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Резиме упитника о електронском насиљу 

 

1. Укупно 65 испитаника : 
 

петог разреда 14 22% 

шестог разреда 22 34% 

седмог разреда 14 22% 

осмог разреда 15 23% 

 

2. Пол онога ко попуњава упитник 

    

мушки 22 34% 

женски 43 66% 

 

3. Увек док сурфујем на интернету 

 

активиран је антвирусни програм 22 34% 

активиран је антиспам софтвер 0 0% 

отварам само пошту својих 

познаника 
12 18% 

не марим за мере безбедности 4 6% 

придржавам се свих мера 

безбедности и редовно се о њима 

информишем 

27 42% 
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4. Интернет најчешће користим за 

 

сурфовање 8 12% 

гледање филмова 6 9% 

слушање музике 6 9% 

играње игрица 11 17% 

chat-овање са незнанцима 0 0% 

chat-овање са познаницима 6 9% 

учење 3 5% 

друштвене мреже 24 37% 

Друго 1 2% 

 

5. Да ли имаш отворен профил на некој   

 друштвеној мрежи? 

 
 

 

Да 59 89% 

Не 7 11% 
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6. Познате су ми друштвене мреже 

 

 

Facebook 64 98,15% 

Twitter 52  

Linkedin 4  

Instagram 46  

Pinterest 10  

Flickr 7  

Myspace 15  

Youtube 56 86,45% 

Google+ 50  

Tumblr. 21  

Tagged 4  

Ask.fm 53 81,54% 

Meetup 1 1,54% 

MeetMe 2 3,08% 

ClassMates 1 1,54% 

Twitch 9  
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7. На друштвеним мрежама утрошим у  

 току дана 

 

мање од 1 сата 32 49% 

између 1 - 2 сата 22 34% 

између 2 - 3 сата 6 9% 

од 3 - 5 сати 2 3% 

више од 5 сати 3 5% 

 

8. Да ли си имао/ла непријатности на  

 интернету? 

 

Да 18 28% 

Не 47 72% 

 

9.  Да ли је неко од твојих школских другова  

 имао непријатности на интернету? 
 

Да 20 31% 

Не 6 9% 

Не знам 39 60% 



Вршњачки тим ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница       шк.2013/14.год. 
 

10. Путем интернета  

 

 

био/била сам предмет 

исмејавања школских 

другова/другарица 
 

9 13% 

 

направљен ми је 

лажни профил 
 

10 15% 

 

добио/ла сам 

непристојне понуде од 

стране непознатих 

особа 
 

5 7% 

 

стизале су ми 

увредљиве поруке 
 

14 21% 

 

Друго 
 

30 44% 
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11.  Шта ти подразумеваш под  

       електронским насиљем? 

Вређање , шиканирање, слање разних порука , 

слика и видеа 

Вређање, омаловажавање,... 

Под електронским насиљем подразумевам 

постављање нечијих слика без икакве дозволе од 

стране те особе, слање увредљивих порука, 

исмејавање, правити профил на некој друштвеној 

мрежи под туђим именом... 

Подразумевам свађање преко чата! 

Постављање слика које не бисмо хтели да сви 

виде!  

Подсмејавање на постављеним слкама. 

Увреде на страни једног од најбољих пријатеља. 

И често слање захтева за пријатељство на које смо 

више пута рекли НЕ!  

Под електронским насиљем подразумевам 

вређање или псовање преко порука на фејсбуку 

или било којој другој друштвеној мрежи.:)  

Свашта! Вређање, исмевање на сликама, ја 

мислим да је све то насиље преко друштвених 

мрежа. 
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Када неко некоме прави лажне налоге друштвених 

мрежа и свашта пишу по њима. 

Када неко некоме мење шифре на друштвеним 

мрежама. 

Увреде преко чата, исмејавање на неким сликама. 

Када ти непознате особе шаљу увредљиве поруке. 

Електрично насиље је насиље преко интернета 

или друштвених мрежа.  

Под електронским насиљем подразумевам 

исмејавање школских другова или другарица тј. 

ругање и називање подругљивим именима, слање 

увредљивих и претећих порука постављање туђих 

слика и ружних имена на профилима. 

Као међусобне претње и слање погрдних порука 

подразумевам злостављање путем интернета и 

исмевање других људи и качење њихових слика 

без дозволе те особе.  

Па да нас неко вређа или поставља слике о нама 

које не желимо.  

Под електронским насиљем подразумевам: 

прављење лажних профила, јавно вређање, 

постављањем непристојних слика...  

Слање непримерних фотографија, испитивање за 

приватну информацију.  
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Подразумевам вређање, омаловажавање, лажни 

подаци на интернету, стављање туђих слика на 

друштвене мреже, понижавање..  

