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Значење кључних термина

Дијете – Свака особа млађа од осамнаест година живота. (УН Конвенција о правима
дјетета, 1989)

ИКТ – Информациона и комуникациона технологија, коришћење рачунара и друге
електронске опреме и система за прикупљање, похрањивање, коришћење и слање података
електронским путем. (Cambridge University Press, 2018)

ИКТ индустрија – Конвергенција телекомуникационе индустрије са рачунарском и
емитерском браншом. ИКТ индустрија обухвата сву опрему и услуге повезане са
емитовањем, обрадом и телекомуникацијама. Све ове услуге и опрема прихватају и приказују
информације у електронском облику. (ИГИ Глобал, 2018)

Internet Service Provider (ИСП) – Пружалац услуга интернета је компанија која
корисницима омогућава приступ интернету и услугама на интернету. Приступ може бити
омогућен коришћењем разних технологија повезивања: тзв. Дајал-ап, кабловска технологија,
ДСЛ итд. Уобичајено је да ИСП-ови омогуће корисницима комуникацију пружајући и услугу
властите електронске поште, а у новије вријеме и услуге телефоније, телевизије и сл. што
зависи од појединог ИСП-а. (Технопедија, 2018)

Сексуално искоришћавање и злостављање на интернету – Облици сексуалног
искоришћавања који имају компоненту интернета или однос према интернету. Истовремено
треба имати на уму да је линија између сексуалног искоришћавања дјеце на интернету и ван
интернета често нејасна, а уз брзу еволуцију ИКТ-а сексуално искоришћавање дјеце са неком
онлајн компонентом је све чешће. 
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1. Увод

Број корисника интернета у свијету је у сталном порасту. То је случај и у Босни и Херцеговини,
о чему свједочи повећање процената пенетрације корисника интернета из године у годину
(Види Слику 1. Базирано на Годишњем извјештају Регулаторне агенције за комуникације из
2018). Он је за 2017. годину износио 86,77% уз више од 700.000 интернет претплатника, те
3.064.072  корисника интернета (Регулаторна агенција за комуникације, 2018). Индекс раста
броја корисника интернета у односу на 2016. годину износи 105,32. Значајно је напоменути да
је закључно са 31. 12. 2017. године у Босни и Херцеговини дјеловао 71 пружалац интернет
услуга (Регулаторна агенција за комуникације, 2018).  Како је Извјештај Регулаторне агенције за
комуникације рађен према методологији Међународне телекомуникационе уније (ИТУ) која
кориснике интернета дефинише као особе од 16 до 74 године старости (Регулаторна агенција
за комуникације, 2018) и (ИТУ, 2014), може да се претпостави да је број корисника и већи, а
узимајући у обзир да дјеца млађа од 16 година углавном користе мобилни телефон за приступ
садржајима интернета (Муратбеговић и Вујовић, Понашање и навике дјеце на интернету:
ставови дјеце, родитеља и наставника информатике, 2016).

7
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања

Слика 1. Пенетрација корисника интернета
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Развој информационо-комуникационих технологија (ИКТ) условио је да се генерације дјеце
након 1995. године рађају у високотехнолошком окружењу у којем су напредне технологије
саставни дио њиховог живота, при чему њихови родитељи нису били у истој позицији, да
одрастају уз сличне технологије. Масовно коришћење ИКТ-а поставља безбједносне изазове
за цијелу популацију, а посебно у контексту безбједности дјеце као најрањивије категорије.
Истраживање које је провела организација Save the Children 2016. године показало је да
већина дјеце свакодневно самостално користи ИКТ и приступа интернету већ од своје 9.
године живота (Муратбеговић и Вујовић, Понашање и навике дјеце на интернету: ставови
дјеце, родитеља и наставника информатике, 2016). Готово сва дјеца посједују уређај путем
којег приступају интернету. Као што је већ и наведено, најчешће је то мобилни телефон,
путем којег једна трећина испитане дјеце има приступ мобилном интернету.

Истраживања проведена у Босни и Херцеговини указују да се дјеца често сусрећу са
различитим облицима злостављања на интернету. Једно од њих је Истраживање о
самопријављеној делинквенцији према којем је нешто више од 15% дјеце, из узорка
репрезентативног за Босну и Херцеговину, истакло да су доживјели неки од облика
злостављања путем информационо-комуникационих технологија (Маљевић, и др., 2017).
Истраживање Internet Watch Forum-a из 2018. године садржи забрињавајуће податке у вези
са сексуалним искоришћавањем и злостављањем дјеце у свијету. Наиме, на око 98%
пронађених слика сексуалног искоришћавања и злостављања дјеце била су дјеца у доби од
13 и мање година, 28% је било у доби од 10 година или мање, док је најмлађа жртва имала
само три године старости (Internet Watch Foundation, 2018).

Неки од кључних резултата наведене студије су:

l 96% жртава биле су дјевојчице;

l 96% је приказивало само дијете у кућном окружењу;

l 18% злостављања категорисано је као силовање и сексуално мучење дјеце;

l 40% злостављања категорисано је као озбиљна сексуална злоупотреба категорије А
или Б1;

l 100% слика прикупљено је са њихових оригиналних локација и биле су дистрибуисане
и на друге локације и странице са намјером наплате стримовања или преузимања
(некад и путем реклама);

l 73%  материјала се налазило на специјализованим форумима.

Ови резултати показују да би сваку легитимну интернетску платформу могле да злоупотријебе
особе које намјеравају да контактирају дјецу с циљем сексуалног искоришћавања и злостављања.

1 IWF материјал за сек-
суално злостављање
дјеце процјењује
према нивоима наве-
деним у Дефинитив-
ној смјерници
Судских савјета за
сексуалне прекршаје у
Енглеској и Велсу. По-
главље “Indecent Pho-
tographs of Children”
(страница 75.) описује
различите категорије
материјала за сексу-
ално злостављање
дјеце:

l Категорија А - Слике
са пенетративном сек-
суалном активношћу;
слике које укључују
сексуалну активност
са животињом или са-
дизмом.

l Категорија Б - Слике
са непенетративним
сексуалним активно-
стима.

l Категорија Ц -
Остале неприкладне
слике које не спадају у
категорије А или Б.
(Internet Watch Foun-
dation, 2018)
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Злоупотреба може да се догоди било којем дјетету које има приступ технологији. Јасно је да то
указује на потребу подизања свијести међу свим особама које штите дјецу, почевши од
родитеља/старатеља, наставника, (пред)школских стручњака, али и других. Међутим, настојања
да се обезбиједи заштита дјеце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања у
дигиталном окружењу неће дати значајан резултат без активног укључења представника ИКТ
индустрије, првенствено пружалаца интернет услуга (ИСП). 

Са циљем смањења ризика од негативних ефеката дигиталне револуције и трансформације,
владе, цивилно друштво, локалне заједнице, међународне организације, те јавни и приватни
технолошки сектор морају заједно да раде да би остварили овај друштвени циљ.
Технолошка индустрија има кључну улогу у постављању основа за безбједно
коришћење услуга које пружа дигитално окружење. Друштвено одговорне компаније морају да
имају фокус на заштити дјеце, а посебна пажња треба да буде посвећена заштити приватности
личних података младих корисника, очувању њиховог права на слободу изражавања и
успостављању система за ефикасно рјешавање евентуалних случајева кршења дјечјих права. У
случајевима када је законодавни оквир у потпуности хармонизован са међународним правом,
технолошки сектор треба да усклади пословне праксе са добрим праксама заснованим на
одговарајућим конвенцијама, што је један од основних циљева ових смјерница.

Пружаоци интернет услуга (ИСП), јавни и приватни, имају важну улогу у области заштите
дјеце на интернету. У Босни и Херцеговини не постоји законодавни ни регулаторни оквир
који експлицитно уређује област заштите дјеце на интернету, не постоји удружење/
асоцијација пружалаца интернет услуга, нити је евидентна организована припадност
међународним удружењима која се тичу заштите дјеце на интернету. На нивоу Европске
уније, најчешћи начин регулације рада пружаоца интернет услуга заснива се на изради и
примјени кодекса понашања у вези са заштитом дјеце од стране чланица које су се као
друштвено одговорне организације самоиницијативно обавезале на примјену правила која
служе за спречавање и откривање случајева сексуалног искоришћавања и злостављања дјеце.

