
Ш ^ ј јТ  Т>ј10Т€СТ)0^ ^ у Ј ј с ^  ЈУОО

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 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 открннања као пословну тајну, укључујући и све 

информације које могу бити злоупо гребљене у безбедносном смислу, а у складу са 

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

уређује тајност података.

Лице које је примило пф атке одређене као поверљиве дужно је  да из чува 

и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању повс рљивих података саставни је  део конкурсне 

документације и биће саставни део УГовора.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

°0у



И З  Ј А В А

8К Ж  ОАБШ ИОО

о чувању поверљивих података

(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 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 иоверљивих података саставни је  део конкурсне 

документације и биће саставни део Уговора,

Датум: 19.03.2021.

Потпис овлашћеног лнца



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____ \ Ј  ^ Л СА ______________________________________

(пословно име шга скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и лодизвођаче, 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  2 о !  ј.



И З  Ј А В А

ООВЕКСАВО 1300

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 

ООВЕКОАКБ Р Ш б 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

________________________Којееа бесигћу 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 лида



И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

______________________Мојеца СогроШЈоп 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 пггатити 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 заппита 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 Л
о чуван,у новерљивих ио.<а ака

РгоП Теат Р1иб Јоо

(пословно име или екраћени на шв)

Изјављујем под иуном магеријалном и кривичном одговорношћу,

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

чији је  предмет набавка уелуге обезбеђеша (фишчко-технимко и прогивпожарно 

обезбеђење) и приликом реализације Уговора чувати и штитити као поверл.иве све 

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

неовдашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и свс 

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 лнца

\



II З Ј Л В А

о чувању повејш-шшх података 

А8ТКА 8ЕСТЈШТ & 1)К ГЕСТ1УЕ8 0(К

(поеловно име илн скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

укључујући. и подизвођаче, да ћу у иоетупку централпзоване јавне набавке број 

6/2021чији је  предметнабавкауслугеобезбеђења (фнзичко-техничко п 

противножарнообезбеђење)и приликом реаллзације Уговора чувага и штвтити као 

гшверљиве све податке који су нам стављенн на располагање и да ћу све информације 

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

информације које могу бити злоЈшотребљене у безбедноспом смислу, а > складу са 

Законом којим сс уређује заштша пословнс тајне, односно у складу са Законом којигл 

се уређује тајност иодатака.

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

чува и ш ш ш  без обзира на стенен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података саставнн јс део коикурснс 

документације и биће саставни део Уговора,

Датум: 20.03.2021.._  

Потпис овлаш ћеног лица

« У '


