У складу са Необавезујућим јавним позивом, објављеним у дневном листу „Данас““ и на званичној
презентацији Републичке дирекције за имовину Републике Србије www.rdi.gov.rs, дана 30.08.2016.
године,
ПРАВНО ЛИЦЕ:
_______________________ (назив и седиште) ___________ (МБ), __________ (ПИБ) кога заступа
_______________________ законски заступник/пуномоћник по пуномоћју __________________(у
даљем тексту: Потенцијални партнер)
даје изјаву о чувању поверљивих података у складу са необавезујућим јавним позивом за
прикупљање писама о заинтересованости за изградњу зграде железничке станице „Београд Центар“
и пратећих комерцијалних садржаја, дана ______2016. године, у Београду.
ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Значење појединих израза:
Потенцијални партнер значи заинтересовано правно или домаће или страно лице (укључујући и
Конзорцијум) које је изразило интерес за достављање писма заинтересованости у поступку јавног
прикупљања писма заинтересованости на основу необавезујућег Јавног позива за увид у
документацију која се односи на изградњу зграде железничке станице „Београд Центар“ и пратећих
комерцијалних садржаја.
Представник подразумева овлашћено лице, службенике, запослене, помоћника и даваоца
информација у скаладу са необавезујућим Јавним позивом.
Поступак значи јавно прикупљања писама заинтересованости у складу са Необавезујућим Јавним
позивом.
Поверљива информација значи свака информација и податак о пословима, делатности, имовини,
правима и обавезама, постојећим и потенцијалним споровима и финансијским показатељима
(пословне књиге, финансијски извештаји и друга књиговодствена документација), техничка
документација, комерцијалне информације, односно све информације или чињенице, документа која
нису јавно позната, као и податке везане за запослене, а који могу представљати пословну тајну у
складу са позитивним прописима Републике Србије, осим података који су јавно доступни.
Потенцијални партнер се обавезује да ће у тајности чувати све податке које му буду доступни од
стране Републичке дирекције за имовину Републике Србије и третирати исте као поверљиве,
користити их само у сврху достављања писма заинтересованости у складу са Необавезујућим
Јавним позивом.
Потенцијални партнер се такође обавезује да податке које преузме као поверљиве неће користити
ради остваривања личних и туђих интереса или у друге сврхе које нису предвиђене Необавезујућим
Јавним позивом.
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Потенцијални партнер неће омогућити увид другим лицима која нису потписала Изјаву о чувању
поверљивих података без претходне прибављене писане сагласности Представника, односно
Републичке дирекције за имовину Републике Србије, осим података који су јавно доступни.
Уколико се утврди да је Потенцијални партнер или било ко од његових представника својим
неовлашћеним поступањем прекршио обавезе преузете овом Изјавом, односно извршио
обелодањивање података, злоупотребу, губитак или крађу поверљивих података и самим тим нанео
штету Републици Србији, биће санкционисан у складу са позитивним законским прописима
Републике Србије, а који регулишу ову област.

Правно лице-Потенцијални партнер

________________________________

У Београду ______________ 2016. године
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