
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасности при коришћењу интернет идентитета 

     Мобилни телефони доприносе све већој продукцији садржаја и могућности за обмањивање у 

дигиталном окружењу. Неке од опасности при коришћењу интернет идентитета су: 

 Повреда људских права и клевете. Могућност анонимности идентитета на интернету 

често се користи за повређивање других особа – ширење неистинитих информација о 

њима и говора мржње, организовање група на друштвеним мрежама, са циљем да се 

оклеветају и дискредитују друге особе и сл. 

Задатак бр. 1: 

     Организујте дискусију на тему: Понашање према другима у стварности и на интернету. 

Пронађите одговоре на питања: Зашто се људи често другачије понашају „на мрежи“, где је 

онемогућен непосредни контакт са саговорником? Које су замке групне комуникације већег 

броја људи на друштвеним мрежама? Зашто је такву комуникацију тешко контролисати? Због 

чега она може постати непредвидива? 



 

 Повреда приватности. Једном објављен садржај на интернету остаје сачуван заувек. Сви 

подаци складиштени на серверу или платформи лако су доступни другима. Корисници не 

могу ни да претпоставе коме ће све бити доступни њихови  лични подаци. 

Задатак бр. 2:  

     Поделите се у групе од по четири до пет чланова и истражите идентитет по једне особе на 

интернету која није јавна личност. До којих личних података сте дошли? На који начин они могу 

бити злоупотребљени у маркетингу, политичкој кампањи, остваривању личних циљева и 

интереса других корисника интернета? Изнесите резултате истраживања и закључите који лични 

подаци су били највише изложени могућој злоупотреби у сваком истраживаном идентитету. 

 Крађа идентитета. Под овим појмом се подразумева присвајање и коришћење туђег 

имена и лозинке ради остваривања одређене користи (нарушавања угледа појединца, 

зараде, маркетинга и сл.).  

Задатак бр. 3: 

     За разоткривање идентитета у дигиталном окружењу потребне су детективске вештине. 

Индивидуално или групно истражите све дигиталне идентитете једне познате личности по 

вашем избору. Утврдите који од њих је поставила та јавна личност или тим њених сарадника 

који се баве њеном сликом у јавности. Нека од ваших питања приликом истраживања могу бити: 

Због чега та особа жели да учини доступним садржаје које објављује? Да ли су објављени 

садржаји субјекта чији се идентитет истражује доследни и дужи временски период уједначени  

према садржини или доминантној поруци коју шаљу? У којој мери се подударају догађаји и 

простор из објављених садржаја на различитим профилима на мрежи? Утврдите на који начин 

се може онемогућити злоупотреба нечијег идентитета на интернету. 

 Мрежна крађа идентитета је процес незаконитог преузимања банковних података, пре 

свега личних идентификационих бројева  (PIN – Personal Identification Number) и бројева 

за проверу идентитета при трансакцијама (TAN – Transaction Authentication Number), са 

циљем да се покраде новац са рачуна других људи. 

Задатак бр. 4:  

    Пронађите на интернету примере штетних савета који могу да доведу до мрежне крађе 

идентитета. Којим средствима се служе особе које путем интернета покушавају да преузму 

банковне податке других лица? 

 Трговачке преваре на интернету дешавају се када продавци робе не испоруче робу у 



 

складу са њеним рекламираним својствима, или је уопште не испоруче, а наплате је. 

Трговачке преваре на интернету последица су крађе идентитета или мрежне крађе 

идентитета. 

Задатак бр. 5: 

     Истражите на интернету уговоре о куповини одређених производа. Који подаци се од 

корисника захтевају? На који начин се врши наплата производа? Процените у којој мери је 

значајна поузданост провајдера при трговини на интернету. На који начин су најпознатији 

провајдери обезбедили поверење купаца? 

 Груминг означава активности педофила на интернету који, кријући свој прави идентитет, 

покушавају да ступе у контакт са децом и адолесцентима. Груминг се јавља на свим 

платформама које могу да обезбеде лични контакт и размену садржаја. 

Задатак бр. 6:  

     Замислите да сте вршњачки едукатор/-ка чији је задатак да ученике основне школе упути на 

опасности од груминга. На који начин бисте им се обратили? Шта би на њих, према вашем 

мишљењу, највише утицало да на време избегну опасност од груминга? Не заборавите да свака 

повреда личног достојанства и права детета треба да буде пријављена одраслима!  
 

                                Правила понашања на интернету:  

 Пре сваке објаве на интернету, размисли коме ће све она бити доступна! 

 Не објављуј ништа што открива много података о теби! 

 Не објављуј оно чега би једног дана могао/-ла да се стидиш! 

 Обавести родитеље/законске заступнике уколико приметиш непријатне 

информације о себи на интернету! 

 Ником не откривај своју лозинку! 

 

 

 

 

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је 

одговорна Новосадска новинарска школа и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 


