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61. СПРОВОЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Систем менаџмента заштите животне средине представља постепено усавршавање
компаније у циљу побољшања еколошког учинка. Овај систем не захтева озелењавање
неке компаније, нити замену машина, производа или процеса које могу имати
негативан учинак на животну средину, већ се ради о постепеном смањењу загађења
заснованој на дужој временској основи.
Стандард захтева да највише руководство организације дефинише и спроведе
политику заштите животне средине која треба да буде документована, усклађена
саприродом пословања организације и мора да укључи опредељење за стално
усавршавање, за спречавање загађења и за обезбеђење непрекидне усаглашености са
применљивим законским и другим прописима који се односе на заштиту животне
средине.
Политика заштиту животне средине је одраз намера, визије и вредности које постоје у
организацији и служе као основа за дефинисање и преиспитивање циљева у погледу
заштите животне средине.
Политика заштите животне средине мора бити саопштена запосленима и доступна
јавности.

62. ПРЕДНОСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера које
спречавају угрожавање животне средине са циљем очувања биолошке равнотеже.
Еколошка одбрана је мултидисциплина и треба да представља трајну обавезу свих
чланова друштва. Њена мултидисциплинарност проистиче из чињенице да здравље,
животна средина и социјални услови представљају комплекс области и проблема који
су у сталној интеракцији. Брига о животној средини је са гледишта нашег друштва
приоритет од свеукупног значаја за друштво. Здрава животна средина је основ за
очување људске егзистенције, здравог развоја друштва и битан фактор за ниво живота
становништва.
Циљеви заштите животне средине су:
 Очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета
екосистема.
 Очување биљних и животињских врста
 Очување плодности земљишта
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Очување природних лепота и просторних вредности
Очување културне баштине и добара које је створио човек
Обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и
неживом природом
Очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних
богатстава
Спречавање опасности и ризика по животну средину.
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