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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Ис тра жи ва ње сек су ал ног и ре про дук тив ног по на ша ња мла дих љу ди у Ср би ји ни је до сад 
вр ше но пу тем ин тер не та, ма да је то њи хов по пу ла ран ин фор ма тив ни и ко му ни ка ци о ни ка нал.
Циљ ра да Циљ ра да је би ла ана ли за при хва ће но сти ин тер не та ме ђу адо ле сцент ки ња ма као ме
то да ис тра жи ва ња сек су ал ног и ре про дук тив ног по на ша ња, иден ти фи ко ва ње про сеч не де вој ке 
из Ср би је ко ја се ин фор ми ше пре ко ин тер не та, као и са гле да ва ње нај ва жни јих про бле ма из сфе ре 
сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља на ших адо ле сцент ки ња.
Ме то де ра да Мо гућ ност ко ри шће ња ин тер не та са гле да на је на осно ву бро ја де во ја ка уз ра ста 
19–20 го ди на ко је су од го во ри ле на по је ди на пи та ња по ста вље на на вебсај ту Удру же ња за ре
про дук тив но здра вље Ср би је, а по у зда ност на ла за пра ће њем кон зи стент но сти од го во ра. Про фил 
ис пи та ни це де фи ни сан је на осно ву нај че шће иза бра ног од го во ра на по ста вље на пи та ња од по ну
ђе них, а нај ва жни ји про бле ми из два ја њем од го во ра на по је ди на пи та ња ко је је иза брао зна ча јан 
удео ис пи та ни ца.
Ре зул та ти Ин тер нет се по ка зао као при хва ће на ме то да ис пи ти ва ња ме ђу мла ди ма, јер је ве ли ки 
број адо ле сцент ки ња од го во рио на по ну ђе ну ан ке ту. Про сеч на ис пи та ни ца жи ви у гра ду (78%), с 
ро ди те љи ма (53%), у функ ци о нал ној по ро ди ци (78%) и при па да ви шем еко ном ском сло ју (47%). 
Ве о ма је дру штве на (44%), сту ди ра и фи нан сиј ски је за ви сна од ро ди те ља (67%). Оства ри ла је пр
ви сек су ал ни од нос са 17 го ди на (20%) и има ла је јед ног сек су ал ног парт не ра (46%). Љу бав јој је 
нај ва жни ји раз лог за сек су ал не од но се (64%) и за до вољ на је сво јим сек су ал ним жи во том (64%). 
Ко ри сти кон дом као ме то ду кон тра цеп ци је (45%), ни је има ла ис ку ство са труд но ћом (91%) и ни је 
јој би ла ди јаг но сти ко ва на пол но пре но си ва ин фек ци ја (85%). Исто вре ме но су код зна чај ног уде ла 
ис пи та ни ца уоче ни озбиљ ни про бле ми ко ји мо гу да угро зе сек су ал но и ре про дук тив но здра вље.
За кљу чак Ин тер нет има ве ли ки по тен ци јал за де фи ни са ње мо де ла сек су ал ног и ре про дук тив ног 
по на ша ња мла дих, а пру жа и мо гућ ност убла жа ва ња уоче них про бле ма раз ли чи тим ак тив но сти ма, 
укљу чу ју ћи и упу ћи ва ње мо ти ва ци о них по ру ка пре ко овог ме ди ја.
Кључ не ре чи: сек су ал но по на ша ње; де вој ке; ин тер нет; ко ри шће ње кон тра цеп ци је; сек су ал но и 
ре про дук тив но здра вље

УВОД

Сек су ал но и ре про дук тив но по на ша ње мла
дих је ве о ма ак ту ел на те ма ко ја је пред мет 
број них ис тра жи ва ња код нас и у све ту. 
Иза зов за ис тра жи ва че је објек тив но са
гле да ва ње тог зна чај ног, а ипак осе тљи вог 
аспек та жи во та мла дих. Нај ве ћи број сту
ди ја по све ће них тој те ми ме то до ло шки је 
за сно ван на ано ним ном ан ке ти ра њу адо ле
сце на та у шко ли или здрав стве ној уста но
ви [18]. Спо ра дич но се вр ше и ре пре зен
та тив на ис тра жи ва ња ко ја под ра зу ме ва ју 
ин тер вју и са ње мла дих ис пи та ни ка [9]. Оба 
на чи на про у ча ва ња сек су ал ног и ре про дук
тив ног по на ша ња мла дих има ју огра ни че ња. 
Ма да за ми шље но као ано ним но ис тра жи ва
ње, упит на је искре ност од го во ра до би је них 
по пу ња ва њем ан кет ног упит ни ка у шко ли 
или са ве то ва ли шту за мла де. Стид или же
ља за по твр ђи ва њем у вр шњач кој гру пи и 
страх од пре ко ра на став ни ка, ро ди те ља или 
ле ка ра мо гу да ути чу на до би ја ње со ци јал но 
по жељ них ис ка за де во ја ка и мла ди ћа. По
го то во по сто ји сум ња у ре ал ност од го во ра 

