
 
 На основу члана 3. и 5. Одлуке о 
распуштању Скупштине града Зајечара и 
образовању Привременог органа града 
Зајечара ("Сл. гласник РС“ бр. 10/17), чл. 
4. и 35. Пословника Привременог органа 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 
бр. 5/17), а у вези са чланом 542.  Закона 
о привредним друштвима (“Сл. гласник 
РС” бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. 
закон и 5/2015), Привремени орган града 
Зајечара, на седници одржаној 14.03.2017. 
године, донео је  
 
 

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ 

ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ 
 НАД АГЕНЦИЈОМ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

ГРЉАН   
 
 

Члан 1. 
  
 У Одлуци о покретању поступка 
ликвидације над Агенцијом за рурални 
развој Грљан  („Сл. лист града Зајечара“, 
бр. 20/2014), у члану 4., после става  2., 
додају се  ставови 3. и 4., који гласе: 
 
 „Накнада за рад ликвидационог 
управника одређује се у месечном нето 
износу од 20.000,00 динара. 
 О висини трошкова ликвидационог 
управника у спровођењу поступка 
ликвидације, одлучује посебним решењем 
Градско веће града Зајечара, односно 
Привремени орган  до конституисања 
Скупштине града Зајечара и извршних 
органа Града, а по  поднетом захтеву.“ 
 

Члан 2. 
 

 У свему осталом, Одлука о 
покретању поступка ликвидације над 
Агенцијом за рурални развој Грљан  I број: 
011-59 од 04.04.2014. године, остаје 
непромењена.  

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 
 
V број: 011-12/2017 
У Зајечару, 14.03.2017. године 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК   

Велимир Огњеновић, с.р. 
   
 
         Одељење за локални економски 
развој, привреду и друштвене делатности  
Градске управе града Зајечара, нa oснову  
чл. 157. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/09 и 
53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 
96/15-др.закон и 9/16-одлука УС) и чл. 38. 
став 2. Одлуке о Градској управи града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број  
51/14, 9/16 и 34/16),  доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ  
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ 
  

I 
 

  У Решењу о техничком 
регулисању саобраћаја у граду Зајечару 
III бр. 347-1/02 од 15. 6. 1995. године, III 
бр. 347-1/02 од 11. 4. 2002. године, IV/02 
број 347-1 од  30.3.2007. године, IV/02 број 
347-5 од 11.05.2007. године и  IV/02 број 
347- 8 од 18.12.2007. године, IV/02 бр. 
347-1 од 16.05.2008. године, IV/02 број 
347-4 од 21.10.2008. године, IV/02 број 
347-1 од 30.11.2010. године, IV/02 број 
347-2 од 12.12.2013. године,  IV/02 број 
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347-4 од 02.04.2014. године,  IV/02 број 
347/6 од 25.07.2014. године и  IV/03 број 
347- 67 од 15.07.2016. године, у тачки  XI  
Простори за паркирање (јавни паркинзи), 
у подтачки  е) после броја 6., додају се  
бројеви 7. и 8. који гласе: 
 
"е)   За мотоцикле и мопеде:  

  

 “7.  У оквиру саобраћајне 

површине једносмерне улице Доситејеве, 

испред основне школе “Љуба Нешић”, на 

кп. бр. 11132 КО Зајечар - 1 паркирнг 

место и 

 

  8.  У оквиру саобраћајне површине 

једносмерне улице Доситејеве, испред 

основне школе “Десанка Максимовић”, на 

кп. бр. 11132 КО Зајечар - 1 паркирнг 

место.” 

   

II 

  

 Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објављује се  у "Службеном 

листу  града Зајечара". 

 

III 

 

 Решење доставити: ЈП “Дирекција 

за изградњу” Зајечар, ЈКП 

“Зајечарпаркинг” Зајечар, МУП Србије-

Полицијској управи Зајечар, Одељењу за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију Градске управе града Зајечара, 

Милку Тодоровићу-Савет за безбедност 

саобраћаја, архиви. 

 

 

IV/02 број 347-9 

16.01.2017. године 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Сузана Петровић, с.р 

 
 
 
 
 

 На основу члана 1. Закона о 
информационом систему Републике 
Србије („Сл. гласник РС“, бр. 12/1996), 
члана 1. Закона о информационој безбед-
ности („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), главе 
XXVII Кривичног законика („Сл. гласник 
РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 
107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 
121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016), 
члана 1. и 2. Уредбе о обезбеђивању и 
заштити информационих система држав-
них органа (“Службени гласник СРС”, бр. 
41/90), члана 1. Закона о електронском 
документу („Сл. гласник РС”, бр. 51/2009) 
и члана 36. Oдлуке о Градској управи 
Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, 
бр. 51/2014, 9/2016 и 34/2016), начелник 
Градске управе донео је 

 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ИНФОРМАЦИОНО-

КОМУНИКАЦИОНОМ СИСТЕМУ  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

  
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником уређују се 
развој, функционисање, начин коришћења 
ресурса и мере безбедности и заштите 
Информационо-комуникационог система 
Градске управе Града Зајечара (у даљем 
тексту: ИКТ систем).  
 Правилник се примењује на сва 
запослена, именована и постављена лица 
у органима и службама органа Града, као 
и на све привремене или сталне 
кориснике ИКТ система.  
 

Члан 2. 
 

Поједини изрази, употребљени у 
овом Правилнику, имају следеће значење: 

Информационе технологије је 
заједнички израз за изучавање средстава, 
поступака и метода за управљање, 
чување, обраду, пренос и презентацију 
података и информација. 
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Информационо-комуникациони 

систем Градске управе је технолошко-
организациона целина која обухвата:  
1) електронске комуникационе мреже у 

смислу закона који уређује електрон-
ске комуникације;  

2) уређаје или групе међусобно повеза-
них уређаја, таквих да се у оквиру 
уређаја, односно у оквиру барем 
једног из групе уређаја, врши аутомат-
ска обрада података коришћењем 
рачунарског програма;  

3) податке који се похрањују, обрађују, 
претражују или преносе помоћу 
средстава из подтачке 1) и 2) овог 
става, а у сврху њиховог рада, 
употребе, заштите или одржавања;  

4) организациону структуру путем које се 
управља ИКТ системом. 

Под рачунарском и комуникаци-
оном опремом, у смислу овог Правил-
ника, сматра се: систем за обраду пода-
така са периферним уређајима за уноше-
ње, архивирање и презентацију података 
(тастатуре, дискови, штампачи и др.), 
модеми, каблови и друга рачунарска 
опрема за обраду и пренос података.  

Оператор ИКС-а је правно лице, 
орган јавне власти или организациона 
јединица органа јавне власти који користи 
ИКС у оквиру обављања своје делатности, 
односно послова из своје надлежности. 

Системска администрација 
(Администрација ИКС-а) је скуп послова 
којима се обезбеђује функционалност  
ИКС-а. 
  Администратори ИКС-а су запос-
лени у Одсеку за информационо комуни-
кационе технологије и против пожарну 
заштиту, који обављају послове системске 
администрације Информационог система 
(систем администратор, администратор 
базе података, WEB администратор, 
администратор рачунарске мреже и др.); 
  Корисници Информационог сис-
тема су сви запослени у органима и 
службама органа Града Зајечара, као и 
друга лица, којима су дата стална или 
привремена права за коришћење ИКС-а 
од стране начелника Градске управе.  
  Радна станица је рачунар на коме 
запослени (корисник ИКС-а) обавља своје 
послове. 

  Корисничко име  и лозинка (User 

Name и Password) су подаци помоћу којих 

корисници приступају својим радним ста-

ницама.  
  Електронска пошта је сервис који 

омогућава слање и примање порука елек-

тронским путем и представља начин 
службене и приватне електронске 

комуникације. 
  Интернет је јавно доступна мрежа 

података која повезује рачунаре и рачу-

нарске мреже коришћењем различитих 

мрежних протокола. 
  Интранет је локална мрежа 

рачунара Градске управе града Зајечара 

преко које се размењују документа и 

користе заједничке базе података. 
  Антивирусна заштита је скуп 

уређаја и програма направљених и став-

љених у оперативну употребу (инсталира-
них) ради заштите радних станица и 

целокупног ИКС-а на начин да омогућава 

проналажење, спречавање и трајно 
уклањање (брисање) рачунарских вируса. 
  Системски програми су скуп 

програма који управљају  радом рачунара 
(оперативни систем, базе података, 

антивирусни програм и сл.). 
  Апликативни програми су 

програми које корисници извршавају на 

рачунару (програми за куцање текста, 

израду табела, рад са базама података, 
обраду слика, цртање и слично). 
  IP  адреса  представља   привре-

мени   идентификациони   број  сервера  
и/или  радне станице у оквиру рачунарске 

мреже; 
  Домен је назив који идентификује 

јединствену радну групу коју чине сви 
рачунари, штампачи, радне јединице и 

корисници у оквиру мреже; 
  Доменска полиса је назив за пра-

вило којим се директно  одређују права  и  

наследна својства свих чиниоца домена; 
  Сервер је централни рачунар у 

мрежи који контролише домен,  на којем 

су одређене доменске полисе, на  којем  

се врши централно складиштење 
података, који садржи целокупну базу 
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свих корисника и програма који су њима 
придружени.1 
  Канцеларијски рачунарски 

материјал обухвата магнетне и оптичке 

медијуме за складиштење података 

(дискете, CD и DVD медијуме), тонере за 

штампаче, тастатуре, мишеве и други 

материјал који се користи за рад рачунара 

и пренос података, а чији век трајања је 

мањи од једне године. 

  

 

II  РАЧУНАРСКА И КОМУНИКАЦИОНА 

ОПРЕМА 

 

Члан 3. 

