак пд стране интернет 

платфпрми кпје свпј садржај пласирају брже, приступашније и 

јефтиније. Управп пвај дпминатни фенпмен, кпји дплази из 

структура интернет платфпрми, нужнп навпди традиципналнп 

нпвинарствп/медије на „прилагпђаваое“ свпг нашина 

функципнисаоа у скаду са изазпвима кпје налаже рапидни развпј 

дигиталнпг мпдалитета садащоих медија. 

„Ми мпрамп да правимп хибрид, мпрамп да кпристимп нпве 

технплпгије,а инфпрмације да пласирамп на старпмпдан  нашин.“8  

Будућнпст традиципналних медија јесте делимишна, акп не и 

пптпуна инкпрппрација у дигиталну сферу. Ппсматрајући фенпмен 

развпја дигиталне сфере, са ппзитивнпг аспекта, а тп је мпгућнпст 

                                                           
7 Бпјан Билбија, уредник пплитишке рубрике у дневнпм листу Пплитика.  Дезинфпрмисаое јавнпсти 
Бепград ( Дебата 1.) https://www.youtube.com/watch?v=ZY4FxYIbhqo&feature=youtu.be&t=293 
8 Истп https://youtu.be/ZY4FxYIbhqo?t=421 
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бржег прптпка инфпрмација, двпсмерна кпмуникација, дппуна 

медијскпг садржаја крпз видеп и звук, традиципнални медиј неће 

изгубити на дигнитету и кпмпетентнпсти акп дпђе у кплизију са 

дигиталним фпрматима већ ће задпбити једну нпву димензију 

крпз разлишиту палету већ ппменутих мпгућнпсти, ппд услпвпм, 

да пстане дпследан свпјпј језгрпвитпсти, а тп је истинитп, 

непристраснп, правпвременп и пптпунп инфпрмисаое.  

Традиципнални медији, без пбзира на свпју сврху, нису у 

пптпунпсти имуни на злпупптребу и манипулацију, щтп се јаснп 

ппказалп куппвинпм лпканих медија кпји су били на распплагаоу 

тпкпм приватизације у нащпј земљи. „Мнпги пд  оих (власници 

медија,прим.аут.), мпжда су вепма транс-медијски дигиталнп 

писмени али немају пптребу да размищљају п друщтвенпј 

функцији, улпзи,знашају и смислу медија.За оих је шестп медиј 

прилика да пстваре неке друге интересе, пре свега, 

кпмерацијалне...“9 Пвп нужнп са спбпм ппвлаши питаое п 

регулацији и самп-регулацији медија, а пре свега, јаснп 

дефинисаое пквира медија, у супрптнпм,мејнстрим медији у 

мпгућнпсти су да злпупптребе нашин и сущтину инфпрмисаоа.  

„Прпмена кпју су дпнели нпви медији је тп да се нема времена за 

аналитишнпст кпја ће ппмпћи друщтву да се развије критишкп 

мищљеое.“10  Бржи прптпк инфпрмација услпвип је медије на 

кпнстантну и недпвпљнп квалитетну прпдукцију инфпрматнпг 

садржаја кпји на крају пбишнп заврщи у у некпј 

сензаципналистишкпј кплумни или у виду кпмерцијалне пбјаве. 

Пвакп пласиране инфпрмације пд медијских реципијената 

                                                           
9 Прпф.др Милена Драгишевић-Шещић, прпфеспрка Меначмента у култури и Теприје медија(ФДУ) 
Дезинфпрмисаое јавнпсти Јавна дебата Медија центра Бепград (1.Дебата) 
https://youtu.be/ZY4FxYIbhqo?t=544 
10 Истп https://youtu.be/ZY4FxYIbhqo?t=589 
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стварају кпнзументе, шија се карактеристика пгледа у не-

критишкпм мищљеоу, изузећу билп какве анализе, недпстатаку 

пажое/фпкуса и сл.  

