
ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ

ПОВЕЉА О САРАДЊИ СА МЕДИЈИМА
Члaн 1

Основни суд у Ужицу се обавезује да ће без дискриминације, свим медијима у
најкраћем могућем року, на њихов захтев, у складу са позитивним законским
прописима, ставити на располагање све информације, у вези судских поступака
који су у току,  под условом да се тиме не нарушава тајност истраге и не одлаже,
нити омета исход судског поступка, а водећи рачуна о праву странака на заштиту
приватности.

Члан 2

У вези са судским поступцима од јавног интереса или другим поступцима који су
привукли посебну пажњу јавности, суд се обавезује да ће уколико процени да је то
потребно све медије и без њиховог захтева, путем саопштења за јавност, редовно
обавештава о својим најважнијим радњама које је предузео у тим поступцима.

Члан 3

Свим новинарима дозвољено је да без претходних захтева за акредитацију,
присуствују суђењима која су отворена за јавност и јавним изрицањима пресуде,
осим ако она нису затворена за јавност у складу са Законом.

У тим случајевима новинари су обавезни да своје присутво пријаве правосудној
стражи, и да правосудној стражи предају свој мобилни телефон, фотоапарат и сваку
другу комуникациону и аудио визуелну опрему.

Члан 4

Суд се обавезује да ће медијима који благовремено за то поднесу акредитацију,
благовремено и уз претходно одобрење председника овог суда и вишег суда, у
складу са одредбама судског пословника и закона, одобрити и омогући улазак у
зграду суда ради извештавања уживо, снимања и јавног приказивања снимака, у
мери у којој је то законом регулисано. Акредитацију медија суд ће одбити само у
случајевима када постоји озбиљна опасност од неоправданог утицаја на жртве,
сведоке, странке у поступку, пороту или судије, те у случају евентуалног ремећења
кућног реда од стране новинара или представника медија, те у случају када су
њиховим радњама повређена законом или судским пословником прописана
правила понашања и поступања.

Члан 5

Медијима ће бити омогућено добијање јавно изречених пресуда, а на њихов захтев,
у мери у којој је то Законом о слободном приступу информацијама од јавног



значаја и другим законима прописано.

У мери у којој је то законито и практично изводљиво,  медијима ће се на
располагање ставити  и друге информације од значаја за њихово законито
извештавање.

Члан 6

Медији се обавезују да приликом извештавања и изношења коментара о
току кривичног поступка, поступају у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и другим законима, те да поштујући право
грађана на правично суђење, преносе само оне информације којима се не повређује
претпоставка невиности окривљеног и не ремети ток кривичног поступка.

Члан 7

Са захтевима за добијање информација о раду суда, медији су дужни да се
превасходно обраћају лицима која су од стране председника суда овлашћена на
давање обавештења, а чија ће имена и контакти бити доступни свим медијима.

Када медији до информације о раду суда или току судског поступка дођу путем
другог извора, дужни су да пре објављивања те информације, од лица из ст.1 овог
члана, затраже мишљење и коментар о њеној тачности, који ће затим и објавити
приликом саопштавања те информације широј јавности.

Члан 8

Медији се обавезују да без неоправданог одлагања, омогуће овлашћеним лицима
суда да дајући одговор, реагују на било коју информацију коју су они објавили, а
која се односи на рад овог суда, судије или запослене, када су изнети нетачни
подаци, те да одговору и демантију суда дају исти значај и место који је добила и
спорна информација, а све у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, како би реаговање суда могло да допре до исте
јавности и уз исто дејство.

Члан 9

Ради израде пресклипинга, сви штампани и електронски медији ће суду достављати
или омогућити добијање примерака својих издања у којима је објављена било која
информација о овом суду, са или без накнаде од стране суда. Електронски медији
имају обавезу да овлашћена лица у суду обавесте о термину емитовања
телевизијске емисије у којој се помиње Основни суд у Ужицу, док штампани
медији увек када је то могуће имају обавезу да овлашћено лице суда обавесте од
датуму када ће нека информација о суду бити у том медију објављена.

Члан 10



Медији ће у складу са својим могућностима и уређивачком политиком, по
потреби и у изузетним случајевима, омогућити суду простор у медијима за
изношење важних саопштења и информација о раду суда.

                                                                                                      В.Ф. Председника суда
                                                                                                             Бранка Јанковић


