


Иако знамо да коришћење интернета може 
да има позитиван утицај на целокупни развој 
младих, чињеница је да младима недостају 
вештине конструктивног коришћења 
интернета и заштите од потенцијалних 
ризика и насиља на интернету

За генерације које су рођене и одрастају у 
дигиталном добу, дигитална комуникација 
представља уобичајен, па чак и доминантан 
облик комуникације.

.  



 Континуиран развој информационо-комуникационих 
технологија, омогућили су нове видове учења, забаве, 
комуницирања. 

 Млади немају вештине конструктивног коришћења 
ИКТ

 То је довело и до  нових  врста ризика и насиља. Стога 
на међународном плану, покренуте бројне 
иницијативе којима се регулишу права деце и младих 
у дигиталном свету.

 Важно је да разумемо на које све начине, и под

којим условима, дигитално насиље може да остави 

озбиљне емоционалне, психичке и социјалне 

последице на све особе које су му изложене





Који су то видови насиља коришћењем 
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА?

Дистрибуција дечије порнографије



5.Крађа идентитета остављањем
поверљивих информација о личности
на интернету/друштвеним мрежама.
6.Злоупотреба 
информација/фотографија у циљу
уцене,узнемиравања, ниподаштавања, 
застрашивања у виртуелном свету, од
стране појединца или групе.
7.Педофилија/лажно представљање

РИЗИЦИ:



• Излагање ризицима директно је повезано са временом које се 
проводи на интернету.

• Најзаступљеније ризично понашање је прихватање захтева за 
пријатељство на социјалним мрежама, али од особа које млади 
не познају и које никад нису срели.

• Што су ученици/е склонији/е ризичном понашању, то су чешће 
укључени/е у дигитално насиље, било да га трпе, врше или да 
су сведоци таквог понашања



 Дигитално насиље (енг. cyberbullying) је коришћење 
дигиталне технологије с циљем да се друга особа

узнемири, повреди, понизи и да јој се нанесе штета

 Дигитално насиље може се испољити на различите 
начине. Најчешће се срећу следећи 

Облици дигиталног насиља:
 постављање узнемирујућих, увредљивих или претећих порука, слика

или видео-снимака на туђе профиле или слање тих материјала СМС-
ом, инстант порукама, имејлом, остављање на чету;

 снимање и дистрибуција слика, порука и материјала сексуалног 
садржаја;

 узнемиравање телефонским позивима; >

 промена или крађа лозинки;

 слање вируса;



 > исмевање у онлајн причаоницама и на интернет форумима,

 > непримерено коментарисање туђих слика, порука на профилима,

 блоговима;

 > подстицање мржње (по различитим основама) и др.

 > игнорисање, искључивање (нпр. из група на социјалним мрежама),

 > недозвољено саопштавање туђих приватних 
информација,објављивање лажних оптужби или гласина о другој 
особи на профилима друштвених мрежа, блоговима итд;

 > исмевање у онлајн причаоницама и на интернет форумима,

 > сликање и снимање без дозволе и постављање слика и снимака



ПУТЕВИ ВРШЕЊА ДИГИТАЛНОГ

НАСИЉА

ТЕХНИЧКЕ  МЕРЕ   ЗАШТИТЕ





6. Будите опрезни  с личним информацијама, не делите их с 
другима (Никада не делите личне информације -име, адреса, 
бројеви телефона, име школе, место живљења) о себи 
7. Поштујте упутства за заштиту личних података и правила за 
креирање безбедне лозинке 
8.Предузмите неопходне мере техничке заштите како бисте 
предупредили могућност насиља
9.Заштитите свој рачунар антивирус програмима. Приликом 
регистрације на неку социјалну мрежу, прочитајте упутства за 
безбедно коришћење. 
10. Обратите пажњу на језик којим комуницирате на интернету
11. Немојте пасивно да посматрате дигитално насиље, 
пријавите га



- Веома важно да покажете интересовање за оно што ваше 
дете ради на интернету;

- Разговарајте са дететом о предностима коришћења 
дигиталних технологија и потенцијалним ризицима на 
интернету;

- Унапређујте своје дигиталне вештине;

- Сарађујте с школом, потражите од запослених у школи 
(психолога/шкиње, 

педагога/шкиње) информације о заступљености дигиталног 
насиља међу ученицима/ама, питајте их да ли школа пружа 
стручну подршку родитељима (нпр. радионице и сл.);

- Потражите помоћ од деце у вези са новим технологијама;

Шта би одрасли требало да знају у вези са превенцијом 
дигиталног насиља?



