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С Т Р А Н А  4  

О ПРОЈЕКТУ 
О  П Р О Ј Е К Т У  

 

        



С Т Р А Н А  5  

ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ 
 Е Л Е К Т Р О Н С К О  Н А С И Љ Е   

Електронски медији постају све уобичајенија средства 

комуникације и међу децом и зато  данас уочавамо 

различите облике електронског насиља.  Електронско 

насиље укључује било какав облик слања порука путем 

Интернета или мобилних телефона. Има за циљ 

повређивање, узнемиравање или било какво друго наношење 

штете детету, младом или одраслом човеку који не може да 

се заштити од таквих поступака. Оно што електронско 

насиље чини опаснијим од других облика насиља јесте 

чињеница да је присутно 24 сата, сваки дан, да погађа особу 

на местима где се раније осећала сигурно и заштићено. 

Публика која учествује је многобројна са тенденцијом 

увећавања. Анонимност злостављача повећава страх код 

жртве, осећај несигурности и незаштићености. Без физичког 

контакта са жртвом злостављач теже схвата последице 

својих поступака. 

Безбедност деце данас добија ново значење са појавом 

нових облика електронске комуникације, то је данас ново 

„пази-како-прелазиш-улицу“. Треба размишљати на начин да 

је Интернет данас незаобилазан и свеприсутан , али треба га 

користити тако да се опасности сведу на најмању могућу 

меру, а да се максимално искористе његове неисцрпне 

могућности. 
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С Т Р А Н А  6  

АНКЕТА 
А Н К Е Т А  

Спровођењем ове анкете желели смо да сазнамо колико 

добро ученици наше школе познају правила за сигурно 

коришћење друштвених мрежа. Анкета представља део 

истраживања спроведеног у септембру 2014. године које је 

извршено у циљу израде мастер рада на тему ,,Електронско 

насиље у основној школи” током којег је анкетирано чак 225 

ученика наше школе од 5. до 8. разреда. 

 

1. Колико пријатеља имаш на Facebook-у? 

                             На постављено питање 16,4% ученика            

                                  одговорило је „између 100 и 200”,  

                                  20,4% ученика одговорило је „више од   

                                  500”, 25,3% ученика одговорило је  

                                 „немам налог на Facebook-у”, док је  

                                  37,8% ученика одговорило „између 

                                  101 и 500”. 

2. Да ли имаш међу виртуелним пријатељима и особе 

које не познајеш лично? 

                             На постављено питање 19,6% ученика  

                                  одговорило је „немам налог на Facebook-у”, 

                                  27,6% ученика одговорило је „да”, док је 

                                  чак 52,9% одговорило „не”. 

 

3. Имао/ла сам позив да се упознам лично са 

непознатим пријатељима са друштвених мрежа? 

                                   На постављено питање 9,8% ученика  

                                   одговорило је „да”, 18,2% ученика одговорило  

                                   је „немам налог на друштвеним мрежама”,  

                                   док је чак 72% ученика одговорило „не”. 
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АНКЕТА 
А Н К Е Т А  

4. Међутим, када су ученици питани да ли би имали 

нешто против да се сусретну са неким својим вршњаком/

вршњакињом којег су упознали преко социјалних мрежа, 

ученици су дали помало забрињавајуће одговоре! 

                           Иако је 16,9% ученика одговорило да уопште не  

                               поседује налоге на друштвеним мрежама, 40,9%      

                               њих је одговорило „не, никада то не бих урадио”,    

                               11,6% је одговорило ,,да, али у пратњи одрасле 

                               особе”, чак 16,9% ученика одговорило је ,,можда”  

                               и чак 11,1% ученика одговорило је „то је ОК”. 

Да се подсетимо: 

НИКАДА НЕ ПРИХВАТАЈ СУСРЕТ СА ОСОБОМ 

КОЈУ СИ УПОЗНАО/ЛА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА БЕЗ 

ПРЕТХОДНОГ ДОГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА! 

