
 

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA 

„SILO JELIČIĆ“ d.o.o i njegovo rukovodstvo i svi zaposleni su orijentisani na stalno unapređivanje svog poslovanja 

pre svega kroz poboljšavanje kvaliteta usluga, povećanje produktivnosti i  povećanje bezbednosti svojih zaposlenih i 

bezbednosti proizvoda prilikom transporta. 

U okviru integrisanog menadžment sistema rukovodstvo definiše  ciljeve, programe ispunjenja postavljenih ciljeva, 

preispituje postignute efekte i učinke, redefiniše ciljeve, sprovodi korektivne mere i time unapređuje efektivnost i 

efikasnost integrisanog sistema menadžmenta. 

Utvrdeni su sledeći principi politike integrisanog sistema menadžmenta: 

• Obezbediti usluge koji u potpunosti zadovoljavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnika što je poslovni prioritet 

svih naših aktivnosti, 

• Obezbediti bezbednu i zdravu radnu sredinu, opremu i alate i obučavati sve zaposlene za izvođenje sopstvenih 

aktivnosti na način koji obezbeđuje maksimalnu bezbednost na radu 

• Implementacija programa za obezbeđenje učešća zaposlenih u dijalogu o bezbednosti u cilju primene ponašanja 

zasnovanog na bezbednosti i prevenciji incidenata 

• Ispunjenje  relevantnih zakonskih i drugih propise koji regulišu bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne 

sredine,  kao obavezan minimum zahteva, a stalno težiti uspostavljanju sopstvenih pravila ponašanja koja te 

zahteve prevazilaze 

• Upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti koje su povezane sa zaštitom životne sredine u cilju smanjenja ili 

sprečavanja zagađenja životne sredine sa težištem na preduzimanju mera prevencije,  stalnom poboljšavanju i 

kontinualnom ispunjenju zakonskih i drugih zahteva iz oblasti zaštite životne sredine. 

• Upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti vezanih za bezbednost i zdravlje na radu u cilju smanjena ili 

sprečavanja povreda na radu i smanjenja rizika po bezbednost i zdravlje na radu, sa težištem na preduzimanju  

mera prevencije i zaštite, stalnom poboljšavanju i kontinualnom ispunjenju zakonskih i drugih zahteva iz oblasti  

bezbednost i zdravlje na radu. 

• Dosledna primena i stalno unapređivanje integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima serije 

standarda i smernica dobrih praksi: ISO 9001, CAC/RCP 1-1969,rev 4-2003(HACCP), GMP+B4, SQAS i BBS 

kao i stalno praćenje promene zakonskih regulativa iz predmetnih oblasti. 

• Kvalitet usluga obezbediti uz istovremeno osvajanje novih tržišta čime se stiču uslovi za trajno uspešno poslovanje, 

• Integrisanim sistemom menadžmenta obuhvaćene su sve poslovne funkcije koje svojim delovanjem obezbeđuju 

zahtevani kvalitet, bezbednost proizvoda tokom transporta i pružanje usluga transporta u skladu sa kriterijumima 

održivosti i privrženost prevenciji bezbednosti proizvoda  prilikom transporta  što se ostvaruje putem saopštavanja 

na svim nivoima u organizaciji. 

• Sa svim zainteresovanim stranama ostvarujemo partnerski - obostrano koristan odnos. 

• Svi zaposleni su odgovorni za primenu propisane dokumentacije integrisanog sistema menadžmenta, postizanje 

traženog kvaliteta, bezbednosti proizvoda i efekata procesa. 

• Rukovodstvo preduzeća vrši unapređivanje procesa kroz redovna preispitivanja integrisanog sistema 

menadžmenta, sprovođenje internih i eksternih provera i primenom korektivnih i preventivnih mera po potrebi  

• Briga o osposobljavanju svih zaposlenih obezbeđuje kompetentno osoblje i kvalitetno izvršavanje radnih obaveza. 

Rukovodstvo redovno preispituje politiku integrisanog sistema menadžmenta i ostalu dokumentaciju integrisanog 

sistema menadžmenta. Svojim delovanjem trajno brine o bezbednosti zaposlenih i o ostvarenju neprekidnog sklada 

upravljačkih i izvršnih aktivnosti, kojima se potrebe i želje korisnika pretvaraju u kvalitetnu i bezbednu uslugu. 

 

 


