Jaвни ппзив приврeдним субjeктимa за дпстављаое пријава за бeсплaтнo сeртификoвaоe
мeђунaрoдних систeмa мeнaџмeнтa и бeзбeднoсти хрaнe
Нa oснoву прojeктa пoмoћи приврeдницимa сa пoплaвљeних пoдрушja
Oдeљeое зa привреду и буџетПУ Рума
(Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј)
у сaрaдои сa Нaциoнaлним цeнтрпм зa oдрживи рaзвoj – НAЦOР,
уз пoдрщку и пoмoћ сeртификaциoнпг тeлаЦEСНA – Цeнтaр зa сeртификaциjу и нaдзoр
упућује
ППЗИВ
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМA ЗА ДПСТАВЉАОЕ ПРИЈАВА ЗА БEСПЛATНO СEРTИФИКOВAОE СИСТЕМА
MEНAЧMEНTA (ИСO 9001, ИСO 14001 И OХСAС 18001 и други) И СИСTEMA КПНТРПЛЕ БEЗБEДНOСTИ
ХРAНE (HACCP, ИСO 22000)
Правп на ппднпщеое пријава за бeсплaтнo сeртификoвaоe систeмa мeнaчмeнтa и бeзбeднoсти хрaнe
имају привредни субјекти, регистрпвани у складу са Закпнпм, са седищтем на теритприји ппщтине Рума,
за пбављаое свих делатнпсти.
Oдeљeое зa привреду и бучет ОУ Рума у сaрaдои сa Нaциoнaлним цeнтрпм зa oдрживи рaзвoj – НAЦOР,
уз пoдрщку и пoмoћ сeртификaциoнпг тeла ЦEСНA – Цeнтaр зa сeртификaциjу и нaдзoр, приврeдним
субjeктимa шиja приjaвa зaдoвoљaвa услoвe пoзивa, oбeзбeђуje бeсплaтну сeртификaциoну прoвeру и
издaвaоe сeртификaтa зa свe стaндaрдe кoje примeоуjу у ппслпваоу.
У склaду сa прojeктoм, Нaциoнaлним цeнтрпм зa oдрживи рaзвoj – НAЦOР прeузимa улoгу гaрaнтa зa
дoбрo изврщeоe пoслa, у склaду сa рoкoвимa кпји се угпвпре.
ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
ПРИЈАВА на јавни ппзив састпји се пд пoпуоeнoг фoрмулaрa Образац пријаве за бесплатну
сертификацију привредних субјеката.
Нaциoнaлни цeнтар зa oдрживи рaзвoj – НAЦOР задржава правп да ппред пoпуоeнoг фoрмулaрa,
затражи и другеинфпрмације, укoликo смaтрa дa je пoтрeбнo.
НAШИН ДOСTAВЉAОA ПРИJAВA
Образац пријаве за бесплатну сертификацију привредних субјеката сe ппднпси путeм пoщтe или путeм eмaил-a.Укoликo сe приjaвa пoднoси путeм e-мaил-a, дoкумeнтaциja сe щaљe нa programs@nacor.rs.
Приjaву кoja сe щaљe пoщтoм, пoтрeбнo je пoслaти нa aдрeсу:
Нaциoнaлни цeнтaр зa oдрживи рaзвoj – НAЦOР
„Приjaвa нa кoнкурс зa бeсплaтну сeртификaциjу“
Димитриja Tуцoвићa 146
11000 Бeoгрaд

РПКПВИ
Рпк за дпстављаое пријава је 15.06.2015.
ИНФПРМАЦИЈЕ
За дпдатне инфпрмације се мпжете пбратити нам сe oбрaтити путем e-мaил-a:
info@nacor.rs или путeм кoнтaкт тeлeфoнa.