Имајући у виду све наведено, свјесни да су ИКТ и дигитално окружење превасходно
намијењени напретку цивилизације,  овај документ има за циљ да:

l креира смјернице за ИКТ индустрију, пружаоце интернет услуга и друге
заинтересоване организације, с циљем спречавања сексуалног искоришћивања и
злостављања дјеце;

l пружи смјернице компанијама из ИКТ индустрије за идентификовање, спречавање и
ублажавање негативних утицаја њихових производа и услуга на дјечја права, као и за

9
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања
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идентификовање начина на које могу да промовишу права дјеце и помогну постизању
одговорног дигиталног грађанства код дјеце;

l предложи заједничке принципе за креирање и провођење националних/регионалних
кампања/иницијатива с циљем спречавања сексуалног искоришћавања и злостављања
дјеце на дигиталним платформама, имајући у виду да специфичности расположивих
платформи захтијевају различите моделе имплементације.

Смјернице и препоруке су формиране за пет главних области у којима компаније могу да
пруже значајан допринос у остварењу безбједнијег дигиталног окружења за дјецу. Те
области су: Интеграција права дјетета у корпоративне политике и процесе; Развијање
процедура за вођење случајева и руковање осјетљивим материјалом; Конкретизација
дјеловања на добно осјетљивом дигиталном окружењу; Едуковање дјеце и одраслих о
одговорној употреби дигиталних услуга; Промовисање технологије за повећање грађанског
ангажмана. Смјернице објашњавају сваку од наведених области, дајући преглед корака у
циклусу њихове примјене, а додатно ће бити израђене и посебне секторске смјернице и
контролне листе за провјеру усклађености са овим смјерницама. 

Смјернице су дефинисане на основу међународних и домаћих правних аката који регулишу
област сексуалног искоришћавања и злостављања дјеце у дигиталном окружењу,2 укључујући
и „Смјернице о заштити дјеце од садржаја на дигиталним платформама“ (енг. „Guidelines for
Industry on Child Online Protection“) које су заједно израдили УНИЦЕФ и Међународна
унија за телекомуникације (ИТУ & УНИЦЕФ, 2014), у сарадњи са глобалним конзорцијумом
технолошких компанија.

2 За потпунији увид и
детаљан опис комплет-
ног законодавства, као
одличну почетницу
погледати публикацију
“Анализа у области
борбе против сексуал-
ног насиља и других
облика злостављања на
интернету дјеце у
Босни и Херцего-
вини“. (Муратбеговић,
Кобајица и Вујовић,
2016)
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2. Међународни и национални
правни оквир

Сексуално искоришћавање и злостављање дјеце у дигиталном окружењу представљају једну
од најозбиљнијих пријетњи безбједном и заштићеном коришћењу интернета. Узевши у
обзир природу и обим штетних посљедица овог феномена, које примарно угрожавају и / или
повређују дјецу и њихов физички и психички развој, међународна заједница бројним
активностима (израдом смјерница, доношењем стандарда и сл.) настоји да укаже на
неопходност благовременог препознавања таквих проблема, а нарочито обезбјеђења
адекватне заштите дјеце. Међународним конвенцијама и резолуцијама донесеним на нивоу
Уједињених нација (УН) и Савјета Европе (СЕ), те директивама на нивоу Европске уније
(ЕУ), позивају се и правно обавезују државе на успостављање свеобухватног законодавног
система с циљем превенције искоришћавања и злостављања дјеце, благовременог откривања
таквих понашања, прогона њихових извршилаца, те предузимање свих потребних радњи у
смислу пружања помоћи и подршке дјеци жртвама, као и на подизање свијести грађана о
неприхватљивости било каквог облика искоришћавања и злостављања дјетета, укључујући
оно извршено путем интернета. 

Илустрација 1.

Најзначајнији правни документи Организације Уједињених нација су:

l Конвенција о правима дјетета;

l Факултативни протоколи уз Конвенцију о правима дјетета о продаји дјеце, дјечјој
проституцији и порнографији те о забрани учешћа дјеце у оружаним сукобима;

l Конвенција против транснационалног организованог криминала;

l Протокол о спречавању, сузбијању и кажњавању трговине људима, нарочито женама и
дјецом, који допуњава Конвенцију против транснационалног организованог криминала;

l Смјернице о правосуђу у стварима које укључују дјецу жртве и свједоке кривичних
дјела

11
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања
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Указујући на право на слободу изражавања дјеце и учешће дјеце у одлукама које се односе
на њих, право на тражење и примање информација, приступ медијима, право на образовање
и право на одмор, Конвенција о правима дјетета указала је на значај који различити сегменти
ИКТ-а могу да имају у унапређењу дјететове друштвене, духовне и моралне добробити и
физичког и менталног здравља. Иако је примарна улога и одговорност у обезбјеђивању
поштовања, промоције и заштите наведених дјечјих права на земљама потписницама,
Конвенција о правима дјетета и додатни правни инструменти препознали су значај и улогу и
других актера по питању ове одговорности, попут родитеља, цивилног друштва, приватног
сектора пружалаца услуга интернета и предузећа. Факултативни протоколи уз Конвенцију о
правима дјетета о продаји дјеце, дјечјој проституцији и порнографији те о забрани учешћа
дјеце у оружаним сукобима забрањују трговину дјецом, дјечју проституцију и дјечју
порнографију, али и укључивање дјеце у оружане сукобе и обавезну регрутацију у оружане
снаге. Подсјећајући на Међународну конференцију о борби против сексуалног злостављања
дјеце путем ИКТ-а из 1999. године и нарочито на њене закључке који позивају свјетску
заједницу на инкриминисање производње, дистрибуције, извоза, преношења, увоза, свјесног
посједовања и рекламирања таквих материјала те наглашавајући значај сарадње и партнерства
између влада и ИКТ индустрије, Протокол проширује концепт заштите дјеце од свих облика
сексуалних злоупотреба сходно континууму развоја у информационо-комуникационом
сектору, захваљујући којем је дошло до знатно лакшег приступа порнографији путем
интернета. 

Један од најзначајнијих правних докумената Европске уније је Директива 2011/92/ЕУ
Европског парламента и Савјета о сузбијању сексуалног злостављања и сексуалног
искоришћавања дјеце и дјечје порнографије, те о замјени Оквирне одлуке Савјета
2004/68/ПУП. Њеним доношењем утврђен је кривичноправни оквир за криминализацију
сексуалног злостављања дјеце путем ИКТ-а на европском нивоу и то првенствено са циљем
отклањања недостатака из претходно донесене Оквирне одлуке Савјета, примарно
узрокованих развојем информационо-комуникационих технологија. 

Основни акт у регулисању кибернетичког криминалитета свакако је Конвенција о
кибернетичком криминалу Савјета Европе из 2001. године. Она дефинише групу понашања3

које државе потписнице морају да криминализују, тј. да их пропишу као кривична дјела у
својим кривичним законима. 

Конвенција о заштити дјеце од сексуалног искоришћавања и сексуалне злоупотребе позната
под називом Ланзароте конвенција, уз фокусирање на превентивне, заштитне и кривичне
аспекте и успостављање специфичног мониторинг механизма над њеном имплементацијом,4

предвиђа и мјере за унапређење и подизање свијести опште јавности о феномену

3 Те активности су:
l производња дјечје

порнографије са
намјером дистрибуције
путем компјутерског
система;

l нуђење или стављање
на располагање дјечје
порнографије путем
компјутерског система;
дистрибуција или пре-
нос дјечје порногра-
фије путем компјутер-
ског система;

l набавка дјечје
порнографије путем
компјутерског
система за себе или
неко друго лице;

l посједовање дјечје
порнографије у
компјутерском
систему или на медију
за похрањивање
података.

4 Конвенцијом се спе-
цифично пред државе
постављају захтјеви да:

l установе мјере
превенције сваког
облика насиља над
дјецом,

l проводе мјере
подизања свијести
грађана о
неприхватљивости
сваког понашања које
има за циљ сексуално
искоришћавање и
злостављање дјеце,
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сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања дјеце и превентивним мјерама које
могу да се предузимају (члан 8.), те подстиче приватни сектор на активно учешће, нарочито
компаније које пружају информационе и/или комуникационе услуге, те сектор туризма и
саобраћаја, банкарства и финансија, у креирању и провођењу специјализованих политика за
борбу против сексуалног искоришћавања и злостављања дјеце, и на усвајање
саморегулаторних норми, те медије (члан 9.).

