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 Овим Пословником ЈКП "Медиана" Ниш документује свој интегрисани систем 
менаџмента квалитетом, заштитом животне средине и безбедношћу и здрављем на 
раду који обухвата све целине и процесе на свим локацијама Предузећа. 

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА 

Политика интегрисаног система менаџмента ЈКП "Медиана" Ниш је саставни 
део његове пословне политике и заснива се на остварењу, одржавању и увећању 
репутације у пословању, испоруком комуналних услуга у области  управљања 
комуналним отпад, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања 
јавних зелених површина, димничарских услуга и делатности зоохигијене, као и 
продајом производа из расадничке производње и продајом балираног амбалажног 
отпада, са циљем потпуног задовољавања захтева, потреба и очекивања купаца, при 
чему се стално води рачуна о заштити здравља и безбедности на раду запослених и 
заштити животне средине.    

Политика интегрисаног система менаџмента се заснива на: 

 испуњењу захтева и очекивања купаца као и крајњих корисника испоручених 
услуга/производа; 

 високом квалитету услуга/производа; 

 доследном поштовању закона, прописа и стандарда из делатности предузећа, 
као и из области здравља и безбедности на раду и заштити животне средине, 

 примени, одржавању и континуираном унапређењу интегрисаног система 
менаџемента; 

 сталном унапређењу процеса, производа и услуга, као и мера превенције у 
циљу смањења негативног утицаја на животну средину и здравље и безбедност 
запослених; 

 привржености и учешћу највишег руководства у свим процесима интегрисаног 
система менаџмента;  

 унапређењу организације рада у циљу рационалног коришћења 
репроматеријала, енергије и воде, смањење емисија и спречавање загађења 
вода и земљишта, смањење укупног отпада као и његово уклањање на начин 
који не угрожава животну средину;  

 подизање нивоа свести свих запослених о квалитету услуга/производа, путем 
стручног оспособљавања на пољу управљања интегрисаним системом 
менаџмента; 

Руководство и сви запослени у ЈКП "Медиана" Ниш кроз свакодневно 
обављање својих активности, руководећи се принципом континуалног унапређења 
свога рада и интегрисаног система менаџмента квалитетом, заштитом животне 
средине и заштитом здравља и безбедности на раду, у складу са захтевима стандарда 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, испуњавајући постављане 
циљеве, на ефикасан и ефективан начин, успостављају склад између интереса 
Предузећа и заинтересованих страна. 

Остваривање циљева дефинисаних Политиком интегрисаног система 
менаџмента је сталан задатак свих запослених у ЈКП "Медиана" Ниш.  
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