Политика на квалитет и безбедност на производите
Quality and Food Safety Policy
Унапредувањето на пазарните позиции, освојувањето на нови пазари, чување на интересите на
компанијата и исполнувањето на личните интереси на своите вработени, својот деловен успех
и понатамошен развој.
Promotion of market positions, acquisition of new markets, safeguarding the interests of the company and
fulfilling the personal interests of its employees, its business success and further development.
ГЕОПРОМ

GEOPROM
Ќе го гради со врвен квалитет на своите производи и услуги кои во потполност ќе ги
исполнуваат:
Building up highest accomplished quality of its products and services regarding:
•Барањата и очекувањата на корисниците и обезбедувањето на нивно задоволство,

• The requirements and expectations of customers as well as ensuring their satisfaction,

• Барањата на важечките закони и прописи,
• The requests of applicable laws and regulations,

• Барањата за безбедност на производите за човечка консумација
• Requirements for ensuring food safety for human consumption products

• Сопствените барања и цели
• Individual requirements and objectives
Поставените цели ГЕОПРОМ ќе ги реализира со воведување и доследна примена на:
The set/defined goals of GEOPROM will be realized by introducing a consistent application of:
• Системот на менаџмент со квалитет усогласен со барањата на стандардот ИСО 9001:2015
• Quality management system compliant with ISO 9001: 2015 standard requirements
• Систем на менаџмент на анализа на ризик и критични контролни точки ХАЦЦП усогласен со
CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION
• Risk Analysis and Critical Control Point Management System (HACCP) compliant with CODEX ALIMENTARIUS
COMMISSION
Основата на применетите системи на менаџмент ја претставуваат оспособеноста на
вработените, јасната одговорност на секој поединец и на сите функции, адекватниот
менаџмент и обезбедувањето на сите потребни ресурси.
The base of applied management system is its employees capacity, the clear responsibility of each individual at
all functions, the adequate management and providing of all necessary resources.

Заради остварување на овие цели, личниот придонес и напорите на сите вработени треба да
бидат насочени кон:
In order to achieve the objectives, the personal contribution and efforts of employees will be directed towards:




















Обезбедување на квалитет како основа на сите активности во компанијата и доследна
примена на системот на менаџмент на квалитет и ХАЦЦП систем;
Quality assurance as the basis for all activities in the company and consistent application of quality
management system and HACCP;
Работење кое ќе биде системски усогласено со техничката документација, документацијата
на системот на квалитет и ХАЦЦП системот, поради спречување на појава на
неусогласеност и смалување на губитоците;
Operating under fully systematically compliance with the technical documentation, quality system
documentation and the HACCP system, in order to prevent the occurrence of non-compliance and loss
reduction;
Потполно разбирање и доследен личен придонес во одржувањето на хигиената и
исполнување на сите барања од областа на Добрата Производна Пракса, Добрата
Хигиенска Пракса, Codex Alimentarius.
Fully understanding and consistent personal contribution to maintaining hygiene and meeting all the
requirements in the field of Good Manufacturing Practice, Good Hygienic Practice, Codex Alimentarius.
Внимателно одбирање на добавувачи врз основа на проверка на нивниот сисем на
квалитет или со следење на квалитетот на испораките;
Attentive selection of suppliers by checking their quality system or monitoring the quality of deliveries;
Професионална комуникација во градењето на вистински партнерски однос со купувачите и
добавувачите
Professional communication and building an open partner relationship with customers and suppliers
Постојана проверка и преиспитување на ефикасноста и ефективноста на сопствената
работа и предлагање на подобрувања;
Constant evaluation and re-examination of efficiency and effectiveness of individual work and
improvement recommendations;
Донесување одлуки за вреднување на ризиците и управување со нив;
Decisions on risk assessment and risk management;
Унапредување на сите деловни и меѓусебни односи на вработените во компанијата
Improving all business and mutual relations of company employees
Настојување својата работа да ја завршат
Determined to complete their work
Добро и на време; првиот пат и секој пат
Good and on time, the first time and every time
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