
 
  
 

Инструкција за поступање са поверљивим подацима 
степена VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

(Поверљиво - САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) 
 
 

Инструкција за VS-NfD  
(Поверљиво - САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) 

 
 

Инструкција служи за информисање сарадника у службама за опште поступање са 

поверљивим подацима степена "VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH"  (Поверљиво 

- САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ), а посебно за уговоре са приватним предузећима 

и организацијама о извршењу налога са поверљивим подацима степена  

"VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH"  (Поверљиво - САМО ЗА СЛУЖБЕНУ 

УПОТРЕБУ). Одредбе ове инструкције требају бити обухваћене уговором.  

 
I.       Опште одредбе 
 
 
   1. Право приступа и прослеђивање 
 

1.1 Приступ поверљивим подацима степена "VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH"  (ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО САМО ЗА СЛУЖБЕНУ 
УПОТРЕБУ)  сме се омогућити само оним лицима која у вези са извршењем 
неког налога или припремом налога морају бити са њима упозната (по 
принципу: «Упознавање само у случају потребе"). Овлашћена лица требају, 
уз одговарајући доказ, бити информисана о овој инструкцији пре њиховог 
приступа ка тим поверљивим подацима; информишу се да сносе посебну 
одговорност ради заштите тих поверљивих података сходно овој 
инструкцији, као и о евентуалним кривично-правним или уговорно-правним 
последицама у случају повреда тих одредаба. 
 
Код овог степена поверљивости података нису потребне даље мере, као 
што су то поступак Савезног министарства за привреду и технологију (BMWi) 
за заштиту сигурности поверљивих података, сигурносне контроле и 
формалне пријаве посетиоца.  
 

1.2 Садржај поверљивих података треба држати у тајности, заштићено од оних 
лица, која нису у вези са њима. Сарадници, код којих се испостави да нису 
подобни за опхођење са тим поверљивим подацима или који повреде своју 
обавезу држања у тајности, морају се искључити из обраде таквих 
поверљивих података. 
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1.3. Прослеђивање поверљивих података степена VS-NfD (ПОВЕРЉИВО - 

НАМЕЊЕНО САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) сме уследити само 
органима владе, међудржавним организацијама или налогопримаоцима, 
који учествују у програму/пројекту/налогу и који морају имати приступ 
информацијама у вези са обрадом програма / пројекта / налога. Пре 
прослеђивања поверљивих података степена  VS-NfD (ПОВЕРЉИВО - 
НАМЕЊЕНО САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) међудржавним 
организацијама или налогопримаоцима мора се затражити писмена 
сагласност од стране службеног налогодавца поверљивих података. Ту је 
принципијелно потребан договор ради заштите сигурности поверљивих 
података (види и чл. 23 VSA (Упутство за рад са поверљивим подацима). 

 
1.4. У Немачкој BMWi (Савезно министарство за привреду и технологију) може 

извршити контролу код налопримаоца поверљивих података да ли се 
поштују  одредбе те инструкције. Ако је налогодавац службени орган, тада и 
он има право да врши контроле наведене у првој реченици.  

 
1.5. Степен VS (поверљиви подаци) гасе се након тридест година, рачунато од 1. 

јануара те године која следи годину одређивања тог степена поверљивости, 
уколико се не одреди неки други рок. Код међународних налога мора се 
консултовати BMWi (Савезно министарство за привреду и технологију), 
уколико не постоје неки други договори из програма и пројекта (види чл. 26 
VSA (Упутства за рад са поверљивим подацима) 

 
2. Мере при обради 
 

2.1. Oбележавање и третирање, односно чување 
 
Документа и материјал поверљивог степена VS-NfD (Поверљиво – НАМЕЊЕНО 
САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) морају се обележавати, третирати и чувати на 
следећи начин: 
 
2.1.1. Обележавање документа печатом удареним, штампаним или утиснутим 

црним или плавим натписом "VS-NUR   FÜR   DEN   DIENSTGEBRAUCH" 
(ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) у горњој 
ивици сваке исписане стране, те свих омота којима је одређен одговарајући 
степен поверљивости. Код књига, брошура и сл. довољно је обележавање на 
повезу и на насловној страни. Уколико се на свакој исписаној страни иностране 
књиге или иностране брошуре налази ознака са натписом да је поверљивог 
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степена довољна је ознака немачким степеном поверљивости на повезу или на 
насловној страни.  

 
2.2.2. Материјал уврштен у степен VS-NfD (ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО САМО ЗА 

СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) (на пр. апарат, опрема или дискете, ЦД, микрочип, 
микрофиш) се принципијелно морају такође видно обележити или преозначити на 
самом материјалу или – уколико то није могуће – на посудама у којима се 
материјал чува.   

