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Инструкција за третман на доверливи документи (VS)  

со степен на тајност 
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH  

(доверлив документ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) 
(VS-NfD-инструкција) 

 
 
Оваа инструкција е замислена за информирање на вработени во 
службените одделенија за општото постапување со доверливи документи 
класифицирани како доверлив документ-VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА 
УПОТРЕБА), особено за договори со приватни фирми и организации за 
извршување на услуги што се класифицирани како доверлив документ – VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА 
СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА). Одредбите од оваа инструкција треба да се 
внесат во креирањето на договорите.  
 
I.  Општо 
  
1. Право на пристап и предавање 
 
1.1  Доверливи документи со степен на тајност VS-NfD (ДОВЕРЛИВ 

ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) смеат да им бидат 
достапни само на лица, кои мораат да бидат информирани во врска 
со спроведување на налог или при помагање на налог (начело 
„Информација само доколку неопходно“). На лицата со право на 
пристап им се дава оваа инструкција пред пристапувањето до 
таквите доверливи документи заради демонстрирање. Ним им се 
укажува на нивната особена одговорност за заштитата на 
доверливите документи согласно оваа инструкција како и на 
евентуални казнено-правни или договорно-правни последици при 
спротивно дејство.  

 
Други мерки како постапка за заштита на тајни на Министерството за 
економија и технологија (BMWi), безбедносни проверки или 
формални најави на посета не се потребни кај овој степен на тајност. 
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1.2  За содржината на доверливите документи се чува тајност кон 

неинволвирани лица. Вработените, кои се покажале како неподобни 
во односот со такви доверливи документи или ја повредиле 
обврската за чување тајна, се исклучуваат од обработката на такви 
доверливи документи.  

 
1.3  Предавањето на доверливите документи класифицирани како VS-NfD 

(ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) смее да 
се врши само до владини служби, меѓународни организации или 
налогопримачи, кои се вклучени во некоја програма/проект/налог и 
кои мораат да имаат пристап до информациите во врска со 
обработката на програмата/проектот/налогот. Пред проследувањето 
на доверливите документи класифицирани како VS-NfD (ДОВЕРЛИВ 
ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) на невклучени 
меѓународни организации или налогопримачи од невклучени земји да 
се прибави писмено одобрување на службениот налогодавец за 
доверливи документи за доверливиот документ. Притоа во принцип 
потребен е договор за заштита на тајноста (види и § 23 од VSA 
(Упатство за доверливи документи). 

 
1.4  Во Германија BMWi (Сојузното министерство за економија и 

технологија) може да се осигура кај налогопримачот на доверливите 
документи во врска со почитувањето на одредбите од оваа 
инструкција. Доколку налогодавец е некоја установа, тогаш таа може 
да ги извршува контролните права од алинеја 1. 

 
1.5  Класифицирањето на доверливиот документ се укинува триесет 

години по 1 јануари од годината што следи по класификацијата, 
освен доколку не е утврден друг рок. Кај меѓународни налози да се 
консултира BMWi (Сојузното министерство за економија и 
технологија), освен доколку не постојат програмски или проектни 
договори (види и § 26 од VSA (Упатство за доверливи документи).  

 
 
2.  Мерки на обработка 
 
 
2.1  Означување и постапување односно чување 
 

Документи и материјал со степен на тајност VS-NfD (ДОВЕРЛИВ 
ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) се означуваат, 
третираат и чуваат на следниот начин: 
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2.1.1  Документите се означуваат со црн или син отпечаток на печат, печат 

„VS-NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА)“ 
на горниот раб на секоја запишана страна како и на сите соодветно 
класифицирани прилози односно во случај на меѓународни или 
странски доверливи документи се препечатува со соодветна 
германска ознака. Кај книги, брошури и сл. доволна е ознака на 
повезот и на насловната страна. Ако секоја запишана страна од 
некоја странска книга или странска брошура го носи странскиот 
степен на тајност, доволна е ознаката со германскиот степен на 
тајност на повезот или на насловната страна.  

 
2.1.2  Материјал класифициран како VS-NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-

САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) (на пр. апарат, опрема) или носач 
на податоци (на пример дискети, ЦД-а, микро-чипови, микро-фиши) 
исто така или се означува односно во принцип се препечатува јасно и 
видливо на самиот материјал или, доколку тоа не е можно, на кутиите 
за чување на материјалот. 

