
    
 

 

Ogranak Eco Lager ima primaran cilj da svojim radom doprinese zaštiti i očuvanju životne sredine na 
lokalnom i globalnom nivou svojim poslovnim aktivnostima skladištenja opasnog i neopasnog otpada i 
tretmanom neopasnog otpada.   

U cilju ostvarivanja vizije i misije Elixir Zorke d.o.o., ogranka Eco Lager poslovni uspeh Eco Lager 
zasniva se na visokoj profesionalnosti i kvalitetu svojih usluga, partnerskom odnosu i stručnoj podršci 
matične organizacije Elixir Zorka d.o.o., kao i podugovarača i isporučioca, a tako i sa kupcima, 
krajnjim korisnicima i drugim zainteresovanim stranama, a sve u cilju zadovoljenja njihovih zahteva i 
potreba, zadovoljenja zakonskih zahteva, brige za očuvanje životne sredine što je primaran cilj i 
strateško opredeljenje Elixir Zorke d.o.o., kao i njegovog ogranka Eco Lager. 

NNaajjvviiššee  rruukkvvooooddssttvvoo  EElliixxiirr  ZZoorrkkee,,  kkaaoo  ii  nnjjeennoogg  ooggrraannkkaa  EEccoo  LLaaggeerr  ppookkaazzuujjee  lliiddeerrssttvvoo  ii  ppoossvveeććeennoosstt  ii  

ssnnoossii  ooddggoovvoorrnnoosstt  zzaa  uussppoossttaavvlljjaannjjee,,    ooddrržžaavvaannjjee  ii  ssttaallnnoo  uunnaapprreeđđeennjjee  iinntteeggrriissaannoogg  ssiisstteemmaa  

mmeennaaddžžmmeennttaa  kkrroozz::  

••  iissppuunnjjaavvaannjjee  ssvviihh  zzaahhtteevvaa  ii  ooččeekkiivvaannjjaa  kkoorriissnniikkaa  ii  ddrruuggiihh  rreelleevvaannttnniihh  zzaaiinntteerreessoovvaanniihh  ssttrraannaa,,  

••  kkoonnssttaannttnnuu  aannaalliizzuu  ppoosslloovvnnoogg  ookkrruužžeennjjaa  ii  uuooččaavvaannjjaa  rriizziikkaa  ii  pprriilliikkaa  zzaa  ppoosslloovvaannjjee,,  

••  ppoossvveeććeennoosstt  nnaajjvviiššeegg  rruukkoovvooddssttvvaa  pprriimmeennii  lliiddeerrsskkiihh  vveeššttiinnaa,,  pprriivvrržžeennoossttii  ii  aakkttiivvnnoomm  uuččeeššććuu  uu  ssvviimm  

pprroocceessiimmaa  iinntteeggrriissaannoogg  ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa;;  

••  ppoottppuunnuu  ii  bbllaaggoovvrreemmeennuu  uusskkllaađđeennoosstt  ssaa  zzaakkoonniimmaa,,  pprrooppiissiimmaa  ii  ddrruuggiimm  zzaahhtteevviimmaa  ssvviihh  

zzaaiinntteerreessoovvaanniihh  ssttrraannaa,,  

••  ssttaallnnoo  ppoobboollјјššaavvaannjjee  ssiisstteemmaa  kkvvaalliitteettaa,,  zzaaššttiittee  žžiivvoottnnee  ssrreeddiinnee,,  zzaaššttiittee  zzddrraavvlljjaa  ii  bbeezzbbeeddnnoossttii  nnaa  

rraadduu  ii  pprriimmeennii  pprreevveennttiivvnniihh  mmeerraa  rraaddii  kkoonnttiinnuuaallnnoogg  uunnaapprreeđđeennjjaa  iinntteeggrriissaannoogg  ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa,,  

••  iiddeennttiiffiikkaacciijjuu  rriizziikkaa  ii  pprriilliikkaa  kkoojjee  mmoogguu  iimmaattii  uuttiiccaajj  nnaa  ppoosslloovvaannjjee  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkaaoo  ii  nnaa  

ooddlluuččiivvaannjjee  zzaassnnoovvaannoo  nnaa  rriizziicciimmaa;;  

••  oobbeezzbbeeđđeennjjee  ssttrruuččnnoogg,,  kkvvaalliitteettnnoogg  ii  kkrreeaattiivvnnoogg  kkaaddrraa  ii  uukklljjuuččiivvaannjjee  ssvviihh  zzaappoosslleenniihh  uu  

uussppoossttaavvlljjaannjjee,,  ooddrržžaavvaannjjee  ii  uunnaapprreeđđeennjjee  iinntteeggrriissaannoogg  ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa,,  

••  ooddrržžaavvaannjjee  ii  kkoonnttiinnuuiirraannoo  uunnaapprreeđđeennjjee  zznnaannjjaa,,  vveeššttiinnaa,,  kkoommppeetteennttnnoossttii  ii  ssvveessttii  zzaappoosslleenniihh  oo  

zzaahhtteevviimmaa  iinntteeggrriissaannoogg  ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa,,  

••  pprriimmeennuu  pprroocceessnnoogg  pprriissttuuppaa  ii  rraazzmmiiššlljjaannjjaa  zzaassnnoovvaannoogg  nnaa  rriizziicciimmaa,,  nnaa  ssvviimm  oorrggaanniizzaacciioonniimm  nniivvooiimmaa  

uu  oorrggaanniizzaacciijjii,,  

••  ddoonnooššeennjjee  ooddlluukkaa  zzaassnnoovvaanniihh  nnaa  ččiinnjjeenniiccaammaa;;  