„Редакције дневних листпва имају прпблем са журбпм, рад ппд 

стреспм и ппд јаким притискпм уредника или власника да се 

дневнп избаци пдређени брпј наслпва...“11 Хиперпрпдукција је 

један пд изазпва са кпјим се сусрећу традиципнални медији, дпк 

су друщтвене мреже ппстале нпви кпрелат пваквпј 

ппјави.“Мислим да је тп прпблем већине мејнстрим медија, не 

самп у Србији, већ глпбалнп...“12 Ппследица хиперпрпдукције јесу 

неташне, непрпверене или недпвпљнп пбрађене инфпрмације, 

щтп данащоег реципијента дпвпди дп става да сумоа у сваку 

медијску вест. „Људи су кап кпнзументи изгубили ппвереое. У 

ситуацији кад не верују пплитишарима, када не верују медијима, 

када не верују никпме, лутају пд извпра дп извпра, пни заправп 

не знају щта је истина.“13 

У бпрби за истинпм медији су скпрп увек предмет критика  

јавнпсти, занемарјући изузетан дезинфпрмаципни интернет 

прпстпр пд стране билп кпјих ппјединаца или група на 

друщтвеним мрежама, занемарујући и тп да су медији прва брана 

у бпрби прптив дезинфпрмација. Ппдразумева се,кап и са свакпм 

злпупптребпм па и медијима,да мпже дпћи и дп пласираоа 

дезинфпрмација.  

                                                           
11 Željko Bodrožid, predsednik NUNS-a Дезинфпрмисаое јавнпсти Јавна дебата Медија центра 
Бепград (2.Дебата) https://youtu.be/RoPWaMIv3Nk?t=962 
12 Јпвана Шестерикпв, уредница пплитишке рубрике Нпва.рс Дезинфпрмисаое јавнпсти Јавна 
дебата Медија центра Бепград (2.Дебата) https://youtu.be/RoPWaMIv3Nk?t=652 
13 Dalibor Petrovid, sociolog. Дезинфпрмисаое јавнпсти Јавна дебата Медија центра Бепград 
(2.Дебата) https://youtu.be/RoPWaMIv3Nk?t=1402 
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Наушне и струшне теме 

захтевају дпбру припрему, 

анализу, размену и прпверу  

 

Прпблем је и у тпме щтп 

 су друщтвени медији 

пдлишан нашин за щиреое 

дезинфпрмација, јер 

милипни људи пбликују свпје идеје п слпженим и кпнтрпверзним 

питаоима. Сущтински псим некпликп кривишних дела за кпје 

мпже да пдгпвара ппјединац (кпји није медиј),на друщтвеним 

мрежама слпбпдпм гпвпра мпже креирати сппствене 

инфпрмације кпје немају утемељеое са истинпм. Са друге 

стране,дезинфпрмисаое ппгрещним тумашеоем и изнпщеоем 

тврдои пд стране регистрпваних медија нарпшитп на ппљу кпје је 

пбухваћенп наушним и кпмплекснп струшним питаоима захтева 

дпбрп нпвинарскп истраживаое и припрему. Какп би се спрешилп 

дезиинфпрмисаое у свету науке  прганизују се панели 

интердисциплинарних струшоака са циљем сагледаваоа у кпјпј 

мери друщтвени медији ппремећују наушнп разумеваое. Оихпв 

дппринпс се пгледа у знашајнијем ушещћу у јавним расправама у 

циљу щиреоа наушних сазнаоа.  

Друщтвене мреже кпје пмпгућавају и анпнимне кприснике, 
текстуалнпм, фптп или видеп разменпм ппрука без директне 
кпмуникације лицем у лице дају прпстпр пптенцијалнпј намери 
ппјединаца да у тпм прпстпру пласирају свпје циљеве.  

Пвп је нарпшитп битнп када је неппхпднп преппзнати намернп 
изазиваое страха у друщтву пд стране ппјединаца или група где 
је улпга регистрпваних медија пд изузетнпг знашаја какп би се 
смаоип щтетан утицај пп друщтвп.  

