
И З Ј А В А

о нувању поверљивих података

$>АРЕ ЂЦ5ЈК1Е53
(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 обезбеђењ а (физичко-техничко и оротивпож арно  

обезбеђењ е) 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 пословнетајне, 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: ЛХОЗ . 2Р2А«__________

\



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

ИдЈављујем под пуном магеријалном и кривичном одговорношћу, 

укљупујући и подизвођаче, да ћу у поступку дентралитоване јавне набавке број 6/2021 

чији је  предмет набавка услуге обезбеђеша (физичко-технпчко и противпожарно 

обезбеђење) и приликом реализахшје Ушвора чувати и ш ттити као поверљиве све 

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

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну гајну, укључујући и све 

информације које могу бити тлоупотребљене у безбедносном смисду. а у складу са 

Законом којим Се урсђује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим се 

уређује тајност података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дуж ноје да из чува 

и штнгга без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података саставни је део конкурсне 

докуметације и биће саставни део Уговора.

\



И З  Ј А В А

8БСЦШТА5 5Е РОО ВЕООКАР 

(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 заштитапословне 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.

о чувању поверљивих података

Потпис овлашћеног лпца



И 3 Ј А В А

о чувању повер.вивих иодатака

______РРогЕСт бјврцр Ђоо_____________
(пословно име или скраћеии назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

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

чији је  иредмет иабавка услуге обезбеђењ а (ф тич ко-технич ко и противпожарно 

обезбеђењ е) и приликом реализације Уговора чувати и штитити као поверљиве све 

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

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

ииформације које могу бита злоупотребљене у безбедносном смислу, а  у складу са 

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

се уређује тајност података.

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

чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података еаставни је  део конкурсне 

док\гментације и биће саставни део Уговора,

Датум; $ 0 3 .& Р 2 Ј__________



И З  Ј А В А

ИОВЕК.СА1Ш 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 обезбеђењ а (физичко-техничко и противпож арно 

обезбеђењ е) 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.______

П отпис овлаш ћеног лица



И З Ј А В А

о чувањ у поверљивих података 

ООВЕВОАШЗ РШ З БОО

(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 обезбеђењ а (физичко-техничко и противпож арно 

обезбеђењ е) 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.______

П отпис овлаш ћеног лица

\



И З Ј А В А

о чувању поверљивихподатака

[ШЈ Ш  Ш-_ Ше/Ш)
(пословно име шш скраћени назив)

Изјављујем под пуном матернјалном и кривичном одговорношћу,
укључујући и нодизвођаче, да ћу у посгупку дентрализоване јавне иабавке број 6/2021 
чији је предмет иабавкв услуге обезбеђења (фшичко-тетннчко и противпожпрно 
обезбсђсн.е) и пршшком реализације Уговора чувати и штитихи као поверљиве све 
податке који оу нам стављенн на располагаље и да ћу све информацнје чуватн од 
неовлашћеног хоршлћења и открнвања као пословну тајну, укључујући и све 
информације које могу битн 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,

ЈТнце које је примило податке одређеие као поверљиве дужно је да из чува 
и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих подагака састаннн је део конкурсне 
докуменхације н биће саставни део Уговора.

\



ТР/Е&р) ?10ТеС7)рУ  в о о

И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

(пословно I ме или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

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

чији је предмет набавка услуге обезбеђењ а (физинко-техничко и противпож арно 

обезбеђењ е) 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 откри зања као пословну тајну, укључујући и све 

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

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

уређује тајност података.

Лице које је  примило псшатке 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;ерЈ

документације и биће саставни део Уговора.

Датум: /ј -О 3 ,  •

П отпис овлаш ћеног лица
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