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ВЕЛИКА СЛОВА

Немој писати текст 

само великим 

словима јер се то 

може сматрати 

викањем. Велика 

слова користите 

само када је реч о 

неком упозорењу 

или желите да 

истакнете нешто 

што је посебно 

важно.

ПРАВИЛА

ПОНАШАЊА

НА ИНТЕРНЕТУ



ПАМЕТНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ИНТЕРНЕТА
СТИЦАЊЕ НОВИХ ВЕШТИНА

Одувек сте желели да научите 

да шијете, цртате или кувате 

као професионалац? Врло је 

лако, интернет је препун 

саветима који почетницима 

могу помоћи да од почетка 

граде неку вештину.
ЗДРАВЉЕ

Бројни су садржаји који  нам помажу  

да бринемо о себи. Постоје 

апликације за физичку активност, 

уношење воде, број корака, 

потрошња калорија...

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ КЊИГА

Online библиотека сваки дан је све већа, па је 

број књига у којима можеш да уживаш огроман. 

На теби је само да изабереш да ли ћеш да их 

читаш или слушаш.

УЧЕЊЕ

На интернету 

можете да сазнате 

много нових ствари, 

а од нових 

информација дели 

вас само неколико 

кликова. 

РАЗВОЈ БИЗНИСА

Интернет нам је 

омогућио да наше 

идеје, производи и 

услуге постану део 

глобалног тржишта. 

Дигитални маркетинг 

омогућиће напредак 

нашег пословања.

УСАВРШАВАЊЕ ЈЕЗИКА

Постоје бројне 

апликације које помажу 

да усавршимо неки 

страни језик или да 

научимо његове основе. 

Свакодневно можете 

пратити свој напредак и 

обогаћивати своје 

знање страних језика.

Интернет не мора да буде само место забаве, већ  може бити користан и за 

твоје усавршавање и напредовање које ће у исто време бити и забавно!

Дигиталне технологије су нам донеле много могућности, а на теби је да их 

искористиш!



САВЕТИ ЗА

СИГУРАН

ЧЕТ

Не давати податке и

фотографије о себи,

својој породици и

пријатљима због

могуће злоупотребе

Увек имати на 

уму могућност 

лажног 

представљања

Не примати допуне за 

мобилни

од других, јер ће они 

тражити

нешто заузврат

Немојте писати ништа

што не бисте волели

да други прочитајуНе шаљите фотографије

које не бисте желели да

покажете другима

Затражите помоћ од старијих,

ако сте учинили нешто што

ће вам угрозити безбедност

Не брисати фотографије

које вам је неко послао,

јер ће тако полиција лакше

наћи особу која вам прети

Никада немојте

ићи сами на

састанке са

особом коју сте

упознали преко

друштвених мрежа

Не давати

e-mail и

шифре

другима



Постављање 

узнемиравајућих, 

увредљивих  или 

претећих порука, 

слика и видео снимака 

на туђе профиле или 

слањем смс порукама 

и меилом.

Снимање и 

дистрибуција слика, 

порука и материјала 

сексуалног садржаја.

Узнемиравање 

телефонским и видео 

позивом.

Лажно 

представљање и 

коришћење туђег 

идентитета.

Недозвољено 

саопштавање 

туђих приватних 

информација.

Промена или 

крађа лозинки.

Исмевање на 

друштвеним мрежама 

или интернет форумима.

Непримерено 

коментарисање туђих 

слика, порука на 

друштвеним мрежама.

Подстицање мржње на 

различитим основама.

Лажно представљање 

одраслих особа у циљу 

сексуалне злоупотребе.

ОБЛИЦИ 

ДИГИТАЛНОГ 

НАСИЉА



СИГУРНО И БЕЗБЕДНО ДОПИСИВАЊЕ

Опрезно са личним 

подацима и 

информацијама о 

себи и  твојој 

породици . Пазите 

шта делите са 

другима.

Информисање о дигиталном 

насиљу, пре него што се оно 

догоди.

Помоћ

другима који

се не сналазе на 

интернету.

ПРЕВЕНЦИЈА 

ДИГИТАЛНОГ 

НАСИЉА



ЧУВАЈ ЗДРАВЉЕ

Ограничи време које проводиш за рачунаром и свим

електронским уређајима, јер прекомерна употреба истих може

да угрози твоје здравље!

У слободно време изађи напоље, прошетај и бави се спортом, а 

електронске уређаје користи паметно и контролисано.


