
ИЗ  Ј А В А

о чувању поверљивих података

1Ш Е^ $>АРЕ ‘ВУ5ЈКЈЕ.55 рооЋЕОбгКд̂ в
(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 иабавка услуге обезбеђења (физичко-техничко и иротивпожарно 

обезбеђење) и приликом реализације Уговора чувати и пггитити 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: ■ 20*1А_______ _

Потпис овлашћеног лица

\



И 3 Ј А В А

о чувању поверл>ивих података

РРотЕст Шоир доо
(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем нод иуном материјалном и кривичном одговорношћу.

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

чнји је предмет иабавка услуге обезбеђења (физичко-техничко и иротивпожарно 

обезбеђеше) и приликом реаггизаднје Уговора чувати и штитити као поверљиве све 

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

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

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

Законом којим се урсђује заштита пословне тајне. односно у складу са Законом којим 

се уређује тајнос! подагака.

Лицс које је примило податке одређене као поверљиве дужио је да из 

чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању повсрљивих података саставни је део конкурспс 

документације и биће саставни део Уговора.

Потпис овлашћеног лица

\



ИЗ  Ј А В А

о чувању поверљивих података 

ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО БЕОГРАД

(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.

ЈТице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је даиз 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: 17.03.2021.године

Потпис овлашћеног липа



ИЗ  Ј А В А

о чувању поверљивих података 

БОВЕКОАМ) ООО

(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 чуваљу поверљивих података саставни је део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора.

Датум: 20.03.2021.______ _

Потпис овлашћеног лица

\



ИЗ  Ј А В А

о чувању поверљивих података 

БОВЕКСАКБ РШ 8 ООО

(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 рсализације 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.

Д атум: 20.03.2021.______

Потпис овлашћеног лица

\


