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ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА 

И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА 

ЕКО ЦИРКОН 

 

       ЕКО ЦИРКОН е компанија која е целосно посветена на примената на квалитетот, 
 заштитата и управувањето со животната средина и безбедност и здравје при работа. 
Основна дејност на компанијата е откуп, селекција и преработка на секундарни суровини. Системите се согласно 
барањата на стандардите      
 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, континуирано се надгледуваат и унапредуваат. 
Високиот степен на ефикасност и ефeктивност на менаџмент системот е темел на работењето и постојаното 
унапредување на компанијата, при што ЕКО ЦИРКОН:  

✓ Изјавува дека главната цел на раководството и целиот персонал е давање 
на квалитетни услуги и производи на своите клиенти што одговара на сите 
нормативни барања. 

✓ Континуирано го следи степенот на задоволство на клиентите и  ги 
проучува и исполнува нивните препораки, барања и рекламации се со цел 
истите да ги користи за подобрување на своите услуги и производи. 

✓ Се грижи за долготрајна и квалитетна соработка со своите клиенти, 
испорачатели и подизведувачи со цел обезбедување на квалитетни услуги 
и производи. 

✓ Се грижи за континуиранa обука и едукација на вработените како основна 
потпора на Системите за управување со квалитет, животна средина и 
безбедност и здравје при работа. 

✓ Применува процесен приод кон создавање и одржување на Системите за 
управување со квалитет, животна средина и безбедност и здравје при 
работа и за таа цел извршува идентификација, планирање, воведување, 
контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат 
влијание врз квалитетот на сите услуги и производи. 

✓ Се обврзува за идентификација на внатрешните и надворешните 
влијанија, како и ризиците и можностите за постојано унапредување на 
квалитетот на услугите  кои ги нуди. 

✓ Се залага за континуирано подобрување и зачувување на животната средина и ќе 

се придржува кон рециклирање на отпадот и намалување на потрошувачката на 

енергија. 

✓ Се обврзува за идентификување, преиспитување и мониторирање на аспектите  и 

влијанијата кои произлегуваат од работењето најмалку еднаш во 12 месеци. 

• Се обврзува за редовно следење на законската легислатива. 

• Овозможува безбедни и здрави услови за работа. 

• Спречува повреди и нарушување на здравјето во врска со 

работата                                                                        

• Елиминира опасности и смалување на OH&S ризиците. 

• Врши консултирање и учество на вработените. 

ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ! 
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