ПОЛИТИКА, ВИЗИЈА, МИСИЈА И СТРАТЕГИЈА
ЗА КВАЛИТЕТ, ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ
РАБОТА
Сите ние во ОКИТЕКС се грижиме за остварување на нашите стратешки цели преку што
поквалитетно задоволување на барањата и на очекувањата на нашите клиенти.
ОКИТЕКС ја водиме и ќе ја водиме кон сè подобри позиции, но секогаш во согласност со
општествената одговорност, со превенција од загадување на животната средина и со
превенција од професионални заболувања и повреди при работата.
Оваа Политика претставува основа за дефинирање и за постојано преиспитување на
оперативните планови, целите и иницијативите, согласно со барањата на стандардите:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Систем за менаџмент со квалитет;
Систем за менаџмент со заштита на животната средина и

OH&S 18001:2007 Систем за менаџмент со безбедност и здравје при работа.
Политиката им е соопштена и објаснета на сите заинтересирани страни со цел за нивно
проактивно вклучување во позитивниот однос кон животната средина, како и за нивната
безбедност и здравје при работа, секогаш кога активностите ги извршуваме заедно.
Оваа Политика нè претставува НАС и како таква секогаш ѝ е достапна на јавноста.
Ние својата дејност ја извршуваме на одговорен и професионален начин и, во однос на
тоа, ќе се трудиме во секој момент да бидеме усогласени со законските барања на
Република Македонија, како и со сите заинтересирани страни со кои сме воспоставиле
и сме изградиле договорни односи.
Во реализацијата на своите работни активности ние, во ОКИТЕКС настојуваме:
- постојано да ги унапредуваме квалитетот на нашите услуги, вестите и другите
информативни материјали во согласност со барањата и очекувањата на нашите
корисници;
- со стратешки пристап да го намалуваме негативното влијание врз животната
средина, во соработка со општествената и јавната заедница, со цел за унапредување
на заштитата на животната средина;
- на ризиците од повреди, болести и заболувања на работа, од мобинг и слично, да им
пристапиме примарно со цел за нивна целосна елиминација, секогаш кога тоа е
можно или за нивно максимално намалување.
СИСТЕМИТЕ НА МЕНАЏМЕНТ И НИВНИТЕ ПРИНЦИПИ ГИ КОРИСТИМЕ КАКО АЛАТКИ ЗА
ИЗГРАДБА НА СВЕСТА И ЗА НАСОЧУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ОКИТЕКС НА ПАТ БЕЗ КРАЈ, А
ТОА ЗНАЧИ ПОСТОЈАНО ПОДОБРУВАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ, НА СИТЕ НАШИ ДЕЛОВНИ
АКТИВНОСТИ, КАКО И НА СИТЕ НАС КАКО ПОЕДИНЦИ.
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