
 
ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“ 

 

 

ПОЛИТИКА ИМС 

Политика ИМС заснована је на успостављању, примени и одржавању тржишно 

оријентисаног пословног система са циљем потпуног задовољења захтева и 

очекивања купаца, корисника и других заинтересованих страна. 

ЈГСП „Нови Сад“ своју делатност остварује по највишим стандардима кроз: 

• стално праћење и примену најновијих технолошких достигнућа и искустава у 

циљу обезбеђења квалитета производа/услуга, које у потпуности 

задовољавају захтеве, потребе и очекивања корисника, 

• изградњу дугорочних односа са корисницима, 

• доследну примену и стално унапређивање интегрисаног система менаџмента, 

у складу са законским регулативама и захтевима стандарда ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001 и другим стандардима значајним за пословање,   

• повишење ефикасности и ефективности пословања, чиме се стичу услови за 

трајно успешно пословање, освајање нових тржишта и здравије и безбедније 

услове рада,  

• примену интегрисаног система менаџмента у свим пословним функцијама и у 

сарадњи са свим заинтересованим странама,  

• одговорност свих запослених за примену прописане документације и 

функционисање интегрисаног система менаџмента у погледу постизања 

траженог квалитета производа и услуга као и заштите животне средине, 

• редовно оспособљавање запослених за извршење радних активности, 

активности по питању заштите животне средине и заштите здравља и 

безбедности на раду, 

• потпуна посвећеност управљању заштитом животне средине, управљању 

здрављем и безбедношћу на раду и минимизацији стварања отпада било које 

врсте у складу са важећом законском регулативом у вези са заштитом животне 

средине и безбедношћу на раду, 

• предузимање свих мера у циљу смањења нивоа ризка у погледу заштите 

животне средине и заштите здравља и безбедности на раду, 

• оптимално коришћење свих расположивих техничких, технолошких, људских 

и других ресурса. 

• стално залагање за бољи Ваш и наш град. 

Политика ИМС је прихваћена од стране руководства и обавезујућа је за све запослене 

у предузећу. За спровођење Политике одговоран је директор ЈГСП „Нови Сад“.  

Руководство редовно преиспитује Политику, као и другу документацију интегрисаног 

система менаџмента. 
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