 

О спецификацији приликом набав-

ке, постављању (инсталирању), одржава-

њу и надзору над правилним коришћењем 

рачунарске опреме стара се Одсек за 

информационо-комуникационе 

технологије и противпожарну заштиту у 

даљем тексту: Одсек за ИКТ и ППЗ). 

О задужењу и раздужењу основних 

средстава рачунарске опреме стара се 

Одсек за ИКТ и ППЗ, а за задужење и 

евиденцију пријема и издавања ситног 

инвентара и канцеларијских рачунарских 

средстава руковалац магацина ситног 

инвентара и потрошних средстава, уз 

стручну помоћ Одсека за ИКТ и ППЗ.  

 
 
 

                                            
1  Уколико постоји више сервера у 
систему, они врше следеће послове: DC 
(domain controler, обезбеђује и управља радом 
рачунара и корисника), WEB сервер  
(обезбеђује приступ апликацијама и 
информацијама које су засноване на WEB 
сервисима), MAIL сервер (размена 
електронских порука – колаборациони 
сервер),   APLICATION сервер (обезбеђује 
програмске услуге засноване на server-client 
принципима), GATEWAY/FIREWALL сервер 
(обезбеђује корисницима локалне мреже 
интернет приступ, обезбеђује сигурност 
локалне мреже рачунара од неовлашћеног 
приступа са интернета), DATABASE сервер 
(за базе података) итд. 

Члан 4. 
 

Набавка рачунарске и комуника-
ционе опреме и канцеларијских рачунар-
ских средстава (тонера, мишева, тастату-
ра и др.) се врши прописаним процедура-
ма јавних набавки. 

Јавну набавку средстава из става 1. 
овог члана врши Одсек за јавне набавке, 
према спецификацијама које сачињава 
Одсек за ИКТ и ППЗ. 

Отуђење средстава из става 1. 
овог члана (уступање без накнаде, 
продаја или расход) врши се према 
одредбама Правилника о отуђењу 
основних средстава, ситног инвентара и 
потрошних средстава у органима и 
службама органа Града Зајечара („Сл. 
лист Града Зајечара“, број 11/2017). 

 
Члан 5. 

 
Просторије у којима се инсталира 

рачунарска и комуникациона опрема 
морају задовољити услове, прописане 
законом, техничким стандардима и 
техничким условима произвођача опреме.  

Рачунарска и комуникациона 
опрема мора испуњавати прописане тех-
ничке  стандарде. За доследну примену 
ових стандарда приликом набавке рачу--
нарске опреме одговоран је Одсек за ИКТ 
и ППЗ. 

 
Члан 6. 

 
 Сервери се инсталирају у засебној 
просторији, која задовољава техничке, 
климатске и безбедносне услове за њихов 
рад. 

Радна места запослених не смеју 
бити распоређена у просторији са серве-
рима. 
 Приступ просторији са серверима 
дозвољен је искључиво администрато-
рима, инспекцији за информациону без-
бедност и одговорним лицима у органима 
Града (Градоначелник и начелник Градске 
управе).  

Рад сервера је непрекидан - 24 
часа сваког дана.   
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Управљање радом сервера, опре-

мом прикљученом непосредно на сервер, 
активном мрежном опремом и системским 
штампачима врше администратори. 

 
Члан 7. 

 
Све радове на ИКТ систему, 

прикључењу рачунарских склопова (рад-
них станица) на Информациони систем и 
њиховом искључењу обављају админи-
стратори из Одсека за ИКТ и ППЗ. 

У ситуацијама када је испоручилац 
опреме уговором обавезан да изврши 
одређене радове, Одсек за ИКТ и ППЗ 
прати извршење уговорених радова. Шеф 
Одсека / стручни надзор потврђује да су 
уговорени радови изведени у целости и 
инсталације и опрема доведени у 
функционално стање. 
 

Члан 8. 
 

Пре прикључења рачунара на 
рачунарску мрежу, на рачунару мора бити 
инсталиран оперативни систем, правилно 
конфигурисан, и инсталирани потребни 
софтвери (системски и апликативни). 

 
Члан 9. 

 
 Кућиште рачунара постављати 
тако да буде омогућено слободно стру-
јање ваздуха. На кућишту или непосредно 
наслоњени на кућиште не смеју се држати 
никакви предмети, нити се кућиште сме 
прекривати. Кућиште не сме стајати 
непосредно на поду.  

Забрањено је премештање кућиш-
та без предходне сагласности  админи-
стратора из Одсека за информационо-
комуникационе технологије и противпо-
жарну заштиту. 

 
Члан 10. 

 
 Рачунар и све спољне јединице се 
напајају електричном енергијом са елек-
тричне мреже преко продуженог кабла, 
директним укључивањем у електричну 
мрежу или преко УПС-а.  
 

 Забрањено је прикључивање дру-

гих потрошача (решо, грејалица, транзис-

тор и др.) на електричне прикључке на 

које је прикључена електрична опрема.   

 У непосредној близини рачунара 

забрањено је конзумирање хране, кафе и 

пића. 

 

Члан 11. 

 

Кућиште рачунара, након инстали-

рања свих потребних компоненти, се 

печати налепницом, коју не сме наруша-

вати, нити отварати кућиште корисник 

рачунара. Нарушавање налепнице, отва-

рање кућишта и потребне радове на њему 

ногу изводити само администратори из 

Одсека за ИКТ и ППЗ. 

Сваки рачунар конфигурише се да 

оптимално подржава обављање послова 

и да омогући стабилан и непрекидан рад. 

Након инсталирања и прикључења 

рачунара на рачунарску мрежу админи-

стратор задужује корисника рачунаром и 

устројава Картон радне станице (прилог 

1). 

Сви устројени картони радних 

станица се чувају у Одсеку за ИКТ и ППЗ. 

У картонима радних станица редовно се 

ажурира свака харфверска и софтверска 

промена коју на том рачунару изврше 

администратори.  

 

Члан 12. 

 

Рачунар са комплетираним 

спољним јединицама и инсталираним 

радним софтвером чини радну станицу у 

оквиру Информационог система. 

Свака радна станица се означава 

ознаком СТ ____ (нпр. СТ 28). 

Одређивање ознаке радне станице 

додељивање ИП адресе и других 

идентификационих података обавља 

администратор.  

Евиденција свих отворених радних 

станица води се у Одсеку за ИКТ и ППЗ. 
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Члан 13.  

 

Радне станице и периферну 
рачунарску опрему, осим уређаја за 
непрекидно напајање, искључују на крају 
радног времена сами корисници. 

Искључивање уређаја из става 1. 
овог члана врши се искључивањем из 
електро мреже.2 

 
 

III  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 
 

Управљање информационо-
комуникационим системом 

 
Члан 14. 

 
 ИКТ систем Градске управе 
Зајечар је јединствен и недељив систем 
чија основна функција је омогућавање 
обраде, чувања, размене и дистрибу-
ирања информација коришћењем рачу-
нарске опреме, умрежене у јединствену и 
недељиву рачунарску мрежу. 
 ИКТ систем Градске управе обједи-
њава рад у рачунарској мрежи свих запос-
лених у органима и службама органа Гра-
да Зајечара и омогућава електронску 
комуникацију са свим спољним субјектима 
/ сарадницима. 
 

Члан 15. 
 

 За функционисање ИКТ система 
као целине одговоран је начелник Градске 
управе. 
 Функцију управљања ИКТ систе-
мом начелник Градске управе остварује 
преко Одсека за ИКТ и ППЗ, у оквиру којег 
функцију централизованог управљања 
системом обављају администратори. 
 Функција управљања ИКТ 
системом Градске управе обухвата:  

- планирање развоја ИКТ система,  
- изградњу и надоградњу ИКТ 

система,  
- контролу рада корисника у ИКТ 

систему,  

                                            
2  Искључивање рачунара са електро мреже 
искључивањем прекидача на кућишту или на 
продуженом каблу није безбедно са аспекта 
могућег струјног удара. Из тог разлога најсигурнији 
начин искључивања, а да не дође до струјног удара, 
је из електро мреже. 

- обезбеђивање функционисања и 
одржавање ИКТ система и 

- безбедност ИКТ система. 
 

Члан 16. 
 

 ИКТ систем се може користити 
само за обављање послова из 
надлежности органа и служби органа 
Града Зајечара. 
 

Члан 17. 
 

Појединачна  права и обавезе у 
раду у ИКТ систему дефинишу се корис-
ничком политиком, и то путем глобалне, 
корисничке и сигурносне политике: 

• Глобалном политиком се дефинише 
правилно коришћење ресурса мреже у 
виду једнообразности рада свих ко-
рисника приликом израде и модифи-
ковања докумената, њиховог снимања, 
складиштења и брисања, као и 
креирања, модификовања и брисања 
фолдера (директоријума,  фасцикли).  

• Корисничком политиком се доде-
љују (дефинишу) сваком кориснику 
рачунара  одређена права за рад на 
мрежи, сходно врсти и обиму послова 
које обавља и одлуци надлежног руко-
водиоца. Ова права подразуме-вају 
дозволу или забрану читања, креира-
ња, виђења и брисања докумената 
или употребе неких апликација које се 
налазе на серверу. 

• Сигурносном политиком се 
дефинише:  

1. додела права, корисничких 
имена и лозинки како на нивоу 
корисника, тако и на нивоу 
основних и унутрашњих органи-
зационих јединица општинске 
управе; 

2. међусобна заштита рада 
корисника на мрежи;  

3. додељивање и укидање 
појединих овлашћења за рад 
на мрежи; 

4. заштита докумената од нео-
влашћеног приступа или моди-
фикације и неовлашћене упо-
требе одређених података са 
мреже.  
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Сигурносна политика се дефинише на 

серверу. 
 

Увођење корисника у рад на радној 
станици 

 
Члан 18. 

