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1.0 ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС је Институт за онкологију и радиологију Србије; 

ОЈ је Организациона јединица ИОРС-а; 

ДЦ  је Дата Центар ИОРС-а; 

ИКТ систем је информационо-комуникациони систем ИОРС-а у смислу технолошко-

организационе целине која обухвата:  

1. електронске комуникационе мреже у смислу закона који уређује електронске 

комуникације;  

2. уређаје или групе међусобно повезаних уређаја, таквих да се у оквиру уређаја, 

односно у оквиру барем једног из групе уређаја, врши аутоматска обрада 

електронских података коришћењем рачунарског програма; 

3. електронске податке који се похрањују, обрађују, претражују или преносе помоћу 

средстава из подтач. (1.) и (2.) ове тачке, а у сврху њиховог рада, употребе, 

заштите или одржавања;  

4. организациону структуру путем које се управља ИКТ системом; 

ИС (информациони систем) је део ИКТ система ИОРС-а који је формализован и 

намењен планском прикупљању, складиштењу, обради, размени и испоруци 

информација од значаја за рад, тако да су информације доступне и употребљиве свима 

који су овлашћени да их користе; 

Информациона безбедност представља скуп мера које омогућавају да електронски 

подаци којима се рукује путем ИКТ система буду заштићени од неовлашћеног 

приступа, као и да се заштити тајност, интегритет, расположивост, аутентичност и 

непорецивост тих података, да би ИКТ систем функционисао како је предвиђено, када 

је предвиђено и под контролом овлашћених лица; 

Администратор ДЦ је запослени Дата центра коме је дозвољено администрирање ИКТ 

и/или ИС система. 

Инжињер за ИТ безбедност је запослени Дата центра који се бави пословима 

информационе безбедности; 

Корисник је запослени ИОРС-а који има приступ ИКТ систему ради обављања својих 

пословних активности; 

Мобилни уређај је преносиви рачунар, таблет, SMART-мобилни телефон, PDA и сл. 

који се повезује са ИОРС-ском мрежом 

Медијум – диск, УСБ меморија, преносиви хард диск, ЦД, ДВД, као и остали предмети 

и компоненте који имају могућност чувања и преноса података 

Радна станица – рачунар или мобилни рачунар који је умрежен у мрежу ИОРС-а са 

циљем да запоселни могу обављати своје редовне пословне активности 

 



ИНСТИТУТ ЗА 

ОНКОЛОГИЈУ И 

РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 

Назив процедуре:  

Процедура о заштити од злонамерног софтвера 
Ознака: П.ИНФ.10 

Датум:  

08.03.2018. 

Верзија:  01 Страна: 3  од  6 

 

3 
 

2.0 ПРЕДМЕТ 

Овом процедуром утврђују се активности, носиоци активности и одговорности 

запослених који користе ИКТ система ИОРС-а а у циљу заштите од злонамерног 

софтвера. 

Правилном применом утврђеног поступка и начина остављања, ИОРС своди на 

минимум потенцијалну изложеност штети и проблемима насталим неадекватним 

остављањем, односно одлагањем осетљивих и поверљивих докумената и материјала. 

 

3.0 ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Примењује се за све запослене који користе ИКТ систем ИОРС-а.  

 

4.0 ОДГОВОРНОСТИ 

Сваки запослени је дужан да се понаша у складу са процедуром и у складу са својим 

задужењима ће сносити одговорност.  

Сарадници ИОРС-а су дужни да се понашају у складу са уговором и у складу са њим 

ће сносити одговорност. 

Обавеза руководиоца сваке организационе јединице ИОРС-а је да све запослене упозна 

са процедуром и све новозапослене, било да су у сталном или радном односу на 

одређено време. 

За контролу спровођења процедуре одговорни су одговарајући руководиоци 

организационих јединица.  

 

5.0 ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Злонамерни софтвер (енгл. malware) јесте сваки програм направљен у намери да (1) 

оштети сервер, рачунар или мобилни уређај; (2) да компромитује поверљивост, 

интегритет или доступност жртвиних података; (3) да злоупотреби апликације или 

оперативни систем; (4) да на неки од начина омете, успори, угрози или онемогући рад 

жртве на рачунару. Злонамерни софтвер се најчешће тајно убацује у ИКТ систем или 

његов део, а обухвата вирусе, црве, spyware, adware, nagware, backdoors, exploits, 

тројанаце, rootkits, keyloggers итд. 

У циљу заштите свог ИКТ система од злонамерног софтвера, ИОРС примењује и 

унапређује мере које обухватају: праћење и контролу података, софтвера и хардвера; 

спречавање и откривање напада злонамерним софтвером; опоравак ИКТ система након 

напарад злонамерног софтвера.  
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Заштита података и средстава за обраду података од злонамерног софтвера на 

Институту се заснива на (1) едукацији запослених, (2) заштити на нивоу хардвера, (3) 

заштити на нивоу софтвера, (4) контроли приступа и (5) управљање захтеваним и 

потребним променама. 

 

5.1  Едукација запослених  

Администратори ДЦ се непрекидно едукују из области безбедности информација. 

Своја сазнања преносе организовањем индивидуалних и групних едукација из области 

безбедности са повременом провером усвојених знања, као и повременим 

обавештавањем о безбедносним ризицима, чиме доприносе подизању свести 

запослених.  

