
о чувању

И З  Ј А В А  

шверљивих података

'рЖЈтссЛ ( V јуоо
(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуноуг материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у поступку централизоване јавне набавке број 6/2021 

чији је предмет набавка услуге обезбеђења (физичко-техничко и противпожарно 

обезбеђење) и приликом реализациј Уговора чувати и штитити као поверљиве све 

податке који су нам стављени на располагање и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откризања као пословну тајну, укључујући и све 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са 

Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим се 

уређује тајност података.

Лице које је примило по латке одређене као поверљиве дужно је да из чува 

и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању повсрљивих података саставни је  део конкурсне

документације и биће саставни део Уговора.

Датум: ^^-О  2>. >

Потпис овлашћеног лица



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

810К САБШ ЂОО

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,

укључујући и подизвођаче, да ћу у поступку централизоване јавне набавке број 6/2021 

чији је  предмет набавка услуге обезбеђења (физичко-техничко и противпожарно 

обезбеђење) и приликом реализације Уговора чувати и штитити као поверљиве све 

податке који су нам стављени на располагање и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедиосном смислу, а у  складу са 

Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим се 

уређује тајиост података.

Лице које је  примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува 

и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању иоверљивих података саставни је део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора.

Датум: 19.03.2021.

Потпис овлашћеног лица

\ /



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

\ / м с ^ ___________________________________
(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у поступку централизоване јавне набавке број 

6/2021чији је  предметнабавкауслугеобезбеђења (физичко-техничко и 

противпожарнообезбеђење)и приликом реализације Уговора чувати и штитити као 

поверљиве све податке који су нам стављени на располагање и да ћу све информације 

чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са 

Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим 

се уређује тајноет података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је  да из 

чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података саставни је део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора.

Датум:___} ^ 0  ___2



И З  Ј А В А

ООВЕКОАКБ БОО

о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у поступку централизоване јавне набавке број 6/2021 

чији је предмет набавка услуге обезбеђења (физичко-техничко и противпожарно 

обезбеђење) и приликом реализације Уговора чувати и штитити као поверљиве све 

податке који су нам стављени на располагање и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са 

Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим 

се уређује тајност података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из 

чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података саставни је део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора.

Датум: 20.03.2021.

Потпис овлашћеног лица



ИЗ Ј А В А

ВОВЕКОАБШ Р Ш б  БОО

о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у поступку централизоване јавне набавке број 6/2021 

чији је предмет набавка услуге обезбеђења (физичко-техничко и противпожарно 

обезбеђење) и приликом реализације Уговора чувати и штитити као поверљиве све 

податке који су нам стављени на располагање и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са 

Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим 

се уређује тајност података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из 

чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података саставни је део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора.

Датум: 20.03.2021.______

Потпис овлашћеног лица

\



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

________________________№)1еса бесигПУ (ј.о.о.______________________

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у поступку централизоване јавне набавке број 6/2021 

чији је  предмет набавка услуге обезбеђења (физичко-техничко и противпожарно 

обезбеђење) и приликом реализације Уговора чувати и штитити као поверљиве све 

податке који су нам стављени на располагање и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са 

Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим се 

уређује тајност података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува 

и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података саставни је део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора.

Датум:________ 19.03.2021._________

Потпис овлашћеног лица



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

________________________Мо1еаа СогрогаЛоп (ј.о.о.______________________

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у поступку централизоване јавне набавке број 6/2021 

чији је  предмет набавка услуге обезбеђења (физичко-техничко и противпожарно 

обезбеђење) и приликом реализације Уговора чувати и штитити као поверљиве све 

податке који су нам стављени на располагање и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а  у складу са 

Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим се 

уређује тајност података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува 

и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података саставни је део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора.

Датум:________ 19.03.2021._________

Потпис овлашћеног лица

\



И З Ј А В А
о чуван,у новерЈкивих података

РгоД Теаш Р1и$ доо

(пословно ш е  или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у поступку централизоване јавне набавке број 6/2021 

чији је  предмет набавка уедуге обезбеђег (фи жчко-техинчк© и шЈрпапавиожарно 

обезбеђење) и приликом реадизације Уговора чувати и иш ш гш  као поверљиве све 

податке који су нам стављени на раеполагаље и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откриваа.а као пословну тајну, укључујући и све 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном емислу, а у скдаду са 

Законом којим се уређује заштита посдовне тајне, односно у складу са Законом којим 

се уређује тајност података,

Лице које је  примило податке одређене као поверљиве дужно је  да из 

чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чуван»у поверљивих података саставни )е део коккурсне

документације и биће саставни део Уговрра.

Датум: 19.03.2021.

Потпис овлашћеног лица

т т . Ј  шШ п тр.



И 3 Ј  А В А

о мувању поверљнвмх података 

А8ТКА 8ЕС1ЈШТ & ВЕТЕСТ1УЕ8 1 )0 0

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем лод пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у поступку централизоване јавне иабавке број 

6/2021чији је  предметнабавкауслугеобезбсђења (физичко-техничко п 

против110жарнообезбеђење)и приликом реализације Уговора чувати и  штитити као 

поверљиве еве податке који су нам стављеии на располагање и да ћу све информације 

чувати од неовлашћеног коршпћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедиосном смислу, а у складу са 

Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим 

ее уређује тајност података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из 

чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података саставни је део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора.

Датум: 20.03,2021.

11отпис овлаш ћеног лнца