                                    

  

Рад ученице Радмиле Бабић VIII3 
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С Т Р А Н А  8  

К У Л Т У Р А  

  ,,CHATROOM: погрешан профил“ 

Поводом пројекта „Безбедност на интернету“ ученици 

седмог разреда гледали су представу „CHATROOM: 

погрешан профил“ у позоришту Дадов. Представа почиње 

групом тинејџера који доста зависе од интернета и својих 

телефона. Једног дана главна јунакиња Алиса долази у 

школу и све је другачије. Њени другари причају 

виртуелним језиком, а уместо наставника појављује се 

човек који се понаша као научник и интернет претраживач. 

Након пуно ситуација које постају све чудније, Алиса се 

буди и схвата да је све то био сан. Следећи дан Алиса 

одлази напоље са својим другарима и под утицајем свог 

сна предлаже да уместо дружења на својим телефонима 

играју кошарку. Представа се веома свидела ученицима и 

била је добро режирана, тако да су ученици могли да се 

поистовете. Била је поучна, смешна и забавна. 

 

И.Б. 

 

 

 

 

КУЛТУРА 
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ОТМИЦА ПРЕКО ФЕЈСБУКА 
О Т М И Ц А  

                                                                   

Свако од нас мора да буде опрезан када је на 

друштвеним мрежама. 

Приликом комуникације са непознатим особама преко 

интернета може доћи до нежељених исхода. Следећи 

догађај може да послужи као добар пример. 

Наиме, пре пет година, криминална група из Београда 

отела је осамнестогодишњег младића, користећи лажни 

налог на Фејсбуку. Направили су налог на име девојчице 

Сандре. Младић се дуже време дописивао са наводном 

Сандром. Младића су преко Фејсбука намамили да дође до 

биоскопа Фонтана, на Новом Београду. Тамо су га отели и 

одвезли у напуштену гаражу у Сремским Карловцима. 

Држали су га седам дана у заточеништву, тражећи откуп од 

150.000 евра од његових родитеља. Полиција је упорним 

радом, провером његове комуникације преко Фејсбука, СМС 

порука које су отмичари слали његовим родитељима, 

успела да га пронађе и спасе. 

Овај догађај је имао срећан крај, али има много других 

који се нису срећно завршили. Имајте ово у виду, немојте 

комуницирати са непознатим људима, а ако вам се то 

случајно деси, не остављајте своје личне податке на 

Фејсбуку и не налазите се са њима.    

В.В. 
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С Т Р А Н А  1 0  

АРМАГЕДОН 
А Р М А Г Е Д О Н  

Упркос корисним могућностима које нам развиће интернета 

пружа, истовремено доприноси бројним изазовима, како 

одраслима, тако и деци, због чега је један од приоритета 

заштита млађих од злостављања путем интернета. Акција 

Армагедон, у циљу сузбијања дечије порнографије и насиља на 

интернету, покренута је у мају прошле године. Од почетка 

акције, ухапшено је преко седамдесет лица, међу којима су 

људи осумњичени за прибављање и поседовање порнографског 

садржаја и искоришћавања малолетних лица за порнографију. 

Акција је покренута на међународном нивоу, па тако и на 

подручју Србије. Програм у Србији финансира Влада Велике 

Британије. Амбасадор Британије је поручио да би укључивање 

Србије у партнерство било значајно и за Србију и за све државе 

укључене у то партнерство. Људи који пате од озбиљних 

душевних поремећаја представљају опасност за околину, али 

се ипак не третирају довољно озбиљно нити им је пружено 

адекватно лечење, док се људи који зарађују на њиховој 

болести не кажњавају довољно строго.  Профил педофила у 

Србији прилично је уопштен, те међу привођенима и 

ухапшенима има и дипломираних правника, свештеника...  
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АРМАГЕДОН 
 А Р М А Г Е Д О Н  

Педофилија се дефинише као индивидуални поремећај, 

односно патолошка сексуална склоност која се може очитовати 

код старијих адолесцената. Педофилија је законски забрањена 

и кажњива и сва осумњичена лица приводе се и испитују због 

сумње поседовања веће количине материјала са дечијом 

порнографијом. Деца су најчешћа жртва интернет злостављања 

преко Фејсбука приликом ступања у контакте са непознатим 

особама. Полиција је претресла више десетина станова због 

сумње поседовања порнографског садржаја или због покушаја 

интернет злостављања. Током претресања пронађена је велика 

количина електронског материјала са сексуалним 

злостављањем деце и малолетника, који су осумњичени 

преузимали са интернет мрежа и складиштили у рачунаре и 

меморијске картице на телефонима. Интернет злостављање је 

велики проблем како Србије, тако и многих других држава који 

мора бити решен. Децембар је месец обележавања интернет 

злостављања на светском нивоу, а акције против споменутог се 

спроводе и на подручју Србије. 