Неппхпднпст сталне интеракције, између саппщтенпг прпблема, 

дељеоа и тумашеоа инфпрмација, намернпг или ненамернпг 

дезинфпрмисаоа, захтева хитнп праћеое и прпцену ппнащаоа 
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друщтва и предузимаое мера смаоеоа и неутралисаоа мпгуће 

щтете. 

Изузетнп тещкп је преппзнати сваку дезинфпрмацију јер ппред 
искуства и истраживаоа за аутентишним извприма за такп нещтп 
неппхпднп је усвпјити и друга знаоа и вещтине.  
 
Технике дезинфпрмисаоа мпгу бити прпфесипналне али и 
слушајнп или намернп прпизведене мащтпм или креацијпм 
ппјединица. Крпз искуствп и знаое пдређене технике се мпгу 
преппзнати а пптпм и дубинскпм анализпм прпверити истинитпст 
инфпрмације.  
 
Нашини кпнфигурисаоа дезинфпрмација се једним делпм мпгу 
упшити крпз следеће: 
 

 Инфпмрације кпје немају дпказ нити су ппткрепљене 
стварним извпрпм 

 Кппрдиниранп инфпрмативнп везиваое кпмплементарних 
веб лпкација какп би се инфпрмација увукла у главни тпк 
важнпсти крпз вище веб лпкација 

 Заваравајући наслпви или изјаве кпје су ташне или 
углавнпм ташне али је наслпв циљанп ппгрещан 

 Чиоенице или изјаве су делимишнп ташне, селективнп се 
нуде са намернп изпстављеним кљушним шиоеницама 

 Инфпрмације са лажним шиоеницама тј.пптпуна неистина  
 Негираое стварних шиоеница из дпгађаја 
 Дппуоаваое дпдатних верпдпстпјнпст лажним 

шиоеницама 
 Претеранп и кпнтинуиранп генерализпваое за 

пбликпваое кпнашнпг закљушка 
 Приказиваое ставпва струшоака кап службенп гледищте 

државних или других надлежних институција 
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XI                              ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА  

 Прпмена навпда извпра или кпнтекста заменпм знашеоа  
 Кприщћеое израза и метафпра за скриваое истине са 

мистерипзним „шиоеницама“ 
 Маргинализпваое шиоеница ппткппаваоем аутпритета 
 Представљаое мищљеоа кап шиоеница 
 Скретаое пажое-пдвраћаое пажое лажним дилемама 
 Претеранп инфпрмисаое небитним шиоеницама кап 

нашин скриваоа већ утемеоене дезинфпрмације 
 Ствараое утиска да већина преферира или разуме 

прпблем на пдређени нашин 
 Утапаое дезинфпрмација са емпцијпм где важне 

шиоенице губе на знашају или лажна инфпрмација дпбија 
знашај 

Кпмбинацијпм прпвере шиоеница и интервенције медијске 
писменпсти мпгу се упшити и исправити дезинфпрмације. 
Прпвера шиоеница ефикасна је у ппгледу директних ушинака, али 
интервенције медијске писменпсти мпгу бити ефикасније јер 
грађанима нуде неппхпдне вещтине да сами преппзнају 
дезинфпрмације, спрешавајући негативне ппследице. 
 
 

 
 
    Иакп су пшекиваоа да дезинфпрмисаое ппшива на ппјединцу 

или групама са циљем намере ,щтп је са једне стране ташнп, ипак 

у стптинама милипна кприсника на друщтвеним мрежама 

разлишите пбраде врщи вещташка интелигенција.  

Алгпритми су прпцеси у (рашунским) прпрашунима или 

пперацијама. Интернет платфпрме кап щтп су Гугл,Фејсбук и 
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Твитер кпристе разне алгпритме за предвиђаое пнпга щтп 

кприсници желе да виде, ангажпваое и максимизираое прихпда. 

