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1. ПРЕДМЕТ НА ПРЕИСПИТУВАЊЕ ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО 

Со преиспитувањето од страна на раководството се утврдува начинот на преиспитување на 

системот за управување со животната средина, што го врши раководството на организацијата за 

обезбедување негова постојана подобност, адекватност и ефективност. Со преиспитувањето од 

страна на раководството се утврдува начинот на идентификување правци на подобрување, 

дефинирање на стратегија за нивна реализација, следење на ефективноста преку постигнатите 

резултати и реализација на програмата за постојано подобрување.  

Со преиспитувањето од страна на раководството, исто така, се следи реализацијата на 

поставените цели за животната средина, се преиспитуваат постигнатите резултати и по потреба 

се врши ревизија на поставените цели и се воспоставуваат нови. Со оваа документирана 

информација се утврдуваат и одговорностите за планирање и спроведување на 

преиспитувањата, како и за водењето на записите за преиспитување на системот за управување 

со животната средина. 

2. ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА НА ПРЕИСПИТУВАЊЕ ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО 

Документираната информација го покрива делот од системот за управување со животната 

средина како комплетно барање на стандардот, односно потребата за преиспитување на 

системот за управување со животната средина од страна на раководството. Процедурата е 

наменета за највисокото раководство во {име на организацијата} како насока при изведување 

на активностите за преиспитување на системот за управување со животната средина. Одговорни 

за доследна примена на преиспитување од страна на раководството се {одговорно лице} . 

3. ОПИС НА ПРЕИСПИТУВАЊЕ ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО 

Перформансите на системот за управување со животната средина , го преиспитува тим кој го 

сочинуваат највисокото раководство на {име на организацијата} и тоа најмалку еднаш годишно, 

по можност по интерните проверки.  

 

*** КРАЈ НА ПРЕГЛЕДОТ*** 
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