Препорука Комитета министара Савјета Европе (2001)16 о заштити дјеце од сексуалног
искоришћавања позива на планирање и провођење мјера, политике и праксе у борби против
сексуалног искоришћавања, промовисање сарадње о разним аспектима сексуалног
искоришћавања дјеце на националном и међународном нивоу, елиминисање дјечје
порнографије, дјечје проституције и трговине дјецом са дјететовом сагласности или без ње,
и промоција добробити и најбољег интереса дјетета. Непходно је нагласити да се данас
сматра да су термини које наводи ова конвенција неприкладни и неодговарајући те је далеко
прикладније користити синтагму „сексуално искоришћавање и злостављање дјеце“.5 У
остварењу постављених циљева у Препоруци се нарочито наглашава потреба за блиском
сарадњом између пружалаца услуга интернета и релевантних државних институција у
идентификацији сексуалног искоришћавања, те интервенисања на све модалитете
злостављања путем савремених технологија, а који би могли да резултирају сексуалним
искоришћавањем дјеце.

У складу са одредбама споменуте Конвенције о крибернетичком криминалу, коју је Босна и
Херцеговина ратификовала 23. новембра 2001. године, Босна и Херцеговина је успоставила
правни оквир када су у питању кривична дјела која се односе на сексуално искоришћавање и
сексуалну злоупотребу дјеце, и заштиту дјеце жртава и свједока ових кривичних дјела. У
складу са политичко-административним уређењем БиХ, четири кривична закона
инкриминишу радње сексуалног насиља над дјецом: Кривични закон БиХ, Кривични закон
ФБиХ, Кривични закон РС-а и Кривични закон Брчко дистрикта БиХ. То јасно говори да је
Босна и Херцеговина препознала да сексуално искоришћавање и злостављање дјетета
представља изузетно тежак облик неприхватљивог понашања, па за њега предвиђа кривичне
санкције и починиоце гони према службеној дужности. 

Дефиниције које постоје у бх. прописима нису прецизне, те различито дефинишу ову
материју, што у пракси има за посљедицу различито разумијевање овог кривичног дјела. У
кривичним законима у Босни и Херцеговини на различите начине су дефинисани
производња и приказивање материјала који укључују коришћење дјеце у сексуалне сврхе,
односно упознавање дјетета са таквим садржајем. Евидентно је да у Кривичном закону
Федерације Босне и Херцеговине и Кривичном закону Брчко дистрикта не постоји

13
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања

l уведу низ мјера за
заштиту и подршку
жртвама насиља,

l информишу јавност а
посебно дјецу о
правима која имају и
опасностима које
могу да доведу до
њихове повреде по
том основу,

l успоставе вођење
евиденције о почи-
ниоцима ових дјела.

5 Правилно коришћење
термина у овој области
је од изузетног значаја
за заштиту дјеце. У ту
сврху се препоручује
документ „Термино-
лошке смјернице за
заштиту дјеце од
сексуалне експлоатац-
ије и сексуалног злос-
тављања:
Прилагођени превод
са енглеског језика“,
Save the Children,
2018
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дефиниција нити објашњење појма „дјечје порнографије”, за разлику од Кривичног закона
Републике Српске који у члану 175. „Искоришћавање дјеце за порнографију” у ставу 6.
дефинише шта се сматра „дјечјом порнографијом“. Кривични закон Босне и Херцеговине
не познаје ову проблематику већ се она сматра обликом трговине људима, што је једним
дијелом тачно, с обзиром на то да се експлоатација дјеце доводи у директну везу са
трговином људима, али ипак нема адекватне дефиниције која би указивала на дјечју
порнографију (Муратбеговић и Хасановић, Насиље над дјецом путем информационо -
комуникационих технологија (ИКТ), 2017).

Ова проблематика није уређена Кривичним законом Босне и Херцеговине већ се све
наведене инкриминације налазе у ентитетским кривичним законима и Кривичном закону
Брчко дистрикта. Која су то рјешења у материјалном кривичном законодавству БиХ у вези са
„дјечјом порнографијом“? Кривична дјела која се превасходно директно односе на
сексуално искоришћавање и злостављање дјеце су:

l „Искоришћавање дјетета или малољетника ради порнографије”, члан 211. КЗ ФБиХ, и
члан 208. КЗ БД – суштински идентичан текст као у чл. 211. КЗ ФБиХ

l „Искоришћавање дјеце за порнографију” у КЗ РС, члан 175.

l „Упознавање дјетета са порнографијом”, члан 212. КЗ ФБиХ и члан 209. КЗ БД –
суштински идентичан текст као у чл. 212. КЗ ФБиХ

l „Искоришћавање дјеце за порнографске представе”, члан 176. КЗ РС

l „Упознавање дјеце са порнографијом ”, члан 177. КЗ РС

l „Искоришћавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким
средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искоришћавања
дјетета“, члан 178. КЗ РС

l „Неовлаштено снимање слике”, члан 189. став 3. КЗФБиХ и члан 186. став 3. КЗ БД –
суштински идентичан текст као у чл. 189. ст. 3. КЗ ФБиХ.

Такође, одмах се уочава да су ова кривична дјела различита, како по називу тако и по
законском опису. Наиме, инкриминације у Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко
дистрикту су суштински исте, док разлике постоје ако се дате инкриминације из КЗ ФБиХ и
КЗ БД упоређују са инкриминацијама из КЗ РС. Исто тако, законодавац у Републици Српској
је у Кривичном закону објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 64/17 инкриминисао
кривично дјело „Искоришћавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким
средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искоришћавања
дјетета“ којим се у комбинацији са другим дјелима из исте главе могу да инкриминишу нови
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феноменолошки облици. (Муратбеговић и Хасановић, Насиље над дјецом путем
информационо - комуникационих технологија (ИКТ), 2017)

Међутим, не треба губити из вида да непријављивање сазнања о овим кривичним дјелима
такође представља кривично дјело. То је још један од разлога због којег би сва физичка и
правна лица требало да подрже откривање и процесуирање кривичних дјела сексуалног
искоришћавања и злостављања. 

Озбиљност овог проблема и пријетње за дјецу потакла је и доношење других специфичних
закона. Тако је Народна скупштина Републике Српске 29. марта 2018. године донијела и
Закон о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне
злоупотребе и искоришћавања дјеце. Циљ овог закона је спријечити понављање кривичних
дјела на штету дјеце од стране истих извршилаца. 

15
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3. Кључни актери у супротстављању
сексуалном искоришћавању и
злостављању дјеце у дигиталном
окружењу

Као актери који имају важну улогу у супротстављању сексуалном искоришћавању и
сексуалном злостављању дјеце у дигиталном окружењу могу се сматрати како законодавни
органи, тако и агенције за провођење закона, васпитно-образовне установе, здравствене
установе, приватне организације (видјети Илустрацију 2).6

ИСП-ови не дјелују само као медијум кроз који се приступа садржајима, него су и
произвођачи властитог садржаја и пружаоци садржаја других компанија. Ако се има у виду
количина садржаја који су доступни корсницима путем овакве троструке улоге ИСП-ова,
јасно је да они имају кључну улогу у борби против свих врста нежељених и штетних
садржаја, па тако и оних који укључују сексуално искоришћавање и злостављање дјеце. ИСП-
ови не само да имају директан приступ промету који пролази кроз њихову инфраструктуру
него су, поготово када су у питању ИСП-ови са националном присутношћу, значајно
технички и кадровски опремљени да пруже подршку спречавању нежељених садржаја или
могу релативно брзо да постигну довољан ниво опремљености.

Када је у питању регулација рада и садржаја које испоручују и стварају ИСП-ови, једина
агенција која је у одређеним сегментима надлежна за ИСП-ове и друге законом дефинисане
актере на тржишту електронских комуникација је Регулаторна агенција за комуникације
Босне и Херцеговине.