да тих не по зна том ли цу то ком ин тер вјуа у 
по ро дич ном окру же њу.

Не ус кла ђе ност ме ђу до би је ним на ла зи ма 
о сек су ал ном и ре про дук тив ном по на ша
њу мла дих у Ср би ји ука зу је на ме то до ло
шке сла бо сти по ме ну тих, кла сич них на чи на 
про у ча ва ња ове те ме. То мо же да се илу
стру је ре зул та ти ма три ан кет на ис тра жи
ва ња ко ја су из ве де на са слич ном циљ ном 
гру пом у истом вре мен ском ин тер ва лу. У 
пр вом је, од 1.800 уче ни ка пр вог раз ре да 
сред њих шко ла у Бе о гра ду, прет ход но сек
су ал но ис ку ство при ја ви ло 24% де ча ка и 3% 
де вој чи ца [1]. У дру гој сту ди ји, ко ја је об у
хва ти ла 1.101 мла ду осо бу из Бе о гра да, Ни
ша, Под го ри це и Ба ње Лу ке, у истом уз ра сту 
сек су ал но ак тив них би ло је 6% (4% де ча ка 
и 2% де вој чи ца) [2]. У тре ћем ис тра жи ва
њу је, од 500 ан ке ти ра них сред њо шко ла ца 
из Бе о гра да, сек су ал но ис ку ство прет ход но 
до жи ве ло 41% мла ди ћа и 32% де во ја ка [3]. 
И на кра ју, у по след њем ре пре зен та тив ном 
ис тра жи ва њу из ве де ном у Ср би ји 2006. го
ди не прет ход но сек су ал но ис ку ство на ве ло 
је 29% мла дих уз ра ста 15–19 го ди на, са ве
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ћим уде лом мла ди ћа (36%) у по ре ђе њу са де вој ка ма 
(22%) [9].

ЦИЉ РАДА

У овом ис тра жи ва њу је по ста вље но не ко ли ко ци ље
ва. Пр ви је да се ис пи та при хва ће ност ин тер не та ме ђу 
адо ле сцент ки ња ма из Ср би је као ме то да ис тра жи ва ња 
њи хо вог сек су ал ног и ре про дук тив ног по на ша ња. Дру
ги циљ је де фи ни са ње про фи ла адо ле сцент ки ња ко је 
се о са др жа ји ма бит ним за сек су ал но и ре про дук тив но 
здра вље ин фор ми шу пу тем ин тер не та. Тре ћи циљ је 
да се утвр де нај ва жни ји про бле ми ко ји мо гу да угро зе 
њи хо во сек су ал но и ре про дук тив но здра вље.

МЕТОДЕ РАДА

Де вој ка ма уз ра ста 19–20 го ди на ко је су по се ћи ва ле 
вебсајт Удру же ња за ре про дук тив но здра вље Ср би је 
по ну ђе но је да по пу не упит ник ко ји је по себ но осми
шљен за по тре бе ово га ис тра жи ва ња. Вебсајт са др
жи ин фор ма ци је о без бед ном сек су ал ном по на ша њу 
и ефи ка сној кон тра цеп ци ји, као и оне ко је ин те ре су ју 
мла де (нај ва жни је ве сти о по пу лар ним лич но сти ма, 
хо ро скоп и слич но). Са ку пље ни су и ана ли зи ра ни од
го во ри на 31 пи та ње, ко ји су до би је ни од 6. ја ну а ра 
2011. до 3. ја ну а ра 2012. го ди не. Пи та ња су се од но
си ла на основ на со ци о де мо граф ска обе леж ја де во ја
ка и на мо дел њи хо вог сек су ал ног и ре про дук тив ног 
по на ша ња.

