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Mi poslujemo u sistemu menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa standardom SRPS EN ISO 22000  
 

 

POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI HRANE 
Rukovodstvo  organizacije Status d.o.o, ovom Politikom iskazuju svoje opredeljenje za primenu, 

održavanje  i stalno poboljšavanje  integrisanog sistema menadžmenta  bezbednošću hrane (ISMBH) i 

kvalitetom, u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000, IFS Food i BAS 1049. 

Na osnovu višegodišnje prakse u održavanju i poboljšavanju  kvaliteta i bezbednosti hrane iz svog 

proizvodnog programa, rukovodstvo želi da zadrži stare i privuče nove  korisnike promocijom specifične 

kulture bezbednosti hrane koja se zasniva na: 

- Potpunoj posvećenosti rukovodstva i svih zaposlenih proizvodnji kvalitetnih i bezbednih proizvoda. 

- Liderstvu i podsticanju svih zaposlenih za učešće u očuvanju bezbednosti hrane; 

- Razvijenoj i otvorenoj komunikaciji među zaposlenima u lancu bezbedne hrane; 

- Razvoju svesti kod zaposlenih o mogućim opasnostima po higijenu procesa i bezbednost hrane u 

proizvodnom lancu. 

 

Da bi se kultura bezbednosti hrane podigla na najviši nivo, Rukovodstvo svoje prioritete usmerava na: 

- Obezbeđenje usklađenosti sistema bezbednosti hrane sa zakonskom regulativom; 

- Precizno definisanje radnih obaveza i odgovornosti u okviru svake aktivnosti u proizvodnji hrane;  

- Upoznavanje zaposlenih sa zahtevima pojedinačnih standarda bezbednosti hrane u okviru ISMBH; 

- Obučavanje zaposlenih i održavanje kompetentnosti za rad u sistemu bezbedne hrane; 

- Održavanje integriteta sistema higijene u svim fazama proizvodnje bezbedne hrane; 

- Podsticanje stalnih poboljšavanja u ISMS, uzimajući u obzir razvoj nauke, tehnologije i dobre prakse u 

proizvodnji bezbedne hrane.  
 

Uvođenjem i doslednom primenom ISMBH, kao i razvojem i promocijom  sopstvene kulture bezbednosti 

hrane kod svih zaposlenih, Rukovodstvo očekuje potpuno ispunjenje naših osnovnih ciljeva: 

- sprovođenje dobre higijenske, dobre proizvođačke i dobre distributivne prakse;  

- proizvodnja  bezbedne hrane; 

- poštovanje HACCP principa u proizvodnji; 

- održavanje visokog kvaliteta proizvoda; 

- jačanje poverenja i zadovoljstva krajnjih potrošača; 

- brzo reagovanje na primedbe i reklamacije potrošača i zainteresovanih strana na bezbednost hrane; 

- upravljanje potencijalno nebezbednom hranom; 

- staranje o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih; 

- očuvanje radne i životne sredine; 

- efikasno praćenje troškova u lancu proizvodnje hrane. 

  

Ova Politika je dostupna eksternim zainteresovanim stranama u poslovnom sistemu STATUS d.o.o, u 

Poslovniku, kao i na internet prezentaciji www.vinarijastatus.co.rs 

 

Svi zaposleni su obavezni da se upoznaju sa ovom Politikom bezbednosti hrane izvršavaju svoje radne 

zadatke u skladu sa navedenim postavkama. 

 

U Svrljigu,          Direktor 

25.03.2021. godine.                                                  Bora Jović 

  

 