А.М. 
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„НЕТ ПАТРОЛА“  
„ Н Е Т  П А Т Р О Л А “   

 

„Нет патрола“ је онлајн механизам путем којег свако може 

анонимно да пријави нелегалан и узнемиравајући садржај са 

интернета. Од новембра 2013. „Нет патрола“ је члан 

организације за окупљање оператера интернет механизама за 

пријаву штетног материјала на интернету, која се зове 

„INHOPE“. Овај механизам је осмишљен у циљу смањења 

ширења нелегалног садржаја на интернету. 

Ако сте видели неки незаконит садржај на интернету не морате 

се плашити да ћете пријавом доспети у проблеме са 

полицијом. Цео поступак је анониман. Пријавите 

узнемиравајући садржај како бисте спречили да се други људи 

нађу у истој непријатној ситуацији. Пријаве се могу поднети 

електронском поштом на адресу prijava@netpatrola.rs или 

попуњавањем за то намењеног формулара на сајту 

www.netpatrola.rs/prijava.  

Најчешће пријаве везане су за психичке и физичке нападе на 

децу и сексуално злостављање деце. 

„Нет патрола“ основана је пре више од две године и у првој 

години примила је 1000 пријава. Уколико је корисник 

незадовољан реакцијом „Нет патроле“ на пријаву,  може 

контактирати „Нет патролу“ помоћу адресе office@netpatrola.rs. 

Н.Ж. 
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Wild Web Wood  
W I L D  W E B  W O O D  

 

„Through the Wild Web Woods" је онлајн игрица дизајнирана од 

стране Савета Европе програма „Изградња Европе за децу и са 

децом“. Циљ ове игрице је да деци од 7 до 10 година помогне 

да боље разумеју интернет и да лакше постану интернет 

корисници. Доступна је на 24 различита језика. Игрица такође 

укључује нивое који помажу деци да поштују друге и да 

откривају нека од дечијих права. У игрици има нивоа који су 

дизајнирани тако да наставници, заједно са ученицима, 

откривају безбедност интернета, и то постоји на 14 језика. 

Игрица је основана 2007. године и од тада ју је одиграло више 

од три милиона људи. Састоји се из четири различита нивоа и 

на сваком нивоу постоји одређени задатак. 

Упознајући дечија права и безбедност на интернету деца штите 

сопствену безбедност и осећају се сигурније. 

С.К.  
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САЈБЕР СТРАНА 
С А Ј Б Е Р  С Т Р А Н А  

 

http://www.kliknibezbedno.rs/ 

http://www.pametanklik.rs/ 

http://w
ww.netpatro

la.rs/ 

http://www.saferinternet.org/ 

http://
www.connec

tsafely
.org/  

http://www.childrens
embassy.org

.mk/  

http://www.safekids.com/  

http://www.cnzd.org/

http://www.safeteens.com/  
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 К У Л И Н А Р Ч И Ћ  

 

КУЛИНАРЧИЋ 
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С Т Р А Н А  1 6  

САВЕТИ ЗА ДЕЦУ 
С А В Е Т И  

Интернет је непрегледан свемир знања, забаве, игара. Путуј 

кроз тај свемир паметно и сачувај се од замки које постоје 

на сваком путу до неистражених галаксија. Као и у стварном 

свету, и на Интернету има недобронамерних и опасних људи 

од којих се треба заштитити. 

 Штити своју приватност на Интернету. То не значи да треба да 

дајеш лажне податке о себи. Користи своје име или 

надимак (nickname), никако пуно име и презиме. 

