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Добробити  

 
• Налажење информација 
• Ефикасније обављање различитих послова  
• Комуникација (скајп, вибер,мејл...) 
• Забава(игрице, музика,филмови,спотови) 
• Развијање креативности 
• Учење 
• Унапређивање наставе 
 
• Реализација наставе у специфичним условима 
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РИЗИЦИ 

•  Непоузданост информација 

• Откривање личних података 

• Лажно представљане 

• Доступност непримерених садржаја 
(порнографија...) 

• Превише времена које се проводи за компјутером 

• Могућност „хаковања“података 

• Дигитално насиље 

• ... 
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Шта је дигитално насиље? 

 
То је  

коришћење дигиталних технологија  
(интернет, мобилни телефон и друго) 

са циљем да се друга особа узнемири, 
повреди, понизи и да јој се нанесе штета 
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Карактеристике  дигиталног 

насиља-1. 

 
• Онима који се насилно понашају пружа 

„погодности“ које им други облици насиља не 
пружају- АНОНИМНОСТ 

• Информације пласиране путем дигиталних 
медија се ВЕОМА БРЗО ШИРЕ/велики број 
„сведока“ 
 

• ДОСТУПНОСТ 
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Карактеристике  дигиталног 
насиља-2. 

 

• Може да се „прелије“ у реалан живот 
 

• Може да се  трпи ВЕЛИКА ШТЕТА 

• Дигитално насиље је по правилу ЗАСИЋЕНО 
СЕКСУАЛНИМ САДРЖАЈИМА 
 

• Електронски медији су погодно средство за 
вршење сексуалног насиља 

• ... 
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Заштита деце /ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања 

прописана је  

• Законом о основама система образовања и 
васпитања  (насиље-ниво ЗАБРАНЕ) 

 

•  Правилником о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање 
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Облици дигиталног насиља 
• I ниво: облици насиља и злостављања злоупотребом 

информационих технологија и других комуникационих 
програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, 
слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом. 
 

• II ниво: облици насиља и злостављања злоупотребом 
информационих технологија су, нарочито: оглашање, 
снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, 
форума и четовања, снимање камером појединаца 
против њихове воље, снимање камером насилних 
сцена, дистрибуирање снимака и слика. 
 

• III ниво: облици насиља и злостављања злоупотребом 
информационих технологија су, нарочито: снимање 
насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечја 
порнографија. 
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Ко је обавезан да реагује? 

• за I ниво реагује сам наставник, одељењски 
старешина 

 
• за II ниво реагује Тим за заштиту од насиља, 

односно унутрашња заштитна мрежа(овај тим је 
обавезан за сваку установу) 

 
• за III ниво укључује се  спољашња заштитна мрежа 

коју чине полицијска управа, центар за социјални 
рад, установе здравствене заштите, јавно 
тужилаштво 

• Увек  се укључују РОДИТЕЉИ!!! 
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Због чега је важно да се бавимо темама 
у вези са коришћењем савремених 
технологија, посебно дигиталним 

насиљем? 
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На планети Земљи живи преко 7 400 000 000 

људи 

Преко 4,000,000,000 њих је онлајн 

-тај број расте- 
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Социјалне/друштвене мреже 
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Деловање савремених технологија 

физиолошки 

аспект 

 

психолошки 

аспект 

физички 

аспект 

социјални 
аспект 
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 Узраст Време 

До 2 године  НИКАКО  НЕ ПРОВОДЕ ВРЕМЕ ИСПРЕД  
БИЛО КОГ ЕКРАНА (Разговор са 
другима уз посредовање одраслих)  

Од 2 до 5 година Максимално 1 сат дневно(не 
континуирано), добро осмишљеног 
времена узрасно примерен садржај и 
активност 

На било ком каснијем узрасту: важан 
квалитет садржаја, узети у обзир 
карактеристике детета. 
Препорука: колико времена уз 
интернет, дигиталне активности , 
толико у физичким активностима, игри 
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Ризична 
понашања 

Састанци  са 
особама које 
се упознају 

преко 
интернета 

Давање 
података 

особама које  
не познају 

лично 

Остављање 
личних 

податка на 
профилима 

или блоговима 

Одговарање на 
поруке 

непознатих 
особа које 

хоће да 
успоставе 

контакт 

Прихватање 
позива за 

пријатељства 
на социјалним 

мрежама од 
непознатих 

особа 
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Показатељи прекомерног 
коришћења интернета-код деце 

