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ПОЛИТИКА 
ЗА КВАЛИТЕТ,  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И  

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА   

Политиката за квалитет, заштита на животната средина и безбедност и здравје при работа е намената 

за воспоставување на правилата за работа во согласност со барањата на меѓународните стандарди ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007, законски пропишаните обврски и посебните барања на 

нашите деловни партнери и клиенти.  

Раководството и висококвалификуваниот и мотивиран персонал на Линика Инженеринг постојано се 

стреми: 

 да ги задоволува барањата на меѓународните стандарди ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 

18001:2007 и континуирано да ја подобрува својата усогласеност, адекватност и ефективноста на 

Интегрираниот систем за управување со квалитет, заштита на животната средина и безбедност и здравје 

при работа, а притоа инсистирајќи на усогласеност и на целиот свој персонал, соработници и 

подизведувачи со овие стандарди, 

 да обезбеди почитување на законските барања во областа на безбедноста и здравјето при работа и 

заштитата на животната средина, постојано идентификување на потенцијалните опасности по безбедноста 

и здравјето на вработените и аспектите на животната средина, намалување на ризиците и обезбедување на 

потребните услови и мерки на работното место, за да нема повреда на работа и штетни влијанија на 

животната средина, 

 максимално да ги задоволува барањата и потребите на клиентите преку коректно и целосно исполнување 

на преземените ангажмани, како и законските и нормативните барања, 

 континуирано да го следи степенот на задоволство на клиентите и да ги проучува нивните препораки, 

барања и рекламации, а притоа истите да ги користи за подобрување на услугите и усовршување на 

Интегрираниот систем за управување со квалитет, заштита за животната средина и безбедност и здравје 

при работа, 

 да обезбеди управување со проектите во областа на градежништвото од највисок квалитет и со 

почитување на пропишаните правила за безбедност и здравје при работа и  заштита на животната средина, 

а со тоа и успешно завршување на проектите и испорачување на крајните резултати, 

 да обезбеди стручен и мотивиран кадар преку професионална селекција, континуирана едукација, 

ефикасна организација, поттикнување на инвентивноста, постојан развој на тимската работа, взаемна 

доверба и почитување и евалуација со цел исполнување на поставените цели, како и континуирано 

одржување на позитивна работна околина и континуирано унапредување и поттикнување на своите 

вработени да се гордеат со својата работа, а притоа да бидат свесни за одговорноста и важноста на своите 

постапки при извршување на работата како и за потребата од постојано унапредување на тековните 

работни практики. 

 

Остварувањето на целите дефинирани во Политиката е постојана задача на сите вработени во 

компанијата. Поради тоа, Раководството на Линика Инженеринг периодично извршува контрола на 

политиката, функционирањето на Системот за управување со квалитет, заштита на животната 

средина и безбедност и здравје при работа, исполнувањето и поставувањето на нови цели за квалитет, 

заштита на животната средина и безбедност и здравје при работа. 
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