
1. ОРГАНИЗАЦИСКИ ПРЕГЛЕД

1.1. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ОКОЛИНА

 Ние,  Железник а.д. – Демир Хисар, со стремеж кон постојан развој, ќе ја подигнеме и одржиме нашата 

компанија  како  најдобар  производител  на  челичен  лив  и  челичен  гранулат,  преку  акции  кои  континуирано  ќе 

го  издигнуваат  напредокот,  квалитетот  и  грижата  за  работна  и  животна  околина:

 На задоволување на барањата на нашите клиенти со квалитет кој постојано ќе се унапредува

 Преку постојано елеминирање на причините кои го нарушуваат имиџот на нашата компанија и ги одвраќаат 

купувачите и добавувачите

 Со креирање коректни односи со добавувачите и другите партнери преку следење и оценување на нивните 

перформанси

 Постојана едукација на своите вработени за постигнување на врвни резултати

 Тековно подобрување на ефикасноста на процесите на системот за управување со квалитет

 Унапредување на бизнисот, зголемување на профитот и зголемување на стандардот на вработените и 

акционерите, поврзани со нашата компанија

 Грижа за животната средина во која работиме и живееме, како приоритет на сите вработени, “ здрава животна 

средина- вработени способни да дадат квалитет”:

- Ги задоволуваат законите и другите задолжителни прописи на кои компанијата се обврзала, акои се 

однесуваат на нејзините аспекти на околината

- Спречуваат загадување на околината и одговорно да управуваат со ресурсите

- Постапуваат во согласност со утврдените постапки и доделените одговорности



Железник  а.д.  ќе  работи  секогаш во  интерес  на  општеството,  акционерите и вработените, а  своето

 производство  ќе  го  темели  во  склад  со  сите  променливи  законски  и  други  стандардизирани  норми.

Политиката  за  квалитет  и  околина претставува  рамка  за  воспоставување  и  преиспитување  на  целите

 за  квалитет и околина.

           Април 2014 год.                                               Претседател  на  Одбор  на  директори 

                                                                                              Ацо Попоски

                                                                                                                ____________________________  

          

 



1. ORGANIZATIONAL  REVIEW

1.1. QUALITY AND ENVIRONMENTAL POLICY

We at ZELEZNIK- AD Demir Hisar, continuously striving for development will sustain and raise our

company as prime producer of steel shot and cast through actions that will continuously raise the development,

quality and care for the working and living environment as follows:

�� Meet client's demands with improving quality constantly

�� Continuous elimination of obstacles contributing for bad image of our company and send our

buyers away

�� Creating solid relationships with our suppliers and other partners through following and evaluating

their performances

�� Constant education of our own employees for achieving top results

�� Day-to-day efficiency improvement of Quality Management System

�� Promoting of business, profit increase and making higher employee's and share-holder's living

standard

�� Care for natural environment in which we work and live as employee's priority i.e. healthy natural

environment means employees capable of giving quality:

- Responding to the laws and other obligatory regulations to which the company is committed, and which

refer to environmental aspects

- Preventing of environmental pollution and responsible resource management

- Acting in accordance with the established procedures and assigned responsibilities

- Continuous improvement of the diligence of its own actions and business processes

- Continuous execution of the activities and assignments in a way that will prevent environmental pollution
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