
ИЗВОД ИЗ ПОЛИТИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Полазећи од својих стратешких опредељења као и схватајући значај безбедних и 
здравих радних услова за остваривање пословних циљева, Предузеће за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: Друштво) се, у реализацији 
својих пословних активности, придржава следећих принципа: 

 безбедност и здравље запослених је једна од темељних вредности Друштва која 
мора бити очувана и стално побољшавана.  

 безбедни и здрави услови рада кључни су фактори успешне реализације свих 
пословних активности без обзира на њихову врсту, садржај или место на коме се 
обављају. 

 стална примена организационих, технолошких, техничких и других одговарајућих 
мера и средстава у циљу елиминисања или смањивања опасности на радним 
местима је недељиви део свих пословних активности у којима може да дође до 
било каквих штетних утицаја на запослене. 

 висока свест свих запослених Друштва о значају стварања и очувања безбедних 
и здравих услова радне средине, као и њихова потпуна посвећеност у 
успостављање, спровођење и побољшавање поступака којима се подиже ниво 
безбедности и здравља на раду неопходан је фактор за успешно стварање 
безбедних и здравих услова радне средине. 

 високе компетенције свих запослених у Друштву, како у области њихове стручне 
делатности, тако и у области безбедности и заштите здравља на раду, стварају 
окружење у коме се рад обавља на здрав и безбедан начин. 

 поштовање и испуњавање законских и других захтева у области безбедности и 
здравља на раду, укључујући и захтеве и очекивања свих релевантних 
заинтересованих страна, је саставни део свих пословних активности у Друштву. 

 непрекидно праћење промена у екстерном и интерном пословном окружењу, 
посебно  са аспекта утицаја на безбедност и здравље запослених, омогућава 
ефикасно реаговање и спречавање негативних утицаја на пословање Друштва. 

 резултати редовних анализа ризика и могућности у вези са безбедношћу и 
здрављем на раду представљају једну од основа за доношење пословних одлука 
руководства Друштва. 

Политика безбедности и здравља на раду примењује се на све пословне процесе 
Друштва и  активности које директно утичу на безбедност и здравље на раду. 

Поштовање наведених принципа је обавеза свих запослених у Друштву. 