Пр ви циљ ра да је са гле дан на осно ву бро ја де во ја ка 
ко је су од го во ри ле на по је ди на пи та ња, а по у зда ност 
на ла за ис тра жи ва ња про це њи ва на је на осно ву ана
ли зе нај че шћих од го во ра на три ре ле вант на пи та ња 
објек тив не при ро де (уз раст ка да је до жи ве ла пр ви сек
су ал ни од нос, број сек су ал них парт не ра и ме то да кон
тра цеп ци је ко ју при ме њу је) и уде ла ис пи та ни ца ко ји 
их је иза брао у три вре мен ска пре се ка: 30. ма ја и 8. ав
гу ста 2011. го ди не, те 3. ја ну а ра 2012. го ди не. Про фил 
де вој ке ко ја ко ри сти ин тер нет као на чин за сти ца ње 
зна ња бит ног за сек су ал но и ре про дук тив но по на ша ње 

де фи ни сан је на осно ву нај че шће иза бра ног од го во ра 
на 20 пи та ња. Нај ва жни ји про бле ми су утвр ђе ни из
два ја њем од го во ра на по је ди на пи та ња ко ји ука зу ју на 
угро же ност сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља, а 
иза брао их је зна ча јан удео ис пи та ни ца.

Ко ри шће ње до би је них ре зул та та у на уч но и стра
жи вач ке свр хе одо брио је Етич ки од бор Ин сти ту та за 
здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би је „Др Ву кан 
Чу пић“ у Бе о гра ду.

РЕЗУЛТАТИ

Бр ој де во ја ка ко је су од го во ри ле на по је ди на пи та ња 
био је од 1.603 до 5.394. То ком ис тра жи ва ња нај че
шћи од го во ри на по ста вље на пи та ња о уз ра сту ка
да је де вој ка оства ри ла пр ви сек су ал ни од нос, бро ју 
до са да шњих сек су ал них парт не ра и ви ду за шти те од 
труд но ће би ли су исти, као и удео ис пи та ни ца ко је су 
их иза бра ле у сва три вре мен ска пре се ка (Та бе ла 1). 
На и ме, у ма ју и ав гу сту 2011. го ди не, као и у ја ну а
ру 2012. го ди не, нај че шћи од го вор ис пи та ни ца је био 
да су до жи ве ле пр во сек су ал но ис ку ство са 17 го ди
на (21%, 20%, 20%), има ле јед ног парт не ра (47%, 47%, 
46%) и ко ри сти ле кон дом као ме то ду кон тра цеп ци је 
(44%, 45%, 45%).

Про сеч на де вој ка уз ра ста 19–20 го ди на ко ја у Ср би
ји ко ри сти ин тер нет ра ди бо љег ин фор ми са ња о сек
су ал ном и ре про дук тив ном здра вљу нај че шће жи ви 
у гра ду (78%), с ро ди те љи ма (53%), у функ ци о нал ној 
по ро ди ци (78%) и при па да ви шем еко ном ском сло ју 
(47%). Та ква ис пи та ни ца је сту дент и фи нан сиј ски је 
за ви сна од ро ди те ља (67%), ко ји има ју и нај ви ше ути
ца ја на од лу ке ко је до но си (42%). Нај че шће је ве о ма 
дру штве на (44%). Исто вре ме но, из ла зи до ка сно у ноћ 
не ко ли ко пу та ме сеч но (45%), пи је ал ко хол на пи ћа не
ко ли ко пу та го ди шње (47%) и ни је има ла ис ку ства са 
дро гом (76%) (Та бе ла 2).

Ис пи та ни ца је нај че шће има ла пр ви сек су ал ни од
нос са 17 го ди на (20%), хе те ро сек су ал не је ори јен та ци
је (91%) и има ла је јед ног сек су ал ног парт не ра (46%). 
За љу бље ност, од но сно љу бав јој је нај ва жни ји раз лог 
за сек су ал не од но се (64%), ре дов но до жи вља ва ор га

Та бе ла 1. Нај че шћи од го во ри на три пи та ња у три вре мен ска пре се ка то ком ис тра жи ва ња
Table 1. The most common answers to three questions in three time points