 
 Сваки корисник мора бити 
прикључен на рачунарску мрежу из 
разлога омогућавања протока и размене 
информација. 
 Сваки корисник има одређена 
права и обавезе приликом рада на мрежи. 
Додељена права морају се користити у 
складу са глобалном и сигурносном 
политиком постојеће мреже.  Обавезе 
приликом рада на мрежи се морају 
доследно спроводити. 

Увођење корисника у рад на радној 
станици подразумева додељивање 
корисничког имена (User Name) и лозинке 
(Password) и давање одређених дозвола 
за рад, односно приступ одређеним 
апликацијама и доменима и ИКТ систему.  

Корисничко име одређује админи-
стратор у договору са корисником. Корис-
ничко име се састоји од одређеног броја 
знакова (слова и цифара) и уноси се 
малим словима. 

Лозинку одређује систем админи-
стратор у договору са корисником. 
Лозинка се састоји од словних и бројних 
знакова и мора имати најмање осам 
карактера. Приликом одређивања лозинке 
избегавати коришћење податке везане за 
личност корисника (властито име, имена 
чланова породице, датум рођења и сл.) и 
специјалне карактере (+, -, *, !, ? итд.). 

Сваки корисник се идентификује 
својим корисничким именом и лозинком, 
при чему је корисничко име јавни податак, 
а лозинка тајни податак. Корисник је 
дужан да у циљу безбедности, уколико 
привремено напушта радно место, 
закључа рачунар (притиском комбинације 
тастера CTRL+ALT+DELETE и потврдом 
на LOCK COMPUTER).  

За послове извршене под 
одређеним корисничким именом и 
лозинком, одговоран је лично сам 
корисник чије су они власништво. 

Лозинку је потребно периодично 
променити, у ком случају кориник позива 
администратора даизврши промену.  
 

Члан 19. 
 

Приликом увођења корисника у рад 
на радној станици попуњава се Захтев за 
отварање /измену корисничког налога 
(прилог бр.2) у два примерка, који 
потписује и оверава руководилац основне 
организационе јединице код кога се 
налази корисник радне станице. Други 
део Захтева (корисничко име и остало) 
попуњава и потписује администратор који 
је корисника увео у рад. Копија примерка 
налога уручује се руководиоцу основне 
организационе јединице. 

Корисник радне станице, након 
извршеног увођења у рад потписује 
Изјаву о прихватању правила рада 
(Прилог бр. 3), којом потврђује да је 
упознат са правилима коришћења ИКТ 
система.  

Приликом промени радног места 
запосленог, сачињава се нови Захтев за 
отварање /измену корисничког налога. 

Приликом промене радног места 
није дозвољена сеоба радне станице која 
се односи на одређено радно место.  
 

Члан 20. 
 

О раду ИКТ система води се 
Дневник рада, који садржи информације 
од значаја за рад и заштиту ИКТ система, 
а нарочито о:  

- извршеним обрадама и ажури-
рањима,  

- носачима информација који су 
коришћени у обради података,  

- периодичности обнављања копија,  
- спровођењу мера безбедности ИКТ 

система,  
- поступању у случају нестанка 

електричне енергије или квара 
опреме, односно испада система, 

- спровођењу процедуре за 
обнављање ИКТ система. 
Дневник рада ИКТ система води 

Одсек за ИКТ и ППЗ. 
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Када се ради о ИКТ систему са 

тајним подацима, дневник рада ИКТ 
система представља службену тајну. 
 

Члан 21. 
 
 Услед указане потребе за доград-
њом или прекомпоновањем рачунарске 
мреже, куповином рачунарске опреме 
(услед указане потребе или због 
занављања дотрајале опреме) или 
доградњом / куповину рачунарских прог-
рама, шеф Одсека за ИКТ и ППЗ достав-
ља начелнику Градске управе предлог 
радова / набавке рачунарске опреме. 
 На основу достављеног предлога 
начелник Градске управе доноси акт којим 
одобрава извођење додатних радова на 
рачунарској мрежи или куповину рачу-
нарске опреме / куповину или доградњу 
рачунарских програма. 
 На основу акта из става 2. овог 
члана покреће се јавна набавка радова / 
услуга за потребе исказане у ставу 1. овог 
члана. 
 

Члан 22. 
 

У случају непридржавања и 
неспровођења прописаних корис-
ничких политика од стране корисника 
ИКТ система администратори ИКТ 
система не могу сносити одговорност 
за функционисање и сигурност радних 
станица и ИКТ система у целини. 
 
Архивирање (чување) података у ИКТ 

систему 
 

Члан 22. 
 
 

Сви подаци смештени на мрежи, 
подлежу обавезном свакодневном гло-
балном архивирању. 

Глобално архивирање се врши 
једном дневно у времену од 30 минута до 
краја радног времена. 

Подаци (документа) који су били у 
архиви од претходног дана, а који су 
током дана, од стране корисника, брисани 
могу се повратити све до тренутка новог 
архивирања. 

Повраћај података (докумената), 
обрисаних од стране корисника пре задње 
архиве, није могућ.   

Подаци (документа) који су, од 
стране корисника, настали и брисани из-
међу два архивирања, не могу бити 
повраћени јер нису ни постали предмет 
архиве.  

У случају да су кориснику потребни 
подаци (документа) који се налазе на 
локалном диску (некој од партиција ван 
мреже), сам корисник их може архивирати 
нарезивањем на CD или снимањем на 
дискете. Ови подаци се не могу 
архивирати. 

На серверима се смеју чувати само 
подаци из надлежности органа и служби 
органа Града Зајечара. Податке приватне 
природе (филмове, музику, рачунарске 
игре, приватне слике и др.), админис-
тратори су дужни да трајно уклоне без 
упозорења. 
 
 

IV  ПРОГРАМСКА ПОДРШКА ИКТ 
СИСТЕМА 

 

Члан 23. 
 

Програмску подршку ИКТ система 
чине: 

− Оперативни систем, 

− Системске апликације (рачунарски 
програми) светских произвођача, 

− Ненаменске апликације домаћих 
произвођача, 

− Наменске апликације домаћих произ-
вођача, 

− Сопствене апликације - наменске 
локалне апликације. 

 

Оперативни систем 
 

Члан 24. 
 

На свим радним станицама је 
инсталиран оперативни систем Windows, 
који представља платформу која омогу-
ћава инсталирање рачунарских програма 
и рад у истим. 

Инсталацију оперативног система, 
подешавања истог и потребне интер-
венције код корисника у случају застоја у 
раду врше искључиво администратори 
ИКТ система. 
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Системске апликације светских 

произвођача 
 

Члан 25. 
 

На свим рачунарима су инстали-
рани системски апликативни софтверски 
пакети за израду докумената. Свака 
апликација има у себи помоћ за рад (Help). 
Све апликације и оперативни систем су 
искључиво на енглеском језику. 

Сваки корисник, који у свом раду 
користи неку од ових апликација, дужан је 
да се служи енглеским језиком и мора се 
обучити за рад у истим путем књига или 
на курсу за ту врсту софтвера.3 

Апликације су стране израде. 
 

Ненаменске апликације домаћих 
произвођача 

 
Члан 26. 

 
Ненаменске апликације су рачу-

нарски програми у којима корисници 
интерактивно врше искључиво преглед 
података и евентуалну штампу истих без 
могућности њихове промене (нпр. 
Параграф). Податке доставља фирма која 
је израдила ту апликацију (закони и др. 
прописи, судска пракса и др.). 

Апликације из става један овог 
члана израђују правна лица, лиценцирана 
за ту делатност. 

Техничко одржавање апликација, 
које се састоји само у њиховом 
ажурирању, обављају администратори по 
упутству произвођача, односно 
добављача апликације, осим ако то  
уговором није другачије назначено.        
 

Наменске апликације домаћих 
произвођача 

 
Члан 27. 

 
Наменске апликације су 

рачунарски програми у којима корисници 
интерактивно врше унос података и 
њихову промену и добијају извештаје на 

                                            
3  Препорука је да корисници ради свог 
оспособљавања за коришћење апликација вежбају  
рад у истима кад год им се пружи за то прилика. 

основу истих. Унети подаци и анализе се 
базирају искључиво на локално унетим 
информацијама.   

Апликације из става један овог 
члана израђују правна лица, лиценцирана 
за ту делатност. 

Упутство, техничку подршку и 
обуку у начину коришћења и одржавање 
апликација пружају сервисне службе 
произвођача, односно добављача аплика- 
ције. У случају потребе, ради одржавања 
ових апликација или отклањања евенту-
алних блокада, обавезу контактирања 
имају корисници апликација.  

Администратори немају право 
било каквих интервенција на овим апли-
кацијама, сем давања права овлашћеним 
радницима за приступ истим и давања 
објашњења за коришћење истих. 
 

Сопствене апликације - наменске 
локалне апликације 

 
Члан 28. 

 
Сопствене апликације - наменске 

локалне апликације су рачунарски прог-
рами у којима корисници интерактивно 
врше унос података и њихову промену и 
добијају извештаје на основу истих. Унети 
подаци и анализе се базирају искључиво 
на локално унетим информацијама.   

Апликације су локалне израде. 
Упутство, техничку подршку и обуку у 
начину коришћења и одржавање ових 
апликација пружају администратори. 

 
Листа лиценцираних рачунарских 

програма 
 

Члан 29. 
 

Одсек за информационо-комуника-
ционе технологије и противпожарну заш-
титу дужан је да сачини Листу лицен-
цираних рачунарских програма (Прилог бр. 
4), коју је обавезан да ажурира након 
сваке промене. 

За сваку радну станицу, приликом 
задужења корисника рачунаром, админи-
стратор у Захтев за отварање / укидање 
корисничког налога (прилог бр. 2) уписује 
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рачунарске програме који су инсталирани 
на тој радној станици.  

