
 

Договор за безбедносни регулативи за доверливи документи  

 

Помеѓу ……………………………………… и …………………………………………………… 

на Сојузна Република Германија се склучува следниот договор:  
 

Општо начело 

Само оние лица кои по својата службена должност мораат да бидат 

запознаени со доверливиот документ и податок.  Ниедно лице не смее да 

биде поопширно или поблиску известено за некој доверлив документ, 

бидејќи тоа не е дозволено од службени причини (Начело: „Да се знае само 

ако е потребно“). 

 

Доверливи документи 

Доверливите документи се факти, предмети или сознанија, за кои е од јавен 

интерес потребно да се држат во тајност, независно од нивниот начин на 

прикажување (на пример списи, цртежи, карти, фотокопии, фото-материјал, 

електронски носачи на меморирани податоци или говорен збор). Во 

согласност со потребната заштита тие се класифицираат од страна на 

издавачот и се штитат согласно националните регулативи од неовластено 

примање до знаење. 

 

Споредливост на степените на тајност 

Договорните страни утврдуваат дека следните степени на тајност се 

споредливи: 

 

…………………………………. Сојузна Република Германија 

…………………………………. СТРОГО ТАЈНО (STRENG GEHEIM) 

………………………...………. ТАЈНО (GEHEIM) 

………………………………… ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ – ДОВЕРЛИВО 

(VS-VERTRAULICH) 

………………………………… ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ - САМО ЗА СЛУЖБЕНА  

УПОТРЕБА (VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) 

 

Степенот на тајност претставува индикатор за сензибилноста на разменетата 

информација. 

 

 

Проследување на доверливи документи 



Не смеат да се проследуваат информации или сознанија на трето лице без 

претходна писмена согласност од страна на давателот на информацијата. Тоа 

важи како за проследувањето на странски така и за проследувањето на 

домашни служби и органи (како на пример: власти и органи за кривично 

гонење, судови или други власти и органи). 

 

Определување и измена на степенот на тајност на доверлив документ 

Орган кој ги издава доверливи документи ја определува неопходноста за 

класифицирање на доверливиот документ и за степенот на тајност на 

доверливиот документ. Степенот на тајност на доверлив документ се 

ориентира со неговата содржина, а не со степенот на тајност на процесот на 

кој му документот припаѓа или на кој се однесува. Секоја измена на степенот 

на тајност смее да се изврши само со согласност од страна на органат који ги 

издал доверливи документ. 

 

Означување 

Доставените доверливи документи се означуваат од страна на нивниот 

примател со споредливиот национален степен на доверлив документ. 

Обврската за означување важи и за доверливи документи, кои се 

умножуваат или преведуваат кај примателот. 

 

Пристап до доверливи документи и податоци 

Договорните страни, во рамките на своето внатрешно законодавство,  ги 

преземаат сите погодни мерки за заштита на доверливи документи, кои се 

разменуваат според овој договор. Пристап до разменетите доверливи 

документи дозволен е само на јасно одреден и специјално овластен круг на 

лица. 

 

Чување на доверливи документи 

Доверливите документи се чуваат согласно со националните прописи. При 

ракување и управување со доверливите документи се обезбедува, 

неовластени лица да немаат пристап до разменетите доверливи документи. 

 

Пренос на доверливи документи преку телекомуникациски врски 

Доколку доверливи документи се пренесуваат преку телекомуникациска 

врска до некоја договорна страна, тоа принципијено смее да се врши само 

преку кодирана врска. За исклучоци како и за техничката имплементација на 

кодирањето, страните, по потреба, склопуваат посебни договори. И при 



пренесување на општи информации, кои не претставуваат доверливи 

документи, би, по можност, требало да се врши кодирање. 

 

Известување 

Доколку и покрај сите заштитни мерки дојде до губење на разменетите 

доверливи документи, мора веднаш да се извести засегнатата страна. Истото 

важи кога некое лице што не е овластено за пристап до доверливи 

документи, ја дознае содржината на некоја разменета или во соодветната 

категорија на доверливост класифицирана информација. 

 


