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Politika sistema menadžmenta 
 

PPoolliittiikkaa  ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa  jjee  zzaassnnoovvaannaa  nnaa  uussppoossttaavvlljjaannjjuu,,  pprriimmeennii  ii  ooddrržžaavvaannjjuu  ttrržžiiššnnoo  

oorriijjeennttiissaannoogg  ppoosslloovvnnoogg  ssiisstteemmaa  ii  nnaa  pprriinncciippiimmaa  iinntteeggrriissaannoogg  ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa..    

NNaašš  cciilljj  jjee  ppoottppuunnoo  zzaaddoovvoolljjeennjjee  zzaahhtteevvaa,,  ppoottrreebbaa  ii  ooččeekkiivvaannjjaa  kkuuppaaccaa  ii  kkoorriissnniikkaa  nnaaššiihh  pprrooiizzvvooddaa,,  

uuzz  ssttaallnnoo  ppoobboolljjššaavvaannjjee  eeffeekkttiivvnnoossttii  ssiisstteemmaa  mmeennaannddžžmmeennttaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  zzaahhtteevviimmaa  ssttaannddaarrddaa              

SSRRPPSS  IISSOO  99000011::22001155,,  IIAATTFF  1166994499::22001166,,  SSRRPPSS  IISSOO  1144000011::22001155  ii  SSRRPPSS  OOHHSSAASS  1188000011::22000088..  uu  oobbllaassttii  

pprrooiizzvvooddnnjjee  priključnih elemenata za potrebe hidrauličkih, pneumatičkih, pneumohidrauličkih i 

elektrohidrauličkih sistema.  

OOssnnoovvnnaa  nnaaččeellaa  ppoolliittiikkee  ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa  AARRMMAATTUURREE  AA..DD..  ssuu::  

  uuttvvrrđđiivvaannjjee  cciilljjeevvaa  ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa  ii  iizzrraaddaa  pprrooggrraammaa  zzaa  nnjjiihhoovvuu  rreeaalliizzaacciijjuu,,  

  iissppuunnjjeennjjee  zzaahhtteevvaa  ii  ooččeekkiivvaannjjaa  kkuuppaaccaa  ppoo  ppiittaannjjuu  rrookkoovvaa,,  kkvvaalliitteettaa,,  ddiizzaajjnnaa,,  eekkoollooggiijjee,,  

bbeezzbbeeddnnoossttii  ii  ffuunnkkcciioonnaallnnoossttii  nnaaššiihh  pprrooiizzvvooddaa,,  

  rraacciioonnaallnnaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  ii  eeffiikkaassnnoo  iizzvvoođđeennjjee  ssvviihh  pprroocceessaa,,  kkoonnttrroollaa  ttrroošškkoovvaa,,  ssmmaannjjiivvaannjjee  

rriizziikkaa  uu  rraadduu,,  ppoozziittiivvnnoo  ppoosslloovvaannjjee  ii  ppeerrmmaanneennttnnoo  uuvveeććaannjjee  pprrooffiittaa,,  

  uuvvaažžaavvaannjjee  rreelleevvaannttnniihh  zzaahhtteevvaa  ssvviihh  zzaaiinntteerreessoovvaanniihh  ssttrraannaa::  kkuuppaaccaa,,  kkoorriissnniikkaa,,  zzaappoosslleenniihh,,  

iissppoorruuččiillaaccaa,,  ppaarrttnneerraa  ii  ddrruuššttvvaa  uu  cceelliinnii,,  

  ppooššttoovvaannjjee  zzaakkoonnsskkee  rreegguullaattiivvee  iizz  ssvviihh  oobbllaassttii,,  aa  nnaarrooččiittoo  ppoo  ppiittaannjjuu  zzaaššttiittee  žžiivvoottnnee  ssrreeddiinnee,,  

