
И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

ТРЈ2&&Т у г о т е с ћ р ц  ЈШ.\Ј1С&$ 2 0 0
(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

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

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

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

податке који су нам стављени на р хполагање 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 податке 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: /1$>0?> .Х 02Л

Потпис овлашћеног лица



И З  Ј А В А

о чувању поверљивих података

810И ОАБШ ООО

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,

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

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

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

податке који су иам 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 иоверљивих нодатака саставни је  део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора.

Датум: 19.03.2021.

Потпис овлаш ћеног лица

\



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

_______ \Ј ,<А с Л [1____________________ _______________
(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

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

б/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 тајност података.

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

чува и пггити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података саставни је део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора.

Датум: Н  О  ̂ ? ј !  1.



И З  Ј А В А

о чувању поверљивих података 

ООВЕКОАКБ 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 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 

БОВЕКОА1Ш Р Ш 5  БОО

(пословно име или скраћени пазив)

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

________________________ Ко1еса 8есип1у <!.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 пггити 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 овл ашћеног лица



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

______________________Мојеса Согрогајјоп сј.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 шшерл>ивих подагака

РгоГј Теат Р1из с!оо

(послоино име или скраћени назив)

ИзјавЈћујем под пуном мазсријалном и кривичном одговорношћу,

укључујући и иодизвођаче, да ћу у поступку цеитрализоване јавне набавке број 6/2021 

чији је  предм ет н аб ав к а  услуге обезбеђеша (физимко-техничко и противложарно 

обезбеђењ е) и приликом реализације Уговора чувати и штитити као поверт>иве све 

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

неовлаш ћеног кориш ћењ а и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

информацнје које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у склад> са 

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

се уређује тајност података.

Л ице које је  примило податке одређене као поверљиве дужно Је да из

чува и ш тити без обзира на степен те поверљивостн.

И зјава о  чувањ у поверљивих података саставни је  део конкурсне

докум енгаци је  и биће саставни део Уговора.

Датум: 19.03.2021,

Потпис овлашћеног лииа



И З Л А В А

о чуван у ноиерл>нвпх тм а  писа

А8ТКА 8ЕСШ ИТ А 0ЕТЕСТГУЕ8 ООО

(нословно име или скраћени иазив)

Изјављујем иод пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

укјвучујући и иодизвођаче, да ћу у поступку централизоване јавне набавке број 

6/2021 чији је  предметнабавкауслугеобезбеђења (физичко-техничко и

прот»шложарнообезбе1)ен>е)и приликом реализације Уговора чувага и штитити као 

гшверљиве свс податке који су нам стављеии на расгтолагање и да ћу све информадије 

чувахи од неовлашћеиог коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

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

Законом којим се уређујс заштита пословне тајне, односно у складу са Закоиом којим 

се уређује тајност података.

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

чува и штити без обзира на степен те поверљивости,

Изјава о чувању поверљивих података саставни је део конкурсне

документације и биће саетавии део Уговора.

Датум: 20.03.2021.

Потдис овлаш ћеног лица

\


