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П О Л И Т И К А  З А  К В А Л И Т Е Т 

1. Ние, во Парти Сервис Лео, сме целосно подготвени кон достигнување на највисоките 
стандарди за квалитет, безбедност и одговорност за производите и услугите кои ги 
испорачуваме на нашите клиенти, преку  професионален однос со нив како и исполнување 
на договорените рокови. 

2. Ние испорачуваме производи и услуги што ќе ги исполнат или надминат барањата 
поставени од нашите потрошувачи и релевантни регулаторни тела, преку постојано 
усовршување на вработените и процесите на работа. 

3. Ние ги почитуваме сите воспоставени правила, процедури, стандарди за квалитет и 
стандарди за безбедност. Имаме целосно документирани процеси на работа со постојано 
идентификување и отстранување на неусогласеностите од страна на вработените. 

Квалитетот на производите и услугите го достигнуваме со имплементација на стандардите на 

HACCP системот и системот за управување со квалитет ISO 9001:2015, со чиешто воведување 

квалитетот е обврска на секој член од нашиот високостручен, професионален и посветен тим.  

- Парти Сервис Лео во контекст на својата компаниска политика целосно е посветена на 
градење доверба и почитување пред сè на своите вработени, клиенти, партнери и 
соработници, како и кон почитување на општеството, општествено одговорните практики, 
негување и развивање на висока еколошка свест и совест за работната и животната 
околина. 

- Ние, во Парти Сервис Лео целосно сме посветени кон почитување и примена на сите 
локални регулаторни и законски барања, како и интернационални стандарди за квалитет. 

- Парти Сервис Лео развива тим од висококвалификуван и мотивиран персонал преку обуки 
за континуирано подигнување на нивото на знаење, способност и вештини за зголемување 
на компетентноста за извршување на сите работни задачи во процесот на производство и 
другите работни процеси, посебно оние кои влијаат на квалитетот на производите и 
услугите, како и обуки за поттикнување на свеста на вработените за квалитетно работење. 

- Парти Сервис Лео води грижа за одржување на пријатен работен амбиент, во кој секој 
член од тимот е свесен за важноста на своите активности во однос на задоволувањето на 
барањата на клиентите и во однос на своите постапки со кои директно и индиректно 
влијае на квалитетот на крајниот производ. 
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- Посветеноста и тимската работа се главна одлика во Парти Сервис Лео. Нашите вработени 
се нашата иднина, а наша заложба е да создаваме услови и бизнис клима во кои 
управувањето и носењето на одлуки е заедничка одговорност. 

- Вработените во Парти Сервис Лео се посветени на јакнење и одржување на квалитетни 
дологорочни односи со клиентите и партнерите преку ефикасна комуникација, 
постапувајќи со професионалност, интегритет и највисоки етички стандарди. 

Одржувањето на квалитетот е обврска на раководството, на менаџерот за квалитет, како и 
обврзен дел во работата на сите вработени. Секој вработен во компанијата е запознаен со 
политиката за квалитет, ја има прифатено и ја почитува како трајно начело во сопственото 
работење. 

Со усвојување на оваа политика, Парти Сервис Лео им гарантира на своите клиенти почитување на 
врвни стандарди за квалитет во обезбедувањето на услугите. 
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