
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА 

ИНТЕРНЕТУ



-У Србији 73,4% становништва

користи интернет (фиксни и

мобилни).

-Србија је друга у Европи, после

Француске, у броју отворених

Фejзбук налога.

-Ово нам говори да нама

интернет служи, углавном, за

забаву.



Интернет - чињенице

-У свету постоји 29,500,000,000,000,000,000,000 трилијарди делова информација, 

315 пута више до укупне количине песка на планети. (трилијарда  број са 21 нулом)

-Свакодневно смо бомбардовани информацијама  равним  садржају 174 новина

-Промењен је начин комуникације!

-Промењене су наше навике.

-Промена друштва и функционисања друштва.

-Промењен је начин понашања.

-Свуда у свету се дешавају промене. У исто време. Сличним интезитетом



Добре стране интернета

-Платформа за учење

-Дељење знања и умећа

-Стицање искустава које у животу 

ван интернета не би могли да 

стекну

-Размена искустава

-Начин дружења, повремено и са 

удаљеним вршњацима

-Забава



Лоше стране интернета

-Вршњачко насиље

-Увреде и говор мржње

-Нетачни, непримерени и штетни 
садржаји 

-Различите злоупотребе података

-Ефикасан начин да предатори приступе 
жртвама

-Дистрибуција дечије порнографије

-Зависност од интернета



Društvene mreže



Промењен је начин комуникације!



Промењен је начин понашања



Промењено је функционисање друшт(а)ва



Какво је данашње време?



Друштвене мреже

► Данас деца не праве разлику између стварног живота и online живота. 

► Она ретко користе сајтове намењене деци, али врло често користе друштвене 

мреже дизајниране за одрасле као што су Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Viber, Whatsapp …

► Бити на Instagramu i Snapchat-u “обавезно” је код свих школараца узраста од 

5-ог разреда, а и млађих. 

► На друштвеним мрежама проводе неколико сати дневно. Дружење са другарима 

из школе је, такође, преко друштвених мрежа.

► Које год сајтове користе, деца и родитељи треба да схвате да све ове веб 

странице може да види свако ко има приступ Интернету.



Грешке које деца праве на друштвеним мрежама

-Такмиче се ко има више “пријатеља” на мрежи

-Контактирају са особама које не познају лично - у стварном животу.

-Не знају да на правилан начин штите своје профиле и податке на њима

(шифра, подешавање налога)

-Остављају своје личне податке и податке о својој породици

-Стављају своје и фотографије својих пријатеља на интернет, при чему

их нису заштитили и фотографије може да види и преузме било ко на

планети ко користи интернет

-Користе друштвене мреже за шиканирање вршњака (вршњачко

насиље)

-Нису свесни последица злоупотребе интернета



Резултати истраживања које је спровео Save the Children:

-78,7 % деце дели личне фотографије на друштвеним мрежама, а 43,2 % 

фотографије својих другара

-информацију о томе у коју школу иде подели 43,2 одсто, а адресу открије 23,5 

одсто деце.

-свако друго дете прима поруке од особе коју не познаје, свако четврто 

одговара на питања непознатих, а свако десето оде на упознавање са неким 

кога је упознало путем друштвених мрежа.



Дигитално насиље



Дигитално насиље

Електронско (дигитално) насиље и

злостављање је злоупотреба

информационих технологија која

може да има за последицу

повреду друге личности и

угрожавање достојанства и

остварује се слањем порука

електронском поштом, SMS-om,

MMS-om, путем веб-сајта (web

site), четовањем, укључивањем у

форуме, друштвене мреже и

слично.



Дигитално насиље је комплексно -

често подрзумева збир свих облика 

злостављања детета од 

експлоатације деце, вербалног, 

емоциоанлног и сексуланог 

злостављања и на крају физичке 

тортуре. 

Специфичност ове врсте насиља 

је огромна публика која може да прати 

процес злостављања, као и 

перманентност злостављања јер 

трагови насиља заувек остају на 

интернету.

Дигитално насиље



Дигитално насиље

Специфичност дигиталног 

насиља - стална доступност 

жртве. 

Особе које користе интернет 

могу бити изложене дигиталном 

насиљу у било које време (24/7) 

и на било ком месту (не осећају 

се сигурно ни у властитом дому), 

чак и онда када не користе 

интернет.



Дигитално насиље

Информације се шире великом брзином, па се број особа које су укључене у 

дигитално насиље – директно (‘качењем‘, ‚лајковањем‘, ‚шеровањем‘ коментара 

или фотографија) или индиректно (посматрањем или сведочењем), за врло кратко 

време може значајно и неконтролисано повећати. 

Када се једном поставе на интернет, злонамерне информације тешко је 

уништити и могу се, по потреби, поново злоупотребити, што сваки пут доводи до 

новог повређивања жртве.



Насиље у реалном и дигиталном свету – сличности и разлике

Традиционално вршњачко

малтретирање увек је било

ограничено на одређене

физичке средине (школу,

школско двориште, места где

се деца окупљају).

У таквој ситуацији жртва је

увек могла да има одређену

зону сигурности (кућу, неко

друго окружење) у којима није

доступна насилнику или

насилницима.