 
2.1.3. Поверљиви подаци морају се чувати у закључаним просторијама или посудама 

(ормарима, писаћим столовима итд.). Изван таквих просторија или посуда морају 
се увек тако чувати, односно третирати да неовлашћена лица немају приступ ка 
тим поверљивим подацима или да немају увид у поверљиве податке.  

 
2.1.4. Поверљиви прелиминарни материјал (на пр. преднацрти, стенограми, 

аудиоматеријал, фолије) се  треба  заштити  од  увида  
неовлашћених  лица  на  исти  начин  као  и  референтни  
предмет . Поверљиви прелиминарни материјал који се не прослеђује 
трећим лицима и који се одмах уништава не треба се обележавати као 
предмет са поверљивим подацима.  

 
 

2.2. Прослеђивање 
 
2.2.1. Прослеђивање унутар Немачке врши се куриром или слањем путем службе за 

доставу, у обичној затвореној коверти, односо посуди. Коверат, односно посуда 
се не обележава да има степен поверљивости. 

 
2.2.2. Поверљиви подаци могу се слати у иностранство и приватном доставном 

службом као обично писмо, односно пакет или као авионска пошта, односно 
поморска достава, сем ако није налогодавац поверљивих података изричито 
приговорио том начину слања или ако није одредио друге модалитете за 
слање у иностранство. При томе се морају поштовати међудржавни договори 
налогодавца поверљивих података, односно договори из програма или 
пројекта. 
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2.3. Уништавање 

 
2.3.1. Да би се спречило нагомилавање поверљивих података, непотребне 

поверљиве податке треба уништити или их вратити налогодавцу тих 
поверљивих података.  

 
2.3.2. Уништавање поверљивих података, укључујући и уништавање 

прелиминарног материјала, се треба обавити на такав начин да садржај 
више није препознатљив и да га се не може довести у стање да се поново 
може препознати.   
 

2.4. Губитак, неовлашћено прослеђивање, проналажење поверљивих података 
или непоштовање одредаба инструкције 

 
Губитак, неовлашћено прослеђивање, проналажење поверљивих података или 
непоштовање одредаба инструкције треба одмах пријавити немачком налогодавцу 
поверљивих података и BMWi (Савезном министарству за привреду и технологију) 
(Реферат VI Б 3) преко опуномоћеника за заштиту безбедности поверљивих података 
или опуномоћеника за заштиту безбедности приватне организације – уколико је такав 
један постављен – како би се ограничила настала штета и како би се случај разјаснио.  
 
2.5. Посета 
 
Посете у иностранство или из иностранства са приступом ка поверљивим подацима 
степена VS-NfD (ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) или 
упоредивог степена, уговарају се, по правилу, директно између установе, која шаље посету 
или која треба бити посећена. Не постоје посебни формални прописи за то.  
 
2.6. Налози 
 
2.6.1. Налогодавац поверљивих података мора уговором обавезити све 

налогопримаоце / подналогопримаоце поверљивих података на поштовање 
правила ове инструкције. При томе се мора указати на то да непоштовање 
може имати за последицу раскидање уговора, односно делова уговора.  

 
2.6.2. Код понуда, односно захтева за давање понуда и након извршења налога се 

требају предузети мере којима би се обезбедило да поверљиви подаци, све 
док се не укине  степен поверљивости, буду чувани у складу са прописима, што 
пре уништени или враћени назад. 
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2.6.3. Налогопримаоц, под-налогопримаоц поверљивих података у инострантсву  

уговором су обавезани да код поверљивих података поштују прописе својих 
надлежних безбедносних органа у вези са упоредивим степеном 
поверљивости. Ако не постоји упоредиви степен поверљивости у земљи 
налогопримаоца / под-налогопримаоца поверљивих података, мора се 
укључити BMWi (Савезно министарство за привреду и технологију) (Реферат 
VI Б 3), како би се са одговарајућим иностраним органом за безбедност 
уговорила правила за заштиту.  Прослеђивање у том случају дозвољено је 
само уз сагласност дату од стране BMWi-a (Савезног министарства за 
привреду и технологију). 

 
II. Коришћење инфомацијске технологије (ИТ) 
 
1. Обрада 
 
1.1.  Ако се за обраду поверљивих података к о ј и  и м а ј у  степен  поверљивости  

"VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" (ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО САМО ЗА 
СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ)  користи информацијска технологија (ИТ), треба  
предузети  одговарајуће информацијско-техничке мере и / или м а т е р и ј а л н е  
и  о р г а н и з а ц и ј с к е  м е р е  р а д и  о б е з б е ђ е њ а  п о в е р љ и в о с т и  
п о д а т а к а  (одговарајуће део I 1.1. i 1.2.). 
 

