
Безбедно коришћење рачунара



Брините о својој безбедности 
и безбедности свог рачунара

 Рачунари и интернет су одавно саставни део наше свакодневице. Пружају нам бесконачне могућности за забаву, учење, 

информисање и комуникацију, али неправилно и неопрезно коришћење рачунара и интернета може имати веома 

озбиљне последице.

 На интернету могу да буду угрожени приватност и репутација, лична и породична безбедност, опљачкан новац на 

банкарским рачунима, онеспособљен рачунар...

 Рачунар који користите за сурфовање и сличне активности биће 

безбедан све док имате на уму да треба да:

• ЗАШТИТИТЕ СВОЈ РАЧУНАР

• ЗАШТИТИТЕ СЕ НА МРЕЖИ

• ПОШТУЈЕТЕ ПРАВИЛА



• Увек правите резервне копије ваших података на спољашњој меморији (тзв. Back up)!

• Бирајте места на интернету на која ћете одлазити јер постоје садржаји и сајтови који могу лакше да заразе ваш компјутер 

или можете да налетите на неке непријатне сајтове, хакерске сајтове, пиратерију и слично!

• Будите пажљиви приликом преузимања садржаја!

• Контролишите електронску пошту! Путем мејла могу да вам стигну разни вируси и садржаји који могу да наштете вашем 

компјутеру. Уколико не знате од кога је мејл или вам делује као спам (нежељена пошта, тј. реклама), немојте га отварати!

Исто важи и за мејловe који садрже неки додатак (attachment) па би најбоље било да тај мејл одмах обришете.

• Пазите коме и шта причате (у интернет заједницама, собама за ћаскање...)!

• Пажљиво пратите шта и коме плаћате преко интернета!

• Пажљиво постављајте личне податке на интернет и заштитите их! Интернет не заборавља!

• Сваки рачунар који користите за сурфовање мора да поседује програм за препознавање и уништавање вируса (антивирус)!

Редовно ажурирајте оперативни систем и антивирусни програм!

• Користите заштитни зид (Firewall)–систем који надгледа вашу мрежну конекцију и дозвољава или спречава проток кроз њу!

Мере за заштиту рачунара 

од потенцијалних претњи



Вируси и други злонамерни програми

 За рачунарске програме који доводе до проблема у нормалном раду са рачунаром користи се заједнички назив Malware, 

скраћено од “malicious software”.

 Често се сви овакви програми називају вируси, иако је вирус само једна специфична врста штетних програма као што су:

вируси,

тројанци,

црви,

ransomware,

rootkits,

keyloggers,

spyware,

adware…



Вируси и антивируси

 Неки од најопаснијих вируса који вам могу заразити рачунар ако нисте пажљиви и антивируси који га могу заштитити су:

Вируси: 

Bonzi Buddy

Memz

Scorpion 3.0

Buteerfly

Антивируси:

Avast

CCleaner

Windows Defender

Panda

ВИРУСИ МОГУ ДА УНИШТЕ ВАШ РАЧУНАР И СВЕ ПОДАТКЕ НА ЊЕМУ, ЗАТО СУРФУЈТЕ ПАЖЉИВО!



 Постоје рачунарски криминалци (хакери) који нападају 

туђе рачунаре. Организоване хакерске групе или сајбер 

криминалци могу да вам нанесу штету на разне начине:

• да заразе рачунар шпијунским софтвером како би украли 

ваш идентитет;

• да вас опљачкају крађом лозинки;

• да направе проблем у функционисању рачунара помоћу 

вируса;

• да упадну у вашу бежичну мрежу и бесплатно користе 

интернет конекцију;

• да украду, а потом користе ваше налоге за слање е-поште 

и четовање;

• да преузму контролу над вашим рачунаром и да га користе 

за напад на друге кориснике широм света...

Хакери



Безбедност на интернету

Правила понашања на интернету:

• Стварај себи безбедне профиле!

• При четовању и слању брзих порука користи веб-сајтове за младе, најбоље оне који 

имају некога ко надгледа садржај у соби за четовање!

• Немој слати поруке, фотографије или други материјал који некоме може 

нашкодити!

• Фотографије шаљи само особама којима верујеш!

• Научи како да одбијаш и блокираш поруке непознатих особа!

• Игнориши непознате особе које хоће да остваре контакт с тобом!

• Не прихватај састанке са непознатим особама, иако су твоји другови са интернета!

• Уколико ништа не радиш на интернету, исључи се!

• Путем веб-камере комуницирај само са особама које познајеш! Чим престанеш да је 

користиш, искључи је!

 На социјалним мрежама (Faceboook, Twitter, Skype) никако не треба разговарати и дописивати се са непознатим људима, 
а поготово се не смеју давати приватне информације као што су адреса становања, број телефона, матични број, број 
кредитне картице... 

 Ако вам неко шаље претеће поруке или вас узнемирава, обавезно то пријавите родитељима или некој старијој особи! 
Обавезно сачувајте поруку као доказ! Интернет даје прилику неким људима да се лажно представљају и врше насиље. 
Знајте да нису сви искрени и добрих намера!


