
Школска 2021/22. година 

 

 

Извјештај о реализовaном такмичењу  

“Kако бити сигуран на интернету“ 

 

У циљу подизања свијести о сигурном понашању у виртуелном свијету  

Министарство просвјете и културе и Републички педагошки завод су, поводом 

Међународног дана сигурног интернета, у школској 2021/22. години по други пут 

организовали такмичење под називом: 

„Како бити сигуран на интернету“. 

Позив за Такмичење школама је упућен 27. септембра 2021. године, а рок за предају 

радова био је 23. јануар 2022. године.  

Интернет је важан дио живота у модерном свијету. Када се дјеца/ученици пријаве на 

интернет код куће или у школи, када користите свој мобилни телефон, када се придруже 

некој од друштвених мрежа - интернет отвара свијет пун забаве, нових информација и нових 

пријатеља за дружење. Но, са свим могућностима које интернет доноси, важно је знати како 

бити сигуран када користите интернет и шта је потребно урадити како би се заштитили. 

Опасности су различите - нпр. крађа лозинке и приступ личним подацима; 

узнемиравање/злостављање путем порука или друштвених мрежа; лажно представљање и 

слично. Такве ситуације се могу догодити свакоме, без обзира на старост. Једини начин да 

ово спријечимо јесте да водимо рачуна о сигурности, а то је могуће само ако знамо како. 

Важна нам је сигурност наших ученика, али и њихових пријатеља, родбине, вршњака и то 

ученицима треба јасно дати до знања.  

 

Такмичење „Како бити сигуран на интернету“ усмјерено је управо на ту тему и 

иницира размишљање, како о опасностима које вребају на интернету, тако и о начинима 

заштите, односно сигурног кориштења интернета. Ове године тема такмичења је била 

сигурност на друштвеним мрежама. Потребно је дакле размишљати о томе шта је то што 

дјеца и млади требају знати о сигурности на друштвеним мрежама, на шта требају посебно 

обратити пажњу? Неке од смјерница су биле: 

 

 Како заштитити своје личне податке и приватност на друштвеним мрежама? 

 Како заштитити свој онлајн углед и зашто је то важно приликом будућег запошљавања 

или уписа на факултет? 

 Које савјете би дао пријатељу како да се сигурно забави користећи друштвене мреже? 

 Какав треба да буде однос ка твојим пријатељима на друштвеним мрежама? 

 Које савјете би дао млађем брату или сестри који се тек прикључио некој друштвеној 

мрежи? 

Такмичење је организовано у три категорије за млађе основце (учедници од II дo V 

разреда), старије основце (ученици од VI  до IX разреда) и средњошколце. Млађи основци 



су требали да израде цртеж, док су старији основци и средњошколси требали да сниме 

кратак филм или да направе постер.  

При изради филмова (старији основношколски узраст и средњошколци) исти су 

могли бити припремљени и пријављивани тимски, при чему је ауторски тим могао имати 

највише 3 члана (дозвољено је да приликом снимања филма имају глумачки тим, који броји 

више од 3 члана и помогао је ауторима у реализацији идеје). 

Број радова које је могао да пријави један аутор или ауторски тим није био 

ограничен. 

Стручни жири у саставу: 

 Игор Томић - стручни савјетник за развој средњег образовања и васпитања у 

Министарству просвјете и културе 

 Далибор Крстић – представик компаније Ланако, 

 Владимир Перишић - представик компаније Проинтер и 

 Александра Станковић – инспектор-просвјетни савјетник за квалитет рада 

школа у Републичком педагошком заводу  

преледао је све пристигле радове и извршио избор најбољих: 

 

 Категорија 1 – ученици млађих разред основне школе 

 Ликовни радови  – пријављено је 205 радова. Према одлуци стручног жирија 

најбољи су: 

1. ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча  

Аутор: Лара Савић, разред V,  

Ментор: Катарина Вучен. 

 

2. ЈУ ОШ „Вељко Чубриловић“ Прибој, Лопаре  

Аутор: Сања Гаврић, разред II,  

Ментро: Весна Латиновић. 

 

3. ЈУ ОШ „Љутица Богдан“ Калиновик 

Аутор: Теодора Остојић, разред IV,  

Ментор: Нина Милић. 

 

 Категорија 2 – ученици старијих разред основне школе 

 Филм и постер – пријављено је 126 радова. Према одлуци стручног жирија 

најбољи су: 

1. ЈУ ОШ „Бранко Ћопић “ Прњавор  - филм 

Аутори: Давид Ружичић, Дамјан Стјепановић, Арсеније Секулић, разред VI 

Ментор: Бранкица Радоњић. 

 

2. ЈУ ОШ „Свети Сава“ Какмуж, Петрово - филм 



Аутори: Mилица Божић, Анамарија Самарџић, Кристина Гаврић, разред IX,  

Ментори: Милан Петковић и Бојан Милојица. 

 

3. ЈУ ОШ „ Холандија“ Слатина  - филм 

Аутор: Дајана Варница, разред IX и Андреј Савић, разред VIII  

Ментор: Винка Бојић, Ивана Цота Роквић и Дејан Роквић. 

 

 Категорија 3 – ученици средње школе 

 Филм и постер – пријављено је 135 радова, према одлуци стручног жирија 

најбољи су: 

1. ЈУ Гимназија Градишка - постер 

Аутор: Ана Мариа Слијепчевић,  разред IV,  

Ментор: Данка Петровић. 

 

2. ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник - постер 

Аутор: Савка Јевтић, разред II,  

Ментор: Светлана Зарић. 

 

3. ЈУ Економска школа Бијељина - филм 

Аутори: Тијана Марковић Јована Стевановић, Катарина Дробић, разред III,  

Ментор: Марјана Ђорђић. 

 

Аутори најбољи радова у свакој категорији биће награђени вриједним наградама, 

док су за ауторе другопласираних и трећепласираних радова обазбијеђене утјешне награде. 

  

 

 

 

 