1.2. Пре обраде и меморисања поверљивих података степена поверљивости "VS-NUR 
FÜR       DEN DIENSTGEBRAUCH" (ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО САМО ЗА 
СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) се мора обезбедити да апарат или интерна мрежа нису 
директно  прикључени  на  интернет (на пр. без заштите тзв. фајерволом), уколико 
нису подузете даљње мере, у складу са тиме наведене у тачци 3.3. 

 
1.3. Ради обраде поверљивих података степена поверљивости "VS-NUR FÜR DEN  

DIENSTGEBRAUCH"  (ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО САМО ЗА СЛУЖБЕНУ 
УПОТРЕБУ)  у обзир долазе посебно следеће мере: 

 
 

a)   попис лица којима је приступ дозвољен, 
 
 

b)   употреба  механизма  за  идентификацију  и  аутентификацију  (на  
пр . :  пријава  за  улазак  у  систем ,  пасворд /лозинка ), 

 
 

c) издавање пригодне инструкције ради безбедности при коришћењу информацијске 
технологије (на нивоу појединачног места или на нивоу предузећа) 
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Тастатуре које раде на радиовезу и мреже које раде на радиовезу смеју се 
употребљавати само онда, ако је њихову употребу дозволио Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) (Савезни завод за безбедност у 
информацијској технолозији) 
 

1.4. Ако се за обраду или меморисање поверљивих података који имају степен 
поверљивости "VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" (ПОВЕРЉИВО - 
НАМЕЊЕНО САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ)  користе мобилни системи 
информацијске технологије (на пример: нотбук или ручни рачунари тзв. хандхелд), 
употребљени медијум за меморисање мора бити шифриран производима за које 
постоји признање од стране BSI-a (Савезног завода за безбедност у информацијској 
технолозији). Ако програми или апарати са признањем BSI-a не стоје на 
располагању, могу се употреби и производи сертифицирани од стране BSI-a по тзв. 
common criteria, испитне дубине најмање ЕАЛ 3. 

 

1.5.  Мобилне медијуме података (на пр.: д и с к е т е , ЦД,  изменљива диск-меморија), 

к о ј и  с а д р ж е  податке  поверљивости "VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH" (ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО САМО ЗА СЛУЖБЕНУ 

УПОТРЕБУ) у некриптираном облику, треба  означавати у складу са делом I 2.1.2  

и чувати у складу са делом I 2.1.3. 

 

1.6. Брисање медијума података треба извршити производима софтвера, који 

предвиђају најмање двоструко писање. При томе треба употребити производе које 

је  BSI (Савезни завод за безбедност у информацијској технолозији) препоручио. 

 

1.7. Информацијска технологија и медијуми података требају бити испитани на 

постојање вируса (посебно на тзв. тројанске коње или црве) пре него што се 

њима обраде поверљиви подаци степена VS-NfD (ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО 

САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ). Испитивање треба обнављати у редовним 

временским интервалима. 

 

1.8. Приватна информацијска технологија (на пр.: лептоп), софтвер или медијуми 

података несму се употребити за обраду. У информацијским системима 

коришћеним за поверљиве податке степена VS-NfD (ПОВЕРЉИВО - 

НАМЕЊЕНО САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) несме се употребљавати никакав 

приватан софтвер или приватни медијуми података.  
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1.9.  На чврсто инсталисаним медијумима података,који садрже  податке    степена 

поверљивости      "VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" (ПОВЕРЉИВО - 

НАМЕЊЕНО САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ)  у некриптираном облику, 

поверљиве податке треба избрисати у складу са тачком 1.6. пре него што 

медијум података ради сервисирања и поправке појединачних компонената система 

информацијске технологије изађе ван окружења од стране овлашћених лица. Ако 

није могуће да се подаци избришу, медијум података треба демонтирати и 

задржати, односно предузеће које ће добити налог за сервисирање / поправку треба 

уговором обавезати на поштовање правила из ове инструкције.  

