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на МРЕЖИ, 
А НЕ у МРЕЖИ

Стрип “На мрежи, а не у мрежи” објављен је у 
оквиру пројекта “Паметно и безбедно” Националног 

контакт центра за безбедност деце на интернету који 
су реализовали Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација и хуманитарна организација 
Унитас Фонд у циљу превенције деце и омладине 
од опасности на интернету и трговине људима.
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Девојке, 
упознала сам прелепог 

дечка преко facebook-a...
дописујемо се већ 

месец дана.

А зато ти нећеш са 
нама у шетњу и нигде не 
излазиш... по цео дан се 

дописујете. Јесте ли 
се видели?

Он је мене 
видео преко камерице, 

а он шаље само слике јер 
му је камерица покварена...
за који дан ће добити нову. 
Волимо исте ствари, јако је 

забаван и разуме ме.
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     ЉУБАВИ 
КАСНО ЈЕ... Дај 
ми нешто о чему ћу 
да размишљам кад 
легнем... Хајде скини 
мајицу као и сваки 
пут... само за моје 
очи. Одлепио сам 
  за тобом...

ЕВО МИЛИ... 
САМО ЗА ТЕБЕ!
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БАШ ЈЕ 
МРАЧНО ОВДЕ... 
гДЕ ЛИ ЈЕ Дo

       САД?

соња!
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Девојке, 
упознала сам прелепог 

дечка преко facebook-a...
дописујемо се већ 

месец дана.

А зато ти нећеш са 
нама у шетњу и нигде не 
излазиш... по цео дан се 

дописујете. Јесте ли 
се видели?

Он је мене 
видео преко камерице, 

а он шаље само слике јер 
му је камерица покварена...
за који дан ће добити нову. 
Волимо исте ствари, јако је 

забаван и разуме ме.

Oвако је требало поступити. . .
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 ЉУБАВИ КАСНО ЈЕ... 
Дај ми нешто о чему ћу 

да размишљам кад легнем... 
Хајде скини мајицу... само 

за моје очи. OO

Опет ти... 
Не желим, немој 

се љутити али ја то 
не радим. Можемо 
да причамо али те 
ствари не долазе 

у обзир.
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хмм... 
тако значи... 

лепо!

Малена, 
знају ли твоји да 
смо заједно, да се 

дописујемо?

да, причала сам 
мами... рекла је да би 

волела да те упозна! знаш 
са мамоm имам баш супер 

однос, пун поверења 
и разумевања!
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Важи...

Доооброо, али чим 
се увериш да је све 
ок са дечком онда 

идеш, важи?

Ја ћу кренути са 
тобом, свашта се дешава...

можда се лажно представља, 
можда је педофил и никако да 

поправи камеру. Нешто 
ми је ту сумњиво...

Мама, треба вечерас да 
се видим са оним дечком 
кога сам упознала преко

интернета.
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Надам
 се да је будна... 

Недостајала ми је цео 
дан, једва сам чекао 

да дођем кући да 
се дописујемо!
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Ћао Лука, мене чекаш аха ха ха... Баш су 
ти добре оне фотке, уживам свако вече у 
нашем chat-у. Сад идеш мало са мном да се 
поиграмо или ћу све оне твоје „безобразне“ 
сличице поставити на Facebook и 
Instagram, полепити по целој школи 
    а твоји родитељи ће бити јако 

поносни аха ха ха…

Ко си бре ти? 
Пусти ме!!!
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Јао, овај зна 
и где живим. Шта да 

радим, свима ће показати 
моје слике. У земљу ћу 
да пропаднем од стида, 

не смем то да 
дозволим!
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Сутрадан, Лука мислећи да нема 
другог излаза, седа у кола...

PROJEKAT.indd   18 3.6.2019   17:28:36



Надам
 се да је будна... 

Недостајала ми је цео 
дан, једва сам чекао 

да дођем кући да 
се дописујемо!

Oвако је требало поступити. . .
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Ћао Лука, мене чекаш аха ха ха... Баш су 
ти добре оне фотке, уживам свако вече у 
нашем chat-у. Сад идеш мало са мном да се 
поиграмо или ћу све оне твоје „безобразне“ 
сличице поставити на Facebook и 
Instagram, полепити по целој школи 
    а твоји родитељи ће бити јако 

поносни аха ха ха…

Ко си бре ти? 
Пусти ме!!!
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Јао, овај зна 
и где живим. Шта да 

радим, свима ће показати 
моје слике. У земљу ћу 
да пропаднем од стида, 

не смем то да 
дозволим!
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Како сам 
могао да будем тако 

наиван и поверујем у све, чак 
сам дао и свој број телефона и 
адресу. Никада више нећу слати 
личне податке и фотографије 

особама које упознам 
на интернету!

Не брини, сине 
средићемо то. Сликаћеш 

екран на којем се види ваше 
дописивање и предаћемо 

полицији као доказ. Нико не може 
да се сакрије иза лажног профила, 

пронаћи ће га преко IP адресе. 
Добро је што си ми рекао... 

