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ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ 

НА ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ-А.Д. е насочена кон: 
 
 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА СО ПОСТИГНУВАЊЕ НА УСОГЛАСЕНОСТА СО БАРАЊАТА НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ 

СТРАНИ И ВАЖЕЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ 
 
За ефективно спроведување на ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ, Раководството ги определи 
следните основни цели за управување: 
 
  
 Посветеност на Раководството за постојано подобрување на здравјето, безбедноста и 

работните услови на вработените и заштита на животната средина  
 Заложбата за спроведување на прописите кои се однесуваат на активностите на 

oрганизацијата, како и на другите барања кои се однесуваат на здравјето, безбедноста и 
работните услови на вработените и најзначајнитe аспекти на животната средина  

 Чување и ефикасно користење на природните ресурси 
 Стимулирање на посветеноста на  персоналот преку системски активности за изградба и 

одржување на капацитетот за безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина   
 Контрола, намалување и спречување на штетните влијанија врз животната средина и здравјето 

на вработените при остварување на активностите на организацијата; 
 Дефинирање на целите и задачите што се однесуваат на здравјето и безбедноста на 

вработените и заштита на животната средина уште во процесот на извршување на 
активностите 

 Создавање и одржување на потребните услови за зголемување на ефикасноста на 
Интегрираниот систем за управување со квалитетот, здрави и безбедни услови за работа и 
заштита на животната средина, развиени во согласност со барањата на меѓународните 
стандарди ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007; 

 Навремено информирање на сите заинтересирани страни за донесената Политика за 
управување во областа на квалиетот, здравјето и безбедноста при работа и заштита на 
животната средина 

 
 

 За постигнување на овие цели Раководството на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ-А.Д.- КУМАНОВО покажа 
посветеност за задоволување на барањата на клиентите и други заинтересирани страни и за 

постојано подобрување на ефикасноста на Интегрираниот систем за управување. Тоа истакнува 
рамка на утврдени и документирани цели во Организацијата. 

 
 

Раководството гарантира дека секој нејзин вработен е запознаен  и свесвен за Политиката и 
целите за управување, дека истата е распространета  и прифатена од целиот персонал на 

Организацијата. 
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