bbeezzbbeeddnnoossttii  ii  zzddrraavvlljjaa  nnaa  rraadduu,,  

  uunnaapprreeđđiivvaannjjee  zznnaannjjaa  ii  ssvveessttii  zzaappoosslleenniihh  oo  ooččuuvvaannjjuu  žžiivvoottnnee  ssrreeddiinnee,,  bbeezzbbeeddnnoossttii  ii  zzddrraavvlljjaa  

nnaa  rraadduu  kkrroozz  ooddggoovvaarraajjuuććuu  oobbuukkuu,,  

  ssttvvaarraannjjee  uusslloovvaa  zzaa  ssvvee  zzaappoosslleennee  ddaa  ssee  oobbuuččaavvaajjuu  ii  ddaa  ddaajjuu  pprreeddllooggee  zzaa  eeffeekkttiivvnnoo  ii  

eeffiikkaassnnoo  ooddvviijjaannjjee  pprroocceessaa,,  

  uussppoossttaavvlljjaannjjee  ppaarrttnneerrsskkiihh  ooddnnoossaa  ssaa  ssvviimm  iissppoorruuččiioocciimmaa  nnaa  nnaaččiinn  ddaa  ssee  ooddggoovvoorrnnoosstt  zzaa  

zzaahhtteevvee  kkvvaalliitteettaa,,  žžiivvoottnnee  ssrreeddiinnee  ii  bbeezzbbeeddnnoossttii  pprrooiizzvvooddaa  pprreenneessuu  nnaa  nnjjiihh,,  

  mmiinniimmiizziirraannjjee  uuppoottrreebbee  ooppaassnniihh  mmaatteerriijjaa  ii  nnaassttaajjaannjjaa  ooppaassnnoogg  oottppaaddaa,,  

  šštteeddnnjjaa  pprriirrooddnniihh  rreessuurrssaa  ii  eenneerrggiijjee,,  

  pprroocceennaa  rriizziikkaa  pprroocceessaa  ii  uussppoossttaavvlljjaannjjee  aaddeekkvvaattnniihh  kkoonnttrroollnniihh  mmeerraa  kkaakkoo  bbii  iissttii  bbiillii  

eelliimmiinniissaannii  iillii  ssvveeddeennii  nnaa  mmiinniimmuumm..    

SSaa  ssaaddrržžaajjeemm  oovvee  ppoolliittiikkee  uuppoozznnaattii  ssuu  ssvvii  zzaappoosslleennii  uu  cciilljjuu  pprroommoocciijjee  ppoossvveeććeennoossttii  ssiisstteemmuu  nnaa  

ssvviimm  nniivvooiimmaa  uu  oorrggaanniizzaacciijjii  ii  zzaaiinntteerreessoovvaannee  ssttrraannee..    

OOvvaa  ppoolliittiikkaa  jjee  iissttaakknnuuttaa  nnaa  vviiddnniimm  mmeessttiimmaa  uu  ffiirrmmii  ii  ssaaooppššttaavvaa  ssee  oossoobbaammaa  ddrruuggiihh  ppoossllooddaavvaaccaa  

kkoojjee  rraaddee  zzaa  AARRMMAATTUURREE  AA..DD..  

OOdd  zzaappoosslleenniihh  ssee  ooččeekkuujjee  ddaa  ddoopprriinneessuu  uunnaapprreeđđeennjjuu  uussppoossttaavvlljjeennoogg  ssiisstteemmaa  ttaakkoo  ššttoo  ddoosslleeddnnoo  

pprriimmeennjjuujjuu  pprrooppiissaannee  ppoossttuuppkkee  rraaddaa  ii  ssvvoojjiimm  iiddeejjaammaa  iihh  uunnaapprreeđđuujjuu..  

NNaa  oossnnoovvuu  oovvee  ppoolliittiikkee  ććee  ssee  ddeeffiinniissaattii  cciilljjeevvii  ii  pprrooggrraammii  rreeaalliizzaacciijjee  cciilljjeevvaa  zzaa  ssvvaakkuu  ggooddiinnuu.. 
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