Регулаторна агенција за комуникације (Агенција) је основана 2. марта 2001. године спајањем
надлежности Независне комисије за медије и Регулаторне агенције за телекомуникације које
су до тада радиле одвојено. Агенција дјелује на државном нивоу и њен мандат је дефинисан

6 За детаље у вези са
кључним актерима,
њиховим мандатом и
капацитетима,
погледати:
Муратбеговић,
Кобајица и Вујовић:
Анализа у области
борбе против
сексуалног насиља и
других облика
злостављања на
интернету дјеце у
Босни и
Херцеговини, 2016
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Законом о комуникацијама БиХ, који је првобитно наметнут Одлуком високог представника
у октобру 2002. године, а Парламентарна скупштина БиХ га је усвојила у септембру 2003.
године. Агенција је регулатор са спојеним надлежностима,  настала по узору на сличне
процесе у европским земљама и одражава спајање технологија у телекомуникацијама и
емитовању, на начин који може да одговори потребама тржишта. По угледу на сличне
институције у Европи, надлежности Агенције су засноване на принципима независности,
провођењу регулације и мониторингу поштовања закона и правила, и обезбјеђењу
техничких, финансијских и кадровских предуслова за ефикасно извршавање задатака. У
складу са Законом о комуникацијама БиХ, надлежности Агенције су: креирање и
промовисање правила у секторима емитовања и телекомуникација, лиценцирање оператора
у секторима емитовања и телекомуникација, планирање, управљање и додјељивање
фреквентног спектра, примјењивање техничких и других стандарда који се тичу квалитета,
те успостављање и одржавање система накнада за дозволе.

Као регулатор са спојеним надлежностима, Регулаторна агенција за комуникације је
адекватан партнер релевантним институцијама и организацијама у борби против сексуалног
злостављања и искоришћавања дјеце, а у циљу безбједности дигиталног окружења за свако
дијете. 

Илустрација 2. 

Државне, ентитетске и кантоналне институције и агенције, као и међународне
организације и организације цивилног друштва које имају кључне улоге у области борбе
против сексуалног насиља на интернету и других облика злостављања дјеце у БиХ су: 

l Парламентарна скупштина БиХ

l Савјет министара БиХ

l Министарство за људска права и избјеглице БиХ

l Министарство правде БиХ

l Министарство безбједности БиХ

l Министарство комуникација и транспорта БиХ

l Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ

l Агенција за истраге и заштиту БиХ (СИПА)

17
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l Тужилаштво БиХ

l Високи судски и тужилачки савјет БиХ

l Брчко дистрикт БиХ

l Регулаторна агенција за комуникације (РАК)

l Ентитетски парламенти

l Владе ентитета и кантона

l Центар за едукацију судија и тужилаца ФБиХ, Центар за едукацију судија и јавних
тужилаца РС-а и Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ

l Министарства правде ФБиХ и РС-а

l Министарства унутрашњих послова ФБиХ и РС-а, тужилаштва и судови ФБиХ и РС-а

l Агенција за информационо друштво РС-а (АИДРС)

l Омбудсман за људска права БиХ

l Омбудсман за дјецу РС-а

l Глобални савез за борбу против сексуалног злостављања дјеце на интернету

l Организација Save the Children

l УНИЦЕФ

l МФС – ЕММАУС

l Удружење Центар за истраживање политике супротстављања криминалитету (ЦПРЦ)

l Интернет сервис провајдери (ИСП)
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4. Кључне области дјеловања ИКТ
компанија на спречавању сексуалног
искоришћавања и злостављања дјеце

4.1. Интеграција права и статуса дјетета у корпоративне политике
и управљање процесима

Интеграција права дјетета у пословање друштвено одговорних компанија захтијева да
компаније предузму адекватне мјере за идентификовање, спречавање, ублажавање и, гдје је
потребно, отклањање потенцијалних и стварних штетних утицаја на права дјеце. Принципи
Уједињених нација о пословању и људским правима (United Nations, 2011) позивају све
компаније да испоставе одговарајуће политике и процесе да би испуниле своју одговорност
према поштовању људских права. Компаније би требало да посвете посебну пажњу дјеци и
омладини као рањивој групи у погледу заштите података и слободе изражавања. Резолуција
Генералне скупштине Уједињених нација, “Право на приватност у дигиталном добу“,
потврђује право на приватност и слободу изражавања без незаконитог уплитања (United Na-
tions General Assembly, 2013). Поред тога, Резолуција Савјета за људска права о
“промовисању, заштити и уживању људских права на интернету“ препознаје глобалну и
отворену природу интернета као покретачке снаге у убрзавању напретка ка развоју и
потврђује листу права која људи имају ван мреже и на мрежи (United Nations General Assem-
bly, 2011), што, наравно, укључује и права дјетета. У државама које немају адекватне законске
оквире за заштиту права дјетета на приватност и слободу изражавања, компаније би требало
да пруже одговарајућу пажњу да би обезбиједиле да су политике и праксе у складу са
међународним стандардима. Како грађански ангажман младих наставља да се повећава путем
савремених комуникација, компаније имају одговорност да поштују права дјетета, чак и тамо
гдје домаћи закони још нису прихватили и укључили међународне стандарде. Поред тога,
компаније би требало да имају успостављен и функционалан механизам за разматрање жалби
да би се обезбиједио начин да погођене особе пријаве потенцијалне повреде. 

19
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Ти механизми требало би да буду доступни дјеци, њиховим породицама и другим који
заступају њихове интересе. Начело 31. “Принципа о пословању и људским правима”
објашњава да такви механизми треба да буду легални, доступни, предвидљиви, правични,
транспарентни, компатибилни са правима, извор континуираног учења и засновани на
ангажману и дијалогу (United Nations, 2011). Заједно са интерним процесима за рјешавање
негативних утицаја у компанијима, механизми за жалбе треба да обезбиједе да компаније
имају успостављене процедуре да би обезбиједиле да дјеца имају одговарајућу помоћ када су
угрожена њихова права. Усвајањем приступа који је заснован на усаглашености са
безбједности ИКТ-а, а који се фокусира на испуњавање националног законодавства,
поштујући међународне смјернице када национално законодавство није довољно и
избјегавајући негативне утицаје на права дјеце, компаније би требало да проактивно
промовишу развој и благостање дјеце путем добровољних акција које унапређују права
дјеце на слободу изражавања, приступ информацијама, активизму, образовању и култури.

4.2. Развијање стандардних процедура за управљање случајевима и
материјалима сексуалног злостављања дјеце

Опциони протокол уз Конвенцију о правима дјетета о продаји дјеце, дјечјој проституцији и
дјечјој порнографији дефинише “дјечју порнографију“ као свако представљање, било којим
средствима, дјетета ангажованог у стварним или симулираним експлицитним сексуалним
активностима или било које представљање сексуалних дијелова дјетета у сексуалне сврхе
(United Nations General Assembly, 2000). Материјал о сексуалном злостављању дјеце, који је
2013. анализирала организација Internet Watch Foundation, показује да је 81% дјеце било
млађе од 10 година, а да 51% фотографија приказује сексуалне активности између одраслих
и дјеце, укључујући силовање и мучење (Internet Watch Foundation, 2013). Ове узнемирујуће
чињенице наглашавају важност сарадње између ИКТ индустрије, владе, полиције и цивилног
друштва у борби против сексуалног злостављања дјеце. 

Иако се многе владе боре против ширења и дистрибуције материјала о сексуалном
злостављању дјеце доношењем закона, спровођењем и гоњењем злостављача, подизањем
свијести и пружањем подршке дјеци у опорављању од злоупотребе или експлоатације, многе
земље још увијек немају адекватне системе. У свакој земљи су потребни механизми да би се
јавности омогућило пријављивање злоупотребе и експлоатације материјала ове врсте. ИКТ
индустрија, полиција, владе и цивилно друштво морају блиско дa сарађују да би обез-
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биједили постојање одговарајућих правних оквира у складу са међународним стандардима.
Овакви правни оквири треба да инкриминишу све облике сексуалног злостављања и
експлоатације дјеце, укључујући материјале злоупотребе дјетета, и заштите дјеце која су
жртве таквог злостављања или експлоатације, и да обезбиједе да поступци извјештавања,
истраживања и уклањања садржаја функционишу што ефикасније. 

Одговорне компаније предузимају низ корака да би спријечиле злоупотребу њихових мрежа
и услуга за дистрибуцију материјала за сексуално злостављање дјеце. То укључује коришћење
израза и фраза у условима и правилима понашања7 који експлицитно забрањују такав
садржај; развијање дјелотворних поступака упозоравања и искључивања; и сарадњу и
подршку националним телефонским линијама за пријаву и помоћ. Поред тога, неке
компаније постављају техничке мјере да би спријечиле злоупотребу својих услуга или мрежа
за размјену познатог материјала сексуалног злостављања дјеце. На примјер, неки провајдери
интернет услуга блокирају приступ УРЛ-овима потврђеним од одговарајућег ауторитета, који
садрже материјал сексуалног злостављања дјеце, ако је веб-локација хостована у земљи у
којој не постоје одговарајуће процедуре уклањања тих материјала. Други користе системе
хаширања за аутоматско лоцирање слика сексуалног злостављања дјеце које су већ познате
полицији или одговарајућим агенцијама и организацијама.

