ЦЕНТАР ЗА
УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ
Поуздан партнер

Центар за услуге и посредовање Привредне коморе Србије, преко својих
организационих делова, пружа многобројне информације и услуге које вам могу
бити корисне у свакодневном пословању и смањити вам трошкове.
На располагању су вам:
Биро за јавна овлашћења
• документа која прате робу при извозу
• потврде, уверења и мишљења неопходни за пословање на
територији Србије
Контролно тело за услуге приватног обезбеђења
• сертификати о контролисању услуга приватног обезбеђења
Центар за посредовање
• посредовањe у споразумном финансијском реструктурирању
• посредовањe у привредним споровима
Бизнис инфо сервис
• пословне информације
• електронски сертификат бонитета „Excellent SME“
• подаци из база понуде и тражње, међународних тендера и лицитација
• подаци о упитима за пословну сарадњу

БИРО ЗА ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА
Издавање и овера докумената који прате робу при извозу
Уверење о пореклу робе – certificate of origin (непреференцијално уверење)
Уверење о пореклу робе „form а“ – certificate of origin (преференцијално уверење)
Уверење о пореклу робе из треће земље
Уверење о роби која се извози након поступка активног оплемењивања
Уверење о пореклу робе за текстил и производе од текстила
Уверење о вишој сили – force majeure certificate
Уверење о крајњем кориснику – end user certificate
Уверење о подацима о којима привредна комора србије води евиденцију
Овера извозно/увозних докумената – фактура, ценовника и осталих исправа
Овера позивних писама за издавање српских пословних виза

izvoznadokumenta@pks.rs
+381 11 32 27 596
+381 11 33 04 527
+381 11 32 48 047

Издавање потврда, уверења и мишљења неопходних за
пословање на територији Србије
Уверење о домаћем пореклу робе у поступцима јавних набавки
Потврда да се роба не производи у земљи
Мишљење да је привредно друштво или друго правно лице једини понуђач робе
домаћег порекла, једини пружалац услуге или извођач радова
Mишљење о испуњености услова за уношење назива „србија“ у пословно име
привредног друштва
Сагласност здравственим установама за пружање угоститељских услуга трећим
лицима
Уверење да је изложби, односно сајму одржаном у србији званично признат
међународни карактер
Потврда о економској оправданости активног оплемењивања
Потврда о бонитету привредног друштва
Информација о бонитету привредног друштва
Потврда о чланству у привредној комори србије

bonitet@pks.rs
+381 11 33 00 960
+381 11 33 00 961

КОНТРОЛНО ТЕЛО ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Контролисање квалитета услуга приватног обезбеђења,
односно издавање Сертификата о контролисању, вршимо
као званична и акредитована организација за оцењивање
усаглашености са стандардом SRPS A.L2.002:2008 у области
физичке и техничке заштите, менаџмента вредностима,
менаџмента из контролног центра и детективских услуга.
Сертификат којим се потврђује квалитет контролисаних
услуга приватног обезбеђења најбоља је референца за потенцијалне кориснике.

sertifikat.fto@pks.rs
+381 11 33 04 513

ЦЕНТАР ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ

Споразумно финансијско реструктурирање привредних
друштава јесте реструктурирање корпоративних дугова кроз
поновно уређење дужничко-поверилачких односа између
привредног друштва у финансијским тешкоћама и његових
поверилаца, првенствено банака. Ова услуга, коју Привредна
комора Србије пружа као законом одређени институционални
посредник, омогућава дужнику да редефинише своје
финансијскe обавезe и настави да послује одрживо, а
повериоцима омогућава да наплате своја потраживања.
Посредовање у привредним споровима пружа вам могућност
да спорне односе са пословним партнерима решите у кратком
року, без непотребних трошкова, нарушавања репутације и
нарушавања пословних односа.

posredovanje@pks.rs
+381 11 33 00 997

Бизнис инфо сервис
Брзо.
Информативно.
Стручно.

Бизнис инфо сервис је информативно
саветодавни сервис Привредне коморе Србије, који обезбеђује одговоре и разне информације неопходне у
свакодневном пословању, једноставно
и брзо – у року од 48 сати од упита
упућеног телефоном или електронском bis@pks.rs
+381 11 33 00 910
поштом.

електронски сертификат бонитета „Excellent SME“ осмишљен
је ради промоције успешних компанија и добре пословне праксе,
као и повећања транспарентности и безбедности пословања и
заштите потрошача. Власник сертификата добија јасно означен
рејтинг своје компаније, већу кредибилност у очима клијената
и пословних партнера и техничку заштиту од копирања знака
квалитета на друге сајтове, а клијенти и пословни партнери
власника сертификата добијају већу безбедност пословања,
веће поверење и лакше и брже пословно одлучивање са мање excellent-pks@pks.rs
ризика.
+381 11 33 00 962

подаци из база понуде и тражње
међународних тендера и лицитација,
као и упити за пословну сарадњу
добијени
посредством
Европске
мреже предузетништва отварају вам
могућност да пласирате робу и услуге и
да нађете пословне партнере.

ponuda.traznja@pks.rs
tender@pks.rs
+381 11 33 00 961

Искористите информације и услуге које нудимо да унапредите своје
пословање и остварите што боље пословне резултате.

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
Центар за услуге и посредовање
Ресавска 13–15, Београд
www.pks.rs/usluge