Ајде главу горе, све
 ћемо решити!

Тата, морамо да разговарамо, имам један 
проблем. Знаш, упознао сам једну девојку 
на интернету, дописивали смо се и слао сам 
јој неке слике на којима нисам обучен, 
знаш на шта мислим... Међутим, испоставило
  се да је то неки старији мушкарац који 
      се лажно представљао и сад ме 
               уцењује тим мојим 
                        фоткама.
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  мислиш да си много 
паметна зато што 
имаш све 
 петице, а?

Види на шта 
личиш , гуско 

једна...
Али си зато 

ружна за медаљу!!! 
Ха ха хааа!
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Докле више? није им 
довољно што ме сваки дан 

вређају... сад су и направиле viber 
групу ”Хејтујмо Веру из VII3”... 

ухх, зашто ме толико мрзе?
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Јааооo, 
не могу да верујем... 

фотошопирали су моју слику 
као да сам гола и ставили 

мој број телефона... 
шта ћу сад?!

065 555 XXX

 Увече, Вера у својој соби 
сурфује по нету...
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Ваауу, нисмо 
знали да си тако 
слободна, а нама 

продајеш 
финоћу!!!

мала ради 
трећу смену 
хахаахааа!!!
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Умрећу од 
срамоте... 

никад више 
нећу крочити 
у ову школу.

 очајно изгледаш, 
ниси ноћас спавала? 
напорно то позирање 

и сликање?

шта је 
лепотице?

хахахааа!!!
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...могу ли само да дам 
вери кључ, заборавила 

га је, а ја долазим 
касно вечерас?

Добар дан, извините...

...не долази 
већ десет дана, 
мислила сам да 

је болесна!?

Али 
Вера није 
у школи... 
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Али си зато 
ружна за медаљу!!! 

Ха ха хааа!

   мислиш да си много 
паметна зато што 
  имаш све 
   петице, а?

Види на шта 
личиш , гуско 

једна...

Oвако је требало поступити. . .

PROJEKAT.indd   31 28.10.2019   9:39:28



Докле више? није им 
довољно што ме сваки дан 

вређају... сад су и направиле viber 
групу ”Хејтујмо Веру из VII3”... 

ухх, зашто ме толико мрзе?
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Јааооo, 
не могу да верујем... 

фотошопирали су моју слику 
као да сам гола и ставили 

мој број телефона... 
шта ћу сад?!

065 555 XXX

 Увече, Вера у својој соби 
сурфује по нету...
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Ваауу, нисмо 
знали да си тако 
слободна, а нама 

продајеш 
финоћу!!!

мала ради 
трећу смену 
хахаахааа!!!
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Мама, морам нешто 
да ти кажем…

...Ирена и Лана ме 
већ неко време вређају, 
понижавају, преседне ми 

сваки одлазак у школу. Врхунац 
свега је што су направиле 
viber групу против мене...

...постављају моје 
фотошопиране слике, 

деле мој број телефона, 
немам више снаге 

да се борим...

Страшно... не брини 
мила... ујутру идемо заједно 

у школу. ја ћу о томе причати са 
разредном и њиховим родитељима. 

Биће све у реду. решићемо све.
данас ћу причати са разредном. 

Добро је што си ми рекла. И 
знаш шта ћемо још урадити... 

пријавићемо 
Националном контакт 
центру на 19833 који 
     се бави оваквим  

проблемима.  
они ће нам 
помоћи! 
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Сутра у 17h хоћу да видим ваше родитеље 
у школи! Оно што сте урадиле са Верином 
сликом пријављено је  и сносићете одређене 
последице. обрисаћете viber групу и све што 
сте икада ружно и негативно написале о 
Вери. А сада оЧекујем да одете у учионицу 
       и извините се другарици због 

свог понашања.
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Јууупиии 
завршена школа... 
почиње распуст!!! 

моји су ми 
обећали... 

...ако будем 
одлична могу 
да идем на 

море!

ла ла ла 
лаааа!...

нина Идемо 
у Грчку, браћемо 

поморанџе, зарадићемо 
парице и уживати у 

мору и сунцу!!!
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нина, види...

...Ово 
је занимљиво, 

ради се само пре 
подне, плата 
1000 евра.

ајде, 
зови!

Кажу да одемо на њихову 
facebook страницу и све 

информације ћемо 
добити у inbox. 

полазак је за десет 
дана. родитељима ништа 

не причамо о послу...

Супер!

 ...за њих смо 
на летовању.
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Добро јутро 
девојке, да се упознамо, 
ја сам бранка, менаџерка 

фирме... молим вас дајте ми 
ваше пасоше како би брже 

прешли границу.
ово је 

већ устаљена процедура. 
ајмо, улазите да стигнемо пре 
мрака! бићете презадовољне 

       смештајем. собе имају 
поглед на море.
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молим теее, 
престани, немој 
ме више тући!... 
урадићу све што 
тражиш од мене!!! 

Скидај се 
одмах... лези! 
немој глас да 
сам ти чуо!