4.3. Стварање безбједнијег и добно одговарајућег
дигиталног окружења

Мало ствари у животу може да се сматра апсолутно безбједним и без ризика. Чак и у
градовима у којима је кретање саобраћаја високо регулисано и добро контролисано, несреће
се и даље дешавају. На исти начин, кибер-простор није без ризика, посебно за дјецу. Дјеца
су активна у различитим активностима у њиховом дигиталном окружењу. Ризици са којима
се суочавају могу се категорисати у три области (Livingstone & Haddon, 2009):

l Непримјерен садржај - Дјеца могу да се сусретну са сумњивим садржајем док траже
нешто друго, тако што ће кликнути на претпостављено нешкодљиву везу у тренутној
поруци, на блогу или приликом дијељења датотека. Дјеца такође могу да траже и
подијеле упитне материјале. Оно што се сматра штетним садржајем варира од земље до
земље, али примјери укључују садржај који промовише злоупотребу разних супстанци,
говор мржње, ризично понашање или самоубиство, анорексију или насиље.
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l Непримјерено понашање - Дјеца и одрасли могу да користе интернет да би
узнемиравали или чак искористили друге људе. Дјеца могу понекад да креирају и шире
штетне коментаре или непријатне слике, да украду садржај или крше ауторска права.

l Непримјерени контакт - И одрасли и млади људи могу да користе интернет да траже
дјецу или друге младе људе који су рањиви. Често је њихов циљ убиједити мету да имају
развијен смислен однос, али основна сврха је манипулација. Они могу покушати да
убиједе дијете да изводи сексуалне или друге непримјерене радње на интернету,
користећи веб-камеру или други уређај за снимање, или ће покушати да организују
састанак и физички контакт. Овај процес се често назива “grooming“.

Безбједност у дигиталном окружењу је заједнички изазов и прилика за ИКТ индустрију, владу
и цивилно друштво да заједно раде на успостављању безбједносних принципа и пракси.
ИКТ индустрија може да понуди низ техничких приступа, алата и услуга за родитеље и дјецу.
То укључује инсталирање алата за развој нових система провјере старосне доби,
ограничавање коришћења садржаја и услуга дјеци, ограничавање особа са којима дјеца могу
да контактирају или ограничење времена када могу да користе интернет. Неки програмски
пакети омогућавају родитељима да прате текстуалну и другу комуникацију коју њихова дјеца
шаљу и примају. Ако се користе програми овог типа за надзор активности дјеце, важно је да
се о њима дискутује отворено, иначе такво понашање може да се схвати као “шпијунирање“
и може да поткопа повјерење у породици. 

Политике прихватљиве употребе су један од начина на које компаније могу да утврде коју врсту
понашања код одраслих и дјеце подстичу, које врсте активности нису прихватљиве, као и које
су посљедице било каквих кршења ових политика. Механизми пријављивања треба да буду
доступни корисницима који су забринути због садржаја и понашања. Поред тога, пријављивање
треба да буде праћено на одговарајући начин, уз благовремено пружање информација о статусу
пријаве. Иако примјене механизама за праћење у компанијама могу да варирају од случаја до
случаја, неопходно је поставити јасан временски оквир за одговоре, пренијети одлуку о пријави
и понудити метод за жалбу ако корисник није задовољан одговором. 

Пружаоци интернет услуга и садржаја могу такође да опишу природу садржаја или услуга
које пружају и циљану доб. Ови описи треба да буду усклађени са постојећим националним
и међународним стандардима, релевантним прописима и савјетима о маркетингу и
оглашавању дјеци који су доступни од стране одговарајућих органа. Са све већим бројем
интерактивних сервиса који омогућавају објављивање корисничких садржаја, на примјер,
путем огласних табли, чат-соба и услуга друштвених мрежа овај процес постаје све тежи.
Када компаније посебно циљају дјецу као кориснике и када су услуге углавном усмјерене на
млађу публику, очекивања у смислу садржаја и безбједности треба да буду много већа.
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Компаније се такође подстичу да усвоје највише стандарде приватности када су у питању
сакупљање, обрада и чување података о дјеци, јер дјеца нису довољно зрела да би уважила
шире друштвене и личне посљедице откривања или пристанка да подијеле своје личне
информације онлајн, као ни пристанка на коришћење њихових личних података у
комерцијалне сврхе. Услуге усмјерене на дјецу или које ће вјероватно привући дјецу као
кориснике и конзументе морају да узму у обзир ризике које представља приступ или
сакупљање и коришћење личних информација (укључујући информације о локацији) и да
обезбиједе да се ти ризици правилно процијене. Конкретно, компаније треба да обезбиједе
да су језик и стил сваког материјала или комуникације који се користе за промовисање
услуга, пружање приступа услугама или помоћу којих се приступа личној информацији,
прикупља и користи лична информација, разумљиви и да помажу корисницима у управљању
њиховом приватношћу на јасан и једноставан начин.

4.4. Едукација дјеце, родитеља и наставника о безбједности дјеце и
њиховој одговорној употреби ИКТ-а

Техничке мјере могу да буду важан дио обезбјеђења заштите дјеце од потенцијалних ризика
са којима се суочавају у дигиталном окружењу, али то је само један дио рјешења проблема
заштите дјеце. Алати родитељске контроле и подизање свијести и образовање су такође
кључне компоненте које ће помоћи у оснаживању и информисању дјеце различитих
старосних група, као и родитеља, старатеља и васпитача. Иако компаније имају важну улогу у
обезбјеђивању да дјеца користе ИКТ на најодговорнији и најбезбједнији могући начин,
одговорност се дијели са родитељима, школама и дјецом. 

Многе компаније улажу у едукативне програме осмишљене тако да омогућавају корисницима
да доносе информисане одлуке о садржају и услугама. Компаније помажу родитељима,
старатељима и наставницима да воде дјецу и адолесценте ка безбједнијим, одговорнијим и
одговарајућим искуствима на мрежи и мобилним телефонима. Ово укључује означавање
садржаја осјетљивог узраста и обезбјеђење да се информације о ставкама као што су цијене
садржаја, услови за претплату и како отказати претплате, јасно преносе и уоче. Такође је
важно директно дјеци пружити информације о безбједној употреби ИКТ и позитивном и
одговорном понашању. Поред подизања свијести о безбједности, компаније могу да
олакшају позитивна искуства развијањем садржаја за дјецу о поштовању, љубазности и
отворености кад користе ИКТ и како да пазе на своје пријатеље. Оне могу да пруже
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информације о акцијама које се предузимају ако имају негативна искуства као што су
малтретирање на интернету или “grooming”, олакшавајући пријављивање таквих инцидената
и пружање функције за одбијање примања анонимних порука. 

Родитељи понекад имају мање разумијевања и знања о интернету и мобилним уређајима него
дјеца. Осим тога, конвергенција мобилних уређаја и интернет услуга отежава родитељски
надзор. ИКТ индустрија може да ради у сарадњи са владом и едукаторима да би ојачала
способности родитеља да подрже своју дјецу да се понашају као дигитално одговорни
грађани. Циљ није преношење одговорности за коришћење ИКТ од стране дјеце само на
родитеље, већ да се призна да су родитељи у бољој позицији да одлуче шта је одговарајуће за
њихову дјецу и треба да буду упознати са свим ризицима да би боље заштитили своју дјецу и
оснажили их да и сами предузму мјере. Информације могу да се пренесу на мрежи и ван
мреже путем више медијских канала, имајући у виду да неки родитељи не користе интернет
услуге. Сарадња са школама и министарствима образовања да би се обезбиједили наставни
планови и програми за безбједност на мрежи и одговорна употреба ИКТ за дјецу те
образовни материјали за родитеље је веома битна. Примјери укључују објашњавање типова
услуга и опција доступних за праћење активности, акције које се предузимају ако дијете
доживљава насиље у дигиталном окружењу или “grooming”, како избјећи нежељену пошту и
управљати поставкама приватности, и како разговарати са дјецом различитих старосних група
о осјетљивим питањима. Комуникација је двосмјерни процес, а многе компаније пружају
могућност корисницима да их контактирају да би пријавили спорне ситуације или
дискутовали о проблемима. Како су садржај и услуге богатији, сви корисници ће и даље имати
користи од савјета и подсјетника о природи одређене услуге и како је безбједно користити.