 На Интернету има и злонамерних људи који се лажно 

представљају. ЧУВАЈ ИХ СЕ!  

 Никада НИКОМЕ немој откривати своју лозинку (Password) за 

имејл налоге, профиле на друштвеним мрежама и чет 

сајтовима.  

 Користи „јаке” лозинке које се не могу 

лако ,,провалити” (комбинацију малих и великих слова и 

бројева).  

 Имај на уму да све што напишеш и објавиш на Интернету 

постаје јавно и доступно великом броју људи и више не 

можеш контролисати како ће други искористити твоје податке.

  

 Користи само чет сајтове који су намењени младима, најбоље 

оне који имају некога ко надгледа садржај у  „собама“ за 

ћаскање.  

 Никад не шаљи непознатим људима своје фотографије, слике 

породице или пријатеља, јер се оне могу на разне начине 

злоупотребити.  
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САВЕТИ ЗА ДЕЦУ 
З А  Д Е Ц У  

 Никад немој непознатим људима на чету давати податке о 

себи, својој породици и пријатељима, не откривај им своје 

презиме ни адресу, немој рећи у коју школу идеш, јер не 

можеш знати какве су им намере. 

 Имај на уму да „непозната” особа с којом четујеш може лажно 

да се представи, да даје неистините информације о себи, 

пошаље ти туђу фотографију.  

 У ћаскању немој писати ништа чега би се стидео ако то 

прочитају твоји пријатељи у школи или у комшилику, не 

шаљи фотографије које не би желео да покажеш другима.  

 Ако ти неко пише узнемиравајуће, претеће или непристојне 

поруке, престани да четујеш са њим и обавезно то реци 

родитељима или некој другој одраслој особи којој верујеш. 

Ниси ти крив због тога што ти неко прети и вређа те. Затражи 

помоћ од одраслих чак и кад мислиш да си урадио нешто 

недозвољено.     

 Не објављуј своје личне податаке (телефон, адреса, лозинка) 

и информације о твојим кретањима (где ћеш бити у које 

време, када си у школи, кад и где излазиш…). 
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САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ 
С А В Е Т И  

Одговоран родитељ треба и може да допринесе сигурности 

свог детета на Интернету. Да би Интернет био извор 

информација и забаве за Вас и ваше дете, а што мање извор 

опасности за рачунар и његове кориснике, побрините се да 

учините све што можете, а нека Вам при томе помогну 

савети које доносимо. Децу можете заштитити на два начина 

- софтверским подешавањима и разговором са дететом. 

Имајте на уму да софтверска подешавања никада нису 

довољна.  

 Поставите правила . Ограничите време које проводе на 

Интернету (препорука је максимално два сата пред екраном, 

било ТВ-ом или монитором). Побрините се да Ваше дете не 

проводи све своје слободно време уз рачунар. Људи, а не 

компјутери, треба да буду најбољи пријатељи Вашем детету. 

Побрините се да деца не користе мобилни телефон (за 

Интернет и чет) када треба да спавају.  

 Поставите компјутер у заједничку просторију (дневну собу 

или трпезарију), а не у дечју собу, како бисте могли видети 

своју децу док су онлајн. Ипак, будите свесни, да деца могу 

користити лаптоп, мобилни телефон или неке конзоле за 

играње како би приступили Интернету и када су ван куће.  

 Скрените пажњу својој деци да личне податке не размењују са 

другима или размењују веома пажљиво. Објасните опасности 

несмотреног давања података. Једноставно правило може 

бити да дете дели са другим онлајн корисницима своје име, 

адресу, телефон, име школе, наставника/це и фотографију 

само када неко од родитеља то дозволи.  
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САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ 
З А  Р О Д И Т Е Љ Е  

 Прочитајте услове коришћења друштвене мреже како бисте 

проверили да ли Ваше дете испуњава старосни услов за 

употребу ове мреже. 

 Помозите деци приликом креирања онлајн профила када 

приступају некој друштвеној мрежи или странама за игрице. 

Попуните само оно што је неопходно, изостављајући 

информације које могу да идентификују или открију нешто о 

Вашем детету. 

