Правила о коришћењу услуга Рачунског центра
Електротехничког факултета Универзитета у Београду
Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилима уређују се права, обавезе и одговорности Корисника услуга (у даљем
тексту: “Корисник”) Рачунског центра Електротехничког факултета Универзитета у Београду (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, а чија се актуелна листа и
описи услуга налазе сајту Рачунског центра http://rc.etf.bg.ac.yu у секцији “Корисничка подршка”.

Члан 3.
●

●
●

●

Под корисницима се подразумевају следеће категорије корисника:
“Студенти Електротехничког факултета Универзитета у Београду”, што обухвата све
студенте који су уписали годину студија на Електротехничком факултету или им је година
на мировању
“Запослени Електротехничког факултета Универзитета у Београду”, што обухвата наставно
и ненаставно особље Електротехничког факултета
“Сарадници Електротехничког факултета Универзитета у Београду”, што обухвата
појединце ангажоване на научно-истраживачким пројектима, посебне госте и појединце
ангажоване на други начин од стране Електротехничког факултета,
“Пријатељи Електротехничког факултета Универзитета у Београду”, што обухвата све
чланове “ЕТФ Алумни & Пријатељи” фонда

Права и обавезе Корисника услуга
Члан 4.
Сви корисници услуга унутар појединих категорија дефинисаних Чланом 3. имају
подједнако право за коришћење сервиса Рачунског центра описаних у Члану 2 под следећим
условима:
● уколико се експлицитно сагласе да су упознати са овим Правилима и да их прихватају
потписивањем одговарајуће изјаве
● уколико не крше неку од одредби ових Правила.

Члан 5.
Корисник се обавезује да:
1. Електротехничком факултету достави комплетне и исправне податке, укључујући име и
презиме, адресу и матични број, и да у случају промене обавести Електротехнички факултет и
Рачунски центар најкасније 30 дана након промене
2. Чува своју корисничку шифру за приступ услугама у тајности и не уступа свој налог
другима на коришћење
3. Преузме потпуну моралну, правну и кривичну одговорност за активности које се врше са
свог корисничког налога
4. Услуге дате му на располагање користи у складу са правилима и препорукама издатих од
стране особља Рачунског центра
5. Услуге дате му на располагање не користи у комерцијалне, илегалне и неетичке сврхе
6. Услуге дате му на располагање не користи на начин који се по одредбама ових Правила
сматра недозвољеним коришћењем или је у супротности са уговорима, конвенцијама и

препорукама у области телекомуникационог права као и кодекса понашања на Интернету чију је
примену прихватио, или ће прихватити у будућности Електротехнички факултет Универзитета у
Београду
7. 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
8. Прихвати 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
9. Уважава друге кориснике Рачунског центра и својим акцијама, непримерним понашањем
или прављењм буке не угрожава њихов рад на рачунарима Рачунског центра
10. Суздржи се од конзумирања хране, пића и цигарета у просторијама Рачунског центра
11. Ограничи своје време коришћења услуга и уступи своје место кориснику који чека дуже
време
12. Пријави особљу Рачунског центра било ког корисника за кога примети или сазна да крши
неку од одредаба ових Правила

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 или ће прихватити у будућности Електротехнички
факултет Универзитета у Београду.
Понашање Корисника сматраће се нарочито недозвољеним:
1. Уколико се њиме врши кривично дело или привредни преступ
2. Уколико се њиме врши повреда одредаба ауторског права и права индустријске својине
3. Уколико се њиме врши инсталирање, дистрибуција, оглашавање, пренос или на други
начин чињење доступним “пиратских”, софтверских и свих осталих производа који нису
лиценцирани на одговарајући начин
4. Уколико се њиме врши дело нелојалне конкуренције
5. Уколико се њиме угрожавају или повређују нечија лична права
6. Уколико се њиме врши повреда добрих пословних обичаја и правила о заштити права
потрошача
7. Уколико се њиме врше било какве активности које би могле да доведу до оштећења или
поремећаја функционисања софтвера или хардвера у Рачунском центру или сервиса које Рачунски
центар пружа
8. Уколико се њиме врше активности усмерене ка добијању привилегија ван оквира права
корисничких налога или ради читања, мењања или брисања системских или корисничких података
9. Уколико се њиме врше активности усмерене ка неовлашћеном коришћењу података или
програма других корисника
10. Уколико се њиме врши неовлашћен приступ и коришћење услуга или неовлашћено
задобијање контроле других рачунара доступних са добијеног налога или на други се начин
прекрши политика или правила рада на тим рачунарима
11. Уколико се њиме врши угрожавање несметаног коришћења сервиса од стране других
корисника, угрожавање несметаног рада Академске мреже или било које друге мреже или дела
Интернета
12. Уколико се њиме врши дистрибуција незатражених порука (”спамовање”) на велики број
адреса на Интернету
13. Уколико се њиме врши дистрибуција вируса или других програма са инфективним или
деструктивним особинама