школског узраста  
 

• Одбија, одлаже да прекине активности на интернету  
• Узнемирено је и нервозно када није испред екрана 
• Више времена проводи  у онлајн активностима 
• Све се мање дружи са вршњацима и бави спортом 
• Све је уморније 
• Теже учи, лошији успех у школи  
•  «Опседнуто је» појединим веб-сајтовима и/или игрицама 
• Занемарује хигијенске навике    
• Испољава негативне промене у понашању   
• Има главобоље, проблеме са видом  
• Има проблеме са  сном 
• друго 
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Подаци и фотографије на слајдовима 14, 15 и  17 
преузети из Приручника  

ДЕЦА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ 
-водич за безбедно и конструктивно коришћење 
дигиталне технологије и интернет 
/ ауторка Добринка Кузмановић, ...[ и др.]. - Београд : 
Ужички центар за права детета, 2019 (Ужице: Графос) 
 
Сажетак на српском можете преузети  
https://www.unicef.org/serbia/reports/deca-u-
digitalnom-svetu 
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Шта кажу истраживања у Србији? 
• Истраживање „Деца Европе на интернету“(енгл.”EU kids on 

line”-спроведено у школама у Србији крајем 2018. године. 

 

• Учествовало укупно  1,150 ученика/репрезентативан 
узорак  - 60 школа; 40 основних и  20 средњих школа.  

 

• Пројекат реализовали: Истраживачки тим Института за 
психологију Филозофског факултета Универзитета у 
Београду уз подршку Департмана за медије и 
комуникацију Универзитета у Ослу, Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација 
Републике Србије, Мисије ОЕБС-а и канцеларије УНИЦЕФ-а 
у Србији. 19 



Неки резулатати-1. 
 

• Највећи број деце/младих у Србији користи 
интернет сваки дан - 86% (слично као деца у 
осталим државама Европе-Италија, Норвешка 
и друге) 

 

• 65% узраста од  9 до 10г. 

• 98% узраста од 15 до 17г. 

 

• Користе паметне мобилне /smart/ телефоне 
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Неки резултати-2. 

 
• Просечно 3 сата дневно (чак до 4)  
• Током викенда и више 
    1/5 проводи  7 сати   и  
    1/3 између  4 и 7 сати 
 
Интернет користе за:  
• Забаву (видео клипови, музика) 
• Комуникацију са пријатељима, породицом 
• Видео игрице 
• Друштвене мреже 
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Неки резултати-3. 
 

• 74%  има профил на некој друштвеној мрежи 
• На узрасту од 9г. до 10 - 41% има профил на некој 

друштвеној мрежи   
• На узрасту од 11г. до 12 -72%има профил на некој 

друштвеној мрежи   
 

 
 

• Минимални узраст за доступ/укључивање у 
друштвене мреже је најчешће 13година 
/прописано од саме мреже!!!!!! 
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Неки резултати-4. 
 
 

• Током године која је претходила истраживању 
16% деце је доживело  вршњачко насиље на 
интернету  

• Највише их је на узрасту од 13 до 14 година   
Девојчице више пријављују од дечака (18%-15%) 

 
•  10%  изјављује да се насилно понашало према 

другима  
• Број оних који изјављује да се насилно понаша 

према другима расте са узрастом (од5% -узраст 9 
до 10 г. До 17% међу онима од 15 до 17 г.) 

 
 

  
 

23 



Неки резултати-5. 

 
Најчешћи облици вршњачког насиља  на 
интернету су: 

 

• Увредљиве и непријатне поруке 

• Претње 

• Искључивање из групних активности  
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Како деца/млади реагују на 
вршњачко насиље на интернету 

 
• 27%  од оних који су доживели није било 

узнемирено 
• 36% је било мало узнемирено 
• 28%  је било веома/прилично  узнемирено 

 

• Девојчице чешће од дечака наводе да су биле 
веома/прилично узнемирене 

   (девојчице37%-дечаци 17%) 
 

• Узнемиреност лагано расте са узрастом 
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Шта деца/млади раде кад доживе 
узнемиравање на интеренту? 

 

• 25% не разговара  ни са ким * 

• 45% са другом /другарицом  

• 3% разговара са учитељима, наставницима 

• 31% је разговарало са 
родитељима/старатељима 
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Како деца/млади поступају? 

