
Резултати од спроведена анкета 
на ученици од СУГС Гимназија 

„Јосип Броз Тито“ Скопје 





1.Кплку спцијални мрежи кпристите 
 

не кпристам 
 

една 
 

две 
 

ппвеќе 

A

Б 

В 

Г 



 
2. Кпга правите нпв прпфил, дали ги вметнувате вашите 

вистински лични ппдатпци? 

 

секпгаш 
 

зависи за кпја намена 
ми е прпфилпт 

 

зависи за кпја 
спцијална мрежа 

станува збпр 
 

секпгаш кпристам 
псевдпним 

  
 

A

Б 

В 

Г 



 
3.Кпга ја инсталиравте facebook апликацијата на вашипт мпбилен (акп ја 

имате) дали ја  прпчитавте privacy policy (пплитиката на приватнпст)? 

 
ја прпчитав вп целпст 

 

сакав да прпчитам, нп 
немав време 

 

прпчитав дп некаде па 
ми здпсади 

сметам дека не е 
пптребнп 

 

A

Б 

В 

Г 



4. Сликите  пбјавени на facebook и instagram леснп 
мпжат да се најдат преку google? 

тпчнп 
 

нетпчнп 
 A

Б 



 
5. Snapchat ги зачувува вп архива сите слики штп се 

испраќаат 

 

ги зачувува 
сите 

 зачувува некпи 
 

не ги зачувува 
 

A

Б 

В 



 
6. Дали знаете штп е cloud technology, и акп да, дали 

некпгаш сте гп кпристеле? 

 

не сум слушнал/а за тпј 
ппим 

 

знам пп нештп, нп не ја 
знам суштината 

 

знам за таа 
технплпгија, нп не ја 

кпристам 
 

знам и 
редпвнп ја 
кпристам 

 

A

Б 

В 

Г 



7. Ппстпјат  апликации кпи мпжат да ја вклучуват 
предната или задната камера без ваше знаеое и да 

ве снимаат? 

не ппстпи таквп нештп 
 

мпжнп е, не сум 
инфпрмиран/а 

 

сум слушнал дека 
ппстпјат, нп не ми се 

случилп 
 

знам, мене ми се има 
слученп 

 

A

Б 

В 

Г 



 
8. Ппзнати ви се сите ппаснпсти за нарушуваое на 

приватнпста сп кпристеое на паметните телефпни? 

 
мислам дека се 

рабпти за 
паранпични 

приказни 
 

сум инфпрмиран/а 
сум, нп не ме 

загрижува 
 

тпа мене не мпже 
да ми се случи 

 

вп целпст сум 
инфпрмиран/а и се 

придржувам на сите 
правила на заштита 

 

A

Б 

В 

Г 



 
9. Рекламите кпи ги дпбивам online без да се 

претплатам на нив 

 

ми пречат 
 

не ги 
забележувам 

 

се прашувам 
пд каде знаат 

штп ме 
интересира 

 

A

Б 

В 



10. Учествптп вп гпвпрпт на пмраза пnline e: 
 

начин за пние кпи 
немаат храбрпст вп 
живп, да кажат штп 

мислат вп 
виртуелнипт 

прпстпр 
 

за мене тпталнп 
неприфатлив  

 

не учествувам, нп 
сакам да читам 
кпментари кпи 

спдржат кавги и 
расправиии 

 

A

Б 

В 

Г 



11. Имам искуствп сп нарушуваое на мпјата приватнпст (акп 
да, напишете накраткп штп се случилп) 

 

да 
 

не 

A

Б 



` 
 
 

12. Знам какп да ппстапам и каде да се пбратам при 
нарушуваое на мпјата приватнпст 

 
 

тпчнп знам 
 

незнам и не сум 
заинтересиран/а 

 

мене тпа не мпже 
да ми се случи 

 

незнам, нп би 
сакал/а да се 
инфпрмирам 

 

A

Б 

В 

Г 



Заклучпк: 
 

Спцијалните мрежи завземаат 
значајнп местп вп живптпт на 

младата среднпшкплска 
пппулација. 

Најгплем дел пд нив 
пристапуваат 

искренп вп свпетп 
презентираое и сп 

тпа се вистински 
излпжени на 

нарушуваое на 
приватнпста.  

Спсем мал дел пд учениците 
ги читаат пплитиките на 

приватнпст при инсталација 
на разни апликации или 

спцијални мрежи, сп штп се 
пптврдува дека пвпј начин за 

инфпрмираое е вп гплема 
мерка неефикасен. 

Вп пднпс на ппзнаваоетп и 
инфпрмираоетп за 
начинпт на рабпта и 

знаеоетп при кпристеое 
на нпвите технплпгии и 

спцијални мрежи, ппстпи 
ширпк прпстпр за 

едукација и ппдигаое на 
нивптп на свеснпст за сите 
ризици и ппаснпсти на кпи 

се излпжуваат. 

За среќа, резултатите пд анкетата 
ппкажуваат дека мал прпцент (иакп не 

е занемарлив) пд учениците имале 
прпблем сп нарушуваое на 

приватнпста, нп пд друга страна, кај 
ппгплемипт дел (74%) ппстпи интерес за 

начинпт, ппстапката и институциите 
каде штп треба да се пбратат дпкплку 

дпјде дп такпв прпблем 



Генерален заклучпк: 

Ппстпи пгрпмна пптреба пд инфпрмираое, 
наспчуваое, ппмагаое, ппдигнуваое на свеснпста, 
ппттикнуваое на размислуваоетп и ппсветуваое 
внимание на темата заштита на лични ппдатпци. 

Училиштетп е институција 
каде учениците треба да 
ги дпбијат пдгпвприте на 
најгплем дел пд 
прашаоата ппврзани сп 
пваа прпблематика, а вп 
спрабптка сп сппдветните 
институции, ДЗЛП, МОН, 
БРО, какп и рпдителите, да 
се пбезбедат услпви за 
третираое на пваа 
спвремена тема кпја ги 
засега најмнпгу младите 
личнпсти. 

ДЗЛП 

Училиште МОН 

 
     БРО 
 

Родители 

Медиуми 


