
БЕЗБJЕДНОСТ НА 
ИНТЕРНЕТУ





Као што учимо како да препознамо и избjегнемо 
опасност на улици и у својој околини важно је:

• да научимо како да сигурно користимо интернет, 
мобилни телефон и како да препознамо могућу 
опасност и ризична понашања.

• да научимо да преузмемо одговорност за своје 
понашање и посљедице одређених поступака, које 
нас погађају, али и друге с којима смо у контакту.

• испоштовати нашу независност, интересе и 
активности у складу са нашим узрастом, као и 
коришћење порука које су прилагођене нашем 
узрасту.



ОПАСНОСТИ НА 
ИНТЕРНЕТУ

Злонамјерни појединци, организоване хакерске 
групе, па и сајбер криминалци, могу да ти нанесу 
штету на разне начине. 

Опасности на интернету:

- Крађа,

- Електронско насиље,

- Блуд,

- Сугестија,

- па чак и Друштвене мреже...



КРАЂА

Крађа је увелико захватила сајбер простор, угрожени 
су онлајн банкарство, онлајн трговина, е-маил... 

Краду се основни подаци, лозинке, бројеви кредитних 
картица, пинови, па чак и идентитет.



БЛУД

Блуд је један од најраспрострањенијих облика 
злоупотребе дјеце.

Напади најчешће почињу дружењем на форумима и 
у чет собама.



СУГЕСТИЈА

Сугестија је облик напада који има за циљ да жртву 
наведе на свјесно или несвјесно самоповређивање. 

То може да доведе до тешких болести па чак и 
смртних случајева.



ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Све већа популарност сајтова за друштвено 
умрежавање намеће проблем приватности података 
који се ту налазе. 

Код нас су најраспрострањеније мреже Фејсбук и 
Твитер.



ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ

Електронско насиље међу вршњацима подразумева се
да је дијете изложено нападу другог дјетета, тинејџера или
групе дјеце, путем интернета или мобилног телефона. 

Овај облик насиља има озбиљне посљедице по психичко 
здравље деце и опасан је колико и сваки други облик 
насиља и неопходно је научити препознати га и заштитити 
се од њега.

У свакој школи постоје дјеца која прогањају и нападају 
друге ученике и дјеца која трпе ово прогањање. Много 
дјеце је доживјело вређање и исмијавање од стране 
вршњака, а понекад и понижавање и одбацивање од 
друштва. Дјеца и млади теже виде и разумију штету коју
њихове ријечи могу нанети другима. 

Ово је озбиљан проблем који треба рјешавати и на нивоу 
школе. У томе учествују и могу помоћи  и одрасли и ви 
деца.



ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ

Да подјсетимо на које све начине се може 
спровести сајбербулинг:

• путем мобилног телефона

• путем е-маил адресе

• путем друштвене мреже

• путем чета

Може се спровести на:

• Директан начин

• Путем посредника



САВЈЕТИ ЗА MЛАДЕ



ПРИЈАВИ

Ако осјетиш било који облик насиља 
или злостављања од неке особе, 
скрени јој пажњу да ти то не прија, а 
ако она са тим настави, одмах је 
пријави!

Када се током активности на интернету 
деси нешто што ти не прија, због чега се 
осјећаш нелагодно и непријатно, нешто 
што у теби буди сумњу, одмах реци 
родитељима или некој одраслој особи у 
коју имаш повјерења!



ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Податке о себи и блиским особама 
(адресу, број телефона, бројеве рачуна, 
шифре за е-маил и сл.) не остављај без 
консултације са родитељима или неком 
одраслом особом!



ВИРУСИ

Компјутерски вируси су мали програми који за циљ 
имају наношење штете. Названи су тако јер имају 
способност размножавања (сами себе ископирају 
на више мјеста на диску). Неке од врста вируса су: 
црви, тројанск коњ, hoax, spywear… Како би спречили 
наношење штете треба инсталирати анти-вирус.



ЛАЖНИ ИДЕНТИТЕТИ

Увијек имај на уму да можда приказани 
идентитет особе са којом комуницираш 
није реалан и да информације које 
добијаш нису истините, колико год да ти 
се та особа допала!



УПОЗНАВАЊЕ

Ако дође до личног упознавања, на 
састанак никако не иди сам, већ са 
друштвом или неком одраслом особом. 
Обавезно обавјести родитеље гдје и са 
ким идеш!



ПРИМЈЕРАН КОРИСНИК

• Буди  примјеран корисиник интернета и 
мобилног телефона и не ради ништа 
чиме би могао да повредиш или 
угрозиш друге или прекршиш закон.



ПОМОЗИ 
РОДИТЕЉИМА

• Помози својим родитељима да науче 
како да се забављају и уче на интернету 
и дијели са њима информације о 
интернету, рачунарима и новим 
технологијама



КАКО БЕЗБЈЕДНО 
КОРИСТИТИ ДРУШТВЕНЕ 

МРЕЖЕ?
• Водите рачуна о линковима које отварате

• Прије него што приступите некој друштвеној мрежи, 
информишите се о њој

• Пажљиво бирајте податке о себи које дијелите са 
другима

• Не прихватајте за пријатеље на мрежи особе које 
не познајете

• Будите опрезни при дописивању

• ЗАПАМТИТЕ: Све што сте подјелили са другима –
више није само ваше!



ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ!!!

1. Не учествуј у угрожавању других на интернету ни на који начин!

2. Не ослањај се на реченицу: “Па неће баш мени да се деси”!

3. Увијек размишљај и стављај контролу у своје, а не у туђе руке!

4. Покажи своју интелигентност и зрелост у свакој ситуацији!



КОМЕ СЕ ОБРАТИТИ ЗА ПОМОЋ

• Обрати се родитељима, учитељу, одељењском 
старешини, школском психологу и педагогу.

• Ако дође до било каквог насиља у твојој школи или 
твом окружењу, пријави га.

• Позиви на телефон 0800-123-456, 0800-200-201 су 
бесплатни.



www.ibezbednost.ws.rs

НЕ заборавите! 

Савјети! Правила за безјбедно понашање! 

Опасности на Интернету! Заштита! 

Истраживања! Занимљивости из свијета ИТ-а.. 

СВЕ ТО НА



Хвала на пажњи!




