
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
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Датум:_________________ 
 

 

запосленима на Факултету безбедности у вези са предузимање мера и процедура

 које се односе на 

 

 Сваки налог на рачунарима Факултета безбедности 

обавезан је да има лозинком заштићен приступ.

 

 Лозинке за приступ рачунарским и апликативним 

тајна и сходно томе проистиче

другим лицима, без обзира да ли су та лица у радном односу на Факултету

 

 Лозинке је потребно периодично мењати

приступа рачунару, запослени је дужан да обавести систем администратора и 

промени лозинку. 

 

 Запослени којима је на коришћење додељен рачунар у процесу рада (овлашћени 

корисници рачунара) дужни су да к

лицима да у њиховом одсуству приступе тим 

подразумевају: други запослени који нису овлашћени корисници 

рачунара, странаке и студен

 

У ту сврху, с обзиром да је на Факултету

платформа, обавезно је софтверско закључавање при удаљавању од рачунара 

притиском на тастатури на 

 

 На Факултету је прописан Mozilla Firefox

и приступ Web апликативним сервисима 

порталима за пословну примену. 

 

Остали претраживачи (Chrome, Microsoft Edge, Opera, Explorer и др.) се препоручују 

запосленима за претрагу Интернета у приватне сврхе.

 

У П У Т С Т В О 

посленима на Факултету безбедности у вези са предузимање мера и процедура

које се односе на заштиту управљања информацијама 

Сваки налог на рачунарима Факултета безбедности (у даљем тексту: Факултет) 

а има лозинком заштићен приступ. 

Лозинке за приступ рачунарским и апликативним налозима воде се као

проистиче право и обавеза за запослене да је чувају и не преносе 

другим лицима, без обзира да ли су та лица у радном односу на Факултету

Лозинке је потребно периодично мењати, а у случају сумње да је било не

запослени је дужан да обавести систем администратора и 

Запослени којима је на коришћење додељен рачунар у процесу рада (овлашћени 

дужни су да контролишу, односно да не дозвољавају

да у њиховом одсуству приступе тим рачунарима. Под трећим лицима се 

евају: други запослени који нису овлашћени корисници 

и студенти Факултета.  

м да је на Факултету Windows оперативни систем као радна 

платформа, обавезно је софтверско закључавање при удаљавању од рачунара 

притиском на тастатури на [           ] и [  L  ] тастере. 

Mozilla Firefox интернет претраживач као платформа за рад 

иступ Web апликативним сервисима ФИС-а и ФИМЕС-а, као и осталим јавним 

порталима за пословну примену.  

Остали претраживачи (Chrome, Microsoft Edge, Opera, Explorer и др.) се препоручују 

за претрагу Интернета у приватне сврхе. 

посленима на Факултету безбедности у вези са предузимање мера и процедура 

(у даљем тексту: Факултет) 

налозима воде се као пословна 

да је чувају и не преносе 

другим лицима, без обзира да ли су та лица у радном односу на Факултету. 

а у случају сумње да је било неовлашћеног 

запослени је дужан да обавести систем администратора и да 

Запослени којима је на коришћење додељен рачунар у процесу рада (овлашћени 

дозвољавају трећим 

Под трећим лицима се 

евају: други запослени који нису овлашћени корисници конкретног 

Windows оперативни систем као радна 

платформа, обавезно је софтверско закључавање при удаљавању од рачунара 

интернет претраживач као платформа за рад 

и осталим јавним 

Остали претраживачи (Chrome, Microsoft Edge, Opera, Explorer и др.) се препоручују 



 Употреба приватних USB диск уређаја - флеш и преносних дискова од стране 

овлашћених корисника рачунара није могуће забранити (имајући у виду да се исти 

користе за достављање семинарских, дипломских и других радова и презентација).  

 

Забрањује се свако неовлашћено приступање туђим рачунарима без дозволе 

овлашћених корисника. 

 

 Строго је забрањено искључивање другог нивоа антивирусне заштите рачунара, 

SMADAV програм, који има искључиво задатак да скенира USB дискове по њиховом 

прикључењу на рачунар и тиме детектује и спречи евентуално ширење вируса који се 

могу налазити на прикљученим USB дисковима.  

 

 Строго је забрањено неауторизовано, од стране систем администратора претходно 

неодобрено, инсталирање апликативних и услужних програма на рачунарима.  
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