••  ppaarrttnneerrsskkii  ooddnnooss  ssaa  kkuuppcciimmaa,,  iissppoorruuččiioocciimmaa  ii  aauuttssoorrssee  oorrggaanniizzaacciijjaammaa  uu  uussppoossttaavvlljjaannjjuu,,  ooddrržžaavvaannjjuu  

ii  uunnaapprreeđđeennjjuu  iinntteeggrriissaannoogg  ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa,,  kkaaoo  ii  iissppuunnjjeennjjuu  zzaahhtteevvaa  ssvviihh  zzaaiinnttrreessoovvaanniihh  ssttrraannaa;;  

••  ppoossvveeććeennoosstt  pprruužžaannjjuu  bbeezzbbeeddnniihh  ii  zzddrraavviihh  uusslloovvaa  rraaddaa  uu  cciilljjuu  sspprreeččaavvaannjjaa  ppoovvrreeddaa  ii  nnaarruuššaavvaannjjaa  

zzddrraavvlljjaa  uu  vveezzii  ssaa  rraaddoomm  

••  ppoossvveeććeennoosstt  pprreevveenncciijjii  zzaaggaađđeennjjaa  ii  ssttaallnnoomm  ppoobboolljjššaannjjuu  ssiisstteemmaa  mmeennaažžddmmeennttaa  žžiivvoottnnoomm  ssrreeddiinnoomm  

uuzz  ppoossvveeććeennoosstt  ssvviimm  oobbaavveezzaammaa  zzaa  uusskkllaađđeennoossttii,,  aa  ssvvee  uu  cciilljjuu  pprreevveenncciijjee  zzaaggaađđeennjjaa  ii  uunnaapprreeđđeennjjuu  

ppeerrffoorrmmaannssii  žžiivvoottnnee  ssrreeddiinnee,,  

••  ppoossvveeććnnoosstt  eelliimmiinniissaannjjuu  ooppaassnnoossttii  ii  ssmmaannjjeennjjuu  OOHHSS  rriizziikkaa    

••  uuččeessttvvoovvaannjjee  ii  kkoonnssuullttoovvaannjjee  rraaddnniikkaa,,  kkaaoo  ii  nnjjiihhoovviihh  pprreeddssttaavvnniikkaa  kkaakkoo  uu  uunnaapprreeđđeennjjee  ssiisstteemmaa  

mmeennaaddžžmmeennttaa  bbeezzbbeeddnnoossttii  ii  zzddrraavvlljjaa  nnaa  rraadduu,,  ttaakkoo  ii  ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa  žžiivvoottnnoomm  ssrreeddiinnoomm  ii  

ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa  kkvvaalliitteettoomm  uu  cciilljjuu  ppoobboolljjššaannjjaa  nnjjiihhoovviihh  ppeerrffoorrmmaannssii..  

••  uussppoossttaavvlljjaannjjee  ii  uupprraavvlljjaannjjee  uuzzaajjaammnnoo  kkoorriissnniimm  ooddnnoossiimmaa  ssaa  ssvviimm  zzaaiinntteerreessoovvaanniimm  ssttrraannaammaa;;  

••  oobbeezzbbeeđđiivvaannjjee  rreessuurrssaa  zzaa  uussppoossttaavvlljjaannjjee,,  pprriimmeennuu,,  ooddrržžaavvaannjjee  ii  ssttaallnnoo  ppoobboolljjššaannjjee  iinntteeggrriissaannoogg  

ssiisstteemmaa  mmeennaaddžžmmeennttaa,,  

••  pprrooššiirriivvaannjjee  ppoossttoojjeeććiihh  kkaappaacciitteettaa  ii  aassoorrttiimmaannaa  uusslluuggaa  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkrroozz  rraazzvvoojj  nnoovviihh  pprrooiizzvvooddaa,,  

mmeettooddaa,,  tteehhnniikkaa  rraaddaa  ii  pprroocceessaa;;  

••  ooppttiimmiizzaacciijjuu  ttrroošškkoovvaa;;  

••  zzaaddrržžaavvaannjjee  ppoossttoojjeeććiihh  ii  oossvvaajjaannjjee  nnoovviihh  ttrržžiiššttaa,,  

••  oobbeezzbbeeđđiivvaannjjee  pprreeppoozznnaattlljjiivvoossttii  iimmiiddžžaa  ddrruuššttvvaa  nnaa  ddoommaaććeemm  ii  iinnoo  ttrržžiiššttuu,,    

••  uunnaapprreeđđiivvaannjjee  bbeezzbbeeddnnoossttii  ii  zzddrraavvlljjaa  zzaappoosslleenniihh,,  kkaaoo  ii  žžiivvoottnnee  ii  rraaddnnee  ssrreeddiinnee..  

  

  

OOssttvvaarriivvaannjjee  cciilljjeevvaa  ddeeffiinniissaanniihh  oovvoomm  PPoolliittiikkoomm  jjee  ssttaallaann  zzaaddaattaakk  ssvviihh  zzaappoosslleenniihh  uu  ooggrraannkkuu  EEccoo  LLaaggeerr..  
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DDiirreekkttoorr  ooggrraannkkaa  EEccoo  LLaaggeerr  

          

PPOOLLIITTIIKKAA  IINNTTEEGGRRIISSAANNOOGG  SSIISSTTEEMMAA  MMEENNAADDŽŽMMEENNTTAA  
((  PPoolliittiikkaa    kkvvaalliitteettaa,,  zzaaššttiittee  žžiivvoottnnee  ssrreeddiinnee,,  

zzaaššttiittee  zzddrraavvlljjaa  ii  bbeezzbbeeddnnoossttii  nnaa  rraadduu  ))  

  


