 IISSOO 99000011,, IISSOO 1144000011,, IISSOO 4455000011 ии IISSOO//IIEECC 1177002255
Политика IMS (интегрисаних система менаџмента:Q(L)MS, EMS и OMS) је саставни
део наше пословне политике и заснов
вана је на доследном поштовању закона, правилника,
стандарда: ISO 9001, ISO 14001, IS
SO 45001 и ISO/IEC 17025, наше добре праксе, сврхе,
контекста и нашег стратешког усмерења у: ис
страживању, развоју, пројектовању,
производњи, инжењеринггу, консалтингу, испитивању (хем
мијска, физичко-хемијска, физичкомеханичка, електрична и др. самостална и независна испити.), и едука
ацији у областима: геологије,
рударства, металурги
ије, неорганске технологије, машинства, еле
ектротехнике, архитектуре,
грађевинарства, инф
форматике, система менаџмента, хемијске и техн
ничке контроле (квалитета
готових производа, животне и радне средине и процеса производње).
Захтеви и/или очекивања: корисника, власника, запосленних и других заинтересованих стр
рана, испуњавају се кроз стално побољшавање успост
тављених IMS који
укључују и ра
азмишљање засновано на ризику са циљем сигурнијег оств
варења: одрживог
развоја, квал
литета процеса, производа и услуга, превенције загађивања, повређивања и
оболевања и компетентности особља и лабораторија.
Руководство је опредељено да се захтеви и/или очекивања битних заиинтересованих
страна уве
ек испуњавају професионално (PDCA циклус), квалитетно и на горе деклар
рисан начин.
Сви запослени, су одговорни за квалитет својих процеса реализације:: производа,
услуга, заштите животне средине и опште заштите здравља и безбедности на рад
ду.



М. Ђурић

Лидери, стварају амбијент у којем запослени могу у потпуности да уччествују у
оствар
ривању 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).
Ова Политика даје оквир да се утврде и стално преиспитују следећи опш
шти
ЦИЉЕВИ IMS:

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

и очекивани квалитет наших производа и услуга (према
  - Захтевани
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.
заштита здравља и безбедности на раду и

 - Контролисана
ширење свести о личној одговорности за то сваког запосленог.

посвећеност сваке пословне функције на реа - Поуздана
лизацији конкретних циљева IMS-а, мера за ризике и прилике и



пружању безбедних и здравих услова рада.

Оспособљеност и мотивација за тимски рад, у коме се цени и користи знање,

искуство и вештина сваког запосленог, су гаранција да ће се одрж
жавати и стално
побољшавати
и квалитет процеса, производа, услуга, животне (ра
адне) средине и
превенције у за
аштити здравља и безбедности на раду.
Руководство
о обезбеђује да је ова политика свима у орган
низацији доступна и у
потпуности објашњ
њена, као и да се преиспитује, најјмање један
нпут годишње, да би се
утврдила ефективно
ост циљева политике квалитета
а IMS-а.

 У Бору, 21.05.2021.
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