На пснпву кприсникпвих навика и истприје кликпва, дељеоа и 

свиђаоа, алгпритми филтрирају и дају припритет садржају кпји 

кприсник прима. „Сущтина свих алгпритама јесте да 

перспнализују садржај, приликпм шега се садржај прилагпђава 

нащим пптребама, навикама и ставпвима...Тп знаши да ћемп 

дпбијати садржај кпји вище шитамп, вище ценимп, са кпјим смп 

вище у интеракцији,дакле,тај утицај алгпритма сужава 

разнпликпст садржаја дп кпга треба да се дпђе.“14 Какп 

кприсници теже да се вище баве садржајем кпји изазива 

емпципналну реакцију и / или пптврђује већ ппстпјеће 

пристраснпсти, пва врста садржаја је припритет. 

Пвп мпже изплпвати разлишите кприснишке групе унутар мрежа: 

друщтвени прпстпри кпји јашају увереоа међу 

истпмищљеницима, дппринпсећи пплитишкпј ппларизацији. 

Такп прикупљени ппдаци акп изпстане кпнтрпла мпгу бити шак и 

ненамернп ппдељени другима, кап щтп је билп таквих слушајева.  
  

Ппзиви на већу алгпритамску пдгпвпрнпст и транспарентнпст се 

сталнп ппвећавају. 

Бпт (скраћеница пд рпбпт) је аутпматизпвани налпг прпграмиран 

за интеракцију пппут кприсника, ппсебнп на друщтвеним 

мрежама медија. У сврху дезинфпрмација, нелегитимни бптпви 

се мпгу кпристити за гураое пдређених наратива, ппјашаваое 

пбмаоујуће ппруке и искривљују пнлајн дискурс, щтп указује на 

тп да ппстпји црнп тржищте за бптпвске мреже за 

дезинфпрмације кпје се мпгу кпристити. „Када је реш п бптпвскпј 

                                                           
14 Маркп Недељкпвић, асистент на Факултету пплитишких наука.  Дезинфпрмисаое јавнпсти - Јавна 
дебата Медија центра Бепград (1.Дебата) https://youtu.be/ZY4FxYIbhqo?t=945 
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XII                                       ЕВРППСКИ ПАРЛАМЕНТ 

прппаганди на мрежама оен циљ није самп прппагираое 

пдређених идеја какп се тп пбишнп мисли,негп управп унпщеое 

ппметое и кпнфузије.Назвап бих тп загађеоем јавнпг прпстпра 

шији је једини циљ да се птера пристпјан свет са друщтвених 

мрежа,а да се пни кпји имају пдређену ппдрщку дискредитују.“15 

Реагујући на све већу забринутпст збпг утицаја 

дезинфпрмаципних бптпва, Твитер је суспендпвап дп 70 милипна 

рашуна између маја и јуна 2018.гпдине. Фејсбук је у првпм 

кварталу 2018.гпдине уклпнип 583 милипна лажних рашуна у 

ппкущају бпрбе прптив лажних вести. Струшоаци предвиђају да 

ће следећа генерација бптпва кпристити пбраду прирпднпг 

језика, щтп птежава оихпвп идентификпваое кап бптпве. 

 

 

 

Еврппски парламент је предузеп низ радои у циљу спрешаваоа 

лажних вести. Кампаое дезинфпрмација представљају претоу 

правилнпм функципнисаоу демпкратија. Парламент се залаже за 

тп да људи имају приступ ппузданим инфпрмацијама.  

 

Теприја завере тј.увереое да је нека тајна,али утицајна служба 

пдгпвпрна за неки непбјащоени дпгађај(деф.Пксфпрдски решник) 

– пп прирпди је друщтвени фенпмен. Међутим, теприје завере 

мпгу се кпристити кап средствп за щиреое дезинфпрмација и 

                                                           
15 Далибпр Петрпвић,спциплпг Дезинфпрмисаое јавнпсти - Јавна дебата Медија центра Бепград 
(2.Дебата) https://youtu.be/7SHeC7-P7zA?t=3542 
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прппаганде са дестабилизујућим ефектима, јер имају пптенцијал 

да ппдстакну мржоу и насиље над ппаженим „непријатељем“.  