 

5.2  Заштита на нивоу хардвера  

Заштита на нивоу хардвера се спроводи блокирањем свих портови који нису потребни 

за оперативни рад на конкретним уређајима; прикључивање уређаја на рачунарску 

мрежу искључиво од стране администратора ДЦ у складу са Процедуром о приступу 

мрежи и мрежним уређајима; инсталација и кофигурација система искључиво од 

стране администратора ДЦ у складу са Процедуром о инсталацији и конфигурацији 

система; прикључивањем путем ВПН везе искључиво уређаје који су у власништву 

ИОРС-а у складу са Процедуром за ВПН приступ ИС (па самим тим и прошли 

претходно наведене процедуре).  

 

5.3  Заштита на нивоу софтвера  

ИОРС користи и софтверско решења за заштиту од злонамерног софтвера које 

подразумева  инсталацију лиценцираног антивирус софтвера (BitDefender)  на 

серверима и свим рачунарима и мобилним уређајима у оквиру ИКТ система као и 

софтверског зида (firewall) који филтрира саобраћај у оквиру мреже. Заштита система 

се постиже и редовним ажурирањем антивирусног софтвера; редовним ажурирањем 

осталих лиценцираних софтвера; аутоматском провером покретних носача податка 

приликом  њихове употребе. Када је у питању електронска комуникација и употреба 

интернета, користи се антиспам апликација која смањују ризик да запослени из незнања 

унесу злонамеран софтвер у ИКТ систем.  
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5.4  Контрола приступа  

У циљу заштите од упада са интернета у ИКТ систем ИОРС-а, а у склопу контроле 

приступа, спроводе се следеће активности: 

- Инжињер за ИТ безбедност спроводи проверу да ли злонамерни софтвер садрже: 

(1) датотеке на електронским или оптичким медијумима, као и датотеке примљене 

преко мрежа; (2) садржај придружен порукама електронске поште и преузетих 

садржаја. Ове провере се спроводе вишеструко (сервери, радне станице, пре уласка 

порука/садржаја у мрежу ИОРС-а, након сервиса рачунара, итд) 

- Сви запослени који приступају ИКТ систему ИОРС-а путем корисничког налога, 

дужни су да спроводе проверу да ли злонамерни софтвер садрже: (1) датотеке на 

електронским или оптичким медијумима, као и датотеке примљене преко мрежа; 

(2) садржај придружен телу или порукама електронске поште. 

 

5.5 Управљање захтеваним и потребним променама 

Инжињер за ИТ безбедност је задужен за инсталацију, ажурирање и мониторинг 

система у складу са упутством произвођача антивирусног софтвера који је је 

конфигурисан за мониторинг система у реалном времену и скенирање сваког 

новонасталог податка у оквиру ИКТ система. Он такође спроводи редовно 

преиспитивања софтвера и садржаја података у системима који подржавају критичне 

пословне процесе. У случају откривања злонамерног софтвера у зависности од места 

откривања спроводе се следеће активности: 

- Ако је злонамерни софтвер откривен радној станици или медијуму: исти се 

преузима и очисти злонамерног софтвера; кориснику се указује на то које заштитне 

мере треба да предузме; догађај се евидентира. Ако је заражен покретни медијум, 

врши се провера и евентално чишћење свих уређаја са којим је он био у контакту. 

- Ако је злонамерни софтвер добијен путем мејла: тада се радна станица се очисти; 

маил са које стигао злонамерни софтвер се ставља на black листу; кориснику се 

указује на то које заштитне мере треба да предузме; догађај се евидентира. 

- Ако је злонамерни софтвер добијен путем познатих или сумњивих 

компромитованих веб-сајтова: тада се радна станица очисти; кориснику се 

онемогућана приступ тим веб сајтовима; догађај се евидентира. У случају доказане 

злоупотребе интернета од стране корисника, Дата центар може кориснику укинути 

приступ интернету. 

Припремају се одговарајући планови за континуитет пословања приликом опоравка од 

напада злонамерним софтвером, укључујући све неопходне резервне копије података и 
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софтвера као и механизме за опоравак. Дата центар са/без одговарајућих вендора 

спроводи опоравак од напада злонамерним софтвером.  

Инжињер за ИТ безбедност редовно прикупља информације о злонамерном софтверу 

уз евентуалну претплату на адресне спискове за доставу или проверу веб-страница на 

којима се дају информације о новим злонамерним софтверима. 

Начелник Дата центра повремено обавештава Стручни колегијум и све запослених о 

сазнањима о злонамерном софтверу. 

Корисник не сме искључивати антивирусни софтвер и у случају да примети необично 

понашање радне станице, без одлагања треба да се јави Дата центру и опише проблем. 

 

6.0 ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

Процедура је у вези са документима: 

1. Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Института 

за онкологију и радиологију Србије  

2. Процедура о приступу мрежи и мрежним уређајима 

3. Процедура о инсталацији и конфигурацији система 

4. Процедура за ВПН приступ ИС 

5. Процедура за рад Дата центра 

 

 

7.0 ПРАВНИ ОСНОВ 

 Закон о информационој безбедности ("Сл. Гласник РС", бр. 6/2016) 

 Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства 

("Службени гласник РС", број 123 од 10. новембра 2014) 

 Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 

- др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) 