4.5. Промовисање дигиталне технологије као начина за
повећање грађанског ангажмана

Конвенција о правима дјетета у члану 13. наводи да “дијете има право на слободу
изражавања; ово право укључује слободу тражења, примања и преношења информација и
идеја свих врста, без обзира на границе, било усмено, писмено или у штампаном, у облику
умјетности или било којим другим медијима избора дјетета.” Компаније би требалo да
поштују грађанска и политичка права дјеце обезбјеђујући да технологија, законодавство и
политике развијене да заштите дјецу од штете на мрежи немају ненамјерне посљедице
сузбијања њиховог права на учешће и изражавање или да им спречавају приступ
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информацијама које су важне за њихову добробит. Истовремено, компаније могу такође да
подрже дјечја права пружањем механизама и алата за олакшавање учешћа младих. Оне могу
да нагласе способност интернета да олакша позитиван ангажман у ширем грађанском
животу, покреће социјални напредак и утиче на одрживост и отпорност заједница, на
примјер, учествујући у друштвеним и еколошким кампањама и држећи надлежне
одговорним. 

Са правим алатима и информацијама, дјеца и млади људи су у бољој позицији да приступе
могућностима за здравствену заштиту, образовање и запошљавање, те да изразе своја
мишљења и потребе у школама, заједницама и државама. Они могу да приступе
информацијама о својим правима и да захтијевају информације, било у погледу права на
информације о питањима која их погађају, као што је њихово сексуално здравље, или
политичка и владина одговорност. Компаније такође могу да уложе у стварање онлајн
искустава која су погодна за дјецу и породице. Могу подржати развој технологије и садржаја
који подстичу и омогућавају дјеци и младима да уче, иновирају и стварају рјешења. Поред
тога, компаније могу проактивно да подржавају дјечја права радом на смањењу разлике у
коришћењу дигиталних услуга. Учешће дјеце захтијева дигиталну писменост - способност
разумијевања и учествовања у дигиталном свијету. Без ове способности, грађани неће моћи
да учествују у многим друштвеним функцијама које су постале “дигитализоване“, укључујући,
али не ограничавајући се на подношење пореза, подршку политичким кандидатима,
потписивање петиција на интернету, регистрацију рођења или једноставно приступање
комерцијалним, здравственим, образовним или културним информацијама. Разлика између
грађана који су у могућности да приступе овим услугама и оних који не могу због
недостатка приступа интернету или дигиталне писмености ће наставити да се повећава -
постављајући оне који не приступају дигиталним услугама у значајан заостатак. Компаније би
требало да подрже мултимедијалне иницијативе да обезбиједе дигиталне вјештине да дјеца
постану самоувјерени, повезани и активно укључени грађани.
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5. Опште смјернице за борбу ИКТ
индустрије против сексуалног
искоришћавања и злостављања дјеце

5.1. Интеграција права и статуса дјетета у све одговарајуће
корпоративне политике и управљање процесима

ИКТ индустрија може дa идентификује, спријечи и ублажи негативне утицаје ИКТ-а на дјечја
права и да идентификује могућности за подршку напретку дјечјих права. Мјере које могу да
буду предузете: 

l Обезбиједити да је одређени појединац и/или тим одређен као одговоран за овај процес
и да има приступ потребним интерним и екстерним заинтересованим странама.
Овлаштено лице/тим треба да буде овлаштен да преузме водећу улогу у
креирању/подизању профила дјечје заштите на мрежи путем компаније.

l Развити политику заштите дјеце и/или интегрисати специфичне ризике и могућности
дјеце у политику компаније (нпр. људска права, приватност, маркетинг и одговарајући
кодекс понашања).

l Укључити заштиту дјеце на интернету у постојеће оквире за процјену људских права или
ризика (нпр. на нивоу корпорације, производа или технологије и/или на нивоу државе) с
циљем утврђивања да ли компанија може да изазове или допринесе штетним утицајима
путем сопствених активности, те да ли штетни утицаји могу да буду директно повезани
са пословањем, производима, услугама или пословним односима.

l Утврдити утицај дјечјих права на различите старосне групе као резултат пословања
компаније и дизајна, развоја и увођења производа и услуга - као и могућности за
подршку дјечјих права.
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l Утврдити ниво стручности (интерне и екстерне) те обезбиједити механизме мјерења
безбједности дјеце на мрежи.

l Обезбиједити приступ правном лијеку тако што ће установити функционалне жалбене
механизме и механизме пријаве о кршењима права дјеце (материјал за сексуалну
злоупотребу дјеце, непримјерен садржај или контакт, кршење приватности).

l Хармонизовати политике и праксе за заштиту права дјетета на приватност и слободу са
међународним стандардима (United Nations General Assembly, 2013).

5.2. Развијање стандардних процедура за управљање случајевима и
материјалима сексуалног злостављања дјеце

У сарадњи са владом, полицијом, организацијом цивилног друштва и хотлајн8 организацијама,
ИКТ индустрија има кључну улогу у борби против сексуалног злостављања дјеце. Мјере које
могу да буду предузете:

l Успостављање интерних процедура и правила да би се обезбиједило поштовање
локалних и међународних закона о борби против сексуалног злостављања дјеце. У
случају непостојања законодованог оквира или регулаторних прописа, ИКТ индустрија би
требало да предузме мјере против сексуалног злостављања дјеце, укључујући и
иницирање доношења законодавног/регулаторног оквира.

l Коришћење одредби и услова коришћења за клијенте и/или прихватљиве смјернице
коришћења да би се експлицитно навели ставови компаније у вези са злоупотребом
услуга за чување или комуникацију с циљем размјене и складиштења материјала о
сексуалном злостављању дјеце те посљедицама такве злоупотребе.

l Успоставити процедуре обавјештавања и искључења (НТД9) те подношења пријава које
омогућавају корисницима да пријављују материјал за сексуално злостављање дјетета или
неадекватан контакт те специфичан профил/локацију гдје је откривен. Процедуре ће
пратити поднесене пријаве и биће дио процедура за прикупљање доказа и уклањање
таквог садржаја. Ако компанија послује на тржиштима са мање развијеним регулаторним
и надлежним органима за провођење закона о овим питањима, те не постоји
успостављена линија за пријаву и помоћ, компанија треба да се обрати Међународној
асоцијацији линија за помоћ10 и некој другој националној линији11 да пријави спорни
садржај/догађај.
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8 У овом тексту под
појмом “хотлајн”
мисли се на телефон-
ске линије за пријаву
и помоћ жртвама на-
сиља и искоришћа-
вања на интернету

9 Notice and takedown -
уобичајена скраће-
ница у праву које се
бави власништвом и
интелектуалном
својином

10 www.inhope.org/gns/
home.aspx

11 На успостављању
линија за пријаву и
линија за помоћ ради
се већ дужи низ
година у БиХ.
Тренутно постоје
кроз www.sigurnodi-
jete.ba и „Плави
телефон“.
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5.3. Стварање безбједнијег и добно
одговарајућег онлајн окружења

ИКТ индустрија може да помогне у стварању безбједнијег, забавнијег дигиталног окружења
за дјецу различите старости. Мјере које могу да буду предузете:

l Примјена одговарајућих техничких мјера - као што су алати за родитељску контролу,
искуство корисника које зависи од корисничког узраста уз садржаје заштићене лозинком,
листе блокирања/ допуштања, контроле куповине/времена, функције искључивања,
филтрирање и модерирање - да би се спријечио приступ малољетним особама и
изложеност неадекватном садржају или услузи. Гдје је то могуће, у обзир треба узети
мјеру провјере узраста да би се ограничио приступ садржају или материјалу који је, било
законом или политиком, намијењен само особама изнад одређеног узраста.
Истовремено, компаније би, препознајући могућности злоупотребе дигиталних
технологија, требало да воде рачуна да ограничења не угрозе право дјеце на слободу
изражавања и приступ информацијама.

l Поред услова и правила коришћења, комуницирајте јасна правила у приступачном и лако
разумљивом језику који наглашава које понашање јесте, а које није прихватљиво на
услузи, а посебно је намијењено младим корисницима и њиховим родитељима и
старатељима. Обавезно наведите посљедице кршења било којег од ових правила. Осим
стандардних корисничких права и обавеза, поставити и графички и језички допадљива
упутства те права и обавезе корисника, намијењена дјеци и родитељима.

l Обезбиједити да су садржај и услуге:

- класификовани у складу са националним стандардима;

- означени са истакнутим опцијама приказа за контролу приступа;

- омогућени уз верификацију старосне доби, гдје је то могуће.

l Прилагођавање поставки приватности за сакупљање, обраду, складиштење, продају и
објављивање личних података, укључујући информације у вези са локацијом и навикама
претраживања, прикупљене од особа млађих од 18 година. Подразумијевана подешавања
приватности и информације о важности приватности треба да одговарају старости
корисника и природи услуге.

l Расположивост алата за пријаву о непримјереном садржају, контакту и злоупотреби и
пружање детаљне информације корисницима услуга у процесу пријаве, те успостављање
процеса за поступање по пријави.
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l Усаглашавање пословне праксе са релевантним прописима о рекламирању, с циљем
идентификовања реклама које могу бити потенцијално штетне за дјецу. 

