
Споразум о безбедносним одредбама за поверљиве податке 
(VS) 
 
Између……………………………………….. и  ………………………………………….. 
Савезне Републике Немачке склапа се следећи споразум.  
 

Општи принцип 
Само она лица, која по својој службеној дужности морају бити упозната, требају и бити 
упозната са поверљивим предметом. Ниједно лице не сме бити опширније или раније 
информисанo него ли је то из службених разлога преко потребно (принцип: 
«упознавање само у случају потребе»). 
 
Поверљиви подаци 
Поверљиви подаци су чињенице, предмети или сазнања, која се у јавном интересу 
морају држати у тајности, независно од њиховог облика приказа (на пример: 
документа, цртежи, карте, фотокопије, фотографски материјал, електронски 
меморисани подаци или изговорена реч).  Сходно потребној заштити, издавач их 
уврстава у одговарајућу категорију, а онда се сходно националним одредабама штите 
од непозваних лица.   
 
Упоредивост степена поверљивости 
Уговорне странке утврђују да су следећи степенови поверљивости међусобно 
упоредиви:  
 
…………………………………. Савезна Република Немачка 
…………………………………. СТРОГО ТАЈНО (STRENG GEHEIM) 
………………………...………. ТАЈНО (GEHEIM) 
………………………………… ПОВЕРЉИВИ ПОДАТАК-ПОВЕРЉИВО  

(VS-VERTRAULICH) 
………………………………… ПОВЕРЉИВО –САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ  

(VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH) 
 
Степен поверљивости је индикатор за осетљивост размењених информација.  
 
Прослеђивање поверљивих података 

Без претходне сагласности даваоца информације или сазнања није дозвољено њихово 
прослеђивање трећој странци. То важи не само за прослеђивање иностраним већ и 
домаћим органима (као што су на пример: органи власти задужени за кривично 
гоњење, судови или остали органи управе). 



Одређивање и измена степена поверљивости поверљивих података 
Орган који издаје одређује и потребу категоризације поверљивости поверљивих 
података. Степен поверљивости поверљивих података равна се по садржају, а не по 
степену поверљивости предмета, којим припадају или на који се односе. Измена 
степена поверљивости сме се извршти само уз сагласност оног органа, који их је и 
издао.  
 
Обележавање  
Достављени поверљиви подаци обележавају се од стране примаоца одговарајућим 
националним степеном поверљивости за поверљиве податке. Обавеза обележавања 
важи и за поверљиве податке, који се код примаоца умножавају или преводе.   
 
Приступ ка поверљивим подацима 
У оквиру интерног законодавства уговорне стране предузимају све погодне мере за 
заштиту поверљивих података, који се по овом споразуму размењују. Приступ 
размењеним поверљивим подацима дозвољен је само јасно одређеном и за то 
посебно овлашћеном кругу лица.  
 
Чување поверљивих података 
Поверљиви подаци чувају се сходно националним прописима. При руковању и обради 
поверљивих података мора се обезбедити да непозвана лица немају приступ ка 
размењеним поверљивим подацима. 
 
Пренос поверљивих података преко телекомуникацијских веза 
Ако се поверљиви подаци преносе трећој уговорној страни преко телекомуникацијске 
везе, пренос се принципијелно мора извршити преко криптиране везе. О изнимцима 
као и о техничким условима за криптирање, по потреби, странке склапају посебне 
споразуме. Па чак и код преноса општих информација треба се, по могућности, 
криптирати.  
 
Обавештавање 
Уколико упркс свих безбедносних мера за заштиту поверљиви подаци нестану, мора се 
одмах обевестити странка која је тиме тангирана, То исто важи, ако неко неовлашћено 
лице сазна за садржај размењених и у одговарајућу категорију уврштених 
информација.    


