
ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА ЦИТ – АНЕКС 1 
Члан 6. Кориснички налог је неотуђив и искључиво га може употребљавати носилац налога у смислу члана 4 Анекса 1 Правилника 
ЦИТ. Одговорност за употребу корисничког налога и његову приватност (тајност шифре) искључиво има носилац налога. Када је 
носилац корисничког налога функција или служба, онда се потпуна одговорност везује за физичко лице које је носилац функције 
или руководиоца службе. 
Члан 7. Носилац корисничког налога је искључиво одговоран за поштовање правила коришћења информационо-комуникационих 
ресурса Машинског факултета. Поред поштовања општих правила рада на Интеренету, обавезно је поштовање и следећег: 

1. Носиоцу корисничког налога није дозвољено инсталисање и/или подешавање параметара мрежних протокола укључујући 
IP адресу локалног рачунара којим се приступа мрежи; ова активност је у искључивој надлежности ЦИТ.

2. Ексклузивност корисничког налога како је то дефиисано чланом 6 овог Анекса. 
3. Кориснички налог се искјучиво користи у пословне сврхе, онако како је то дефинисано радним местом носиоца корисничког 

налога. У овом контексту, посебно се забрањује: 
a. емитовање садржаја који компромитује ауторитет фауклтета и личности на професионалној, верској, националној, 

расној и политичкој основи, 
b. неадекватно коришћење мрежних сервиса и комуникационе опреме, као што је загушивање саобраћаја, промене на 

софтверским инсталацијама, промене радних параметара и томе слично. 
У случају корисничког налога СТУДЕНТ и осталих корисничких налога који се привремено додељују студентима
додипломских и последипломских студија, одговорност има асистент/наставник и ментор, респективно. 

4. Инсталисање јавних корисничких сервиса је у искључивој надлежности ЦИТ; инсталација нових сервиса или модификација 
постојећих од стране носиоца корисничког налога није дозвољена, сем у случају када за то постоји писмено одобрење 
руководиоца ЦИТ и под околностима дефинисаним у форми писменог одобрења. 

5. Није дозвољено нарушавање приватости података као и спровођење активности које могу да угрозе интегритет података у 
било ком облику. 

Члан 8. ЦИТ је задужен за праћење употребе корисничких налога и њихово ажурирање. 
У случају некоректног коришћења мрежних ресурса у смислу члана 7 овог анекса, као и ограничења дефинисаних другим анексима
овог Правилника, може се носиоцу налога забранити приступ на одређено време, укључујући трајну забрану и остале консеквенце 
које дефинише Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности, са квалификацијом тешког дисциплинског прекршаја. 
Одлуку о овоме доноси декан по писменом предлогу Комисије за информационо-комуникациони систем МФБ. Иницирање 
процедуре доношења забране је у надлежности руководиоца службе за информационо-комуникациони систем МФБ. Одлука о 
забрани се у писменој форми доставља носиоцу корисничког налога, Комисији за информационо-комуникациони систем МФБ и ЦИТ 
ради архивирања. 
Руководилац ЦИТ има ексклузивно право да без претходне сагласности декана привремено укине кориснички налог, уколико 
процени да је то у интересу безбедности комуникационо-информационог система МФБ. Оваква мера не може да траје дуже од 15
дана.

Руководилац ЦИТ Декан Машинског факултета у Београду 
____________________ ____________________ 
Владимир Миковић, дипл.инг. Проф. др Владимир Поповић
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Евиденција корисничких налога

Потврђујем да сам упознат са условима за отварање корисничког налога као и 
свим детаљима везаним за његово коришћење и укудање, дефинисаних 
Анексом 1, Правилника о раду Центра за Информационо-Комуникационе 
Технологије - ЦИТ Машинског факултета. 
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