Најчешћи одговори испитаница
The most common answers of respondents

Датум временског пресека
Date of the time point

30. мај 2011.
May 30th, 2011

8. август 2011.
August 8th, 2011

3. јануар 2012.
January 3rd, 2012

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Први сексуални однос са 17 година
The first sexual intercourse at age 17 897 190 21.2 1237 253 20.4 2180 440 20.2

Имала једног сексуалног партнера
Has had one sexual partner 871 408 46.9 1205 563 46.7 2120 981 46.3

Користи кондом као методу контрацепције
Uses a condom as a contraceptive method 836 366 43.8 1137 512 45.0 1992 888 44.6

1 – Укупан број анкетираних испитаница; 2 – Број испитаница који је изабрао наведени одговор; 3 – Удео испитаница који је изабрао наведени одговор 
(у процентима)
1 – Total number of the interviewed young women; 2 – The number of respondents who chose the listed answer; 3 – The proportion of respondents in percentage 
who chose the listed answer (in percent)
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зам (37%) и за до вољ на је сво јим сек су ал ним жи во том 
(64%). Ко ри сти кон дом као ме то ду кон тра цеп ци је 
(45%), ни је има ла ис ку ство са труд но ћом (91%) и ни је 
јој би ла ди јаг но сти ко ва на пол но пре но си ва ин фек ци ја 
(85%) (Та бе ла 3).

На осно ву из два ја ња од го во ра на по је ди на пи та ња 
ко је је иза брао зна ча јан удео ис пи та ни ца, са гле да но је 

не ко ли ко про бле ма ко ји мо гу да угро зе сек су ал но и 
ре про дук тив но здра вље адо ле сцент ки ња у Ср би ји. На
и ме, 29% адо ле сцент ки ња је пр во сек су ал но ис ку ство 
до жи ве ло са 16 и ма ње го ди на, 25% је има ло че ти ри 
или ви ше сек су ал них парт не ра, а 24% је оства ри ло сек
су ал ни од нос у ве зи ко ја је тра ја ла до се дам да на. Кон
тра цеп ци ју не ко ри сти или при ме њу је ме то ду пре ки

Та бе ла 2. Со ци о де мо граф ски про фил ис пи та ни ца
Table 2. Sociodemographic profile of respondents

Одговори испитаница
Respondents’ answers

Укупан број анкетираних 
девојака

Total number of the 
interviewed young women

Испитанице које су изабрале наведени одговор
Respondents who chose the listed answer

Број испитаница
Number of respondents

Удео испитаница (%)
Proportion of respondents (%)

Живи с родитељима
Lives with parents 5394 2878 53.4

Завршила средњу стручну школу
Graduated from secondary vocational school 3349 1410 42.1

Живи у граду
Lives in town 2982 2323 77.9

Има довољно новца за своје потребе
Has enough money for her needs 2682 1266 47.2

Живи у функционалној породици
Lives in a functional family 2571 2017 78.4

Има много пријатеља
Has a lot of friends 2493 1107 44.4

Излази до касно у ноћ неколико пута 
месечно
Gets out late at night a few times a month

2433 1099 45.2

Алкохолна пића пије неколико пута 
годишње
Uses alcohol a few times a year

2389 1116 46.7

Нема искуства с дрогом
Has no experience with drugs 2362 1787 75.7

Родитељи имају највише утицаја на њене 
одлуке
Parents have the most influence on her decisions

2306 958 41.5

Студира и не ради
Studyng and not working 2245 1514 67.4

Та бе ла 3. Про фил сек су ал ног и ре про дук тив ног по на ша ња ис пи та ни ца
Table 3. Sexual and reproductive behaviour profile of respondents

Одговори испитаница
Respondents’ answers

Укупан број анкетираних 
девојака

Total number of the 
interviewed young women

Испитанице које су изабрале наведени одговор
Respondents who chose the listed answer

Број испитаница
Number of respondents

Удео испитаница (%)
Proportion of respondents (%)

Први сексуални однос са 17 година
The first sexual intercourse at age 17 2180 440 20.2

Имала једног сексуалног партнера
Has had one sexual partner 2120 981 46.3

Хетеросексуална оријентација
Heterosexual orientation 2111 1929 91.4

Заљубљеност/љубав је најважнији разлог 
за сексуалне односе
Being in love/love is the most important 
reason to have sex

1603 1033 64.4

Доживљава оргазам при скоро сваком 
сексуалном односу
Experiences orgasm during almost every 
sexual intercourse

