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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. 

 

2.0 ПРЕДМЕТ 

Овом процедуром утврђују се активности, носиоци активности и одговорности 

приликом едукације запослених из области безбедности ИКТ система. 

 

3.0 ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Примењује се на све запослене у ИОРС-у. 
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4.0 ОДГОВОРНОСТИ 

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

задужењима 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 

5.1 Врсте и начини едукације запослених о безбедности ИКТ система 

 

 Едукација запослених на почетку радног ангажовања 

Приликом започињања радног ангажовања запосленом се омогућава приступ ИКТ 

систему у складу са Процедуром о правима приступа ИКТ систему. Едукација 

новозапосленог се односи на:  

1. упознавање и прихватање правила безбедног и примереног коришћења ресурса 

ИКТ система ИОРСа кроз потписивање Изјаве о поверљивоси у оквиру 

Процедуре о правима приступа ИКТ систему; 

2. упознавање са основним концептима информатичка и сајбер безбедност од 

стране ДЦ у оквиру Процедуре о правима приступа ИКТ систему; 

3. упознавање са Правилником о безбедности информационо-комуникационог 

система Института за онкологију и радиологију Србије за шта је одговоран 

надлежни руководилац ОЈ; 

4. уколико је предвиђено да новозапослени ради у ДЦ, он мора да похађа екстерну 

едукацију из области безбедности ИКТ система пре додељивања приступа 

поверљивим информацијама. 

 

 Едукација запослених у току радног ангажовања 

Едукација из области безбедности ИКТ система се у току радног односа спроводи на 

следећи начин: 

1. Запослени прати измене и примењује нове верзије процедура које се односе на 

ИКТ систем (тј. све процедуре са ознаком П.ИНФ) и Правилника о безбедности 
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информационо-комуникационог система Института за онкологију и 

радиологију Србије, које су доступне WEB сајту ИОРС-а и склопу интерне 

документације назване „Акредитација“ (www.ncrc.ac.rs).   

2. Запослени се, путем појединачне или групне обуке коју организује Дата центар, 

едукује и редовно стичу нова и обнављају постојећа знања о безбедносним 

ризицима који могу угрозити ИКТ систем.  

3. Запослени Дата Центра, који раде са поверљивим подацима, треба да редовно 

прате достигнућа и стичу нова знања из области безбедност информација и да 

периодично похађају екстерну едукацију из области безбедности ИКТ. 

4. Инжењер за ИТ безбедност је у обавези да редовно прате достигнућа и стиче 

нова знања из области информационе безбедности. 

5. Инжењер за ИТ безбедност је у обавези да периодично похађа екстерну 

едукацију из области информационе безбедности. 

 

5.2 Интерна едукација из области информационе безбедности 

У циљу подизања нивоа информационе безбедности и спречавања ризика који могу да 

је угрозе, Инжењер за ИТ безбедност ради на едукацији и подизању свести запослених 

ИОРС-а. Стога, Инжењер за ИТ безбедност периодично: 

1. путем службене електронске поште, обавештава запослене о ризицима који могу 

угрозити ИКТ систем и активностима које треба предузети у циљу заштите;  

2. организује и/или спроводи појединачне или групне обуке за запослене који раде у 

оквиру ИКТ система;  

3. спроводи појединачне или групне обуке за Администраторе ДЦ и остале запослене 

ДЦ који раде са поверљивим подацима; 

4. организује и/или спроводи тестирање запослених из области информационе 

безбедности. 

 

5.3. Поступак за утврђивање одговорности 

 

Поступак за утврђивање одговорности се спроводи ради предузимања процесних и 

других материјалних радњи и поступака против запослених који су нарушили 

информациону безбедност или на други начин извршили повреду правила и политике 

на снази и у примени  у  ИОРС-у. 

 

http://www.ncrc.ac.rs/
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Поступак се покреће по предлогу Инжењера за ИТ безбедност. 

 

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 правима приступа ИКТ систему 

3. 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) 

 