 Научите децу да никада не објављују личне податке на 

сајтовима друштвених мрежа, као што су име, адреса, број 

телефона, шифра, име родитеља, име спортског клуба у који 

је укључено, име своје школе. 

 Нагласите идеју да се људи могу лажно представљати на 

Интернету. Могу се претварати да су млађи или старији но што 

стварно јесу. 

 Објасните детету да блокира или игнорише особу која на чету 

поставља „чудна“ питања (питања о годинама, полу, итд.). 

Преузето са сајта „http://www.pametanklik.rs/” 
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НЕТИКЕТА 
Н Е Т И К Е Т А  

 Шта је нетикета? 

Нетикета је састављена од „мрежа (netwоrk)“ и „етикет 

(etiquette)“ и представља интернет бонтон, тј. правила 

пристојности на интеренту. Навешћемо нека од основних 

правила: 

• Не вређајте друге! 

Коришћење грубог и непристојног језика, увреде, игнорисање и 

исмевање, највероватније ће изазвати исту реакцију као и у 

реалном животу. 

• Не спамујте! (Спам — нежељена пошта) 

Чак и да вам се нешто чини веома занимљиво или важно, 

размислите пре него што то пошаљете свим својим контактима. 

Неке ствари које су на пример за вас занимљиве, могу бити 

увредљиве или једноставно досадне за неког другог.. 

• Будите толерантни! 

Када неко направи правописну грешку, постави „глупо“ или 

преопширно питање, будите толерантни — ово је могуће да се 

догоди и вама. Када желите некоме да укажете на неку грешку, 

урадите то учтиво и по могућности у приватној поруци. 

 Не одговарајте на увреду увредом! 

Немојте писати ако сте љути! Немојте писати само великим 

словима (сматра се непристојним и особа са којом се 

дописујете може да стекне утисак да вичете на њу). 

 Не ругајте се! 

 Не постављајте фотографије или снимке и не тагујте без 

сагласности приказаних особа! 

Они могу бити коришћени од стране других у злонамерне 

сврхе, или се приказаним особама једноставно могу не 

свиђати садржаји у којима су споменути. 

• Не ширите трачеве или гласине! 
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НЕТИКЕТА 
Н Е Т И К Е Т А  

  Не ширите туђе личне информације! 

Осим што је непристојно, може проузроковати и додатне 

поблеме. Објављивање личних информација о некоме на 

интеренту може од вас да направи саучесника у 

идентификацији вашег пријатеља или познаника ради 

остваривања неког илегалног циља.  

 Не искоришћавајте туђе поруке!                                                                                                           

Уколико прослеђујете поруку коју сте примили, не мењајте 

садржај. Ако је то била приватна порука упућена вама и ви је 

преусмеравате групи, затражите допуштење. Можете је кратити 

и цитирати само делове од значаја, али назначите њеног 

аутора. 
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ЕДУКАЦИЈА РОДИТЕЉА 
Е Д У К А Ц И Ј А  

 У програму под називом „Улога школе у превенцији и 

заустављању дигиталног насиља" учествује девет школа у 

Србији, међу којима је и школа ОШ „Радоје Домановић", у којој 

је одржано предавање на ову тему.  

Предавање је одржала инспекторка Одељења за борбу против 

високотехнолошког криминала МУП-а Србије, Гордана 

Вујасиновић, која је присутним родитељима и запосленима ове 

школе предочила могуће сценарије дигиталног насиља, које за 

децу представља велику претњу, и како га зауставити пре него 

што узме маха.  

Она је присутнима навела да постоји велика опасност која се 

најчешће јавља на друштвеним мрежама и у интернет 

причаоницама, тзв. „chat room"-овима, у којима се одрасли 

представљају као малолетници како би навели децу да им се 

отворе, а све са циљем да их искористе. Она је такође 

напоменула да за „паметне телефоне" постоје апликације, 

попут „Snapchat"-а, које у овом погледу не заостају много за 

друштвеним мрежама.  

Интернету може да приступи скоро свако и да путем њега научи 

и сазна нешто ново. Међутим, постоји велики ризик да неко ко 

нема много искуства у понашању „на мрежи” веома лако може 

постати жртва. 