Да ме неко вређа путем наких друштвених мрежа.  

Малтретирање, исмевање, претња, увреде на 

рачун вере, физичког изгледа, сексуалне 

оријентације, и др.  

Подразумевам то да је електронско насиље:  

1. Исмевање других особа  

2. Слање ружних порука на друштвеним мрежама  

3. Непристојне понуде  

4. Прављење лажног профила и писање ружних 

ствари на лажном профилууу :) :D Вређање преко 

друштвених мрежа као што су Facebook и Twitter 

и остало... 

 

Прављење лажних профила, постављање слика 

или статуса нечијих без њихове дозволе...  

 
Када неко вређа друге, прича лажи-шири трачеве, 

шаље чудне увредљиве слике, нуди непристојне 

понуде не знам али мислим да сам издвојила неке 

мени познате још ми нико није причао да га је 

неко узнемиравао електронским путем :)  

 

Вређање, исмејавање, прогањање...  
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Па, подразумевам, да неко нпр. на фејсбуку окачи 

нашу слику која се нама не допада или када нека 

непозната особа говори нама како она има леп 

посао да би ми радили за њу као нпр. Fotosuting, 

био/била сам у таквој ситуацији и само сам га 

"искулирао/искулирала" и није ми се више јављао.  

 

Када неко шаље увредљиве поруке све до претњи 

и непристојних порука  

 

Када те неко провоцира, вређа, обећава ти нешто, 

а ти у ствари и не знаш ко је то.  

 

Вређање путем интернета, претње...  

 

Подразумевам то када ти неко направи лажни 

профил прича лажи о теби итд.  

 

Вређање и исмејавање путем друштвених мрежа, 

прављење лажних профила...  

 

Подразумевам то да неко некоме направи лажан 

налог неке друштвене мреже и по њему пише 

погрдне и непријатне ствари, или му слике 

стављају по нечијим 

налозима!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 



Вршњачки тим ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница       шк.2013/14.год. 
 

ТО ШТО УЧЕНИЦИ ИСМЕВАЈУ ЈЕДНИ ДРУГЕ, 

ВРЕЂАЈУ ИХ, ИТД... ЛАЖНИ ПРОФИЛИ, КАДА 

СЕ НАЛАЗЕ А НЕ ЗНАЈУ НИ КО ЈЕ ТО С КИМ 

СЕ ВИЂАЈУ!!!  

 

Ја мислим да је електронско насиље начин да се 

друга деца вређају, можда због љубоморе, љутње 

или беса. Нека деца немају храбрости да другима 

кажу у лице оно шта мисле, па то чине путем 

друштвених мрежа!  

 

Бламирају и понижавају другу децу из својих, 

другима непознатих разлога!!! То је јако лоше, 

поготово онима који су мета безобразне деце!!! 

Увредљиво, ЈАКО УВРЕДЉИВО!!! Ставите се у 

позицију родитеља и деце која трпе овакав вид 

насиља! Оно што хоћу да кажем јесте : ''НЕ 

РАДИТЕ НЕКОМЕ НЕШТО, ШТО НЕ ЖЕЛИТЕ 

ДА ДРУГИ РАДЕ ВАМА!!!!!!!!!!!!!!'' НЕ 

УНИШТАВАЈТЕ ДЕЦИ НАЈЛЕПШИ ДЕО 

ЖИВОТА - ДЕТИЊСТВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Манијаци, који путем интернета покушавају да 

злоупотребе децу, или младе особе које могу да 

поверују у њихове приче. непристојне понуде 

путем интернета вређање преко друштвених 

мрежа дописивање са особама које не познајеш 
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Вређање, свађање, ширење лажних гласина, 

прављење туђих профила, слање безобразних 

линкова, итд...  

 

Слање увредљивих порука, прављење лажних 

профила на којима други пишу шта хоће, 

хаковање профила и сличних ствари, преко порука 

слати вирусе на компјутер...итд...  

 

Исмејавање путем друштвених мрежа, слање 

увредљивих порука  

 

Називати неког погрдним именима, прозивање, 

прављење лажних профила, ружно коментарисање 

слика..  

 

Под електронским насељем подразумевам да неко 

неког вређа преко порука или отварањем лажних 

профила 
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12.  По твом сазнању најчешћи облик  

       електронског насиља међу  

       ученицима наше школе је 

 

 

вређање и 

подстицање других 

да то чине 
 

21 32% 

 

шиканирање 
 

2 3% 

 

слање увредљивих 

порука 
 

22 34% 

 

слање непримерених 

фотографија 
 

3 5% 

 

прављење лажног 

профила 
 

17 26% 

 