Сваку промену инсталација рачу-
нарских програма на радној станици 
администратор врши на основу Захтева 
за отварање / укидање корисничког 
налога.  

 
Члан 30. 

 
Инсталирање радног софтвера на 

рачунар врше искључиво администратори 
према захтеву радног места корисника, о 
чему је администратор дужан пре 
инсталације да контактира руководиоца 
основне организационе јединице и 
корисника. 

На радне станице у Информа-
ционом систему Градске управе не смеју 
се инсталирати нелегални софтвери, сем 
софтвера за које лиценца није потребна 
(free software).  
 Кориснику радне станице се не сме 
додељивати право за самостално 
инсталирање софтвера, нити омогућити 
да то чини било које физичко лице, сем 
администратора ИКС-а Градске управе. 
 Најстрожије се забрањује инстали-
рање, дистрибуција, оглашавање, пренос 
или на други начин чињење доступним 
„пиратских“ или других софтверских 
производа који нису лиценцирани на 
одговарајући начин. Такве софтверске 
производе администратор је дужан да 
уклони са радне станице без упозорења. 

 
 
IV ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

 
Интернет 

 
Члан 31. 

 
 Све радне станице у ИКТ систему 
Градске управе морају бити укључене на 
мрежну антивирусну заштиту Градске 
управе. 
 Укључивање радних станица на 
мрежну антивирусну заштиту обавља 
администратор након подешавања радне 
станице и њеног умрежавања у ИКТ 
систем. 

 

Члан 32. 
 

Руководилац основне организаци-
оне јединице одређује на ком радном 
месту се на радној станици омогућава 
приступ интернету, сходно потреби 
радног места на коме корисник обавља 
своје радне задатке. 

Дозволу за приступ одређене 
радне станице интернету обезбеђује 
администратор ИКТ система.  

Дозвола за приступ интернету 
подразумева и одређивање које веб 
апликације корисник може посећивати 
током рада на интернету. Администратор 
је дужан да на свакој радној станици 
онемогући посећивање веб апликација 
које се односе на порнографију, игрице, 
сумњиве веб странице (посебно оне на 
којима се покаже да су заражене 
вирусима) и друштвене мреже (фејсбук, 
твитер и др.). 

Администратор може дати дозволу 
за посећивање друштвених мрежа корис-
ницима који за тим имају потребу по 
основи описа посла. Одобрење за давање 
ове дозволе даје начелник Градске 
управе. 

Самостално прикључивање на 
интернет корисника преко сопственог 
модема је забрањено. У оваквим случаје-
вима администратор кориснику онемогу-
ћава приступ интернету и о томе одмах 
обавештава начелника Градске управе.  
 Сваки догађај, који се односи на 
прекршај из предходног става, 
администратор евидентира у Дневнику 
рада. 
 

Члан 33. 
 

Корисници Информационог 
система током коришћења интернета 
дужни су да се придржавају мера заштите 
од вируса и упада са интернета у 
Информациони систем.  

Уколико корисник, током рада на 
радној станици, примети необично 
понашање рачунара, без одлагања  о 
томе обавештава администратора. 
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Недозвољена употреба интернета 

 
Члан 34. 

 
Недозвољена употреба интернета 

обухвата:    
1. Онлајн гледање филмова, играње 

игрица, преузимање (download) фил-
мова и музике и других „теш-
ких“ материјала. У случајевима када 
открије овакво понашање на мрежи 
администратор је дужан да без 
упозорења онемогући корисника у 
таквом понашању на мрежи. 

2. Нарушавање сигурности мреже или на 
други начин онемогућавање пословне 
интернет комуникације. 

3. Намерно ширење деструктивних и 
опструктивних програма на интернету 
(интернет вируси, интернет тројански 
коњи, интернет црви и друга врста 
малициозних софтвера). 

4. Недозвољено коришћење друштвених 
мрежа и других недозвољених интер-
нет садржаја. 

5. Преузимање (download) материјала 
заштићених ауторским правима. 

 Свако уочено недозвољено 
понашање на интернету администратори 
су дужни да евидентирају у Дневнику 
рада ИКТ система и о томе обавесте 
начелника Градске управе.  

О одузимању права на мрежи и на 
интернету у случајевима недозвољеног 
понашања одлучује начелник Градске 
управе. 
 

Електронска пошта   
 

Члан 35. 
 
Сервис електронске поште досту-

пан је путем посебних софтвера (mail 
client) који су инсталирани и конфигу-
рисани на рачунарима корисника. 

Сервис електронске поште 
обезбеђује примање/слање електронских 
порука, дељење адресара, календар, 
антиспам заштиту и архивирање 
електронске поште. 

Корисник обезбеђује да садржај 
порука буде у складу са препорукама 
пословне коресподениције (формално 

обраћање, прикладно и јасно изражавање, 
коришћење нашег алфабета).    

Одржавање поштанског сандучета 
електронске поште обавља корисник 
редовним ажурирањем поште (брисање 
непотребне и нежељене поште, 
попуњавањем адресара и др.). 

 
Недозвољена употреба електронске 

поште 
 

Члан 36. 
 

Недозвољена употреба електрон-
ске поште обухвата: 

− узнемиравање корисника електронске 
поште недоличним порукама, начином 
изражавања и количином порука; 

− креирање или прослеђивање „лан-
чаних писама“  или  других „пира-
мидалних шема“, као и слање 
истоветних нежељених порука на 
велики број е-маил адреса („спам“); 

− коришћење службеног маил-а у 
приватне сврхе, рекламирање произ-
вода и узнемиравање других 
запослених.    

У случају злоупотребе коришћења 
електронске поште администратор без 
одлагања обавештава начелника Градске 
управе и даље поступа по његовом 
налогу. 
 

Члан 37. 
 

 Недозвољен рад у оквиру ИКТ 
система и предузимање радњи које 
угрожавају стабилност ИКТ система и 
безбедност рада на истом представљају 
повреду радне дицплине. 
 У случајевима повреде радне 
дисциплине начелник Градске управе 
против починиоца предузимаће мере из 
своје надлежности. 
 Повредом радне дисциплине не 
сматрају се кривична дела против 
безбедности рачунарских података. 
Оваква дела подлежу санкционисању и 
процесуирању, сходно Кривичном 
законику, глава XXVII, Кривична дела 
против безбедности рачунарских 
података ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 
88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 
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111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 
94/2016).4 

                                            
4 Кривична дела против безбедности рачунар-

ских података (чл. 298-304 Кривичног законика): 
1. неовлашћено брисање, измена, 
оштећивање, прикривање или на други начин 
чињење неупотребљивим рачунарског 
податка или програма; 
2. уношење, уништење, брисање, измена, 
оштећење, прикривање или на други начин 
чињење неупотребљивим рачунарског 
податка или програма или уништење или 
оштећивање рачунара или другог уређаја за 
електронску обраду и пренос података са 
намером да се онемогући или знатно омете 
поступак електронске обраде и преноса 
података који су од значаја за државне органе, 
јавне службе, установе, предузећа или друге 
субјекте; 
3. прављење рачунарског вируса у намери 
његовог уношења у туђ рачунар или 
рачунарску мрежу; 
4. уношење рачунарског вируса у туђ 
рачунар или рачунарску мрежу и тиме 
проузроковање штете; 
5. уношење нетачног податка, пропуштање 
уношења тачног податка или на други начин 
прикривање или лажно приказивањке 
података и тиме утицање на резултат 
електронске обраде и преноса података у 
намери да починилац себи или другом прибави 
противправну имовинску корист и тиме 
другом проузрокује имовинску штету; 
6. кршење мера заштите, неовлашћено 
укључивање у рачунар или рачунарску мрежу, 
или неовлашћено приступање електронској 
обради података, снимање или употреба 
податка добијеног на неки од претходних 
начина, на тај начин проузроковања застоја 
или озбиљног поремећаја функционисања 
електронске обраде и преноса података или 
мреже или су наступања других тешких 
последица; 
7. неовлашћено спречавање или ометање 
приступа јавној рачунарској мрежи; 
8. неовлашћено коришћење рачунарске 
услуге или рачунарске мреже у намери да 
починилац себи или другом прибави 
противправну имовинску корист; 
9. производња, продаја, набављање ради 
употребе, увоз, дистрибуирање и на други 
начин стављање на располагање:  

1. уређаја и рачунарских програма про-
јектованих у сврхе извршења неког од 
напред наведених кривичних дела;  

2. рачунарских шифри или сличних 
података путем којих се може 
приступити рачунарском систему 
као целини или неком његовом делу 
са намером да буде употребљен у 
извршењу неког од напред наведених 
кривичних дела. 

 

V  ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА НА РАДНОЈ 
СТАНИЦИ У ОКВИРУ РАЧУНАРСКЕ 

МРЕЖЕ 
 

Израда докумената 
 

Члан 38. 
 

Сва документа, која се израђују на 
српском језику, се израђују коришћењем 
уникодне тастатуре. Изузетно, уколико се 
документ израђује на страном језику 
(углавном службена коресподенција са 
иностраним партнерима) користи се 
тастатура која важи за тај језик (најчешће 
енглеска тастатура). 

Сва документа на српском језику 
израђују се на ћирилици, коришћењем 
уникодне тастатуре Serbian Cyrilic, фонт 
Arial, величина фонта 12, проред Single 
(изузетно, ако је садржај документа кратак, 
свега неколико реченица, из естетских 
разлога може се користити проред 1,5 
lines или Double. 

Уколико је партнер са којим се 
кореспондира са латиничног подручја, из 
иностранства или припадник националне 
мањине чије писмо је латинично, користи 
се уникодна тастатура Serbian Latin. O 
таквим изузецима, пре почетка израде 
документа, консултовати руководиоца 
основне организационе јединице, начел-
ника Градске управе или Градоначелника, 
у зависности на ком нивоу се верификује 
документ. 