преклињем 
вас, Пустите ме. 
упомоћ!!! немој 
ме везивати...
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Oвако је требало поступити. . .

Јууупиии 
завршена школа... 
почиње распуст!!! 

моји су ми 
обећали... 

...ако будем 
одлична могу 
да идем на 

море!

ла ла ла 
лаааа!...

нина Идемо 
у Грчку, браћемо 

поморанџе, зарадићемо 
парице и уживати у 

мору и сунцу!!!
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нина, види...

...Ово 
је занимљиво, 

ради се само пре 
подне, плата 
1000 евра.

ајде 
зови!

Кажу да одемо на њихову 
facebook страницу и све 

информације ћемо 
добити у inbox. 

Да запишем име 
фирме па да кажем тати 

да провери... 

Супер!

 ...да није нека 
превара.
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тата, нина и ја 
бисмо на море. нашли смо 

неку агенцију која нуди бесплатан 
смештај уз рад на плантажама 

поморанџе. плата је 1000 евра. ради 
се само пре подне. хајде провери 

нам то, можда је нека 
превара.
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Ууххх... 
могле смо се 

увалити у озбиљну 
невољу!

Добро је што смо 
рекле твом тати, иначе би 
можда завршиле у неком 

подруму. аска, идемо ми у 
бечиће код моје тетке, 

биће нам супер.

 фирма није ни регистро-
вана у агенцији за привредне 

регистре. пријавио сам и полицији. 
упозорили су ме да то могу бити 

преваранти и криминалци који се баве 
трговином људима. друштвене мреже 

су пуне таквих, сумњих огласа.
будите опрезне.

децо, проверио 
сам.
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Национални контакт центар за безбедност на интернету ПОЗОВИ И 
ПРИЈАВИ

19833
bit@mtt.gov.rs

3. Не прихватај захтеве 
за пријатељство од 

особа које не познајеш.

7. Не ругај се, не 
исмевај своје другаре 

и не пиши коментаре када 
осећаш љутњу и бес.

4. Све што једном објавиш 
на интернету остаје 

тамо заувек (то се зове       
дигитална сенка).

5. Немој да шаљеш поруке, 
фотографије, видео 

клипове и остале садржаје 
непознатим особама.

6. Никада не иди на 
састанак са особом коју 

упознаш на интернету, а да то 
не знају твоји родитељи.

8. Употребљавај антивирус 
програм, не отварај линкове из 

непознатих мејл адреса и научи како 
да блокираш непримерене рекламе.

9. Не претеруј са 
употребом интернета 

и видео игрица, јер 
то може да утиче на
твоје здравље.

10. Ако те неко узнемирава, вређа, 
уцењује или прети путем интернета, 

одмах обавести своје родитеље, старатеље, 

наставнике или  позови 19833.

1. Не откривај своје
лозинке ником, осим

својим родитељима или 
старатељима.

2. Не објављуј личне податке 
на интернету - у коју школу 

идеш, адресу становања, број 
телефона...

10 ПРАВИЛА
ЗА БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

?
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Како да станеш на пут Cyberbullying-у?

Немој да ћутиш!
Што пре разговарај са својим родитељима, наставницима у школи, 

са особом у коју имаш поверења или позови 19833. 

Не одговарај!
Можда ћеш пожелети да одговориш или узвратиш на исти начин али 
то не би било паметно јер тај садржај могу искористити против тебе 

и то те не чини бољом особом од насилника.

Сачувај доказе!
Сликајте екран (screenshot) на ком се налазе увредљиве поруке, 
одштампај email-ове или комуникацију, сачувај sms у телефону 

јер представљају доказ.

Блокирај!
Користи подешавања приватности како би блокирао особу 

или је уклони из својих контаката.

Заштити се!
Заштити свој мобилни телефон, друге уређаје, налоге и редовно 

мењај своје лозинке које не смеш одавати никоме осим 
својим родитељима. 

Реагуј!
Ако познајете неког ко малтретира друге на интернету немој се 

придружити вређању нити делити постове, слике или видео материјале 
који могу повредити друге и пријави на 19833. 

Национални контакт центар 
за безбедност деце на интернету

19833

bit@mtt.gov.rs

PROJEKAT.indd   48 16.10.2019   16:14:00



Издавач
Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

Национални контакт центар за безбедност деце на интернету

Аутор
Емина Бековић

Припрема за реализацију стрипа
Александра Урошевић

Emilie-Susanne Fink

Стрип цртач и ликовни уредник
Микица Ивановић

Колориста
Сара Милосављевић

Дизајн корица 
Валерија П. Николић

Прелом и припрема за штампу
Зоран Николић

Лектура/Коректура
Валерија П. Николић

Београд, октобар, 2019. 19833

Национални контакт центар 
за безбедност деце на интернету

Позови и пријави!

                                                                       

Korice �4.indd   4-5 12.11.2019   14:57:06


	Прича 1-6
	Прича 13-18
	Прича 25-30
	Прича 37-41