• 6% престаје неко време да користи 
интернет(пасивна реакција)* 
 

• 23% игнорише  (пасивна реакција)* 
 

• 31% блокира онога ко их узнемирава 
 

• 10% користи опцију за пријављивање 
садржаја/особе која их узнемирава на платформи 
или друштвеној мрежи/веб сајту где се проблем 
десио 
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Шта одрасли најчешће раде? 
 
родитељи 
 

• Упозоравају на могуће 
опасности 

• Саветују како да се 
заштите 

• Некад су пријатељи своје 
деце на друштвеним 
мрежама 

• Желе да сазнају шта деца 
раде 

• Сматрају да деца знају да 
се заштите 

 

 

 

наставници 
 

• Упозоравају на могуће 
опасности 

• Саветују како да се 
заштите 

• Некад су чланови 
заједничке групе 
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Ко у школи може да  помогне? 

 

• Наставник/стручни сарадник/особа од 
поверења 

 

• Тим за заштиту од насиља –не треба да буде 
формалност него ослонац свима 
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Шта можемо да учинимо-1. 
  
 

 
• Развијање сарадње родитеља , наставника и   ученика-

ЗАЈЕДНО! 

 

• Договарање око правила за функционисање на 
интернету/друштвеним мрежама – ЗАБРАНЕ немају 
позитиван ефекат!!!! 

 

• Доследно придржавање договорених правила 

 

• Развијање вештина ненасилне комуникације и у 
реалном и у дигиталном окружењу 
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Шта можемо да учинимо-2. 
 

• Неговање атмосфере разумевања и толеранције 

• Уважавање других 

• Нулта толеранција на сваку врсту насиља-ни један 
облик дигиталног насиља није прихватљив.  

• Развијање  свести о озбиљности последица 
дигиталног насиља 

 

• ДЕЦА треба да се  подстичу  да пријављују дигитално 
насиље одраслима. 
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Мере предострожности/заштите-1. 

• Користите «јаку «лозинку, комбинујте: цифре, 
слова, велика-мала; мењајте је  често, користите 
различите лозинке за различите налоге.  

 
• Не остављајте личне податке (број телефона, кућну 

адресу, финансијске информације, када идете ван 
куће, у коју школу, разред иду деца, штаи где  
тренирају и друго). 

 
• Немојте слати поруке, фотографије или други 

материјал који некоме може да нашкоди/вама или 
другоме. 
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Мере предострожности/заштите-2. 

• Добро размислите коме шаљете фотографије. 

• Игноришите непознате особе, пажљиво 
бирајте «пријатеље». 

• Научите како да одбијате и блокирате поруке 
непознатих особа. 

• Путем веб камере комуницирајте само са 
особама које познајете.  

• Не “тагујте ” се на свакој локацији. 

• “Закључавајте” мобилни, лап топ, таблет. 
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Мере предострожности/заштите-3. 

• Одредите ко све може да види ваш профил 

    и све што стављате на мрежу. 

• Проверавајте  да ли сте на неком од уређаја 

    остали улоговани. 

• Пажљиво бирајте шта све постављате на свој 
профил - једном објављен садржај се  веома   
тешко уклања са интернета. 

•  Ако се и уклони са интернета, може да остане 
код некога на њиховим уређајима. 
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Мере предострожности/заштите-4. 

• Не откривајте своју лозинку никоме.  

 

• Не прихватајте позиве за сусрет са особама 

   које сте упознали  преко интернета. 

   Никада не можемо да будемо сигурни ко је  

   са друге стране мреже, са ким разговарамо. 

   

   Има оних који то злоупотребљавају 
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РЕСУРСИ 

 
 

 
• Национални контакт центар за безбедност деце на 

интернету 

     19833 
 

• СОС телефон МПНТР за пријаву насиља  
     0800-200 201 
 
• НаДеЛ (Националнa дечја линија) 0800/123456 
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• Посебно тужилаштво за високотехнолошки криминал 
Адреса: Савска 17а (Палате правде) 
Београд 
Република Србија 
Телефон: 
011/360-12-72 
Email: vtk@beograd.vtk.jt.rs 

 
• Подручнe полицијскe управe/дежурнa службa 

 
• Одељењe за борбу против високотехнолошког 

криминала, МУП Србије писаним путем, доласком у 
просторије или слањем поруке на електронску адресу : 
childprotection@mup.gov.rs 
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 Биљана Лајовић 
           специјалиста школске 

психологије 

38 


