
 7

          

М а ш и н с к и   ф а к у л т е т   У н и в е р з и т е т а   у   Б е о г р а д у  
ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - ЦИТ 

З а х т е в  з а  п о ј е д и н а ч н о  п р и к љ у ч и в а њ е  р а ч у н а р а  
Организациона јединица 
Подносилац/контакт особа    

 
Опште  (1) 

Телефон   
Година набавке 
Процесор  
RАМ  
HDD (број, капацитет) 

 
 
Хардвер  (2) 

Монитор   
Врста   Оперативни систем  (3) 
Лиценца  

Мрежни адаптер  (4) МАC ознака   
1. ТCP/IP
2. 
3. 

 
Мрежни протокол  (5) 

Остало 
Врста Антивирусни програм  (6) 
Лиценца 

Потпис  (7) Потврђујем да сам упознат са условима за појединачно прикључивање 
рачунара на инфомрационо-комуникациони систем МФБ и свим детаљима 
везаним за коректно коришћење мрежних ресурса МФБ и укудање права 
приступа, дефинисаних Анексом 2, Правилника о раду ЦИТ. 

 

Мрежна адреса  (8)  
Регистрациони број  (9)  

ОБРАЗАЦ ЦИТ: А02-1/112003 
ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА ЦИТ – АНЕКС II 
Члан 2. 
Појединачно прикључивање корисничког рачунара на рачунарску мрежу МФБ не сме ничим да угрози физички и логички интегритет 
информационо-комуникационог система МФБ. 
Члан 3. 
Рачунар прикључен на рачунарску мрежу информационо-комуникационог система МФБ, заједно са инсталисаним оперативним системом, 
сматра се физичким и логичким делом информационо-комуникационог система и у том смислу постаје објекат на који се примењује 
Правилника ЦИТ-а, укључујући све његове анексе. Само рачунар који је регистрован од стране ЦИТ може да буде прикључен на рачунарску 
мрежу МФБ. Прикључивање преносних рачунара дефинише чланом 5 овог анекса. 
Члан 4. 
У контексту члана 2 и 3 овог анекса појединично прикључивање корисничког рачунара се искључиво спроводи према прецизно дефинисаној 
процедури.  
Члан 6. 
Прикључно место је део мрежног развода информационо-комуникационог система МФБ и оно је у искључивој надлежности ЦИТ. Физичка 
инсталација новог прикључног места је у искључивој надлежности Центра за информационе технологије МФБ и може се извести искључиво 
уз сагласност руководиоца ЦИТ и уз писмено одобрење декана Машинског факултета.  
Члан 8.  
Логичка адреса, у било ком облику, је заједнички ресурс МФБ и њено коришћење дозвољено је искључиво у контексту пословних активности 
МФБ. Додељивање логичке адресе је у искључивој надлежности руководиоца ЦИТ, уз одобрење Декана Машинског факултета, како је то 
дефинисано чланом 4 овог анекса.  Неовлашћено коришћење логичке адресе или њено уступање другом кориснику, сматра се најтежим 
обликом кршења правила коректног коришћења мрежних ресурса информационо-комуникационог система Машинског факултета и у складу 
са тим примењују се казнене одредбе дефинисане чланом 17 овог Анекса и чланом 8 Анекса I. 
Члан 9. 
Корисник прикљученог рачунара је одговоран за безбедност и интегритет података који се налазе не рачунару прикљученом на рачунарску 
мрежу Машинског факултета. У циљу заштите од неовлашћеног приступа рачунару прикљученом на рачунарску мрежу Машинског факултета 
обавезна је заштита рачунара одговарајућом лозинком и антивирсуним програмом који се редовно ажурира. 
Члан 10. 
Сваки појединачни рачунар који је прикључен на рачунарску мрежу МФБ мора да поседује легалан оперативни систем. Корисник рачунара по 
свом нахођењу бира оперативни систем. Инсталисани кориснички софтвер није обухваћен овим анкесом и у искључивој је надлежности 
корисника. 
 
Датум одобрења приључка:_________________  
 
Руководилац ЦИТ        Декан Машинског факултета у Београду  
 
____________________                ____________________ 
Владимир Миковић, дипл.инг.               Проф. др Милош Недељковић 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ПРИКЉУЧИВАЊЕ РАЧУНАРА 
 
1. Наводи се организациона јединица (наставна, истраживачка или ненаставна организациона јединица којој припада 

рачунар), име подносиоца захтева/контакт особе (корисник рачунара или руководилац организационе јединице) и 
контакт телефон. 

2. Наводе се основни технички подаци рачунара који се прикључује у циљу формирања јединствене базе података 
рачунарских ресурса МФБ и то: година набавке рачунара, тип процесора,  величина РАМ меморије, број и капацитет 
инсталисаних ХДД и величина монитора. ЦИТ а прикљученом рачунару додељује јединствени регистрациони број. 

3. Основни подаци о инсталисаном оперативном систему рачунара: врста оперативног система и број лиценце којом се 
ауторизује његово коришћење. 

4. Попуњава ЦИТ. 
5. Попуњава ЦИТ. 
6. Попуњава ЦИТ. 
7. Потпис подносиоца захтева. 
8. Попуњава ЦИТ. 
9. Попуњава ЦИТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЗНЕНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОШТОВАЊА ОДРЕДБИ АНЕКСА II ПРАВИЛНИКА ЦИТ 

Члан 17. 

ЦИТ је задужен за праћење техничких аспеката појединачно прикључених рачунара и локално умрежених рачунара по 
појединим организационим јединицама Машинског факултета. 

Непоступање по члановима овог анекса и у случају некоректног коришћења мрежних ресурса у смислу члана 3, 8 и 9 овог 
анекса, може се наложити уклањање прикљученог рачунара са мреже или забрана рада локалне мреже на одређено 
време, укључујући трајну забрану, уз остале консеквенце које дефинише Правилник о дисциплинској и материјалној 
одговорности (повреда ове врсте одговорности се може квалификовати као тешки дисциплински прекршај). 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-а има ексклузивно право да без претходне сагласности декана привремено укине могућност приступа 
појединачног рачунара или локалне мреже, уколико процени да је то у интересу безбедности комуникационо-
информационог система МФБ. Оваква мера не може да траје дуже од 15 дана. 

У контексту члана 3 овог анекса, руководилац ЦИТ-а има обавезу да укине могућност приступа рачунарској мрежи МФБ 
нерегистрованог рачунара. 