Изузетак од правила настаје 
приликом коресподенције са донатором 
или пословним партнером који је 
суфинансијер на неком пројекту. Уколико 
поменути субјекти уговором или неким од 
анекса уговора пропишу коришћење 
одређеног писма и одређене форме 
израде докумената, обрађивач је дужан 
да се придржава тих правила. 

Након израде документа обрађи-
вач је у обавези да докуменат прегледа, 
исправи све граматичке и језичке грешке 
и коригује текст (уколико има потребе). 
Финално обрађен текст се форматира у 
складу са конкретним потребама, водећи 
рачуна о важећим правилима службене 
коресподенције, систематичности, прег-
ледности и естетском изгледу документа. 
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Снимање документа 

 
Члан 39. 

 
Сва документа која се израђују у 

органима и службама органа Града 
смештају се на мрежи (партиција 
S:\Mydata\Dokumenta\...), у директоријуму 
основне организационе јединице и 
субдиректоријуму обрађивача.  

 
Члан 40. 

Обрађивачи, који  у свом субдирек-
торијуму имају фолдер ЈАВНО и фолдер 
ПРИВАТНО, могу користити оба фолдера 
за смештај документације.  

Ни у једном од фолдера из става 1. 
овог члана не смеју се смештати фајлови 
приватног карактера (музика, филмови, 
рецепти и др.), већ искључиво фајлови 
службеног карактера. 

Фолдер ПРИВАТНО користи се за 
смештање докумената у изради, чија 
израда траје дужи период (пројекти, ста-
тути, правилници о систематизацији и др. 
општа акта). Након финалне израде ова 
документа се пребацују у фодер ЈАВНО.  

Фајлови (документа), којима се по 
одлуци надлежног органа или начелника 
Градске управе приступа селективно, 
смештају се у фолдер ПРИВАТНО. 

Фајлове (документа), који носе 
ознаку одређеног степена тајности, 
обрађивач обавезно смешта у закљу-
чани фолдер, који може бити доступан 
само обрађивачу (овлашћеном лицу) и 
надлежном органу – руководиоцу. 
Израда оваквих докумената врши се у 
претходно отвореном закључаном 
фолдеру или на неумреженом рачуна-
ру, о чему одлучује одговорно лице. 

 
 

 
Члан 41. 

 
Сви службени фајлови ОБАВЕЗНО се смештају у одговарајуће дирек-

торијуме на мрежи. Такви фајлови се не смеју смештати на партицијама ван 
мреже.5  

Сваки документ који се смешта на мрежни сервер, архивира се на једној од 
локација:  

- Z:\Мydata\Zajednicko\.... - за заједничка документа и  
- S:\Мydata\Dokumenta\.... - за заједничка документа за основну организациону 

јединицу, унутрашњу организациону јединицу или групу корисника, према мапи 
мреже.   
На захтев начелника Градске управе, на серверу се могу отварити дељени 

фолдери којима се одређује посебно право приступа корисника (ИСО, САП итд). 
 

Члан 42. 

Снимање документа (коришћење команде Save As...) врши се на следећи 
начин:  

- Назив документа се ИСКЉУЧИВО исписује латиницом, коришћењем English 
тастатуре (EN), без словних знака č,ć,š,đ,dž и знакова интерпукције, сем 
тачке (.), средње (-) и доње црте( _ ) чије коришћење је могуће, малим 
словима, осим почетног знака у називу или имену субјеката у називу 
документа (тада се укуцава велико слово) и без размака у речи;   

 
 

                                            
5  Основни разлози таквог понашања на мрежи су: омогућавање архивирања, а самим тиме и 
спашавања докумената у случају проблема у раду (случајно брисање фајла, квар рачунара, оштећење 
хард диска и сл.) и омогућавање размене јавних информација између корисника унутар информационог 
система. 
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- Називи докумената морају бити препознатљиви тако да упућују на садржину 
истих ради лакшег препознавања и налажења, а у називу не сме бити више од 
220 знакова;6 

- Снимање докумената коришћењем ћириличних фонтова није дозвољено;  
- Сваки документ чини засебан фајл, те га као таквог треба снимати. Снимање 

више докумената под једним истим називом забрањено је; 
- Сродни документи у називу морају имати исти заједнички почетни део (нпр. 

Resenje ... или Dopis...). Нису дозвољене скраћенице (нпр. Res. .......... или R. ...... 
или Rese. ......... или само број решења). 

- Препоручује се да се документ, чим се започне његова израда, сними, па тек 
након тога настави израда истог. Такође, у току рада, препоручује се чешће 
снимање новоизрађеног дела документа (коришћењем команде File...-Save или 
иконе Save на линији алата Standard). Ово из разлога да не би дошло до бри-
сања документа у случају блокаде рачунара, изненадног нестанка струје и сл.    

 

Коришћење меморандума 
 

Члан 43. 
 

Меморандум Града Зајечара се налази на мрежи у путањи 
Z:\Мydata\Zajednicko\.... Меморандум је израђен у ћирилици и латиници.  

Меморандум Града Зајечара се користи приликом израде писама и порука. 
Уколико је писмено рађено у ћирилици, користи се ћирилични меморандум, а ако је 
писмено латинично, користи се латинични меморандум. 

Приликом израде аката, без обзира на њихову врсту и карактер, меморандум се 
не користи. 
 

П А Ж Њ А!!!  
Услед промена у организацији и подацима за контакт локалне самоуправе 

долази до промене садржаја и изгледа меморандума. Корисници рачунарске 
мреже су у обавези да о томе воде рачуна приликом израде докумената, те да на 
документа не стављају неважећи меморандум.  

Најчешће грешке се дешавају када се користе постојећи документи као 
матрица за израду нових докумената, а заборави се проверити да ли је на тим 
документима важећи меморандум. Последица такве несмотрености је да се 
документи са неважећим меморандумима шаљу адресантима, чиме ови добијају 
нетачне контакт податке о Граду Зајечару. 

Из тог разлога се препоручује да се на документу, преузетом као матрици 
за израду новог документа, обавезно промени меморандум (у директоријуму 
Zajednicko, на мрежи, увек се налази важећи меморандум), па тек онда да се 
настави са радом. 

                                            
6  У максимум од 220 знакова се убрајају и називи фолдера и субфолдера у оквиру којих се снима 
фајл. Сходно томе, обрађивач мора водити рачуна о „дубини“ снимања, т.ј. да не прави сувишан број 
субфолдера. Што је низ субфолдера већи, то је могућност коришћења броја знакова за снимање 
фајлова мања. 

Пример:  

• исправно: Resenje o odobravanju postavljanja manjeg montaznog objekta 
na javnoj povrsini или Resenje o odobr. raskopav. manjeg montaz. objekta 
na jav. povrsini или Resenje o usvajanju izvestaja o radu u 2005. god. JP 
Prostor или Park-suma Kraljevica_01 (пример именовања фајла слике) и сл. 

• неисправно: R. o manj. montaz. objektu или 4456-41 и сл. 
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Модификовање докумената са мреже 

 

Члан 44. 
 

Уколико обрађивач акта има потребу да модификује одређени документ, или 
постојећи документ да користи као матрицу за израду новог документа, у том случају 
он нема право модификације тог документа. У тим ситуацијама, обрађивач је у обавези 
да тај документ, након отварања, сними под новим именом (новим именом будућег 
документа, а никако именом постојећег документа), па тек тада да врши његову 
модификацију. 

Уколико се, као матрица за израду новог документа, користи документ из 
директоријума другог корисника, поступак преузимања тог документа у свој 
директоријум је следећи: 

- Пронаћи и отворити на свом рачунару документ који се налази у 
директоријуму другог корисника. 

- Употребом команде за снимање документа (File - Save As...) отворити оквир 
за дијалог Save As, у прозору Save In пронаћи и отворити свој директоријум 
и у оквиру њега фолдер у коме обрађивач жели код себе да смести отворени 
документ, и кликнути на тастер Save. 

- Након тога се може приступити модификацији документа и снимању 
насталих промена на њему. 

 

Брисање докумената са мреже 
 

Члан 45. 
 

Сваки оператер на рачунару (обрађивач) има обавезу да повремено чисти свој 
директоријум од сувишних и непотребних фајлова. При томе, финално израђене фај-
лове, који се односе на акте, не брисати. Код брисања докумената водити рачуна о 
следећем: 

• Обрађивач ("власник") документа, у случају да је одлучио да обрише доку-
мент, преузима одговорност за његово непостојање. При томе, обрађивач не 
сме брисати документе које верификује виши ниво управљања, без 
сагласности руководиоца тог нивоа. 

 

Члан 46. 
 

Обавеза је сваког обрађивача акта да документа на мрежи, која нису у 
сагласности са наведеним стандардима, усклади са датим стандардима израде и 
снимања докумената.  
  
 

VI  КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА – НИВО ОПЕРАТЕРА НА РАЧУНАРУ 
 

Укључивање, гашење и рестартовање рачунара 
 

Члан 47. 
 

Процедура укључивања рачунара: 
1. Проверити да ли су рачунар и све периферне јединице на свом месту, 

односно, да ли нешто од опреме недостаје. 
2. Проверити да ли су рачунар и све периферне јединице укључени у 

електричну мрежу (у случају да напајање које се налази на задњем делу 
кутије рачунара има прекидач, проверити да ли је исти укључен). 

3. Непосредно пуштање рачунара у рад вршити притиском највећег дугмета 
на масци (предњем делу) кутије рачунара. 

4. Појавом прозора за унос корисничког имена (Username) и лозинке 
(Password) на екрану монитора, укуцати корисничко име и своју лозинку 
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малим словима латиницом и сачекати да се процедура активације 
рачунара заврши до краја.  

Гашење рачунара се врши искључиво преко опције Sтарт... Turn off Computer... 
Turn off (Shutdown).  