2011 738 36.7

Задовољна својим сексуалним животом
Satisfied with her sex life 1644 1059 64.4

Користи кондом као методу контрацепције
Uses a condom as a contraceptive method 1992 888 44.6

Нема искуства с трудноћом
Has not been pregnant 1970 1782 90.5

Није имала полно преносиву инфекцију
Has not had sexually transmitted infection 1915 1621 84.7
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ну тог сно ша ја 28% ис пи та ни ца. Го то во јед на тре ћи на 
ис пи та ни ца (31%) ни ка да ни је до жи ве ла ор га зам или 
га до жи вља ва рет ко, а 36% де во ја ка ни је за до вољ но 
или је збу ње но сво јим сек су ал ним жи во том. Зло ста
вља ње у парт нер ској ве зи ис ку си ло је 15% де во ја ка. 
Са ис ку ством ко је има, 39% њих би од ло жи ло по че так 
сек су ал не ак тив но сти (Та бе ла 4).

ДИСКУСИЈА

Ин тер нет је да нас ве о ма ва жно сред ство ко му ни ка ци је 
ме ђу мла ди ма. У оче ки ва њу по да та ка по пи са ста нов
ни штва Ср би је из 2011. го ди не, ко ји ће пр ви пут пру
жи ти увид о ко ри шће њу ин тер не та код нас, на ве шће мо 
на ла зе ис тра жи ва ња из Ки не о ње го вој упо тре би. У тој 
зе мљи је 54% ко ри сни ка ин тер не та мла ђе од 25 го ди
на, а ин тер нет по вре ме но или стал но ко ри сти ви ше 
од 10% при пад ни ка ове ста ро сне гру пе [10]. По пу лар
ност ин тер не та је и у Ср би ји омо гу ћи ла да се у крат ком 
вре мен ском ро ку ан ке ти ра ве ли ки број мла дих осо ба, 
не за ви сно од ме ста њи хо вог жи вље ња и по ни ској це
ни. Ре ал но је прет по ста ви ти да су, у усло ви ма за шти
ће не при ват но сти, де вој ке ис кре ни је од го ва ра ле на 
по ста вље на пи та ња. На по у зда ност до би је них на ла за 
ди рект но ука зу је не про ме ње ност нај че шћих од го во ра 
на три иза бра на пи та ња и уде ла ис пи та ни ца ко ји их је 
на вео у од ре ђе ним вре мен ским пре се ци ма. Иза бра на 
пи та ња су бит на за де фи ни са ње мо де ла сек су ал ног и 
ре про дук тив ног по на ша ња ис пи та ни ца, али и не за ви
сна од су бјек тив не пер цеп ци је адо ле сцент ки ња.

С дру ге стра не, ја сан не до ста так је у то ме што је на 
упит ник пре те жно од го ва ра ла се лек ци о ни са на гру па 
де во ја ка из ви ших со ци о е ко ном ских кру го ва Ср би је. 
Бу ду ћи да је реч о ка те го ри ји мла дих ко ји се обра зу ју 
ко ри сте ћи са вре ме не тех но ло ги је, прет по ста вља се да 
је њи хо во по на ша ње без бед ни је у од но су на оп шту по
пу ла ци ју мла дих у Ср би ји. Озбиљ но ана ли тич ко огра
ни че ње је и то што по сто је са мо збир ни ре зул та ти на 
по је ди не од го во ре, без мо гућ но сти да се од го во ри по
ве жу с ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма ис пи та ни ца. 
Та ко ђе, ни је по сто ја ла кон тро ла ста ро сти ис пи та ни ца, 
ни ти под руч ја у ко јем жи ве.

Про сеч на де вој ка ко ја се о сек су ал ном и ре про дук
тив ном здра вљу ин фор ми ше пре ко ин тер не та жи ви у 
град ској, хар мо нич ној по ро ди ци, има ака дем ске аспи
ра ци је и усво је не здра ве сти ло ве жи во та. Ма да је ве о
ма дру штве на, ни је под пре суд ним ути ца јем вр шњач ке 
гру пе, јер ро ди те љи има ју нај ви ше ути ца ја на од лу ке 
ко је до но си. У свом сек су ал ном по на ша њу исто вре ме
но има еле мен те и мо дер ног и тра ди ци о нал ног. Та ко 
је са сек су ал ном ак тив но шћу по че ла са 17 го ди на, али 
је за љу бље ност, од но сно љу бав нај ва жни ји раз лог за 
сек су ал не од но се, ко је је до кра ја адо ле сцен ци је оства
ри ва ла са мо с јед ним парт не ром. За до вољ на је сек су
ал ним жи во том и успе шно бри не о ре про дук тив ном 
здра вљу ко ри сте ћи кон дом.