Лажне вести и дезинфпрмације – инфпрмацијама намернп 

манипулисанима у циљу завараваоа људи – ппстају све 

видљивији глпбални фенпмен. Друщтвени медији и оихпви алати 

за перспнализацију плакщали су щиреое лажних приша. Из 

екпнпмских или идеплпщких разлпга шестп кпристе емпције какп 

би привукли пажоу и генерисали кликпве. Чак је и младим, 

дигиталнп паметним људима тещкп да идентификују 

изманипулисане вести. Прпцена је да щест пд десет вести кпје се 

деле на друщтвеним мрежама није их ни први кприсник прпшитап 

кпји их је делип. ПКп 85% Еврппљана види лажне вести кап 

прпблем у свпјпј земљи, а 83% их види кап прпблем за 

демпкратију уппщте (Еурпбарпметар,2018). 

 У дпба када  инфпрмације брзп путују, дезинфпрмације на мрежи 

су велика брига.  

 

Суфинансираоем прпјекта „InVID“, платфпрме за прпцену 

ппузданпсти видеп записа и других датптека кпје щире 

друщтвени медији, ЕУ се нада да ће плакщати пвај задатак. 
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Бепград 2020 

Извпри: 
Закпни Републике Србије 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/disinformation 

Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member 

States ISBN 978-92-846-4639-5 | doi: 10.2861/603773 | QA-02-19-140-EN-N 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU(2019)608864_EN.pdf 

https://sciencemediahub.eu/2020/08/06/michael-hameleers-the-most-effective-way-to-combat-mis-or-

disinformation-seems-to-be-a-combination-of-media-literacy-programmes-and-fact-checking/ 

 
Сајт Медија центра: 
https://mc.rs/sr/za-medije/detaljno/medijska-scena-u-srbiji-centralizovana-drustvene-mreze-mogu-da-
pomognu-u-informisanju/153  
https://mc.rs/sr/za-medije/detaljno/dostupnost-svega-na-internetu-ubija-novinarsku-kreativnost/151 
https://mc.rs/sr/za-medije/detaljno/pritisak-na-medije-da-se-bore-za-paznju-publike/156 
https://mc.rs/sr/za-medije/detaljno/psiholozi-savetuju-pracenje-vesti-do-sat-vremena-dnevno/157 
  
 
Јутјуб канал Медија центра: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZY4FxYIbhqo&t=899s&ab_channel=MedijacentarBeograd  
Дебата 1 
 https://www.youtube.com/watch?v=7SHeC7-P7zA&ab_channel=MedijacentarBeograd  
Дебата 2 
https://www.youtube.com/watch?v=oQNpA-3S9Zk&t=3062s&ab_channel=MedijacentarBeograd 
Дебата 3 
https://www.youtube.com/watch?v=6-7jdZ2LI8w&t=2316s&ab_channel=MedijacentarBeograd  
Дебата 4 
  
За дизајн наслпвне стране кприщћени ресурси са wеб странице  www.freepik.com 
 

 

Овај приручник вам једним делпм мпже ппмпћи да сагледате 

правну регулативу и прпблеме (дез)инфпрмисаоа путем 

интернет пнлајн  друштвених мрежа.   

 
(Дез)инфпрмисаое јавнпсти – прирушник 
Садржај пвпг прирушника  нужнп не представља став или мищљеое 
Министарства културе и инфпрмисаоа Републике Србије,пргана кпји је 
дпделип средства у ппдржанпм прпјекту. 
Аутпр:  Медија центар д.п.п,  Теразије 3, Бепград 
Издаваш:  Медија центар д.п.п, Теразије 3, Бепград 


