
Ризици коришћења интернета

Не треба веровати свему што видиш или
 

Многи сајтови за дружење одају утисак да 

се корисници друже у затвореним 

круговима. То подстиче младе људе да 

открију више приватних података или да 

буду интимнији у својим комуникацијама 

него што би то били када би мислили да је 

у питању потпуно јавни форум

заблуда. Проблем је и то што информације 

које се уносе приликом регистрације нико 

не проверава. Свако може да креира 

профил корисника претварајући се да је 

неко други. 

 

Ризици коришћења интернета 

 

Коришћење интернета носи одређене 
ризике јер свака активност оставља траг 
који се негде бележи. Најчешћи ризици су:
1. Ненамерно откривање личних 
података. 
2. Узнемиравање на интернету или 

виртуелно малтретирање.
3. Напади уљеза 
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Узнемиравање на интернету или виртуелно малтретирање 
Узнемиравање на интернету (виртуелно малтретирање) подразумева: 

 слање мејлова некоме ко не жели контакт са пошиљаоцем, 
 слање мејлова увредљиве или штетне садржине, 
 писање увредљивих порука, претњи или погрдних коментара на 

форумима или друштвеним мрежама 
 слање порука чији је циљ да повреде или осрамоте онога коме су 

упућене. 

 
 
Корисници интернета треба да буду свесни 
да су такви случајеви малтретирања опасни 
и да их треба пријавити. 
 

 

Важне напомене 
Да би постао корисник, тј. отворио налог на највећој светској друштвеној 
мрежи, Facebook, мораш бити старији/-а од 13 година. Такође, мораш 
познавати правила безбедног коришћења ове апликације. Сајтове за 
друштвено повезивање могли би да користе и млађи, али само у присуству 
родитеља или старатеља. 

При коришћењу програма за електронску пошту треба водити рачуна о 
безбедности. На пример, Gmail нуди апликацију Мој налог, која омогућава 
потпуну контролу и заштиту корисничког налога на интернету. Пажљивим 

подешавањем одговарајућих параметара, може се обезбедити заштита 
приватности и личних података. 
Уколико посумњаш да неко злоупотребљава интернет, чиме угрожава твоју 
безбедност или безбедност твојих другова и другарица, треба одмах да 
обавестиш родитеље или наставника. Пријава се може извршити и: 
•позивањем броја 19833; 
•слањем поруке на имејл адресу bit@mtt.gov.rs; 
•путем електронске пријаве на порталу www.pametnoibezbedno.gov.rs. 
 