У ис тра жи ва њу су, ме ђу тим, уоче ни и озбиљ ни 
про бле ми у сек су ал ном и ре про дук тив ном по на ша њу 
адо ле сцент ки ња. При бли жно че твр ти на ис пи та ни ца 
је угро зи ла сво је здра вље пре у ра ње ним сту па њем у 
сек су ал не од но се, че стом про ме ном парт не ра, оства

Та бе ла 4. Уче ста лост од го во ра на по је ди на пи та ња ко ја ука зу ју на угро же ност сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља
Table 4. Frequency of answers to questions indicating the vulnerability of sexual and reproductive health

Одговори испитаница
Respondents’ answers

Укупан број анкетираних 
девојака

Total number of the 
interviewed young women

Испитанице које су изабрале наведени одговор
Respondents who chose the listed answer

Број испитаница
Number of respondents

Удео испитаница (%)
Proportion of respondents (%)

Први сексуални однос са 16 и мање година
The first sexual intercourse at age 16 or less 2180 621 28.5

Имала четири сексуална партнера или 
више њих
Has had four or more sexual partners

2120 537 25.3

Остварила сексуални однос у вези краћој 
од седам дана
Has had a sexual intercourse in a relationship 
lasting less than seven days

2065 488 23.6

Користи методу прекинутог сношаја или 
не користи контрацепцију
Uses withdrawal or nothing for contraceptive 
purposes

1992 561 28.2

Доживљава оргазам ретко или никада
Achieving orgasm never or rarely 2011 630 31.3

Није или не зна да ли је задовољна својим 
сексуалним животом
Not satisfied or confused with her sex life

1644 585 35.6

Доживела неку врсту злостављања у 
партнерској вези
Has experienced some form of violence in a 
partner relationship

1636 247 15.1

Са садашњим искуством би одложила 
почетак сексуалне активности
With current experience would postopone 
the initiation of sexual activity

1628 639 39.3

Рашевић М. и Седлецки К. Сексуално и репродуктивно понашање младих корисница интернета у Србији
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ри ва њем сек су ал них кон та ка та у крат ким ве за ма и 
из ла га њем не пла ни ра ној труд но ћи и пол но пре но си
вим ин фек ци ја ма. Још ве ћи број је оних ко је не ма ју 
за до во ља ва ју ћи сек су ал ни жи вот, а сва ка сед ма де вој
ка је већ до кра ја адо ле сцен ци је до жи ве ла не ки об лик 
зло ста вља ња у парт нер ском од но су. Зло ста вља ње у 
парт нер ској ве зи адо ле сце на та је за па же но и у дру
гим зе мља ма. Та ко је у ис пи ти ва њу ко је је об у хва ти ло 
6.548 адо ле сце на та у хе те ро сек су ал ној „ро ман тич ној“ 
ве зи из Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва (САД) уче ста
лост на сил ног по на ша ња би ла 19% ме ђу па ро ви ма ко ји 
ни су сту пи ли у сек су ал не од но се, а 37% ме ђу они ма 
ко ји их има ју [11]. У се кун дар ној ана ли зи по да та ка из 
лон ги ту ди нал не сту ди је о здра вљу адо ле сце на та у САД 
утвр ђе но је да се де вој ка ма из ло же ним фи зич ком зло
ста вља њу у парт нер ској ве зи знат но че шће до га ђа да 
оста ју труд не, док их тр пље ње пси хич ког зло ста вља ња 
чи ни скло ним не ко ри шће њу кон до ма [12].