5.4. Едукација дјеце, родитеља и наставника о безбједности
дјеце и њиховој одговорној употреби ИКТ-а

ИКТ индустрија техничке мјере може да допуни активностима образовања. Мјере које могу
да буду предузете:

l Јасно описивање доступног садржаја и омогућавање поставки за родитељску
контролу/породичну безбједност. Садржај треба да буде видљив, а језик и
терминологија јасни и релевантни за све кориснике - укључујући дјецу,
родитеље/старатеље, а посебно упутства у вези са условима и трошковима који се
односе на коришћење садржаја или услуга, политику приватности, информације о
безбједности и механизме пријављивања.

l Подизање свијести крајњих корисника о томе како управљати проблемима у вези са
коришћењем интернета - укључујући нежељену пошту, крађу података и неадекватне
контакте, као што су малтретирање и “grooming”- уз образложење мјера које крајњи
корисници могу да предузму. 

l Успостављање механизама и едукација родитеља/старатеља да се укључе у ИКТ
активности дјеце путем прегледа поставки о приватности дјеце и информација о
старосној верификацији.

l Сарадња са владом, а поготово са разним агенцијама које су везане за образовање да
би се подржале активности на изградњи способности родитеља да подрже дјецу и
разговарају са њима о томе како да буду одговорни дигитални грађани и корисници
ИКТ-а.

l На основу локалног контекста и потреба учествовати у креирању образовних материјала,
како за употребу у кући тако и у школи (за ученике и њихове родитеље) за побољшање
употребе информационих и комуникационих технологија од стране дјеце, који помажу
дјеци да развију критичко размишљање које им омогућава да се осјећају безбједно и
понашају одговорно приликом коришћења ИКТ услуга (нпр. промотивне брошуре са
едукативним садржајима).
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5.5. Промовисање дигиталне технологије као начина
за повећање грађанског ангажмана

ИКТ индустрија може дa подстиче и оснажи дјецу подржавајући њихово право на учешће у
јавном животу путем ИКТ-а.  Мјере које могу да буду предузете:

l Креирање дигиталних платформи које промовишу и подстичу право дјетета да се
изражава; учествује у јавном животу; те креирају културу сарадње, предузетништва и
грађанског учешћа код дјетета.

l Промовисање дигиталне писмености, а посебно у руралним подручјима, о коришћењу
дигиталних ресурса. 

l Креирање образовних садржаја за дјецу који подстичу учење, креативно размишљање и
рјешавање проблема.

l Успостављање јасних и транспарентних процедура које обезбјеђују досљедну
имплементацију компанијских политика и процеса који штите слободу изражавања за све
кориснике, нарочито дјецу, као и посједовање документације о проведеној усклађености
пословних процедура са овим политикама.

l Избјегавање блокирања дозвољеног садржаја. Да би се обезбиједило да се алати за
филтрирање не злоупотребљавају на начин који ограничава приступ дјетета
информацијама, потребно је, на принципима транспарентности, успоставити поступак за
кориснике који пријављују ненамјерно блокирање. Овај процес треба да буде доступан
свим крајњим корисницима, укључујући и вебмастере. Сваки процес пријаве треба да
садржи јасне, одговорне и непристрасне услове коришћења.

l Успоставити сарадњу са владиним и невладиним сектором на свим нивоима власти те
промовисати универзалан и једнак приступ информацијама и комуникационим
технологијама, платформама и уређајима, те развити инфраструктуру која их подржава.
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6. Листе за провјеру за поједине гране
ИКТ индустрије и ИСП-ове

6.1. Увод

Листе за провјеру које су представљене у наставку текста представљају практичне
активности које компаније могу да предузму у спречавању сексуалног искоришћавања и
злостављања дјеце. Оне представљају имплементацију принципа дефинисаних у Општим
смјерницама из претходног поглавља узимајући у обзир специфичности појединих грана
ИКТ индустрије (мобилни оператори, ИСП-ови, пружаоци аудиовизуелних медијских
услуга). Како су засноване на Општим смјерницама, листе за провјеру су груписане по
областима из Општих смјерница те се у неким случајевима и директно позивају на њих.

Коришћењем листи за провјеру, компаније лако могу да процијене колико успјешно су при-
мијениле Опште смјернице и које кораке треба да предузму с циљем што успјешније борбе
против сексуалног искоришћавања и злостављања дјеце. Ове листе не садржавају све мјере
које компаније могу да предузму, али представљају добар полазни основ за заштиту дјечјих
права и њихов угодан и безбједан боравак у дигиталном окружењу.

6.2. Мобилни оператори

Интеграција права и статуса дјетета у корпоративне
политике и управљање процесима

31
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Примијењене Опште смјернице
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Развијање стандардних процедура за управљање случајевима и материјалима
сексуалног злостављања дјеце

32

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Успостављена сарадња са полицијом и цивилним
друштвом за ефикасно руковање материјалом
сексуалног искоришћавања и злостављања дјеце

Дефинисани интерни процеси у свим
одјељењима за ефикасну пријаву сексуалног
искоришћавања и злостављања дјеце

Омогућена истражна подршка агенцијама за
провођење закона

Забрана дистрибуције и дијељења материјала у
вези са спречавањем сексуалног искоришћавања
и злостављања имплементирана у корисничке
уговоре и услове коришћења

Промовисани механизми пријаве сексуалног
искоришћавања и злостављања дјеце

Креиране процедуре за блокирање и уклањање
материјала сексуалног искоришћавања и
злостављања дјеце
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Стварање безбједнијег и добно одговарајућег
онлајн окружења

33
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Успостављен јасан скуп правила за коришћење
који дефинише:

l природу услуге и шта се очекује од
корисника;

l шта јесте и шта није прихватљиво у смислу
штетног садржаја, понашања и језика, као и
забране илегалне употребе и посљедица
одговарајућег нивоа било којег кршења – на
примјер, пријава агенцијама за провођење
закона или обустављање корисничког рачуна.

Олакшано подношење пријаве свих видова
нежељеног понашања корисничкој служби

Корисницима презентоване јасне информације
о намјени услуге (природа, доб за коју је
намијењена и сл.)

Корисницима презентоване јасне информације
о подацима који се прикупљају

Корисницима презентоване јасне информације
о могућностима родитељске контроле

Имплементирани механизми провјере старосне
доби

Промовисане службе за помоћ жртвама
сексуалног искоришћавања и злостављања
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34

Едукација дјеце, родитеља/старатеља и наставника о безбједности дјеце и
њиховој одговорној употреби ИКТ-а

Промовисање дигиталне технологије с циљем подизања свијести и повећања
ангажмана крајњих корисника

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Доступне информације о безбједном и
одговорном дигиталном грађанству

Успостављена сарадња са школама на едукацији
дјеце

Успостављена сарадња са школама на едукацији
родитеља

Успостављена сарадња са школама на едукацији
наставника

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Примијењене Опште смјернице
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6.3. ИСП-ови

Интеграција права и статуса дјетета у корпоративне политике и управљање
процесима

Успостављање процедура за управљање случајевима и материјалима који имају
за циљ сексуално злостављање дјеце

35
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Забрањено преузимање, објављивање,
преношење, дијељење или стављање на
располагање садржаја који крше права било које
особе или су у супротности са законодавним и
регулаторним оквиром

Успостављене процедуре пријаве случајева и
материјала за сексуално искоришћавање и
злостављање дјеце

Успостављене процедуре уклањања и блокирања
материјала за сексуално искоришћавање и
злостављање дјеце

Користе се проактивни методи откривања
материјала за сексуално искоришћавање и
злостављање дјеце