 
2. Пренос 
 
 
2.1.  За пренос преко телекомуникацијских или других веза техничке комуникације 

(укључујући и онлајн службе, као што су:  WWW, FTP, TELNET, мејл итд.) 
поверљиви подаци у Немачкој се морају криптирати системом који је признат од 
Савезног завода за безбедност у информацијској технолозији (Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik)  или од  BMWi-a (Савезног министарства за 
привреду и технологију). Изузето од овог прописа, некриптитрани пренос је 
дозвољен у следећим случајевима:   

 
a.) приликом телефонских разговора унутар чврсто инсталисаних телефонских 

веза, код видеоконференција и код телефакс или телекса, уколико за 
потребан начин преноса између пошаљиоца и примаоца не постоји 
могућност криптирања и ако налогодавац код давања налога није изричито 
инсистирао на криптирању.  Пошаљиоц се треба уверити да ли је и стварно 
успоставио  везу са жељеним примаоцем. 

 
b.) Унутар затворене мреже (ЛАН), која ради искључиво само на локалном, 

повезаном терену предузећа и уколико је апарат за пренос заштићен од 
директног приступа неовлашћених лица.   

 
 

2.3. Код међународног електронског преноса поступак шифрирања мора бити усклађен 
између националних органа за безбедност земаља, која су инволвирана. Уколико 
се програмом / пројектом уговоре посебна упутства ради  безбедности, тада се и 
она морају поштовати. Уколико је потребно, даљња обавештења могу се добити и 
од BMWi (Савезног министарства за привреду и технологију) (Реферат VI Б 3).  
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3. Мере за заштиту поверљивости 
 
Наредне, препоручене мере треба да осигурају поверљивост података, који су 
електронским путем меморисани. Оне не служе у првом реду обезбеђењу интегритета 
и расположивости података.   
 
Треба разликовати три различите полазне ситуације: 
 

3.1. Појединачни лични рачунар или мрежа затвореног круга корисника, који 
није повезан са другим мрежама.  
• Радни систем мора обезбедити диференцирани профил корисника и 

заштиту од доступа до нивоа датотеке, како би се осигурао принцип “знање 
само ако је потребно” (на пр. Unix/Linux; Win NT; Win 2000, Win XP). 

• Мора постојати пријава за улазак у систем (тзв. логин)  и пасворд. Пасворд 
мора имати најмање 6 алфанумеричких места, ванредних знакова; велика и 
мала слова. 

• BIOS (Basic Input-Output System) такође мора бити заштићен пасвордом.  
• Бутовање система информацијске технологије сме бити могуће само преко 

хард диска. 
• Такође – уколико је то могуће – треба садржати РАМ-диск за привремене  

(темп.) датотеке (помоћ при коришћењу). 
• Мора се употребити и актуални програм за зашиту од вируса. 
• Код мрежа треба инсталисати сопствени сектор за меморисање поверљивих 

података. 
 

3.2. Затворена мрежа са прикљуком за мејлове напоље  
 
Додатно уз утврђене одредбе под тачком 3.1 мора 
 

• постојати мрежа заснована на серверу, код које се сервер налази унутар 
заштићеног простора; 

 
• постојати фајервол, или на серверу или као сопствени систем информацијске 

технологије (и по потреби додатни сервер за мејловеr) унутар простора, који је 
заштићен од приступа) – и употребити пакетни филтер; aпликациони гејтвеј је 
могућ, 

 
• свака даљња ИП адреса – са изузетком ИП адресе сервера – мора бити на 

споља сакривена (ДНС сервер), 
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• пренос поверљивих података степена VS-NfD (ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО 

САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) мора уследити шифрирано, при чему за 
шифрирање треба користити само оне производе које је BMWi (Савезно 
министарство за привреду и технологију) признало; принципијелно се кључ за 
шифрирање не сме меморисати на хард диску. Унутар предузећа треба 
донети обавезујућа правила и дати одговарајуће инструкције. Најновији 
апдејтови за обезбеђење коришћеног софтвера – у зависности од 
расположивости –се треба прикључити нарочито на фајервол.  

 
 

3.3. Самостојећи лични рачунар или затворена мрежа са прикључком за 
мејлове и интернет  

 
Додатно уз одредбе, утврђене тачкама 3.1 и 3.2  
 

• мора постојати фајервол и апликациони гејтвеј, 
• морају се примењивати правила основног приручника BSI-a за заштиту 

пасвордова, 
• морају се поверљиви подаци степена VS-NfD (ПОВЕРЉИВО - НАМЕЊЕНО 

САМО ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ) меморисати у сопственом сектору, односно у 
специјално заштићеном сектору података; механизми за заштиту, који произилазе 
из тога, морају се у складу са тиме и примењивати.  

 
Зависно од обима, потребно је формирање сопстевног VPN-a (виртулано приватне мреже) 
на пр.: за групу корисника или за пројекат. 

 
 
 

 


