На основу члана 47 Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Наставно-научно веће
Факултета, на седници одржаној 07.04.2040. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА РАЧУНСКОГ ЦЕНТРА
ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ЛЕСКОВЦУ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се права, обавезе и одговорности Корисника услуга (у даљем
тексту: Корисник) Рачунског центра Технолошког факултета у Лесковцу (у даљем тексту:
Рачунски центар).
Члан 2.
Под услугама Рачунског центра подразумевају се сви рачунарски налози, сервиси и ресурси
које Рачунски центар може да обезбеди, контролише и одржава.
Члан 3.
Корисници су запослени на Факултету (наставно и ненаставно особље Факултета) и
студенти Технолошког факултета у Лесковцу који су уписали годину студија на Технолошком
факултету или имају статус мировања.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 4.
Сви Корисници имају подједнако право коришћења сервиса Рачунског центра под следећим
условима:
- уколико се експлицитно сагласе да су упознати са овим Правилником и да их
прихватају потписивањем одговарајуће изјаве, и
- уколико не крше неку од одредби овог Правилника.
Члан 5.
Корисник се обавезује да:
- Технолошком факултету достави комплетне и исправне податке, укључујући име,
презиме и адресу, и да у случају промене обавести Факултет и Рачунски центар
најкасније 30 дана након промене,
- Чува своју корисничку шифру за приступ услугама у тајности и не уступа свој налог
другима на коришћење,
- Преузме потпуну моралну, правну и кривичну одговорност за активности које се врше
са корисничког налога,
- Услуге дате му на располагање користи у складу са правилима и препорукама
издатих од стране особља Рачунског центра,
- Услуге дате му на располагање не користи у комерцијалне, илегалне и неетичке
сврхе,
- Услуге дате му на располагање користи на начин који се одредбама овог Правилника
сматрају дозвољеним коришћењем или нису у супротности са уговорима,
конвенцијама и препорукама у области телекомуникационог права, као и кодекса

-

-

-

-

понашања на Интернету чију је примену прихватио Технолошки факултет у Лесковцу
као чланица АМРЕС-а (Академске мреже Србије),
Прихвати чињеницу да налози на рачунарима Рачунског центра представљају
власништво Рачунског центра које се уступа на употребу Корисницима, и да добијање
налога не имплицира никакве обавезе Рачунског центра према корисницима, сем
нормалних системских активности на одржавању функционисања сервиса којима се
обезбеђују услуге,
Прихвата чињеницу да Рачунски центар не преузима никакву одговорност за
евентуалне штете настале због кварова, неадекватног рада софтвера или хардвера
везаног за употребу налога, блокирања или укидања налога, губитка или мењања
података или њиховог излагања неовлашћеним лицима, без обзира да ли је до штете
дошло услед грешке корисника, запосленог у Рачунском центру или активности
трећег лица,
Уважава друге кориснике Рачунског центра и својим акцијама, непримереним
понашањем или прављењем буке не угрожава њихов рад на рачунарима Рачунског
центра,
Ограничи своје време коришћења услуга и уступи своје место кориснику који чека
дуже време,
Пријави особљу Рачунског центра било ког корисника за кога примени или сазна да
крши неку од одредаба овог Правилника.

НЕДОЗВОЉЕНО ПОНАШАЊЕ КОРИСНИКА
Члан 6.
Понашање Корисника сматраће се недозвољеним уколико је у супротности са императивним
правним прописима Републике Србије и међународног права, или уговорима, конвенцијама,
препорукама и кодексима које је прихватио Технолошки факултет у Лесковцу.
Понашање Корисника сматраће се нарочито недозвољеним уколико се њиме врши:
- Кривично дело или привредни преступ,
- Повреда одредаба ауторског права или права индустријске својине,
- Инсталирање, дистрибуција, оглашавање, пренос или на други начин чињење
доступним «пиратских», софтверских и свих осталих производа који нису
лиценцирани на одговарајући начин,
- Дело нелојалне конкуренције,
- Угрожавају или повређују нечија лична права,
- Повреда добрих пословних обичаја и правила о заштити права потрошача,
- Инсталисање и/или подешавање параметара мрежних протокола укључујући ИП
адресу локалног рачунара којим се приступа мрежи (ова активност је у искључивој
надлежности Рачунског центра),
- Било какве активности које би могле да доведу до оштећења или поремећаја
функционисања софтвера или хардвера у Рачунском центру или сарвиса који
Рачунски центар пружа,
- Активности усмерене ка добијању привилегија ван оквира права корисничких налога
или ради читања, мењања или брисања системских или корисничких података,
- Активности усмерене ка неовлашћеном коришћењу података или програма других
корисника,
- Неовлашћени приступ и коришћење услуга или неовлашћено задобијања контроле
других рачунара доступних са добијеног налога или се на други начин прекрши
политика или правила рада на тим рачунарима,
- Угрожавање несметаног коришћења сервиса од стране других корисника, угрожавање
несметаног рада Академске мреже или било које друге мреже или дела Интернета,
- Дистрибуција незатражених порука («спамовање») на велики број адреса на
Интернету,
- Дистрибуција вируса или других програма са инфективним или деструктивним
особинама.

УКИДАЊЕ КОРИСНИЧКИХ НАЛОГА
Члан 7.
Рачунски центар је задужен за евиденцију и праћење употребе корисничких налога и њихово
ажурирање.
Образац евиденције корисничког налога је саставни део овог Правилника.
Члан 8.
У случају недозвољеног понашања Корисника дефинисаних чланом 6. овог Правилника
може се носиоцу налога забранити приступ на одређено време до 30 дана, и/или трајно
забранити приступ уз остале консеквенце које дефинишу општа акта Факултета.
Одлуку из става 1 овог члана доноси декан Факултета на писани предлог лица запосленог у
Рачунском центру или лица које је овластио да врши послове контроле и праћења правилног
коришћења услуга Рачунског центра.
Лице запослено у Рачунском центру или лице које је декан Факултета овластио да врши
послове контроле и праћења правилног коришћења услуга Рачунског центра има право да
без претходне сагласности декана привремено укине кориснички налог, уколико процени да
је то у интересу безбедности информационог система и о томе одмах обавести декана.
Оваква мера не може да траје дуже од 3 дана.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на Интернет
презентацији Факултета и Библиотеци Факултета.

04 број 4/36-IV
у Лесковцу, 07.04.2010.
Наставно-научно веће
Технолошког факултета у Лесковцу

Технолошки факултет у Лесковцу
Рачунски центар

Евиденција корисничких налога
Име, средње слово и презиме:
Адреса:
Категорија корисника:
Катедра / Служба:
Ментор:
Број индекса:
Функција:
Корисничка група:
Корисничко име:

@tf.ni.ac.rs

Датум отварања налога:
Датум укидања налога:
Забрана коришћења налога:
Старо корисничко име:
Потврђујем да сам упознат са условима за
отварање корисничког налога као и детаљима
везаним за његово коришћење и укидање,
дефинисаним Правилником о коришћењу услуга
Рачунског центра Технолошког факултета у
Лесковцу

Потпис носиоца

Иницијална лозинка:

Рачунски центар

Декан Технолошког факултета

____________________

_________________________