Промовисане процедуре пријаве о
недозвољеним активностима и материјалима

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Примијењене Опште смјернице
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Стварање безбједнијег и добно одговарајућег онлајн окружења

Едукација дјеце, родитеља/старатеља и наставника о безбједности дјеце и
њиховој одговорној употреби ИКТ-а

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Успостављена провјера старосне доби за добно
осјетљиве садржаје

Успостављен јединствени начин пријављивања
случајева и материјала за сексуално
искоришћавање и злостављање дјеце на свим
страницама и услугама

Промовисане и понуђене алатке за родитељску
контролу и филтере садржаја

Јасно дефинисани услови коришћења и
минимална старосна доб за добно осјетљиве
услуге

Успостављена контрола рекламног садржаја са
јасним означавањем

Политике прикупљања података су у складу са
домаћим и међународним законима и
стандардима

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Доступне информације о врстама неприкладног
садржаја са смјерницама за коришћење

Доступни информативни материјали за
родитеље и школе

Доступне информације и савјети за дјецу на
почетним страницама садржаја намијењених дјеци
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Промовисање дигиталне технологије с циљем подизања свијести и повећања
ангажмана крајњих корисника

6.4. Медијске куће

Интеграција права и статуса дјетета у корпоративне политике
и управљање процесима

Успостављање процедура за управљање случајевима и материјалима
сексуалног злостављања дјеце

37
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Примијењене Опште смјернице

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Развијена политика заштите дјеце која доприносе
садржају
Именована особа за провођење и контролу
политике

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Креиране политике за запослене у вези са
откривањем и пријавом материјала за сексуално
искоришћавање и злостављање дјеце
Особље информисано и обучено за провођење
политика
Дефинисан минимални узраст за све
произведене садржаје
Произведени садржај за треће стране у складу са
наведеним политикама
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Стварање безбједнијег и добно одговарајућег онлајн окружења

Едукација дјеце, родитеља и наставника о безбједности дјеце и њиховој
одговорној употреби ИКТ-а

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Модератори и пружаоци услуге похране имају
развијене политике уклањања материјала за
сексуално искоришћавање и злостављање дјеце

Интерактивни дијелови садржаја који
конзумирају дјеца су модерирани

Особље које је у директном контакту са дјецом
је на одговарајући начин провјерено

Сав садржај је јасно означен добним
категоријама

Безбједност и добробит дјетета су приоритет у
свим активностима

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Информације о безбједности, везе на странице
са савјетима су истакнуте, лако доступне и јасне

Понуђене су алатке за родитељски надзор

Успостављена је сарадња са интересним групама
(удружења родитеља и сл.)

Сва дјеца актери имају документован пристанак
родитеља

Дјеца су информисана о лаком одустајању
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Промовисање дигиталне технологије као начина за повећање грађанског
ангажмана

6.5. Пружаоци садржаја - онлајн платформе за продају и оглашавање, 
продавнице апликација

Интеграција права и статуса дјетета у корпоративне политике
и управљање процесима

Развијање стандардних процедура за управљање случајевима и материјалима
сексуалног злостављања дјеце

39
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Креирани су занимљиви и едукативни садржаји
за дјецу

Примијењене Опште смјернице

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Успостављена сарадња са одговарајућим
агенцијама за провођење закона

Креиране процедуре за уклањање, блокирање и
уништавање садржаја за сексуално
искоришћавање и злостављање дјеце

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Примијењене Опште смјернице
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Стварање безбједнијег и добно одговарајућег онлајн окружења

Све компаније са којима је успостављена
сарадња имају комплементарне и компатибилне
политике

Креирана процедура и политика задржавања и
чувања података за истражну подршку

Промовисане информације о механизму
пријављивања случајева и материјала за
сексуално искоришћавање и злостављање дјеце

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Успостављена сарадња са ИКТ индустријом на
развијању класификације садржаја

Класификација садржаја конзистентна на свим
платформама и сервисима

Успостављене методе провјере старости за
добно осјетљиве садржаје и услуге

Аудиовизуелне услуге и садржаји подложни
контроли ПИН-ом

Цијене услуга и сервиса јасно и видљиво
назначене

Оглашавање је јасно назначено

Политике прикупљања података су у складу са
домаћим и међународним законима и
стандардима
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Едукација дјеце, родитеља и наставника о безбједности дјеце и
њиховој одговорној употреби ИКТ-а

Промовисање дигиталне технологије као начина за унапређење ангажмана
крајњих корисника/грађана

6.6. Друштвене платформе и кориснички генерисани садржаји

Интеграција права и статуса дјетета у све одговарајуће корпоративне
политике и управљање процесима

41
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Дате су јасне информације о садржају (врста,
оцјена, старосна доб итд.)

Дата јасна информација о начину пријаве
злоупотребе

Дати савјети родитељима и подстрек за
укључивање у дигитални живот дјеце

Упутства, правила и информације прилагођени
узрасту

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Развијени едукативни садржаји прилагођени
старосној доби циљане публике

Понуђени креативни начини коришћења услуге

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Примијењене Опште смјернице
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Развијање стандардних процедура за управљање случајевима
и материјалима који имају за циљ сексуално злостављање дјеце

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Лако доступне опције за пријаву материјала за
сексуално искоришћавање и злостављање дјеце

Успостављена сарадња са агенцијама за
провођење закона

Развијене процедуре за руковање материјалом за
сексуално искоришћавање и злостављање дјеце

Особље обучено да поступа са откривеним
материјалом у вези са сексуалним
искоришћавањем и злостављањем дјеце
(исправно прикупљање, чување и представљање)

Јасно назначена забрана коришћења и
постављања материјала за сексуално
искоришћавање и злостављање дјеце те
посљедице кршења у условима коришћења

Креиране процедуре за уклањање, блокирање и
уништавање садржаја за сексуално
искоришћавање и злостављање дјеце

Све компаније са којима је успостављена
сарадња имају комплементарне и компатибилне
политике спречавања сексуалног искоришћавања
и злостављања дјеце и малољетника

Креирана процедура и политика задржавања и
чувања података за потребе подршке истражним
радњама

Успостављени системи за аутоматско или
полуатоматско праћење, откривање, блокирање
и уклањање садржаја
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Стварање безбједнијег и добно одговарајућег онлајн окружења

Едукација дјеце, родитеља/старатеља и наставника о безбједности дјеце и
њиховој одговорној употреби ИКТ-а

43
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања

12 Неки изрази који се
такође користе за
правила лијепог
понашања на
интернету: Netiquette,
network etiquette,
мрежни бонтон, нет-
бонтон итд.

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Јасно дефинисан скуп правила и информација о
прихватљивости садржаја

Добна ограничења јасно и конзистентно
приказана

Успостављени механизми пријаве

Поставке видљивости могуће подесити према
узрасту

Развијени системи провјере старости

Политике прикупљања података су у складу са
домаћим и међународним законима и
стандардима

Проактивна и редовна провјера садржаја
постављеног од стране корисника

Успостављени механизми родитељске контроле

Оглашавање је јасно назначено и добно
осјетљиво

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Доступан директоријум који садржи савјете о
безбједности и „правилима лијепог понашања на
интернету“12 за дјецу, као и расположивим
алаткама за контролу садржаја за родитеље
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Промовисање дигиталне технологије као начина за унапређење ангажмана
крајњих корисника/грађана

6.7. Произвођачи опреме

Укључивање разматрања права и статуса дјетета у корпоративне политике и
управљање процесима

Успостављање процедура за управљање случајевима и материјалима
сексуалног злостављања дјеце

Стварање безбједнијег и добно одговарајућег онлајн окружења

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Примијењене Опште смјернице

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Примијењене Опште смјернице

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Примијењене Опште смјернице

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Упутства за коришћење садрже посебну секцију
са савјетима о потенцијално штетним
садржајима

Омогућена алатка заштите „родитељска
контрола“

knjiga 6 cirilica final za stampu:Layout 1  16.4.2019  8:43  Page 44



Едукација дјеце, родитеља/старатеља и наставника о безбједности дјеце и
њиховој одговорној употреби ИКТ-а

Промовисање дигиталне технологије као начина за унапређење ангажмана
крајњих корисника/свих грађана

45
Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе
компаније у области заштите дјеце од
сексуалног искоришћавања и злостављања

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

На страницама опреме доступне и смјернице за
безбједно коришћење

Активност
Урађено
потпуно

Урађено
дјелимично

Није
урађено

Примијењене Опште смјернице
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