По ку шај да се у нај по пу лар ни јој ме ди цин ској ба зи 
по да та ка (ME DLI NE) про на ђу ме то до ло шки срод на ис
тра жи ва ња ра ди по ре ђе ња ни је дао же ље ни ре зул тат. 
На и ме, нај ве ћи број ис тра жи ва ња из ве де них пу тем 
ин тер не та ба вио се осе тљи вим те ма ма ве за ним за ис
ку ство жр та ва сек су ал ног зло ста вља ња, хо мо сек су ал
ну ори јен та ци ју, пор но гра фи ју, као и за де ло твор ност 
упо тре бе ин тер не та у обра зов не свр хе [1316]. Сва ка ко 
да се по ста вља пи та ње за што ни је би ло ис тра жи ва ња 
о сек су ал ном и ре про дук тив ном по на ша њу де во ја ка 
из ве де них пре ко ин тер не та. Мо гу ће је да су та ква ис
тра жи ва ња не по треб на у раз ви је ним зе мља ма, ко ја 
пе ри о дич но вр ше ре пре зен та тив не сту ди је. С дру ге 
стра не, у зе мља ма у раз во ју упо тре ба ин тер не та ни је 
ши ро ко рас про стра ње на ме ђу мла ди ма. При ме ра ра ди, 
удео ста нов ни штва ко ји ко ри сти ин тер нет је зна чај но 
ве ћи у Се вер ној Аме ри ци (78,3%) и Евро пи (58,3%) у 
по ре ђе њу с Ази јом (23,8%) и Афри ком (11,4%) [17].

На осно ву утвр ђе ног про фи ла ис пи та ни це, ко ји се у 
со ци о де мо граф ским обе леж ји ма раз ли ку је од про се ка 
за Ср би ју, на ме ће се за кљу чак да ин тер нет у Ср би ји 
још ни је мо ћан ин стру мент за ин фор ми са ње ве ћи не 
мла дих о сек су ал ном и ре про дук тив ном здра вљу. Веб
сај то ви ко ји по сто је у Ср би ји тре ба да бу ду ви дљи ви ји 
и ефи ка сни ји у при вла че њу ин те ре со ва ња оп ште по
пу ла ци је адо ле сце на та.

По ру ка овог ис тра жи ва ња ко ја је по себ но ва жна 
при осми шља ва њу обра зов не и здрав стве не по ли ти ке 
је сте да ви ше па жње тре ба по све ти ти обра зо ва њу де це 
и омла ди не у обла сти сек су ал ног и ре про дук тив ног 
здра вља. Зна ча јан је удео ис пи та ни ца ко ји ма не до ста
ју зна ње и ве шти не за до но ше ње од лу ке о сту па њу у 
сек су ал не од но се, за шти ту од зло ста вља ња и за пре
вен ци ју не же ље них по сле ди ца сек су ал не ак тив но сти. 
По пут дру гих европ ских зе ма ља, а у скла ду с усво је ним 
до ку мен ти ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, и у 
Ср би ји тре ба те жи ти раз во ју ком плет не сек су ал но сти 
мла дих уз очу ва ње ре про дук тив ног здра вља [18].

За шти та ре про дук тив ног здра вља мла дих прет по
ста вља, из ме ђу оста лог, при хва та ње прин ци па двој не 

за шти те ра ди исто вре ме не пре вен ци је труд но ће и пол
но пре но си вих ин фек ци ја. У том сми слу ин си сти ра се 
на то ме да адо ле сцен ти уз кон дом ко ри сте још јед ну 
ефи ка сну ме то ду кон тра цеп ци је [19]. По зна то је, на
и ме, да ис кљу чи ва упо тре ба кон до ма до во ди до сто пе 
не у спе ха од две труд но ће до 14 труд но ћа у гру пи од 
100 же на то ком пр ве го ди не ко ри шће ња [20]. Код нас 
овај прин цип ни је ши ро ко при хва ћен, на шта ука зу ју и 
ре зул та ти ово га ис тра жи ва ња. Нај ве ћи број на ших ис
пи та ни ца с ака дем ским аспи ра ци ја ма и мо ти ви са них 
да стек ну зна ња о за шти ти ре про дук тив ног здра вља не 
ко ри сти ви со ко е фи ка сну кон тра цеп ци ју.

Пи та ње ко је сва ка ко тре ба да се ис тра жи од но си 
се и на сек су ал но по на ша ње и ре про дук тив но здра
вље мла ди ћа ко ји ко ри сте ин тер нет. Не по сре дан по вод 
за раз ми шља ње у овом прав цу су на ла зи прет ход но 
ци ти ра ног ис тра жи ва ња ура ђе ног ме ђу уче ни ци ма 
сред њих шко ла глав них гра до ва Ср би је, Бо сне и Хер
це го ви не, Цр не Го ре и Ма ке до ни је ко ји су по ка за ли 
да де ча ци че шће од де вој чи ца ко ри сте ин тер нет (32% 
де ча ка пре ма 20% де вој чи ца) као из вор са зна ња о сек
су ал ном и ре про дук тив ном здра вљу [3].

