
 

 



 

 




 

 

 
 

 

   


 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Политика IMS (интегрисаних система менаџмента:Q(L)MS, EMS и OMS) је саставни 
део наше пословне политике и засноввааннаа  јјее  ннаа  ддоосследном поштовању закона, правилника, 
стандарда: ISO 9001, ISO 14001, ISSOO  4455000011 ии ISO/IEC 17025, наше добре праксе, сврхе, 
контекста и нашег ссттррааттеешшког усмерења у: иссттрраажжиивању, развоју, пројектовању, 
производњи, инжењеринггуу,,  ккоонсалтингу,  испитивању (хеммиијјссккаа, физичко-хемијска, физичко-
механичка, електрична и ддрр..  ссаамостална и независна испити.), и едукаацциијјии у областима: геологије, 
рударства, металургиијјее,,  ннеорганске технологије, машинства, елееккттрроотехнике, архитектуре, 
грађевинарства, инффооррматике, система менаџмента, хемијске и техннииччкке контроле (квалитета 
готових производа, жжииввоотне и радне средине и процеса производње). 

     Захтеви ии//иили очекивања: корисника, власника, запосленниихх и других заинте- 
ресованих стррааннаа, испуњавају се кроз стално побољшавање успосттааввљљених IMS који 
укључују и рааззммишљање засновано на ризику са циљем сигурнијег оствваарреења: одрживог 
развоја, кваллииттета процеса, производа и услуга, превенције загађивања, ппооввређивања и 

оболевања ии  ккомпетентности особља и лабораторија. 
 

      Руковвоодство је опредељено да се захтеви и/или очекивања битних заииннттеересованих 
страна увеекк  ииспуњавају професионално (PDCA циклус), квалитетно и на горе декларрииссаан начин.   

                  Свии  ззаапослени, су одговорни за квалитет својих процеса реализације::  ппрроизвода, 
услуга, ззаашштите животне средине и опште заштите здравља и безбедности на раддуу.. 

 

      Лиддеери, стварају амбијент у којем запослени могу у потпуности да уччеесствују у 
остваррииввању циљева наше организације и да њихов/и представник/ци има/ју осигурану 
могућност консултовања или (где то стандард тражи) учествовања у доношењу одлука по 
битним питањима за спровођење и побољшавање OMS-a). 

 

       ООва Политика даје оквир да се утврде и стално преиспитују следећи опшшттии 
 

  ЦИЉЕВИ IMS: 
 

             - Ефективност интегрисаних система менаџмента према захтевима:  
              ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018  и ISO/IEC 17025:2017, а изнад  
              законских одредби за заштиту: ЖС и БЗНР. 
                         

           - Захтевани и очекивани квалитет наших производа и услуга (према 
            ISO 17025 за лабораторијска испитивања)  који ће утицати на повећање 
               пласмана, продуктивности и конкурентности наше организације. 
                                                    

             - Одржива заштита и побољшавање животне средине и ширење  
                 свести о личној одговорности за то сваког запосленог. 
 

                - Контролисана заштита здравља и безбедности на раду и  
                    ширење свести о личној одговорности за то сваког запосленог. 
 

                   - Поуздана посвећеност сваке пословне функције на реа- 
                       лизацији конкретних циљева IMS-а, мера за ризике и прилике и  
                         пружању безбедних и здравих услова рада. 
 
            

 Оспоссооббљеност и мотивација за тимски рад, у коме се цени и ккоорристи знање, 
искуство и ввеешштина сваког запосленог, су гаранција да ће се одржжаавваати и стално 
побољшаватии  кквалитет процеса, производа, услуга, животне (рааддннее)) средине и 
превенције у заашшттиити здравља и безбедности на раду. 

  

  Руководствоо  ооббезбеђује да је ова политика свима у органнииззаацциијјии доступна и у 
потпуности објашњњеенна, као и да се преиспитује, најјммаањње једаннппуутт  ггооддишње, да би се 
утврдила ефективноосстт  цциљева политике квалитетаа  IIMMSS--аа.   

                                                                         

       У Бору, 21.05.2021.   
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