Рестартовање рачунара се врши преко опције Start... Turn of  Computer... 
Restart. 
 

Технички проблеми који настају током рада и начин самосталног отклањања 
 

Члан 48. 
 

У случају да се рачунар "заблокира/замрзне", односно да престане да реагује на 
тастатуру и миша, потребно је притиснути тастер за рестартовање (ресетовање) 
рачунара (мање дугме на масци - предњем делу кутије рачунара). У случају да такав 
тастер не постоји или рачунар не реагује на његово притискивање рачунар искључити 
директно, односно на један од следећих начина:  

1. у случају да на напајању, који се налази на задњој страни кутије 
рачунара, постоји прекидач за струју, искључити прекидач и после 15 
секунди поново га укључити;  

2. ако се рачунар напаја преко продужног кабла са прекидачем, искључити 
прекидач на продужном каблу и после 15 секунди поново га укључити;  

3. на задњој страни кутије рачунара на напајачу се налази дебљи кабли за 
струју, који је обично црне или сиве боје, извадити га, сачекати једно 15 
секунди и поново ка убацити у напајач; 

4. у крајњем случају извадити напајање за струју из зида, сачекати 15 
секунди и поново га укључити. 

Услед прекида струје, у току рада, рачунар се може сам од себе рестартовати и 
то је најблажа последица истог. У случају да се по доласку струје рачунар самостално 
не укључи укључивање вршити притиском највећег дугмета на масци (предњем делу) 
кутије рачунара.    

 
Невреме и грмљавина 

 
Члан 49. 

 
У случају невремена и грмљавине угасити рачунар, кабал за довод струје 

одвојити од електричне мреже, телефонски кабал за интернет одвојити од модема и 
извадити радио и ТВ антену, као и мрежни кабал из својих прикључница у кућишту 
рачунара.  
 

Чишћење рачунара и периферних јединица - уређаја 
 

Члан 50. 
 

Сваки кориник је дужан да повремено чисти свој рачунар од прашине и 
прљавштине. Пре било каквог чишћења рачунар мора бити физички одвојен од 
електричне мреже.  

 
Чишћење рачунара врши се по следећем:  

• екран обичног монитора - брисати водом навлаженом и добро 
исцеђеном чистом крпом, па га потом пребрисати сувом крпом; 

• ТФТ монитор - чистити искључиво коришћењем течности намењене за 
чишћење оваквих монитора; 
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• штампач ласерски - брисати водом навлаженом и добро исцеђеном 

чистом крпом или алкохолом,  па га потом пребрисати сувом крпом;  

• штампач матрични - спољне површине, осим поклопца, брисати водом 
навлаженом и добро исцеђеном чистом крпом или алкохолом,  па их 
потом пребрисати сувом крпом. Предходно са штампача скинути 
поклопац и, ако се примети да у штампачу има отпадака од папира, 
окренути штампач и истрести отпатке, па издувати честице прашине из 
лежишта. Поклопац брисати искључиво водом навлаженом и добро 
исцеђеном чистом крпом и пребрисати га сувом крпом 

• скенер - брисати водом навлаженом и добро исцеђеном чистом крпом 
или алкохолом, па га потом пребрисати сувом крпом. За чишћење стакла 
на скенеру не користити алкохол, већ само водом навлажену и исцеђену 
крпу. Обратити пажњу да се приликом чишћења скенера не оштети 
стакло на истом; 

• тастатура и миш - брисати водом навлаженом и добро исцеђеном 
чистом крпом или алкохолом,  па га потом пребрисати сувом крпом. 

За чишћење користити крпу која не гребе - оштећује површину екрана и других 
осетљивих површина. 

Пазити да, приликом брисања, течност било које врсте не доспе у унутрашњост 
уређаја. 

Након чишћења уређаја обавезно сачекати најмање 15 минута да се влага од 
чишћења исуши, па тек онда укључити рачунар у електричну мрежу.  
 

П А Ж Њ А!!!  
Кориснику рачунара је дозвољено само да чисти спољне површине 

рачунара и његових периферних јединица. Отварање рачунара и периферних 
јединица и чишћење унутрашњих компоненти, склопова и површина могу вршити 
искључиво администратори мреже или овлашћени сервисери. 

 
Руковање штампачем и отклањање блокада 

 
Члан 51. 

 
Сваки корисник мора бити оспособљен да самостално замени траку, кетриџ или 

тонер на свом штампачу, као и да реши одређене проблеме приликом штампе.  
Матрични штампачи – Приликом употребе вишеделног папира (1, 2 или више 

копија) обавезно проверити да ли се преклопник на штампачу налази на опцији за 
изабрану врсту папира (овај преклопник се обично налази са леве или десне горње 
стране штампача, или унутар самог штамапача када се подигне маска истог). 7 
Приликом штампе не користити украсне фонтове. већ само DRAFT фонт, чиме се 
постиже спорије трошења иглица и мање успорење у штампи. 

Ласерски штампачи – У случају да се заглави папир у ласерском штампачу 
поступак је следећи:  

• Отворити штампач и извадити тонер из штампача;  

• Покушати извући заглављени папири, вукући исти полако без цимања и 
примене сувишне силе. Употребом прекомерне силе папир се може 

                                            
7  Ово се напомиње из разлога што штампањем, временом, отисак траке постаје све блеђи, па 
је потребно променити траку, уместо да се глава штампача путем преклопника приближава ваљку 
ради добијања јачек отиска. Последица непридржавања описаног начина употребе је да се иглице на 
глави штампача могу истрошити или сломити и тада штампач постаје делимично  или потпуно 
неупотребљив приликом штампе неких слова. 
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поцепати на начин који онемогућује његово одглављивање - вађење. У 
том случају штампач мора бити упућен на сервис ради отклањања 
насталог проблема, што корисника оставља дуже време без истог.  

 
Приликом штампе може се десити да се штампач блокира и одбије да врши 

штампу. У том случају из меморије штампача избрисати фајл за који је дата команда за 
штампање и искључити напајање из штампача коришћењем прекидача на штампачу  
или вађењем кабла за напајање. После 15-ак секунди штампач поново укључити у 
струју и поновити команду за штампу.  
 

П А Ж Њ А!!!  
Уколико корисник процени да не може сам отклонити проблем, без 

последица по функционисање штампача, прекида отклањање насталог проблема  
и позива администратора.       

 
Поступак отклањања квара на радној станици 

 
Члан 52. 

 
У случају квара / неисправности / застоја у раду: 

1. Корисник путем мејла или телефоном обавештава администратора о 
квару или некој другој неправилности на радној станици. 

2. Администратор долази код корисника, утврђује узрок и природу 
неисправности и на лицу места приступа отклањању исте (уколико је 
могуће). 

3. Уколико не може на лицу места да отклони неисправност, администратор 
са корисником попуњава радни налог и преноси уређај у своју 
канцеларију ради поправке.  

4. Уколико администратор установи да се ради о квару због којег је рачунар 
или другу рачунарску опрему потребно упутити у овлашћени сервис, 
припрема Записник о примопредаји (прилог бр. 6) и неисправан уређај 
упућује у овлашћени сервис на даљу поправку.   

5. Приликом преузимања уређаја из сервиса овлашћени сервис издаје 
сервисни лист или радни налог, са следећим подацима: 

1. установљени квар / неисправност на средству, 
2. опис извршене поправке, 
3. гарантни рок извршене поправке,  
4. датум извршене поправке, 
5. назив овлашћеног сервисера, 
6. печат и потпис сервисера. 

Свака интервенција у ИКТ систему,укључујући кварове / неисправности уређаја, 
се евидентира у Дневнику рада. 
 

Члан 53. 
 

 Радни налог се попуњава за интервенције на радним станицама или 
рачунарској мрежи, које обухватају доградњу, замену компоненти и друге радове који 
доводе до промене књиговодствене вредности имовине, као и на официјелним веб 
сајтовима програмским модулима и другим апликација где се захтева прекомпоновање 
или доградња, уз финансијска улагања. 

Код интервенција које обухватају отклањање неправилности у раду уређаја, без 
промене конфигурације, доградње и слично и где нису потребна никаква финансијска 
улагања налог се не попуњава.  
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VII  БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 
Оператор ИКТ система 

 
Члан 54. 

 
ИКТ систем Градске управе Града Зајечара, као органа јавне власти, је систем 

од посебног значаја. 
Градска управа је Оператор ИКТ система од посебног значаја, сходно члану 7. 

Закона о информационој безбедности (“Сл. гласник РС”, бр. 6/2016).  
Градска управа као оператор ИКТ система од посебног значаја одговара за 

безбедност ИКТ система и предузимање мера заштите ИКТ система. 
 

Мере заштите ИКТ система 
 

Члан 55. 
 

