ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА
Грађевинска дирекција Србије д.о.о. основана је одлуком Владе Републике Србије ради
управљања пројектима од значаја за Републику, првенствено за управљање инвестицијама у
грађевинарству.
Стандардизација пословних процеса у складу са најбољом праксом у области управљања
инвестиционим пројектима у грађевинарству, примена и унапређење Интегрисаног система
менаџмента квалитетом, континуитетом пословања, заштитом животне средине, заштитом
здравља и безбедношћу на раду у складу са захтевима стандарда ISO 9001, ISO 22301, ISO
14001 и OHSAS 18001 уз учешће свих запослених су наше трајно опредељење.
Наши основни циљеви су:
 Испуњење захтева корисника за непокретностима балансираног нивоа квалитета,
ценовног оквира и уговореног рока изградње објеката;
 Примена светских стандарда и доказане најбоље праксе у управљању грађевинским
пројектима и финансијском управљању и контроли пословања;
 Стално унапређење компетентности особља и подизање свести запослених о значају
управљања пројектима, подизању квалитета, заштити животне средине и заштити
здравља и безбедности на раду, као и организовано деловање у случају инцидентних и
ванредних појава ради очувања континуитета пословања;
 Праћење и примена законске регулативе и других захтева добре грађевинске праксе у
области заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду;
 Обезбеђење одрживог, здравог и безбедног радног окружења и свођење на минимум
потенцијалних ризика са којима се суочавају запослени, посетиоци и сви други који
могу да буду изложени утицају активности које организација обавља;
 Уштеда природних ресурса и енергије кроз коришћење обновљивих и рециклираних
ресурса, управљање генерисаним отпадом и смањење загађења животне средине у
складу са анализираним аспектима животне средине;
 Успостављање ефикасне комуникације са свим заинтересованим странама у циљу
размене информација и сарадње везане за квалитет, континуитет пословања, заштиту
животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду;
 Избор испоручиоца добра и услуга у складу са законском регулативом, њихово
контролисано укључивање у наше пословно окружење и континуирана испорука услуга
или добара;
 Мерење и праћење перформанси Интегрисаног менаџмент система у циљу реалног
оцењивања учинака у односу на квалитет, континуитет пословања, заштиту животне
средине и заштиту здравља и безбедности на раду.
Ова Политика је доступна свим заинтересованим странама у просторијама организације и на
званичној интернет презентацији. Преиспитивање Политике ИМС се врши у редовним
интервалима или у случају већих измена у организацији.