 
2.1.3  Доверливите документи се чуваат во заклучени простории или места 

(шкафови, канцелариски маси итн.). Надвор од таквите простории 
или кутии тие постојано се чуваат односно третираат така што 
неовластени лица немаат пристап ниту увид во доверливите 
документи.  

 
2.1.4  Меѓуматеријал од доверливи документи (преднацрти, стенограми, 

носачи на звук, фолии) се штитат од увид од страна на неовластени 
лица на истиот начин како и односниот документ. Меѓуматеријал од 
доверливи документи што не се проследува на трети лица и се 
уништува веднаш, не мора да биде означен како VS (доверлив 
документ).  

 
 
2.2  Предавање 
 
 
2.2.1  Предавањето во Германија се врши преку курир или пратка преку 

служби за достава во обично затворено плико односно кутија. 
Пликото односно кутијата не добиваат ознака VS (доверлив 
документ).  

 
 
2.2.2  VS (доверливи документи) можат да се испратат во странство преку 

приватни служби за достава како обично писмо односно пакет или 
како авионска или прекуморска пратка, освен доколку налогодавецот 
на доверливите документи јасно противречил на овој начин на 



 4

испраќање или утврдил други начини за испраќање во странство. 
Притоа од страна на налогодавецот на доверливите документи 
предвид се земаат меѓудржавните договори односно посебни 
програмски или проектни договори.  

 
 
2.3 Уништување/враќање 
 
2.3.1  Заради избегнување на поголеми состојби на доверливи документи, 

повеќе непотребни доверливи документи се уништуваат или му се 
враќаат на налогодавецот на доверливите документи.  

 
2.3.2  Доверливите документи, па и меѓуматеријалот од доверливи 

документи се уништуваат така што содржината повеќе нема да биде 
препознатлива ниту пак ќе може да се направи да биде 
препознатлива.  

 
 
2.4 Губење, неовластено предавање, наоѓање на доверливи  
 документи или непочитување на инструкцијата 
 
За губењето, неовластеното предавање како и наоѓањето на доверливи 
документи или непочитувањето на оваа инструкција неодложно се дава 
известување преку одговорното лице за чување во тајност или овластеното 
лице за безбедност од приватната организација, доколку е поставено такво 
лице, до германскиот налогодавец на доверливиот документ и на BMWi 
(Сојузното министерство за економија и технологија) (Сектор VI Б 3) со цел 
за ограничување на штетата што може да настане, како и за разјаснување 
на случајот.  
 
 
2.5 Посети 
 
Посети во или од странство со пристап до VS-NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ 
САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) или сличен степен на тајност по правило 
се договараат непосредно помеѓу институцијата што испраќа и 
институцијата, каде што се оди во посета. Не постојат посебни прописи по 
однос на формата.  
 
 
2.6 Налози 
 
2.6.1  Сите налогопримачи на доверлив документ / подпримачи на налог за 

доверлив документ се обврзуваат од страна на налогодавецот на 
доверлив документ преку договор за почитување на правилата од 
оваа инструкција. Притоа се упатува на тоа дека непочитувањето 
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може да има за последица раскинување на договорот односно на 
делови од договорот.  

 
2.6.2  Кај понуди односно барање за доставување понуди и по извршување 

на налогот доверливите документи се чуваат согласно прописите сè 
до укинување на класификацијата, да се уништат што е можно побрзи 
или да се вратат.  

 
2.6.3  Налогопримачи за доверлив документ / подпримачи на налог за 

доверлив документ во странство се обврзуваат договорно, да ги 
почитуваат прописите од нивните надлежни безбедносни служби за 
третманот на степенот на тајност сличен на VS (доверливи 
документи). Доколку во земјата на налогопримачот за доверлив 
документ / подпримачот на налог за доверлив документ не постои 
сличен степен на тајност, се вклучува BMWi (Сојузното министерство 
за економија и технологија) (Сектор VI Б 3), кое договара правила за 
заштита со надлежната странска безбедносна служба. Предавањето 
смее да се изврши дури по согласност од страна на BMWi (Сојузното 
министерство за економија и технологија).  

