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 ПОЛИТИКА  ЗА  КВАЛИТЕТ , ЖИВОТНА  СРЕДИНА  И БЕЗБЕДНОСТ НА  ХРАНАТА 

ISO 9001 &  ISO 14001 & ISO 22000  
ВВ ТИКВЕШ АД- Кавадарци, водејќи сметка за контекстот на  организацијата,како и 
стратешкиот правец на истата, доследно ја  спроведува   ПОЛИТИКАТА  ЗА  
КВАЛИТЕТ,ЖИВОТНА  СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА, која е рамка за воспоставување 
и прегледување на  дефинираните  цели и програми за  квалитет,животна  средина и 
безбедност на храната, а чии основни принципи се : 

- Задоволување на  барањата  на  купувачите и  сите  заинтересирани  страни, како и 
задоволување на нивното задоволство со производство на квалитетни и безбедни 
производи, како и со  заштитата и управувањето со  животната  средина; 

- Континуиран  развој  на  бизнисот со  постојана одговорност за обврските кон 
општеството и континуирано превенирање и  подобрување на  квалитетот, животната  
средина и безбедноста на  храната; 

- Идентификација, мониторинг и елиминирање на причините кои предизвикуваат 
губиток на профитот и  купувачите,но и  загадувањето на животната  средина, нивно 
брзо и  ефикасно отклонување; 

- Создавање на конкретни  односи со добавувачите на  производи и аутсорсинг 
услуги,како и континуирано следење на  нивните перформанси, заради исполнување 
на барањата  на ВВ ‘’Тиквеш”АД  во  однос на квалитетното  добавување на 
репроматеријали, имајќи при тоа увид и во  нивното  влијание врз безбедноста на 
производот и заштитата  и  управувањето со  животната  средина; 

- Мотивирање на  вработените и акционерите и исполнување на  нивните  потреби во 
согласност со утврдените  норми, можности и  овластувања; 

- Перманентна  едукација  и стручно оспособување на  вработените, водејќи при тоа 
сметка и за нивниот удел во безбедноста  на  производот и  заштитата  и  
управувањето  со животната  средина; 

- Исполнување на  законските  и други  барања, како и  барањата  на  меѓународните  
стандарди ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 22000; 

- Постојана  грижа за  подобрување на  инфраструктурата-условите за работа и 
опремата, свесноста за знаењето на вработените, како и континуирано превземање 
мерки  за  безбедност  на  производот и заштитата и  подобрувањето на животната  
средина. 

ВВ ТИКВЕШ АД-Кавадрци во  иднина  се  oбврзува да: 

- Континуирано го  одржува и  пододрува  системот за  управување со  
квалитет,животна средина и безбедност на храната, со што ќе ги исполнува барањата 
од стандардите ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 22000, секако почитувајќи ги при тоа и  
сите  важечки законски  прописи; 

- Почитува индивидуите и  нивните меѓусебни комуникации заради одговорно 
квалитетно обавување на работните обврски. 
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