- Разговарајте са децом о утицају вршњака и вршњакиња на 
њихово понашање;

- Заједно са дететом дефинишите правила коришћења 
друштвених мрежа (садржаји, време које проводе на 
интернету), као и последице у случају кршења тих правила;

- За васпитање детета пресудан је квалитет односа који 
успостављате с њим. Застрашивање и претње не дају добре 
резултате. Важно је показати уважавање и разумевање;

- Изразите захвалност детету за одлуку да садржај са 
интернет подели са вама;

- Преузмите одговорност за своје поступке, понашајте се 
доследно, немојте да причате једно, а да радите друго.



-Схватите ваше дете или ученика- озбиљно, слушајте пажљиво и 
стрпљиво.

-Пронађите одговарајуће место и оставите довољно времена за 
разговор.

-Пре него што започнете разговор, будите у контакту са својим 
осећањима. Савладајте негативне емоције, не дозволите да вама 
управљају емоције. Покушајте да се уживите у дететову позицију, 
замислите како бисте се ви осећали у сличној ситуацији.

-Имајте на уму да сте ви модел понашања за дете.

-Пружите детету безусловну подршку.

Предузмите конкретне кораке:

-реците детету или ученику/ци да не одговара на насилне, 
претеће, сумњиве поруке, телефонске позиве;

Како да реагују одрасле особе у ситуацијама када дете или 
ученик/ца доживи дигитално насиље?



-кажите му/јој да не брише поруке или слике, јер могу 
послужити као доказ;

-контактирајте вашег интернет провајдера и пријавите му 
насиље;

-контактирајте школу (родитељи) или родитеље 
(запослени/е у школи) и информишите их о томе што се 
догодило, као и о евентуалним променама расположења и 
понашања код детета; 

--контактирајте полицију ако поруке садрже претње 
насиљем, ухођење, напаствовање, дечију порнографију
или када претходни кораци нису дали резултате.



-Сваки облик насиља, па и дигитално насиље, пријављује се 
школи: наставнику/ци и одељењском старешини.

-Образовно-васпитна установа је у обавези да сваки облик 
насиља трећег нивоа пријави надлежној школској управи у 
року од 24 сата.

-У оквиру Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја функционише СОС телефонска линија. На број 
телефона 0800/200- 201 може да се пријави сваки облик 
насиља, па и дигитално насиље.

-Уколико имате информације о сексуалној злоупотреби 
малолетних лица или ако је малолетна особа добијала путем 
дигиталних уређаја било какав материјал са експлицитним 
сексуалним садржајем обавестите:

Коме пријавити дигитално насиље ?



- Одељење за борбу против високотехнолошког криминала 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, имејл: 
childprotection@mup.gov.rs, телефон (централа): 011/306-2000;

-Више јавно тужилаштво у Београду, Посебно одељење за борбу 
против високотехнолошког криминала, адреса: Савска 17а 
(Палата правде), имејл: vtk@beograd.vtk.jt.rs, телефон: 011/360-
1272; или, основно јавно тужилаштво, пријава се подноси на 
подручју оног јавног тужилаштва где се насиље догодило, списак 
адреса основних јавних тужилаштава можете да пронађете на 
сајту Бесплатна правна помоћ.

-Нет патрола: http://www.netpatrola.rs/sr/prijavite-nelegalni-
sadrzaj.1.89.html

-Инцест траума центар – пружа услуге психолошке подршке деци 
која су доживела сексуално злостављање, као и члановима/ицама 
њихових породица, имејл: itcentar@eunet.rs, телефон: 011/386-
1332.

mailto:childprotection@mup.gov.rs




Научите да сигурно ходате 
електронским медијима



www.kliknibezbedno.rs

www.netpatrola.rs

Сурфуј безбедно: 
http://surfujbezbedno.com/

http://www.kliknibezbedno.rs/
http://www.netpatrola.rs/