 
II. Користење на информациска техника (ИТ) 
 
1. Обработка 
 
1.1  Доколку за обработка на доверливи документи класифицирани како 

VS-NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) 
се користи ИТ, заради заштита на доверливите документи (соодветен 
дел I 1.1 и 1.2) се преземаат соодветни информациско-технички 
мерки и/или материјални и организациски мерки.  

 
1.2  Пред обработка или меморирање на доверливи документи 

класифицирани како VS-NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА 
СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) треба да се обезбеди, дека уредот или 
интерната мрежа не е директно поврзана со интернет (на пример без 
заштита со Firewall), а доколку согласно 3.3 не се преземени 
натамошни мерки.  

 
1.3  При обработката на доверливи документи класифицирани како VS-

NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) 
предвид особено доаѓаат следните мерки: 

 
- преглед на правата за пристап, 
- користење на механизми за идентификација и автентификација  

(на пример корисничко име, лозинка), 
- соодветно ИТ-сигурносно упатство (за едно место или што  

опфаќа едно претпријатие).  
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Безжични тастатури и безжични мрежи смеат да се употребуваат 
само доколку се одобрени од страна на Сојузната служба за 
сигурност во информациската техника (BSI). 

 
 
1.4  Доколку за обработката или меморирањето на податоци 

класифицирани како VS-NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА 
СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) се употребуваат преносни ИТ-системи (на 
пример лаптоп или Handhelds), тогаш употребуваните медиуми за 
меморирање се кодираат со производи, кои се одобрени од страна на 
BSI (Сојузната служба за сигурност во информациската техника). 
Доколку на располагање не стојат програми и уреди со одобрение од 
BSI (Сојузната служба за сигурност во информациската техника), BSI 
може да употребува производи што се сертифицирани според 
Common Criteria, со длабочина во контролата од најмалку EAL 3.  

 
1.5  Преносни носачи на податоци (на пример дискети, ЦД-а, дискови што 

можат да се преместуваат), кои содржат енкриптирани податоци, 
класифицирани како VS-NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА 
СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА), се означуваат согласно дел I 2.1.2 и се 
чуваат согласно дел I 2.1.3.  

 
1.6  Бришењето на носачи на податоци се врши со помош на софтверски 

производи, кои предвидуваат најмалку двојно препишување. Притоа 
треба да се земаат производи препорачани од страна на BSI 
(Сојузната служба за сигурност во информациската техника).  

 
1.7  Информациската техника и носачите на податоци се проверуваат по 

однос на напад од вируси (особено „тројански коњи“ или „црви“), пред 
да се обработува VS-NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА 
СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА). Оваа контрола се повторува во редовни 
временски размери.  

 
1.8  Приватна информациска техника (на пример лаптоп), софтвер или 

носач на податоци не смее да се употребува за обработката. Во 
информациски системи што се користат за VS-NfD (ДОВЕРЛИВ 
ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) не смее да се користи 
приватен софтвер ниту приватни носачи на податоци.  

 
1.9  На фиксно инсталирани носачи на податоци, кои содржат 

енкриптирани податоци класифицирани како VS-NfD (ДОВЕРЛИВ 
ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА), доверливите 
документи се бришат според 1.6, пред носачите на податоци да го 
напуштат доменот на лица со право на пристап во текотна работи на 
одржување и поправка на ИТ-системски компоненти. Доколку 
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бришењето не е можно, тогаш носачите на податоци се демонтираат 
и се задржуваат односно фирмата за одржување / поправка 
договорно се обврзува за почитување на правилата од оваа 
инструкција.  

 
 
2.  Пренос 
 
2.1  При електронскиот пренос на телекомуникациски или други технички 

комуникациски поврзувања (вклучувајќи и онлајн-услуги како WWW, 
FTP, TELNET, E-пошта итн.) во Германија доверливите документи се 
криптираат од страна на криптосистем што е одобрен, сертифициран 
од страна на BSI (Сојузната служба за сигурност во информациската 
техника) (§ 40 VSA, Упатството за доверливи документи) или одобрен 
од страна на BMWi (Сојузното министерство за економија и 
технологија). Отстапувајќи од ова, дозволено е по исклучок 
енкриптиран пренос: 

 
а) во фиксни мрежи кај телефонски разговори, кај видео-конференции, 

телекопии и телекси, доколку помеѓу испраќачот и примачот не 
постои можност за криптирање за потребниот начин на пренос и 
налогодавецот за доверливи документи при доделувањето на 
налогот не бара јасно криптирање. Службата за испраќање се 
осигурува пред преносот, дека е поврзана со вистинскиот примач, 

 
б)  во една затворена мрежа (LAN), доколку се користи исклучително на 

локално зависна територија во сопственост на фирмата и уредите за 
пренос се заштитени од директен пристап од страна на неовластени 
лица.  

