СЕРТИФИКАТ о контролисању
услуга приватног обезбеђења
Поуздан партнер

Сертификат о контролисању услуга приватног обезбеђења
према захтевима стандарда SRPS A.L2. 002:2008

Ради успостављања заједничких и општеприхваћених критеријума за упоређивање квалитета понуде услуга приватног
обезбеђења, као и поверења купаца и других заинтересованих
страна, Институт за стандардизацију Србије донео је стандард
SRPS A.L2.002:2008.
У стандарду су дефинисани битни захтеви везани за карактеристике више врста и категорија услуга приватног
обeзбеђења, у односу на које се обавља контролисање.
Утврђују се налази који представљају оцену усаглашености
контролисане услуге са одговарајућим захтевом у стандарду.

СЕРТИФИКАЦИЈА
потврда квалитета
поуздано
проверено
професионално

Контролно тело у Центру за услуге и посредовање Привредне
коморе Србије је прво контролно тело акредитовано од
Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености услуга приватног обезбеђења. Важећи Сертификат о
акредитацији додељен је 09. 06. 2014. године са роком важности
до 08. 06. 2018. године.
Акредитацијом је, у складу са захтевима стандард SRPS
ISO IEC 17020:2012, потврђена независност, неутралност и
компетентност у контролисању по захтеву корисника. Контролисања обављају стручна лица доказаног знања, професионалног искуства и проверених вештина, оцењујући квалитет услуге приватног обезбеђења на основу утврђених налаза
у контролисању.

Сертификат је потребан:
 	Пружаоцима услуга приватног обезбеђења као доказ квалитета и средство
надметања са конкуренцијом на тржишту
 Корисницима да стекну поверење у испоручиоце услуга приватног обезбеђења
 	Организацијама, као критеријум за избор понуде приликом јавне набавке услуга
приватног обезбеђења
 	Осигуравајућим друштвима, као доказ да је примењена мера за смањивање ризика
по физички интегритет, имовину и пословање, на прихватљив ниво

Како добити Сертификат?
Подносиоци захтева
 Информишите се: Контролно тело Привредне коморе Србије
Т: 011 33 04 513 • E: sertifikat.fto@pks.rs • www.pks.rs
 Поднесите захтев: Потребан образац за издавање сертификата уз пратећу
документацију и доказ о уплати аванса према ценовнику
• Образац за захтев можете преузети у Центру лично или са сајта
www.pks.rs/Usluge.aspx?tipUslugeID=27
• Списак потребне пратеће документације наведен је у обрасцу за захтев
Центар за услуге и посредовање Привредне коморе Србије
 КОНТРОЛИСАЊЕ: Увид и контрола достављених докумената биће извршена код
подносиоца захтева
 Издавање сертификата: Ако налаз контролисања потврђује усаглашеност
са стандардом, подносиоцу захтева биће достављен извештај и Сертификат о
контролисању у року од 3 дана

Квалитет
гради
поверење

Сертификат који
издаје Центар за
услуге и посредовање
ПКС представља
објективни ниво
поверења да ће
пружалац услуга у
периоду важења
сертификата давати
тражену услугу по
сертификованом
квалитету.

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
Центар за услуге и посредовање
Контролно тело
Ресавска 13-15, Београд
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www.pks.rs

