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И З Ј А В А  

(оверљивих података

у? -О У сС Г )т V  2УОО
(пословно I ме или скраћени назив)

Изјављујем под пуно&г 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 р! љполагање и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све 

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

Законом којим се уређује заштита пос твн е  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 поверјљивости,

Изјава о чувању поверљивих података саставни је  део конкурсне 

документације и биће саставни део Угрвора.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

\

®
 
'0

'0
у



И З  Ј А В А

о чувању поверљивих података 

810И ОАКО 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 повсрљиве 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 поверљнвих података

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и иодизвођаче, 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 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: 0  I ?  ̂I  (

\



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података 

БОВЕКСАКБ 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 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 уређуј е 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

БОВЕКОАМ) Р Ш 8  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.

Д атум: 20.03.2021.______

Потпис овлашћеног лица

\



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

Иојееа Зесипју <1.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 реализадије 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:________ 1 9 .0 3 .2 0 2 1 .______

Потпис овлашћеног лица

\



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

_____________________Когееа 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 3 Ј А В А

о чувању повсрл>и»их пода гака

Ргојз Теаш Р1иб с!оо

(посдовно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном магеријалном и кривичном одговорношћу, 

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

чији је  предм ет н аб ав к а  услуге обезбеђеи>а (фнзичко-технмчко и противпожарно 

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

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

иеовлаш ћеног кориш ћења и откривања као пословну тајиу, укључујући и све 

инф орм ације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у  складу са 

Законом којим се уређује заш тита 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

доку ментације и биће саставни део Уговора.

Датум: 19.03,2021.

Потпис овлашћеног лица



И * Ј Л В \

о чувлн у поверл>ивп\податаки

А8ТНЛ 8ЕСТЈШТ & ИЕТЕСТ1УЕ8 1)00

(ноеловно име или скраћеии назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,

противиожарнообезбеђен>с)и приликом реализације Уговора чувати и штитити као 

иоверљиве све податке који су нам стављени на располагање и да ћу све информацнје 

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

информације које могу бити злоупогребљенс у безбедносном смислу, а у склацу са 

Законом којнм се уређује заштита пословне тајнс, одноено у  складу са Законом којим 

се уређује тајност података.

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

чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

?
документације и биће саставни део Уговора.

Датум:___20.03.2021.

I Готпис овлаш ћеиог лида

\


