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POMOZI POLICIJI DA  

PRONAĐE POČINITELJA 
 
 
 

 NE BRIŠI sadržaj poruke, 
        fotografije i video-isječka na  
         mobitelu ili računalu 
 
 
 NE BRIŠI/BLOKIRAJ profile na  
        društvenim mrežama 
 
 
 NE ODGOVARAJ na poruke i   
        pozive osobe za koju sumnjaš da ti 
        se  obraća na neprimjeren način  
 
 
 PRIPREMI podatke o korisničkim 

podacima i lozinkama, PIN i PUK 
brojevima te IMEI broju mobilnog 
telefona 

 
 
 pripremi i punjač za mobitel/  
        prijenosno računalo 
 
 

        sve je to potrebno kako bi ti 
        policijski službenici  mogli   

        pomoći 

ZA POMOĆ SE OBRATI 
 
                                                                                                       

POLICIJI                                       192 
 
 
 
 

  te potraži dodatne  
 

korisne savjete na  
 

www.sigurnijiinternet.hr 
 

www.mup.hr  

SAVJETI MLADIM  

KORISNICIMA 



 
 
 

 

 

 Budi siguran/na da razumiješ 
osnove sigurnosti i privatnosti 
na internetu 

 
 
 
 Ne daj nikome svoje korisničke 

podatke i lozinke - ni najboljim 
prijateljima ili dečku/djevojci 

 
 
 
 Slušaj savjete svojih roditelja, 

oni ti žele dobro, nemoj se  
       bojati potražiti pomoć ili savjet 
       od njih 
 
  
 
 Neka ti prijatelji na mreži budu 

samo osobe koje poznaješ i u  
       stvarnom životu 
 
  
 
 Pažljivo prihvaćaj nove  
       prijatelje 

 

 
 

 
 

 Nemoj se bojati prijaviti  
       neprimjerene sadržaje - to je 

       lako napraviti, a tvoji će osobni  
       podaci ostati zaštićeni 

  
 
 

 Prijatelju koji je primio  
neprimjereni sadržaj pomozi tako 
da prijaviš događaj ili to učinite  

zajedno 
 

 Ako neprimjerene sadržaje  
       želiš prijaviti policiji, učini to  

       prije nego što ih prijaviš  
       administratoru društvene  

       mreže 
 
 
 
 Neprimjerene sadržaje pohrani 

na svoje računalo, kako bi  
       ih mogao pokazati policiji 

 
 
 

 Blokiraj korisnike s kojima ne 
želiš komunicirati 

 
 

 Ne čini ništa u virtualnom  
       svijetu što ne bi učinio u  

       stvarnom svijetu!   

 
 

Ukoliko  primiš prijeteću,  
uznemirujuću ili seksualno  

neprimjerenu poruku ili se od  
tebe traži da drugim osobama 

 šalješ svoje neprimjerene  
 fotografije i video isječke,  

odmah izvijesti roditelje/policiju : 
 

 pozivom na broj 192, gdje će te 
dežurni operateri preusmjeriti 

na  
   stručno osposobljenog policijskog 

službenika, 
 

  slanjem e-mail poruke na  

         adresu policija@mup.rh 
 

 dolaskom u najbližu policijsku 
    postaju ili policijsku upravu 

 
 
 
Prijavu možeš podnijeti i on line 

putem web stranice  
https://redbutton.mup.hr 
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