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ПОВЕРЕЊЕ
Како пружамо поуздан и 
релевантан садржај 

 • Доносимо независне одлуке о нашим садржајима

 • Садржај наших вести и актуелности је тачан, 
уравнотежен и непристрасан, и у јавном интересу.

 • Уважавамо свеобухватан спектар ставова и 
перспектива – наш садржај може бити иновативан 
и изазован као и контроверзан и провокативан.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Како вам помажемо у избору 
садржаја 

 • Пружамо информације тако да можете одабрати 
садржај који одговара вама, и деци или младима о 
којима се бринете. 

 • Осигуравамо да се оглашавање јасно разликује 
од наших садржаја и такође одређујемо правила о 
пласирању одређених врста оглашавања.  

 • Када је у питању потенцијално узнемирујући 
садржај, разматрамо који профил публике би 
могао да га прати, примењујемо сензитивност 
и дајемо упозорења где год је то примерено, и 
једино показујемо тај садржај ако је уређивачки 
релевантан.

ПОШТОВАЊЕ
Како спроводимо и 
промовишемо поштовање  

 • Избегавамо садржаје који промовишу предрасуде 
и дискриминацију укључујући неоправдану 
употребу стереотипа и узимајући у обзир 
контекст.

 • Обезбеђујемо садржаје на другим језицима осим 
енглеског и подстичемо изражавање широког 
спектра ставова. 

 • Осетљиви смо на представљање аутохтоних 
питања и придржавамо се културних протокола 
абориџинских народа и народа са острва из 
Торесовог мореуза. 

 • Поштујемо приватност људи и то балансирамо са 
нашом одговорношћу у извештавању.

ОДГОВОРНОСТ
На који начин смо одговорни 

 • Пружамо вам различите начине да нам дате 
повратне информације о нашим садржајима и 
услугама, било да су оне позитивне или критичне.  

 • Имамо независан поступак за жалбе у складу са 
Кодексом пословоног понашања у оквиру којег 
жалбе истражује SBS  Омбудсман.

SBS је независни национални јавни телевизијски, радио и дигитални 
медиа сервис који је одговоран аустралијској заједници, као што је 
утврђено у нашој Повељи. Финансира нас делом аустралијска влада, а 
делом се финансирамо од комерцијалних прихода попут оглашавања. 

На нашим информативним платформама пласирамо јединствен 
аустралијски начин приповедања, локалне и међународне вести и 
актуелности, спортске вести, драме и документарце из света, говоримо 
о храни, филму и локалним услугама на више од 60 језика. Такође смо 
дом приповедања Првих нација путем Националне аутохтоне телевизије 
(NITV) која омогућава приче кроз призму аутохтоних народа Аустралије.

Да бисмо осигурали да наши садржаји испуњавају очекивања заједнице 
имамо SBS Кодекс пословнe етике, који утврђује правила и стандарде 
свих SBS садржаја без обзира на који начин их конзумирате – путем 
телевизије, радија, онлај или путем друштвених мрежа.

Кодекс пословног понашања обухвата важна питања као што су…

О SBS КОДЕКСУ ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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