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Политика за квалитет на компанијата / Изјава на управителите 
 

Клиентот е најважната личност за нашата компанија. 
 
Задоволни клиенти, мотивирани вработени и долгорочен одржлив раст се декларираните цели на 
нашата компанија. 
 
Со користење на мулти-годишно искуство на нашата матична компанија за производство и монтажа 
на вбризгани пластични делови и група на склопни делови, пред се за автомобилската индустрија, 
ние сме добро подготвени да одговориме на квалитетот и еколошките перформанси на потребите 
и барањата на заинтересираните страни и нашите клиенти и од тоа да развиеме конкурентна 
предност. 
 
Идентификацијата на сите вработени со прописите за квалитет, релевантните еколошки и 
енергетски процеси на производите во секоја фаза на процесот на производство, како и 
усогласеност со техничките и организациски работни чекори гарантираат за имплементација на 
високите барања за квалитет на нашите клиенти за нивните производи. 
 
Заштедата на ресурсите и одговорното користење на енергијата се задачи на компанијата и заедно 
со избегнувањето на штета на лица и имот остваруваат безбедност кон трети лица како избегнување 
на загадување на животната средина и ги поставуваат приоритетите на безбедноста во работењето 
во понатамошните аспекти на компаниското управување. 
Примерот за нашиот начин на размислување и делување е утврден од страна на внатрешните и 
надворешните клиенти, законските и регулаторните барања и очекувањата утврдени од 
општеството. 
 
Во процесот на постојано подобрување, вработените на Инјецтион Моулдинг Прилеп ДООЕЛ го 
вложуваат своето стручно знаења и компетентност во следниве цели долгорочни цели на квалитет, 
животна средина и енергетска ефикасност – како компаниски цели и тоа во: 
 

➢ стратегија на нула грешки.  
➢ квалитетно, еколошки и навремено исполнување на барања на нашите клиентите. 
➢ континуирано подобрување на производот и процесот на квалитет 
➢ предлози за зголемување на продуктивноста и квалитетот како и за подобрувањето на 

животната средина и енергетската ефикасност 
➢ Избегнување на внатрешен отпад 
➢ добра работна средина – затоа негуваме кооперативен пристап, чистота и ред, како и 

меѓусебно почитување на сите вработени 
➢ сертификација на ISO систем за управување со квалитет 9001: 2015 постојано да се 

одржува 
 
Сите вработени се охрабрени и воведени со посветеност и мотивација да ги извршуваат нивните 
работни задачи во однос на квалитетот, безбедноста, здравјето и заштитата на животната средина 
заради својот интерес, интересот на клиентите и во интерес на нашата компанија како и активно да 
учествуваат во воведениот систем за управување. 
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