
 
 

 

 

 

Остваривање циљева, у складу са исказаном визијом и мисијом,
ПРО ТЕНТ ће постићи доследним спровођењем својих пословних процеса

у складу са законском регулативом и испуњавањем захтева актуелних
ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 

машинског и електро одржавања термоенергетских постројења и опреме, радова на крановима и 
дизалицама, контролисање и сервисирања опреме за гашење пожара, 
притиском, одржавања зеленила

уступања људских ресурса

исказује своју посвећеност сталном побољшавању система менаџмента
Повећавање задовољства трену

и  разумевањем будућих потреба и очекивања
 Сталну тежњу за придобијањем нових 
 Стално преиспитивање контекста организације и ризика и прилика у пословним 

процесима 

 Тежњу ка повећању ефективности и ефикасности спровођењем мера проистеклих из 
редовног преиспитивања система, спровођења интерних и екстерних провера

 Повећање свести руководилаца свих процеса о политици и циљевима, као и свом 
доприносу ефективност
захтевима система 

 Стално оспособљавање и мотивисање запослених
креативност, иницијатива и одговорност

 Повећање свести свих запослених о значају примене докумената система ме
и тимском раду 

 Оптимално коришћење свих расположивих техничких, технолошких, људских и других 
ресурса и стварање безбедних и здравих услова за рад 
раду и изгубљеног радног времена

 Успостављање и неговање партнерских 
сигурност снабдевања квалитетном и безбедном опремом, материјалом и услугама

 Заштиту животне средине испуњавајући обавезе за усклађеност везане за з
закона и прописа, значајне аспекте животне средине, 
обавезе са којима се ПРО ТЕНТ сагласио

 

 

Остваривање циљева, у складу са исказаном визијом и мисијом,
ПРО ТЕНТ ће постићи доследним спровођењем својих пословних процеса

у складу са законском регулативом и испуњавањем захтева актуелних
ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 

Приликом пружања услуга 
машинског и електро одржавања термоенергетских постројења и опреме, радова на крановима и 

сервисирања опреме за гашење пожара, испитивањ
одржавања зеленила и рекултивације земљишта, физичко техничког обезбеђења

уступања људских ресурса, производње и послуживања топлих и хладних оброка
руководство ПРО ТЕНТ-а  

исказује своју посвећеност сталном побољшавању система менаџмента
Повећавање задовољства тренутних корисника наших услуга испуњавањем њихових захтева 

и  разумевањем будућих потреба и очекивања 
Сталну тежњу за придобијањем нових корисника пружањем услуга високог квалитета
Стално преиспитивање контекста организације и ризика и прилика у пословним 

Тежњу ка повећању ефективности и ефикасности спровођењем мера проистеклих из 
редовног преиспитивања система, спровођења интерних и екстерних провера
Повећање свести руководилаца свих процеса о политици и циљевима, као и свом 
доприносу ефективности система и могућим последицама неусаглашености са 

оспособљавање и мотивисање запослених, чиме до изражаја долази 
креативност, иницијатива и одговорност 

Повећање свести свих запослених о значају примене докумената система ме

Оптимално коришћење свих расположивих техничких, технолошких, људских и других 
стварање безбедних и здравих услова за рад уз смањење броја повреда на 

раду и изгубљеног радног времена 
Успостављање и неговање партнерских односа са испоручиоцима
сигурност снабдевања квалитетном и безбедном опремом, материјалом и услугама
Заштиту животне средине испуњавајући обавезе за усклађеност везане за з
закона и прописа, значајне аспекте животне средине, уговор
обавезе са којима се ПРО ТЕНТ сагласио 

 

 

 

Остваривање циљева, у складу са исказаном визијом и мисијом, 
ПРО ТЕНТ ће постићи доследним спровођењем својих пословних процеса 

у складу са законском регулативом и испуњавањем захтева актуелних издања стандарда 

машинског и електро одржавања термоенергетских постројења и опреме, радова на крановима и 
испитивања опреме под 

и рекултивације земљишта, физичко техничког обезбеђења, 
и послуживања топлих и хладних оброка 

исказује своју посвећеност сталном побољшавању система менаџмента кроз: 
тних корисника наших услуга испуњавањем њихових захтева 

 
пружањем услуга високог квалитета 

Стално преиспитивање контекста организације и ризика и прилика у пословним 

Тежњу ка повећању ефективности и ефикасности спровођењем мера проистеклих из 
редовног преиспитивања система, спровођења интерних и екстерних провера 

Повећање свести руководилаца свих процеса о политици и циљевима, као и свом 
и система и могућим последицама неусаглашености са 

чиме до изражаја долази њихова 

Повећање свести свих запослених о значају примене докумената система менаџмента 

Оптимално коришћење свих расположивих техничких, технолошких, људских и других 
уз смањење броја повреда на 

односа са испоручиоцима, чиме обезбеђујемо 
сигурност снабдевања квалитетном и безбедном опремом, материјалом и услугама 
Заштиту животне средине испуњавајући обавезе за усклађеност везане за захтеве 

говорне обавезе и остале 