ЗАКЉУЧАК

На ла зи ис тра жи ва ња, ка ко по бро ју до би је них од
го во ра, та ко и по њи хо вој по у зда но сти, по ка зу ју да 
ин тер нет има ве ли ки по тен ци јал за вр ше ње ис тра
жи ва ња ме ђу мла ди ма. То је по себ но зна чај но ка да 
пред мет про у ча ва ња за ди ре у ин тим не сфе ре жи во та, 
као што су пи та ња у ве зи са сек су ал но шћу, парт нер
ским од но си ма, ри зич ним по на ша њем и за шти том ре
про дук тив ног здра вља. Прет по став ка за ко ри шће ње 
ин тер не та као ис тра жи вач ког ин стру мен та је по сто
ја ње ин фор ма тив ноеду ка тив них вебсај то ва ко ји су 
при влач ни оп штој по пу ла ци ји мла дих. Ин фор ма ци је 
од зна ча ја за сек су ал но и ре про дук тив но здра вље на 
ин тер не ту тра же де вој ке ко је су сек су ал но ак тив не. 
Ово сред ство ко му ни ка ци је по себ но ко ри сте де вој ке 
с ви шим жи вот ним аспи ра ци ја ма у же љи да спре че 
по сле ди це сек су ал не ак тив но сти. И по ред то га што се 
мо же прет по ста ви ти да се оне по пра ви лу без бед ни је 
по на ша ју, на ла зи ово га ис тра жи ва ња су ука за ли на 
зна ча јан удео оних ко је сво јим по на ша њем угро жа
ва ју сек су ал но и ре про дук тив но здра вље. Оту да би 
би ло ва жно да се пу тем ин тер не та и дру гих еду ка тив
них ка на ла мла ди ма ша љу мо ти ви шу ће по ру ке ко је 
би исто вре ме но по др жа ле раз вој њи хо ве сек су ал но
сти и до при не ле пот пу ној за шти ти ре про дук тив ног  
здра вља.

ЗАХВАЛНИЦА

Овај рад је на стао као ре зул тат са рад ње на Про јек ту 
47006, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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SUMMARY
Introduction Investigation of sexual and reproductive behaviour 
of youth in Serbia has not been performed by Internet, although 
it is their popular information and communication channel.
Objective Analysis of the Internet acceptability among adoles
cent females as a research method for sexual and reproductive 
behaviour, identification of the common girl from Serbia, which 
is informed via the Internet, as well as an overview of the most 
important problems in the field of sexual and reproductive 
health of our adolescents.
Methods The possibility of using the Internet is perceived on 
the basis of the number of girls aged 1920 years who respond
ed to certain questions asked on the website of the Association 
of Reproductive Health of Serbia, and reliability of the findings 
by monitoring the consistency of the obtained responses. Girl’s 
profile is defined according to most commonly selected an
swer to a particular issue, and the most important problems 
by selecting answers to some questions chosen by a significant 
proportion of patients. 
Results Internet has proven to be the accepted research tool 

among young people, according to a large number of adoles
cent females who responded to the given questionnaire. The 
common girl lives in the city (78%), with parents (53%), in the 
functional family (78%) and belongs to a higher economic 
stratum (47%). She declares having many friends (44%), be
ing a student, and financially completely relying on parents 
(67%). She had first sexual intercourse at the age of 17 (20%) 
and sexual experience with one partner (46%). Her main mo
tive for sexual activity is being in love (64%), and is satisfied 
with her sexual life (64%). She prefers condom as a contracep
tive method, has not been pregnant (90%), and has not been 
diagnosed with STI (85%). At the same time, serious problems, 
which may affect sexual and reproductive health, have been 
identified in a significant proportion of respondents. 
Conclusion Internet has a great potential for defining the 
model of sexual and reproductive behavior of youth, and offers 
the possibility of alleviating these problems by a variety of ac
tivities, including sending motivational messages via Internet.
Keywords: sexual behaviour; young females; Internet; contra
ception use; sexual and reproductive health
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