Преузето са портала „Blic” 
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ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА 
Е Д У К А Ц И Ј А  

У овом пројекту учествовали су одабрани ученици наше школе, 

по двоје из сваког одељења седмог и осмог разреда, како би 

едуковали млађе разреде о безбедности на интернету. 

Прво смо сви заједно одгледали дечију представу „Музичари”, 

коју су касније одгледали трећаци и четвртаци. Затим смо са 

психологом разговарали како да одржимо час са децом да би 

њима то било забавно, али такође и корисно. 

Касније смо се поделили, отишли у млађе разреде и дали све 

од себе да их научимо да буду безбедни на интернету. 

Поделили смо их у групе Маге, Пси, Петлови, Лисице  и 

направили квиз питања са поенима, а победничка екипа добија 

награду — диплому. Постављали смо им питања као што су: 

шта је интернет, шта је вирус, да ли негде имате профил на 

интернету, колико времена проводите на интернету... После 

сваког њиховог одговора рекли бисмо им тачан одговор, а 

учитељи би нам помагали у раду са њима. На крају смо им 

поделили папириће са исцртаним „жабицама” које су они 

касније правили са својим учитељима.  

Ово је било занимљиво искуство за ученике и млађих и 

старијих разреда.  

А.Ш.  

Н.Д.  
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ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ  
С В Е Ч А Н О С Т  

 Завршни сусрет пројекта „Улога школе у превенцији и 

заустављању дигиталног насиља“ уприличен је у Карловачкој 

гимназији у понедељак 21.12.2015. у Сремским Карловцима. 

Удружење професора информатике Србије из Новог Сада и 

Јединица за безбедност при МПНТР су носиоци овог програма 

кога је Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

изабрало као један од приоритетних програма од националног 

значаја у 2015. години. 

Програм је одржан у спомен библиотеци. Ученици Карловачке 

гимназије су припремили кратак програм за присутне. На 

завршној свечаности школе учеснице су представиле 

достигнућа из програма који је реализован у школама и 

презентовле су своју школу присутним званицама. 

Представници наше школе били су ученица Ива Лазић, ученик 

Александар Вуковић и наставница информатике и рачунарства 

Драгана Станисављевић. Лазић Ива је била уредник тематског 

издања школског часописа „Детелина“, један од вршњачких 

едукатора и асистент координатора пројекта. Александар 

Вуковић је био техничка подршка, а наставница Драгана је била 

координатор пројекта. 
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ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ 
С В Е П Ч А Н О С Т  

На свечаности су уручене дипломе за истакнуте учеснике у пројекту у 

свакој школи. 

Дипломе су добили следећи учесници: 

Ученици 

1. Ива Лазић VII2 

2. Александар Вуковић VII1 

3. Мартин Јаћовић VII1 

4. Сара Тодоров VII1 

5. Марко Илић VII2 

6. Наталија Драгић VII3 

7. Ана Шапоњић VII3 

8. Јана Кецкаревић VIII1 

9. Костић Василије VIII1 

10. Ања Ковинић VIII2 

11. Ана Радивојевић VIII2 

12. Никола Недељковић VIII3 

13. Милица Михајловић VIII3 

14. Алекса Милошевић VIII4 

15. Лена Стевановић VIII4 

 

Наставни кадар и стручни сарадници 

1. Драгана Станисављевић, професор информатике и рачунарства  

2. Ведрана Берлековић, психолог 

3. Марија Трнавац, библиотекар 

4. Василија Вилотијевић, професор српског језика и грађанског 

васпитања 

5. Марта Тодоровић, професор ликовног 

6. Сања Вратоњић, педагог 

7. Маја Дробњаковић, професор разредне наставе 

8. Снежана Шукара, професор разредне наставе 

9. Милена Меденица, професор разредне наставе 

10. Марија Марић, професор разредне наставе 

11. Мира Касаповић, професор разредне наставе 

12. Тања Дујовић, професор разредне наставе 

13. Богдан Косовац, професор разредне наставе 

14. Снежана Стаменић, професор разредне наставе 




