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Како правилно користити сертификат, знак сертификације и изјаву о сертификацији? 

Надамо се да ће вам овај текст помоћи у томе како бисте кроз правилно коришћење знакова 

сертификације били препознати било где у свету.  

 

Сертификована организација може започети са коришћењем знакова сертификације тек након 

што добије писано овлашћење од JUQS-а о начину истицања знака сертификације. Знаци 

сертификације се могу користити искључиво у периоду важења JUQS и IQNET сертификата и 

то у складу са овим правилима. 

 

Знаке сертификације можете користити:  

 На својим меморандумима и брошурама  

 Заглављима писама 

 Визит картама 

 На компанијским возилима 

 На канцеларијским прозорима 

 У својим рекламама, на сајмовима или интернету 

 На друштвеним мрежама 

 На секундарним паковањима, која не стижу до крајњег корисника 

 

Обавезно обратите пажњу на следеће: 

 

 Знаци сертификације се могу користити само у периоду важења ваших 

сертификата (у случају да је ваш сертификат суспендован, повучен или истекао 

морате одмах да престане са коришћењем и сертификата и знака 

сертификације, да све материјале на којима је истакнут знак сертификације или 

писано позивање на сертификацију повучете из употребе и све издате примерке 

важећих сертификата вратите JUQS-у) 

 Пре употребе JUQS и IQNET знака сертификације дужни сте да JUQS-у 

доставите предштампу на одобрење 

 Знаке сертификације увек користите уз назив или лого ваше организације  

 Сертификат JUQS-а се обавезно користи уз Решење о сертификацији (сваки 

сертификат садржи позивање на одговарајуће Решење о сертификацији) 

 Сертификат IQNET-а се обавезно користи уз Annex IQNET сертификата 

 Уколико се ваш сертификат не односи на целу организацију, у обавези сте да се 

позивате искључиво на скраћени обим за који је сертификат додељен како не би 

корисника довели у заблуду 
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 JUQS знак сертификације не можете мењати, оно што је дозвољено јесте његово 

пропорцијално смањивање или повећавање уз коришћење у оригиналним бојама 

или црно белој варијанти (строго водећи рачуна о видљивости 

идентификационог броја) 

 IQNET знак сертификације не можете мењати, оно што је дозвољено јесте 

његово пропорцијално смањивање или повећавање, а да слова остану читка, уз 

коришћење у IQNET плавој боји („PANTONE“ 661 или C100 M80 Y0 K0 или R0 

G53 B148) или белој боји када је позадина на IQNET плавој боји (слика 1.) 

 

 

 

 

 

Слика 1. 

 У посебним случајевима, када није могуће користити IQNET знак сертификације 

у IQNET плавој боји, може се користити и црно бела варијанта (бела позадина 

црни знак или црна позадина бели знак – слика 2.) 

 

 

 

Слика 2. 

 IQNET SR10 знак сертификације не можете мењати, оно што је дозвољено јесте 

његово пропорцијално смањивање или повећавање, а да слова остану читка, уз 

коришћење у IQNET Ltd бојама aqua-white (AQUA - PANTONE 326 или C81 M0 

Y39 K0 или R0 G178 B169, WHITE – C0 M0 Y0 K0 или R255 G255 B255, слика 3.) 

 

 

 

                                                                 Слика 3. 

 

 



 
Правила за коришћење JUQS и IQNET 

сертификата и знакова сертификације за 
системе менаџмента 

  

   

  

3/5 
 
 

 У посебним случајевима, када није могуће користити IQNET SR10 знак 

сертификације у IQNET Ltd бојама aqua-white, може се користити и црно бела 

варијанта (слика 4.) 

 

 

 

 

 

 IQNET знаке сертификације можете користити искључиво уз JUQS знак/е 

сертификације, водећи притом рачуна о максималној удаљености знака 

сертификације од осталих знакова, текста или било којих графичких приказа, а 

на начин приказан на слици 5. Засебно коришћење IQNET знакова 

сертификације није дозвољено. 

 
Начин коришћења JUQS и IQNET знакова сертификације: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Слика 5. 

*Размак између JUQS-ових знакова сертификације може да се подешава, размак између JUQS и IQNET знакова 

сертификације треба да буде у складу са наведеним сликама. 

 JUQS и IQNET знаци сертификације морају бити исте или сличне величине 

 IQNET знак сертификације није дозвољено користити уз JUQS знак 

сертификације за HACCP 

 IQNET знак сертификације за IQNET SR10 се може користити искључиво уз 

JUQS знак сертификације за SR10 

Слика 4. 
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 Знаци сертификације се не смеју користити на извештајима о испитивању, 

контролисању и еталонирању 

 Знаци сертификације и изјава о сертификацији се не смеју користити на 

производима (ознака типа или идентификационе плочице сматрају се делом 

производа)  

 Знаци сертификације се не смеју користити на амбалажи (под амбалажом се 

сматра оно што може да се уклони, а да се производ не дезинтегрише или 

оштети), јер се то може протумачити као обавештење о усаглашености 

производа. Строго водити рачуна да се корисник не доведе у заблуду да је реч о 

сертификацији производа 

 JUQS и IQNet лого не представљају знаке сертификације и није дозвољена 

њихова употреба осим у специјалним случајевима уз одобрење JUQS-a 

 

Поред знака сертификације могуће је и текстуално позивање на сертификацију 

(Изјава о сертификацији). У том случају текст којим се позивате на сертификацију 

минимално мора садржати: назив ваше организације, врсту менаџмент система, 

стандард који је примењен и назив сертификационог тела, односно JUQS d.o.o. 

Београд. Изјава не сме никако да наговештава да је на овај начин сертификован ваш 

производ, процес или услуга, већ да је сертификован ваш систем менаџмента. 

 

Пример писане изјаве: Овај производ је произведен у организацији (назив 

организације), која поседује сертификован систем менаџмента (навести назив) 

према стандарду (навести ознаку стандарда), сертификованог од стране JUQS 

d.o.o. Београд. 

 

За разлику од знака сертификације, изјаву о сертификацији можете користити: 

 на амбалажи производа 

 на пратећим информацијама (упутство и др.) 
 

Сертификоване организације могу на својој wеб страници објавити информацију да 

поседују сертификат издат од стране JUQS-a. 

Некоректно позивање на систем сертификације или злоупотреба коришћења 

сертификата и /или знака сертификације има за последицу предузимање 

одговарајућих мера од стране JUQS-a. Мере које могу бити предузете су покретање 

захтева за корекцију или корективну меру са циљем отклањања неправилности, 

суспензију сертификата, повлачење сертификата, објављивање преступа на web 

страници www.yuqs.org и ако је неопходно, друге правне мере. За све случајеве 

неовлашћеног коришћења сертификата и знака сертификације JUQS d.o.o. покренуће 

правне мере код надлежног суда ради заштите својих права.  

http://www.yuqs.org/
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Примери JUQS знакова сертификације: 

 

                 

                         

                    

 

Примери IQNET знакова сертификације: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду,         Директор JUQS-a 

 01.11.2022.  

                                                                                                          Драгана Павловић 


