
 

 

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
ВАРДАРГРАДБА доо – Скопје се определува во целост да ја спроведува ПОЛИТИКАТА ЗА 
КВАЛИТЕТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА, која е рамка за воспоставување и прегледување на 
дефинираните цели за квалитет и цели и таргети за животна средина. Компанијата се 
обврзува да ја заштити животната средина и да ги намали влијанијата врз животната средина. 

Наши основни заложби се:      

 Креирање на деловен систем за квалитет и животна средина ориентиран кон купувачите 
со цел зголемување на нивото задовоство и исполнување на нивните очекувања. 

 Ориентирање и прилагодување на пазарот, со цел зголемено учество на истиот. 

 Само квалитетни услуги и производи да бидат доставени до ценетиот купувач, со што ќе 
се зголеми и подобри имиџот на фирмата во рамките на индустријата на неметали и 
градежната индустрија. 

 Создаваме коректни односи со нашите купувачи, добавувачи и подизведувачи и ги 
поттикнуваме во правец на заштита на животната средина. 

 Следење и усогласување со апликативната законската легислатива  во областа на 
нашето делување, заштита на животната средина, безбедност и здравје при работа и 
други барања од сите релевантни заинтересирани страни. 

 Идентификување и елиминирање на сите недостатоци кои можат да предизвикаат 
губење на работата и купувачите, намалување на добивката и се она што неповолно 
влијае на фирмата. 

 Континуирана едукација и обука на вработените, зголемување на степенот на знаењето 
и свесноста за квалитетна услуга, заштита на животната средина и безбедност и здравје 
при работа.  

 Спречување на загадување, заштеда на природните ресурси, енергијата, минимизирана 
употреба на штетни  материи, и намалување и сепарирање на отпад.     

 ВАРДАРГРАДБА работи тимски и сите вработени се компетентни во дадената област на 
работа со дефинирани одговорности и овластувања. 

 ВАРДАРГРАДБА води постојана грижа за вработените. 

         
ВАРДАРГРАДБА – Скопје во иднина се обврзува да: 

 

 Континуирано го одржува и подобрува Системот за квалитет и Системот за управување 
со животна средина со што ги имплементира барањата од стандардот ISO 9001:2015 и 
ISO 14001:2015, а воедно и ги задоволува барањата на купувачите. 

 Перманентно го спроведува стручното оспособување на вработените во правец на 
квалитет, безбедност и здравје при работа  и заштита на животната средина. 

 Води грижа за подобрување на условите за работа, опремата за работа и знаењето на 
вработените, како и за заштита на животната средина. 
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