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Знак сертификације је заштићени знак, за који "Квалитет" даје право коришћења сертификованој организацији 

само за време важења сертификата. Организација која добије сертификат за свој систем менаџмента може то да објави у 

јавним медијима и у својим пословним документима наношењем знака сертификације (нпр. меморандуми, брошуре, 

проспекти, коверте за писма и слично) према овом упутству. 
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Цео знак мора бити одштампан у складу са горњим примерима. Унутрашњост знака мора бити празна односно у 

боји подлоге. Наношење знака може бити тамно на светлој подлози или светло на тамној подлози. Дозвољено је 

повећавање или смањивање знака, при чему дати однос између висине и ширине знака мора остати непромењен. Знак 

мора остати лако читљив, а укупна висина не мања од 15 мм. 

Сертификат и знак усаглашености могу се користити само за оне организационе целине организације, који су 

обухваћени обимом сертификације и који су назначени на сертификату и/или прилогу сертификата. 

Знак сертификације се не сме користити на производима (укључујући идентификационе плочице и ознаке типа), 

на извештајима лабораторија за испитивање, еталонирање или контролисање (јер се и такви извештаји сматрају 

производима), на амбалажи производа (тј. на ономе што може да се уклони са производа, а да се производ не 

дезинтегрише или оштети), на пратећим информацијама (тј. на документима која су доступна засебно или лако могу да се 

одвоје, нпр. упутства за употребу или етикете) или на неки други начин на који од стране корисника може бити 

протумачен као да означава усаглашеност производа. Знак сертификације је дозвољено користити само заједно са 

логотипом и/или именом имаоца сертификата. Сертификована организација не сме користити знак сертификације нити се 

позивати на сертификацију на визит картама запослених. 

Ималац сертификата: 

− мора да буде усаглашен са захтевима сертификације када се позива на свој сертификациони статус у медијима 

(интернет, брошуре или рекламе) или у другим документима,  

− не сме да даје, нити да дозвољава било какве изјаве које доводе у заблуду у погледу сертификације, 

− не сме да користи или да дозвољава коришћење документа сертификације, или било ког његовог дела, на 

начин који доводи у заблуду, 

− након суспензије или повлачења своје сертификације мора да прекине употребу свих рекламних материјала 

који садрже позив на сертификацију,  

− мора да исправи све рекламне материјале када је обим сертификације редукован,  

− не сме да дозволи да се позивање на сертикацију система менаџмента користи на начин да се схвати да 

"Квалитет" сертификује производ (укључујући услуге) или процес,  

− не сме да подразумева да се сертификација односи на активности које су изван обима сертификације, 

− не сме да користи своју сертификацију на такав начин који би „Квалитет” довело у ситуацију да изгуби 

репутацију или поверење јавности.  

За све додатне информације нам се можете обратити на телефоне 018-550-766 и 018-550-624 или послати имејл на  
sistemimenadzmenta@kvalitet.co.rs или  office@kvalitet.co.rs. 
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