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Politika 

Bezbednost I zdravlje 
 
Prema našim standardima ponašanja, svaka kompanija Gilbarco Veeder-Root (skraćeno “GVR”) posvećena je 
održavanju bezbednog I zdravog radnog mesta za svakog saradnika. Stoga je politika GVR-a da čini sve što je razumno 
izvodljivo da zaštiti Zdravlje I bezbednost svih saradnika  GVR-a u obavljanju posla, kao I Zdravlje I bezbednost naših 
kupaca, dobavljača, gostiju I drugih koji dolaze u kontakt sa GVR radnim mestom ili saradnicima koji obavljaju poslove 
za GVR. 
GVR lokalne zakone o zdravlju I bezbednosti I druge zakonske zahteve smatra minimalnim standardom, ali je posvećen 
održavanju jake zdravstvene I bezbednosne culture I stalnom unapređivanju svojih zdravstvenih I bezbednosnih 
Sistema, procesa I standardnog rada.  
 
Težnja GVR-a je da postigne nula nesreća i nezgoda na radnom mestu. Zdravlje i bezbednost su sastavni deo naše 
poslovne aktivnosti i visoki standardi upravljanja koji se moraju slediti jednakom snagom kao i drugi upravljački ciljevi. 
Konkretno, uprava GVR-a teži da obezbedi da se sve učini kako bi se sprečile povrede  ili oboljenja tako što: 
 
• obezbedi i održava bezbedne  i zdrave uslove rada; 
• preduzima i evidentira procene rizika relevantnih aktivnosti i sprovodi akcije za smanjenje tih rizika na nivo toliko       
nizak koliko je to izvodljivo; 
• pruža obuke i poduke tako da saradnici na svim nivoima znaju kako da bezbedno obavljaju svoj posao; 
• obezbeđuje sve potrebne zaštitne, zaštitne opreme i uputstava za njenu upotrebu; i 
• vrši povremene revizije i pregled sistema rada radi održavanja usaglašenosti sa zakonima o zdravlju i bezbednosti i 
lokalnim pravilima i procedurama o bezbednosti kompanije GVR. 
• obezbeđuje mehanizme koji omogućavaju menadžerskoj / ne-menadžerskoj radnoj snazi da postavlja ciljeve, izveštava 
o problemima i inicira poboljšanja. 
• koristi naš pregled poslovanja, tromesečni sastanak odbora za bezbednost i pregled upravljanja za postavljanje i 
nadgledanje naših ciljeva. 
 
Uprava, a preko njih i linijski menadžeri, imaju sveukupnu odgovornost da osiguraju ispunjavanje bezbednosnih zahteva 
i imaju našu punu podršku u ovom cilju; Svaki saradnik GVR-a odgovoran je za poštovanje zakona o zdravlju i 
bezbednosti i zakonskih zahteva, kao i globalnih i lokalnih zdravstvenih i bezbednosnih politika i procedura GVR-a. 
Konkretno, u obavljanju poslova u ime GVR-a, saradnici GVR-a moraju sarađivati i pomagati u primeni ove politike tako 
što će: 
 
• raditi  i ponašati se na način koji vodi računa o zdravlju i bezbednosti sebe i drugih; 
•se  pridržavati sistema GVR i lokalnih kompanija, procedura, politika i drugih pravila za obezbeđivanje bezbednog 
mesta rada; 
• prijavljivati incidente i pružati pomoć u istrazi nezgoda koje su dovele, ili su mogle dovesti („izbegnuta povreda, šteta“), 
do povrede ili štete; 
• obezbediti da se sva bezbednosna  pomagala i zaštitna oprema koja je obezbeđena za bezbedan rad uvek koriste u 
ove svrhe i da se ona ne zloupotrebljavaju. 
• osigurati da  svi proizvodi budu dizajnirani i proizvedeni, ugrađeni i servisirani, ukoliko je to izvodljivo, bezbedno i bez 
rizika po zdravlje kada se pravilno koriste; 
• u meri koja je primenljiva i razumna, u skladu sa zdravstvenim i bezbednosnim pravilima i procesima naših kupaca; i; 
• poštovati bezbednosne aranžmane na svakom radnom mestu GVR-a i, u meri u kojoj je to primenljivo i razumno, 
radnih mesta naših kupaca i dobavljača. 
 
Kršenje ove politike, lokalnog zdravstvenog i bezbednosnog  pravila, procesa ili politike može se tumačiti kao grubo 
kršenje zakona i podložno disciplinskom postupku, sve doraskida ugovora. Saradnici koji imaju pitanja u vezi sa ovom 
smernicom ili koji veruju da su ova pravila prekršena ili će biti prekršena, imaju obavezu da se izjasne, njihovom vođi 
tima ili linijskom menadžeru, ili menadžeru, članu GVR EHS, pravnog ili HR tima ili vašem lokalnom predstavniku za 
integritet. 
 
Potpisali: 
 

Direktor: Boriša Pavlović, dipl-inž.el.                                                 Datum: 5.3.2021.god. 
 
 
Lice za BZR: Svetlana Nikolić, dipl.inž.tehn.                                         Datum: 5.3.2021.god. 
 