 
2.2  Кај прекугранични електронски преноси постапките за кодирање мора 

да бидат усогласени помеѓу националните сигурносни служби на 
вклучените држави. Доколку во некоја програма/проект се договорени 
посебни сигурносни инструкции за пренос, тогаш се почитуваат тие. 
По потреба натамошни информации дава BMWi (Сојузното 
министерство за економија и технологија) (Сектор VI Б 3).  

 
 
3. Мерки за заштита на доверливоста 
 
Мерките препорачани во следниот дел треба да обезбедат доверливост на 
електронски меморираните VS (доверливи документи). Тие во прв ред не 
служат за обезбедување на интегритет и достапност на податоците.  
 
Се прави разлика меѓу три различни појдовни состојби: 
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3.1  ПЦ за единечно место или мрежи со затворени кориснички 
групи, кои не се поврзани со други мрежи 

 
-  Оперативниот систем мора да гарантира диференциран кориснички 

профил и заштита од пристап до ниво на податоци, со што се 
обезбедува начелото „Информација само доколку неопходно“ (на 
пример Unix/Linux, Win NT, Win 2000, Win XP). 

 
-  Мора да има корисничко име и лозинка. Лозинката мора да содржи 

најмалку 6 алфанумерички места, специјални знаци, големи и мали 
букви.  

 
-  БИОС-от мора исто така да биде заштитен со лозинка.  
 
-  Бутирање на ИТ-системот во принцип мора да биде можен само од 

тврдиот диск.  
 
-  Доколку е можно, треба да содржи РАМ-диск за темп-податоци 

(Temp-Data). 
 
-  Мора да се употребува актуелна програма за заштита од вируси.  
 
-  Кај мрежи на серверот треба да се инсталира посебна партиција за 

меморирање на податоци од доверливи документи.  
 
 
3.2 Затворени мрежи со приклучок за е-пошта кон надвор 
 
Дополнително кон точките утврдени под број 3.1 мора: 
 
-  да постои мрежа што се базира на сервери, при што серверот ќе се 

наоѓа во област заштитена од пристап, 
 
-  да има Firewall или на серверот или како посебен ИТ-систем (и по 

потреба дополнителен сервер за е-пошта) и тоа во област заштитена 
од пристап, да се употребува еден пакет-филтер; можен е Application-
Gateway, 

 
-  секоја друга IP-адреса, освен IP на серверот, мора да биде сокриена 

кон надвор (DNS-сервер), 
 
-  преносот на VS-NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО ЗА СЛУЖБЕНА 

УПОТРЕБА) да биде кодиран, при што за кодирање смеат да се 
употребуваат само производи дозволени од страна на BMWi 
(Сојузното министерство за економија и технологија). Клучеви 
(кодови) во принцип не се оставаат на тврдиот диск. Мора да се 
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утврдат и изучат обврзувачки правила за корисници во рамките на 
претпријатието. Најновите сигурносни ажурирања на користениот 
софтвер се приклучуваат особено на Firewall-от, зависно од 
достапноста.  

 
3.3  Standalone-PC или затворени мрежи со приклучок за е-пошта и 

интернет 
 

Дополнително кон точките утврдени под број 3.1 и број 3.2 мора: 
 

- да има Firewall и Application-Gateway, 
 

- да се применуваат правилата од Прирачникот за основна заштита 
на BSI (Сојузната служба за сигурност во информациската техника) 
за лозинки,  

 
- да се чуваат податоците од VS-NfD (ДОВЕРЛИВ ДОКУМЕНТ-САМО 
ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА) на серверот во посебна партиција 
односно во специјално заштитена област за податоци. Соодветно се 
применуваат така дадените заштитни механизми.  

 
Зависно од обемот потребно е воспоставување на посеба VPN 
(виртуална приватна мрежа), на пример за една корисничка група или 
за еден проект.  