Мерама заштите ИКТ система се обезбеђује превенција од настанка инцидената, 
односно превенција и минимизација штете од инцидената који угрожавају вршење 
надлежности и обављање делатности, а посебно у оквиру пружања услуга другим 
лицима. 
 Мере заштите ИКТ система обухватају8:  

1. успостављање организационе структуре, са утврђеним пословима и 
одговорностима запослених, којом се остварује управљање 
информационом безбедношћу у оквиру оператора ИКТ система;  

2. постизање безбедности рада на даљину и употребе мобилних уређаја;  
3. обезбеђивање да лица која користе ИКТ систем односно управљају ИКТ 

системом буду оспособљена за посао који раде и разумеју своју 
одговорност;  

4. заштиту од ризика који настају при променама послова или престанка 
радног ангажовања лица запослених код оператора ИКТ система;  

5. идентификовање информационих добара и одређивање одговорности за 
њихову заштиту;  

6. класификовање података тако да ниво њихове заштите одговара значају 
података у складу са начелом управљања ризиком;  

7. заштиту носача података;  
8. ограничење приступа подацима и средствима за обраду података;  
9. одобравање овлашћеног приступа и спречавање неовлашћеног приступа 

ИКТ систему и услугама које ИКТ систем пружа;  
10. утврђивање одговорности корисника за заштиту сопствених средстава за 

аутентикацију;  
11. предвиђање одговарајуће употребе криптозаштите ради заштите 

тајности, аутентичности односно интегритета података;  
12. физичку заштиту објеката, простора, просторија односно зона у којима се 

налазе средства и документи ИКТ система и обрађују подаци у ИКТ 
систему;  

13. заштиту од губитка, оштећења, крађе или другог облика угрожавања 
безбедности средстава која чине ИКТ систем;  

14. обезбеђивање исправног и безбедног функционисања средстава за 
обраду података;  

                                            
8  Члан 7, став 3.Закона о информационој безбедности 
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15. заштиту података и средства за обраду података од злонамерног 

софтвера;  
16. заштиту од губитка података;  
17. чување података о догађајима који могу бити од значаја за безбедност 

ИКТ система;  
18. обезбеђивање интегритета софтвера и оперативних система;  
19. заштиту од злоупотребе техничких безбедносних слабости ИКТ система;  
20. обезбеђивање да активности на ревизији ИКТ система имају што мањи 

утицај на функционисање система;  
21. заштиту података у комуникационим мрежама укључујући уређаје и 

водове;  
22. безбедност података који се преносе унутар оператора ИКТ система, као 

и између оператора ИКТ система и лица ван оператора ИКТ система;  
23. питања информационе безбедности у оквиру управљања свим фазама 

животног циклуса ИКТ система односно делова система;  
24. заштиту података који се користе за потребе тестирања ИКТ система 

односно делова система;  
25. заштиту средстава оператора ИКТ система која су доступна пружаоцима 

услуга;  
26. одржавање уговореног нивоа информационе безбедности и пружених 

услуга у складу са условима који су уговорени са пружаоцем услуга;  
27. превенцију и реаговање на безбедносне инциденте, што подразумева 

адекватну размену информација о безбедносним слабостима ИКТ 
система, инцидентима и претњама;  

28. мере које обезбеђују континуитет обављања посла у ванредним 
околностима.  

 

Члан 56. 
 

Градска управа као оператор ИКТ система од посебног значаја обавезна је да 
обавести Градско веће о инцидентима у ИКТ системима који могу да имају значајан 
утицај на нарушавање информационе безбедности.  

О инцидентима у ИКТ систему, приликом рада са тајним подацима, поступа се у 
складу са прописима којима се уређује област заштите тајних података. 

Ако је настали инцидент од интереса за јавност, Градско веће може наложити 
његово објављивање.  

Ако је настали инцидент везан за извршење кривичних дела која се гоне по 
службеној дужности, Градско веће обавештава надлежно јавно тужилаштво, односно 
Министарство унутрашњих послова.  

Ако је настали инцидент повезан са нарушавањем права на заштиту података о 
личности, Градско веће о томе обавештава и Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности.  
 

Мере криптозаштите 
 

Члан 57. 
 

Мере криптозаштите за руковање са тајним подацима у ИКТ систему примењују 
се у складу са прописима којима се уређује заштита тајних података.  

Мере криптозаштите се могу применити и приликом преноса и чувања података 
који нису означени као тајни у складу са законом који уређује тајност података, када је 
на основу закона или другог правног акта потребно применити техничке мере 
ограничења приступа подацима и ради заштите интегритета, аутентичности и 
непорецивости података. 
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Члан 58. 

 
Мере обезбеђивања и заштите ИКТ система могу бити техничке и 

организационе, а предузимају се у циљу спречавања случајних грешака, неправилног и 
недозвољеног прикупљања, чувања, обраде, исказивања, коришћења, оштећења, 
уништења, као и фалсификовања и злоупотребе података. 

Мере из става 1. овог члана односе се на: податке, објекат у коме је смештена 
рачунарска опрема, рачунарску опрему и рачунарске носиоце података, програмску 
подршку и рачунарске мреже, као и на све учеснике у раду ИКТ система. 

Организационе мере обезбеђивања и заштите ИС односе се, нарочито на: 

− организацију технологије рада у ИС при пројектовању ИС (израда 
прелиминарне студије о развоју ИС, идејног пројекта ИС, главног 
пројекта ИС, извођачког пројекта и увођења пројектованих решења) и при 
оперативном раду ИС (планирање рада и вођење евиденција о 
извршавању свих поступака у раду ИС и кретању документације); 

− утврђивање поступака у случају ванредних околности; 

− остале услове за успешно функционисање ИС (контрола кадрова при 
пријему, дефинисање послова и задатака учесника у раду ИС, стручно 
усавршавање кадрова). 

Техничке мере обезбеђивања и заштите ИС односе се нарочито на: 
- физичку заштиту објекта у коме је смештена рачунарска опрема (распоред 

инсталација и опреме) и противпожарну заштиту; 
- обезбеђивање и заштиту рачунарске опреме (избор адекватне и поуздане 

опреме, обезбеђивање опреме током њене експлоатације, редовно 
сервисирање и снабдевање резервним деловима) и рачунарских носиоца 
података (при коришћењу и чувању); 

- заштиту програмске подршке (у фази пројектовања, развоја и коришћења 
програмског система); 

- заштиту рачунарских мрежа (приликом пројектовања и реализације). 
Администратори су дужни да прате спровођење безбедносне политике  ИКТ 

система. Уколико корисник извршава радње којима угрожава безбедност ИКТ система, 
администратори су дужни да упозоре корисника који се не придржава одредби овог 
Правилника и тиме угрожава безбедност ИКТ система 

Свако нарушавање безбедносне политике у ИКТ систему администратори су 
дужни да евидентирају у Дневник рада и о томе да обавесте начелника Градске управе.  

 
Члан 59. 

 
Заштита Информационог система подразумева безбедност података од 

брисања, неовлашћеног приступа, заштиту од неовлашћене измене, заштиту од вируса 
и свих других видова угрожавања података. 

 
Члан 60. 

 
Антивирусна заштита на мрежи спроводи се ради заштите од вируса и друге 

врсте злонамерног кода  који у рачунарску мрежу могу доспети  интернет конекцијом, е-
маил-ом, зараженим преносним  медијима (УСБ меморија, ЦД и тд.), инсталацијом 
нелиценцираног софтвера и др.  

За успешну заштиту од вируса, администратори су дужни да на свакој радној 
станици инсталирају антивирусни програм и да редовно врше допуну антивирусних 
дефиниција.  

Најстрожије се забрањује сваки покушај корисника да неутралише заштиту од 
вируса. 
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Корисник не сме својевољно мењати конфигурацију и параметре антивирусног 

софтвера. 
 

Понашање корисника приликом рада на мрежи 
 

Члан 61. 
 
Правила понашања корисника на мрежи: 

1. Сваки корисник рачунара мора се оспособити да самостално користи и 
одржава свој рачунар и периферне јединице (скенер, штампач, идр.).  

2. Рачунар и периферне јединице заштити од механичких удараца и на радном 
месту их поставити на стабилне површине, на начин који онемогућава 
вибрирање, померање или пад рачунара и периферних јединица.  

3. Кућиште рачунара не сме бити у непосредној близини грејних тела и 
непосредно на поду канцеларије, односно мора бити на некој стабилној 
површини.  

4. У случају прекида рада (паузирање из било којих разлога) обавезно се 
излоговати9 са мреже. Приликом дужих пауза искључити рачунар.  

5. Након завршетка рада рачунар обавезно искључити из електричне мреже. 
6. У случају да се корисник налази у стању дужег чекања неке информације 

ради наставка рада у документу или апликацији у коме ради (унос налога, 
преглед базе, итд.), обавезно затворити докуменат, односно, изаћи из 
апликације у којој се ради, како би се ослободио документ, односно, базе са 
подацима и самим тим олакшао рад на мрежи. 

7. Фајлове личне природе (документа, музику, филмове, слике, игрице и др.) 
складиштити искључиво на партицијама ван мреже. Ти фајлови морају бити 
скенирани на вирусе и у случају појаве вируса обрисани. Овлашћена лица за 
администрирање мреже задржавају право брисања свих таквих фајлова са 
мреже или уколико су заражени без претходне најаве, а у циљу ослобађања 
простора на серверу и заштите мреже. 

8. Због свакодневног глобалног архивирања података, корисници морају 
завршити, односно, прекинути рад на мрежи најкасније 30 минута пре 
краја радног времена, а 10 минута након завршетка радног времена могу 
се поново улоговати ради наставка рада. Уколико постоји потреба за 
хитном израдом неког документа у време архивирања, исти пребацити ван 
мреже и наставити са радом, уз обавезу да се докуменат обавезно поврати 
на мрежу одмах након архивирања или наредног радног дана по укључивању 
рачунара. 

 
Члан 62. 

 
Обезбеђивања сигурности података на мрежи и мреже од стране корисника 

рачунара: 
1. Сваки корисник мреже мора водити рачуна о свом корисничком имену и лозинци 

и не чинити их доступним на било који начин другом лицу. 
2. Приликом рада на мрежи одговорно се понашати, водећима рачуна о 

стандардизованим правилима понашања (члан 59. Правилника). 
3. Сваки корисник рачунара, којем је додељено право коришћења интернета или 

спољних извора података, на свом рачунару мора имати инсталирану 
антивирусну заштиту.  

                                            
9  Затворити све програме који се користе и вратити се на маску за унос лозинке за приступ 
рачунару. 
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4. У случају да je кориснику додељено право коришћења интернета, исти је 

обавезан користити уз постојање укљученог антивируса. Без коришћења овог 
програма коришење интернета није дозвољено, чиме се угрожава рачунарска 
мрежа и сви подаци на њој (таква радња нечињења представља кривично дело, 
санкционисано Кривичним закоником).  

