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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 при 

расходовању носача података на којима се налазе пословни и/или интерни подаци 

ИОРС-а. Правилном применом утврђеног поступка, ИОРС своди на минимум 
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потенцијалну изложеност штети која може настати услед недозвољеног приступа 

подацима.  

 

3.0 ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Примењује се на све носаче података на којима се налазе пословни и/или интерни 

подаци ИОРС-а.  

 

4.0 ОДГОВОРНОСТИ 

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

задужењима сноси одговорност за безбедност пословних или интерних података 

ИОРС-а при расходовању носача података на којима се исти налазе.  

Обавеза руководиоца сваке ОЈ је да све запослене упозна са процедуром, без обзира да 

ли су запослени ангажовани по основу рада на одређено време, сталног радног односа 

или другог облика радног ангажовања. 

За контролу спровођења процедуре одговорни су одговарајући руководиоци ОЈ.  

 

5.0 ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

На носачима података се могу налазити поверљиви пословни, интерни или јавни 

подаци. Поверљиви подаци се налазе, као део ИС налазе у криптованој форми. У 

случају расходовања носача података или уређаја у власништву ИОРС-а који садрже 

пословне податке, интерне податке или друге осетљиве информације, потребно је 

онемогућити даље читање података. 

Разликују се две основне врсте носача података: 

 они који су делови ИКТ уређаја који представљају основно средство (тј. хард-

дискови рачунара, лаптопова; меморијске картице мобилних телефона) 

 они који представљају самостална основна средства ИОРС-а (екстерна 

меморија, УСБ) 

 они који представљају потрошни материјал ИОРС-а (ЦД, ДВД и сл) 
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5.1 Расход носача података који су делови ИКТ уређаја који представљају 

основна средства  

Када постоји проблем у раду носача података који је у власништву ИОРС-а, и који су 

саставни делови ИКТ уређаја, тада Администратор ДЦ врши процену употребљивости 

носача података:  

 Уколико је носач података употребљив, тада Администратор ДЦ спроводи 

брисање података без могућности накнадног увида у њих и носач података се 

чува у ДЦ као резервни део.  

 Уколико носач података није употребљив, тада се он доставља Служби за 

техничке и друге сличне послове која то евидентира и преузима његово физичко 

уништавање.   

 

5.2 Расход носача података који представљају самостална основна средства 

ИОРС-а 

Уколико  носач података није употребљив, тада руководилац ОЈ подноси Комисији за 

расход захтев за расход основних средстава. Захтев мора да садржи податке када су 

средства набављена, да ли има књиговодствену вредност и колику. У прилогу захтева 

обавезно се доставља и претходно прибављено мишљење ДЦ. Даљи поступак је у 

складу са Процедуром за расход. По завршетку Процедуре за расход основних 

средстава, Корисник доставља носач података Служби за техничке и друге сличне 

послове која то евидентира и преузима његово физичко уништавање. 

 

5.3 Расход носача података који су потрошни материјал ИОРС-а 

Уколико је носач података представља потрошни материјал (ЦД, ДВД, и сл.) тада 

Корисник процењује његову употребљивост и у зависности од ње је доставља Служби 

за техничке и друге сличне послове која преузима његово физичко уништавање и то 

евидентира.   

 

5.4 Расход носача података који није у власништву ИОРС-а 

Уколико је носач података који није у власништву ИОРС-а тада Корисник процењује 

његову употребљивост и води бригу о његовом расходу.     

 

6.0 ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

Процедура је у вези са документима: 
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1. Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Института 

за онкологију и радиологију Србије 

2. Процедура за расход основних средстава 

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) 

 


