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ИЗЈАВА 
о поштовању непристрасности, управљању сукобима интереса 

и обезбеђивању објективности у поступцима контролисања 
 

 
Контролно тело за контролисање хидрантске мреже и опреме и уређаја за гашење пожара ЈКП ГСП 
"БЕОГРАД" Београд  је организовано и ради као непристрасна, компетентна, одговорна целина, тако да код 
корисника услуга контролисања обезбеђује потпуно поверење у оцењивање усаглашености, контролисање 
и система менаџмента. 

Најважније начело пословања Контролног тела за контролисање хидрантске мреже и опреме и уређаја за 
гашење пожара ЈКП ГСП "БЕОГРАД" Београд  јесте непристрасност и због тога су предузете све мере како не 
би дошло до угрожавања овог начела на било ком нивоу. 

Контролно тело за контролисање хидрантске мреже и опреме и уређаја за гашење пожара овом Изјавом 
осигурава објективност, непристрасност, поверљивост и одсуство сукоба интереса, током реализације свих 
активности у оквиру процеса контролисања.  

Руководство Контролног тела не сме дозволити да комерцијални, финансијски или други разлози утичу на 
поверљивист и непристрасност процеса контролисања. 

Један од најважнијих корака у развоју контролног тела је идентификација могућих сукоба интереса и њихова 
детаљна анализа. За сваки од идентификованих, потенцијалних сукоба интереса дефинисане су мере за 
превентивно откривање и активности за њихово отклањање. 

Сви запослени у Конторном телу морају да доносе одлуке на основу објективних и доказивих чињеница које 
недвосмислено могу водити ка праведној и адекватног одлуци, пре свега у процесу контролисања, а онда и 
у свим осталим процесима који су саставни део пословања контролног тела. Особље Контролног тела које 
учествује у процесу контролисања није укључено у оцену исправности предмета контролисања приликом 
израде Исправе о контролисању. 

У том смислу потписници ове Изјаве се обавезују на поштовање начела непристрасности Контролног тела 
сагласно докуемтацији система менаџмента.  

Особље Контролног тела за контролисање хидрантске мреже и опреме и уређаја за гашење пожара : 

1) Александар Томанић дипл.инж.ел., технички руководилац КТ :       ; 

2) Миодраг Јашовић, стр.инж. ЗОП, заменик техничког руководиоца КТ :      ; 

3) Горан Стојадиновић, заменик техничког руководиоца КТ :                ; 

4) Драган Јешић, контролор :                                                                           ; 

5) Горан Ђорђевић, контролор :                                                                      ; 

6) Драган Стојановић, контролор :                                                                  ; 

7) Драган Симић, контролор :                                                                           ; 

8) Радослав Нешић, контролор :                                                                      ; 

9) Дејан Мишић, контролор :                                                                            ; 

10) Владимир Томашевић, административни радник :                               ; 

 

                                            Милена Алексић 
                 ___________________________________ 
                    Представник руководства за квалитет 