5. Сваки корисник којем је дато право коришћења спољних извора (ЦД, дискетне 
јединице и др.) дужан их је пре отварања (без обзира да ли су нове или 
коришћене, празне или напуњене информацијама) скенирати на вирусе. У 
случају постојања вируса у неком фајлу на спољнем извору, тај спољни извор 
се не сме користити.  

6. Забрањује се било какво отварање рачунара или периферних јединица од 
стране корисника. То право имају само администратори. 

7. Забрањује се од стране корисника инсталирање било којег софтвера,  програма 
или апликације. То право имају само администратори, који ће наведена 
инсталирања вршити по захтеву корисника, а уз предходно одобрење 
начелника Градске управе.  

8. Забрањује се приступ рачунару и рад на истом лицима која нису запослена у 
органима и службама органа Града Зајечара, а да претходно немају писмену 
сагласност од начелника Градске управе и дату дозволу од стране 
администратора мреже за рад на истим. Лица која нису запослена у Општини 
Зајечар, а добила су писмену сагласност за рад на рачунару, обавезна су да се 
придржавају истих правила понашања приликом рада на мрежи као и сви 
радници организације. 
 

Члан 63. 
 

 Приступ подацима могу имати само овлашћена лица. 
 Заштита приступа подацима обезбеђује се по нивоима, и то путем: лозинке за 
улаз у систем, заштите приступа појединим директоријумима и базама података.   
 

Члан 64. 
 

 Подаци, означени одређеним степеном тајности, као и апликације за њихову 
обраду, у току обраде чувају се на хард диску, уз могућност приступа само овлашћених 
лица. 
 

Члан 65. 
 

 Изношење података и програмске опреме из просторија Градске управе може се 
вршити само по одобрењу начелника Градске управе. 
 Размена података преко других медија врши се на основу пропратног акта, који 
садржи нарочито следеће податке: идентификацију пошиљаоца и примаоца и врсту 
података.  
 

Чување података ИКТ система 
 

Члан 66. 
 

Подаци и програмска подршка, по правилу, се чувају у два примерка, и то: 

− један примерак на серверу; 

− један примерак у закључаној каси писарнице Општинске управе. 
За ИКТ систем са тајним подацима води се трећи примерак који се посебно 

обезбеђује у посебној просторији. 
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У редовном оперативном раду ИКТ система није дозвољено коришћење друге, 

односно треће копије, осим за стварање копије за редовно коришћење. 
За чување другог примерка у писарници води се књига евиденције, у коју се 

уносе подаци о времену остављања и преузимања другог примерка из писарнице.    
У редовном оперативном раду информационог система није дозвољено 

коришћење друге, односно треће копије, осим за стварање копије за редовно 
коришћење. 
 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 67. 
 

 Саставни део овог Правилника чине следећи прилози: 

− Прилог бр. 1: Картон радне станице, 

− Прилог бр. 2: Захтев за отварање / измену корисничког налога, 

− Прилог бр. 3: Изјава о прихватању правила рада у ИКТ систему, 

− Прилог бр. 4: Листа рачунарских програма (апликација) у ИКТ систему 
Градске управе Града Зајечара, 

− Прилог бр. 5: Радни налог и 

− Прилог бр. 6: Записник о примопредаји. 
 

Члан 68. 
 

Граматичка терминологија коришћења мушког или женског рода у овом 
Правилнику подразумева укључивање оба пола. 
 

Члан 69. 
 

 За сва питања која нису регулисана овим Правилником, односно која нису 
благовремено усклађена са законским одредбама, примењују се директно одредбе 
закона и подзаконских аката, којима је уређена ова материја. 
 

Члан 70. 
 

 Измене и допуне овог Правилника врше се по истом поступку по којем је 
Правилник донет.  

 
Члан 71. 

 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу Града Зајечара. 
 
 
 
IV број 110-17/2017 
У Зајечару, 13.03.2017. године 
 

НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Гордана Огњановић, с.р. 
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Прилог бр. 1 

КАРТОН РАДНЕ СТАНИЦЕ  
 

РАД. СТАНИЦА: ____________________ 

КОРИСНИК: _______________________ 

ЛОКАЦИЈА: ________________________ 

IP АДРЕСА: ________________________ 

ОПЕРАТ. СИСТЕМ: _________________ 

БАРКОД: 
Кућиште: __________________________ 

Монитор: __________________________ 

Штампач: __________________________ 

Скенер: ___________________________ 

 

МАТИЧНА ПЛОЧА: ___________________ 
ПРОЦЕСОР: ________________________  
РАМ МЕМОРИЈА: ____________________ 
 

ХДД: ______________________________ 

ГРАФИЧКА КАРТА: __________________ 

 

 

РАДНА СТАНИЦА – ПРОМЕНЕ, ИЗМЕНЕ 

Датум Назив/Опис 
Јед.  
мере 

Количи-
на 

Број радног 
налога 
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Датум Назив/Опис 
Јед. 
мере 

Количи-
на 

Број радног 
налога 
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Прилог бр. 2 

ЗАХТЕВ 
за отварање / укидање  корисничког налога за приступ ИКТ систему  

 
Име и презиме: ______________________________ 

Одељење:___________________________________ 

Одсек – канцеларија: _________________________ 

Радно место: ________________________________ 

 

ОТВАРАЊЕ налога: 

 за рад на радној станици  за приступ интернету 

 
Рачунарски програми које ће запослени користити за обављање посла  

на радном месту: 
Ред. 
бр. 

Рачунарски програм 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

УКИДАЊЕ налога:          привремено: од ___.___._____. год., у трајању до ___ дана.     
                      трајно.  
Датум: ___.___:_____. године                                        Руководилац одељења   
 ______________________ 
 
 

Кориснички налог:__________________    Почетна лозинка: _______________________  

Email адреса: ______________________@zajecar.info 

 

Датум: ___.___:_____. године Одсек за ИКТ и ППЗ 
 ______________________ 
Достављено: Кориснику 

Захтев се попуњава у два при-
мерка: оригинал остаје у Одсеку 
за ИКТ и ППЗ, а копију задржава 
руководилац основне орг. 
јединице. 
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Прилог бр. 3 

 
И З Ј А В А  

корисника радне станице у Информационо-комуникационом систему  
Градске управе Града Зајечара о придржавању правила рада и понашања  

на радној станици 
 
 
Ја ____________________________, као корисник на радној станици број _____, под 
пуном материјалном и дисциплинском одговорношћу се обавезујем да ћу се 
придржавати свих: 

− правила која се односе на коришћење радне станице и рад у локалној мрежи, 

− правила која се односе на рад у апликативним софтверима који су кориснику 
дати на коришћење, 

− правила која се односе на мере б3езбедности и здравља на раду при 
руковању рачунарском опремом, 

− правила кој се односе на безбедност информационог система и 
информација и података у систему, 

− правила која се односе на коришћење корисничког налога (лозинке), 
интернета и интранета и слања и пријема електронске поште 

која су прописана законом, поздаконским актима, Правилником о информационо-
комуникационом систему Градске управе Града Зајечара и  корисничким упутствима за 
употребу хардвера и софтвера. 

 
 

У Зајечару, ___.___._____. године  

КОРИСНИК 

__________________ 

(име и презиме) 
__________________ 

(својеручни потпис) 
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Прилог бр. 4 

 
ЛИСТА ЛИЦЕНЦИРАНИХ РАЧУНАРСКИХ ПРОГРАМА (АПЛИКАЦИЈА) 

НА КОРИШЋЕЊУ У ИКТ СИСТЕМУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

На коришћењу у ИКТ систему Градске управе Града Зајечара се налазе следећи 
рачунарски програми (апликације): 
 

Ред. 
бр. 

Назив рачунарског програма 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

 

У Зајечару, ___.___._____. год. 
ШЕФ 

ОДСЕКА ЗА ИКТ И ППЗ 
_________________________ 
_________________________ 
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Прилог бр. 5. 

 
 
Одељење: _____________ 
______________________ 
 

РАДНИ НАЛОГ 
Број: ________ 

(попуњава Одсек за  
ИКТ и ППЗ) 

Опис захтева: 

 

Датум: ___.___._____. год. Потпис руководиоца основне орг. јединице: 

 

 

Датум предаје уређаја: ___.___.____. 
год. 

Датум повратка уређаја: ___.___.____. год. 

Предао: Преузео: Предао: Преузео: 

 
Попуњава Одсек за информационо комуникационе технологије  

и против пожарну заштиту 

Опис рада: 

Утрошени материјални делови: 

Датум Назив Јед. мере Количина Напомена 

     

     

     

     

     
 

Закључак:  

Датум: Извршилац посла: 

Примио: Одсек за ИКТ и ППЗ: 
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Прилог бр. 6 

 
ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ 

рачунарске опреме у овлашћени сервис / радионицу 

 
Назив средства: ______________________________________________________ 
Локација средства: ___________________________________________________ 
Корисник: ___________________________________________________________ 
Списак предате опреме: 

Ред. 
бр. 

Назив 
Јед. 
мере 

Количина 
Виђено 
стање 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Средства предаста у __________________________________________ 

Датум предаје: ___.___._____. године 

 
ПРЕДАО: 

_____________________ 

(име и презиме) 
_____________________ 

(потпис) 

 ПРИМИО: 

_____________________ 

(име и презиме) 
_____________________ 

(потпис) 

 

 

Средства враћена: ___.___._____. год. 
Стање средстава (заокружити):  

поправљена / нису поправљена 

 
ПРЕДАО: 

_____________________ 

(име и презиме) 
_____________________ 

(потпис) 

 ПРИМИО: 

_____________________ 

(име и презиме) 
_____________________ 

(потпис) 
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