Врсте дигиталног насиља



Cyberbulling- -вршњачко насиље

Неки од чешћих облика 

cyberbullyinga су: 

• ширење гласина о жртви, оговарања

• увредљиве поруке, имитирање, 

искључивање и понижавање online

• претње путем SMS порука или e-

maila, 

• злостављање путем chata,

• слање порнографских или 

увредљивих фотографија.

Vodafone global survey, 2016



Cyberbullying се разликује од ‘обичног’
злостављања по томе што је на тај
начин појединца могуће злостављати
24 сата дневно, а злостављачи уједно
врло лако могу сакрити свој идентитет.

Уколико наиђеш на Cyberbullying:
НЕ ИГНОРИШИ!

НЕ ДЕЛИ СА ДРУГИМА!
СЛИКАЈ ЕКРАН!
ПОЗОВИ 19833



CHALLENGE – игре изазова

► Не упуштајте се у изазове јер то није пут да

докажете да сте најбољи у нечему;

► Не дозволите да други утичу на вас,

последице сносите ви;

► Не учествуј у изазовима који могу нашкодити

вашем здрављу;

► Поента изазова је да се смеју и забављају обе

стране.



Ко вреба децу на интернету-предатори
Искоришћавање деце у сексуалне сврхе

Креирање односа поверења и

емоционалне везе између детета и

одрасле особе, користећи дигиталне

технологије за комуникацију, а с циљем

врбовања и искоришћавања детета,

најчешће у сексуалне сврхе.

У овом процесу дете је често

изложено нежељеним порнографским

садржајима, који цело искуство чине

додатно трауматичним.

Интернет злостављачи често су

експерти манипулације, способни да

развију причу у коју ће дете/тинејџер

лако поверовати.



У ту сврху се често користи уцена и претња

приватним фотографијама и/или

информацијама. Најчешћи извор тих

средстава уцене су друштвени медији и

дељење приватних информација и

фотографија у online дописивањима.

Често злостављач тражи нове фотографије,

компромитирајуће видео материјале и

фотографије које ће касније претворити у

порнографски садржај.



Порнографија

Једна од осам претрага на

Интернету је еротског садржаја;

79% младих непримерени

еротски садржај на Интренету гледа

код куће; чешће дечаци од

девојчица



Порнографија

Истраживање о изложености

порнографији деце до 14 година показује да

је њих 9 од 10 испитаних било у контакту са

порнографским садржајем.

Четвртина деце која се сусрела са

порнографским садржајем чула је за то од

друге деце, док је трећина њих наишла

случајно.



Како се препознаје да је дете изложено 

дигиталном насиљу? До чега оно доводи?

Дете или млада особа која трпи дигитално насиље:

-показује узнемиреност током или након коришћења интернета;

-неочекивано мења навике у вези са коришћењем дигиталних оруђа, опрезнија је и

примењује додатне мере заштите;

-избегава дружења са вршњацима, делује одсутно, нерасположена је, несигурна и

раздражљива;

-није мотивисана за учење, има проблеме са концентрацијом, постиже лошији

успех у школи;

-избегава школу, учестало изостаје из школе јер је не опажа као безбедно место;

-користи различите штетне супстанце (алкохол, дрога);

-има психосоматске симптоме (главобоља, муцање,ноћно мокрење, болови у

стомаку, нагло мршављење или гојење, ноћне море, самоубилачке мисли и друго).



Како се заштитити од насиља на 

друштвеним мрежама?

► Штити своје шифре;

► Немој да одајеш превише личних информација;

► Цензуриши објављивање фотографија, посебно оне које одају личне 

информације

► Не дели информације где се налазиш и где планираш да будеш

► Прилагоди подешавања приватности тако да само твоји блиски 

пријатељи и породица имају приступ твојим постовима

► Контролиши коментаре;

► Велики број пријатеља не значи право пријатељство. Размисли двапут 

пре него прихватиш захтев од особе који не познајеш јер немају сви 

добре намере



Отклањање последица дигиталног насиља

-Деца која трпе насиље треба у сваком

тренутку недвосмислено да знају да им

је помоћ и подршка увек на

располагању. Треба да разговарају са

особом у коју имају поверења, идеално

је да је то одрасла особа (родитељ,

наставник, школски психолог/педагог).

-Треба да сачувају дигиталне доказе и

да их предају надлежним органима.

-Треба да пријаве насиље

администраторима друштвених мрежа

на којима се насиље дешавало или се

дешава.



Неопходно је да дете увек има у виду да је веома важно бити опрезан 

и да слика/видео/порука која се пошаље макар и једној особи – заувек 

остаје ван њене/његове контроле, јер друштвене мреже имају право да 

их копирају и могу да заврше у рукама предатора.

Пре него што се поставе фотографије другара треба их питати за 

дозволу.

Сваки пут кад се на интернету примети нешто непримерено или 

узнемирујуће треба се обратити за помоћ.

Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu

19833 

bit@mtt.gov.rs 

www.pametnoibezbedno.gov.rs 



Дете треба да разуме да не постоји

разлика између понашања у

стварном и виртуелном свету – у

оба случаја важи правило да друге

људе треба уважавати и

поштовати и према њима се

примерено понашати, и да од њих

треба очекивати исто.






