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Политика квалитета

Политика квалитета је документ 
највишег руководства која се 

односи на одређене принципе 
које највише руководство жели 
да саопшти заинтересованим 

странама и по којима 
организација жели да буде 

упечатљива.
Овај документ мора бити 

саопштен свима у организацији и 
доступан свим релевантним 
заинтересованим странама. 



Запослени у предузећу ХХХ настоје да сачувају висок квалитет услуге 
испуњавања захтева међународног стандарда ISO 9001.

Принципи ове политике су следећи:

• Усресређеност на корисника

• Поштовање законских захтева везаних за деланост предузећа

• Одржавање конкурентности на тржишту сталним прилогађавањем трендовима

• Улагање у људске ресурсе кроз обуке и стално унапређивање знања запослених

• Унапређење процеса система квалитета

Стандард у тачки 5.2 обавезује руководство о политици квалитета која:

• одговара сврси и контексту организације

• пружа оквир за постављање циљева

• укључује посвећеност задовољавању применљивих захтева

• укључује посвећеност сталном побољшавању система менаџмента квалитетом

Политика квалитета - пример



Политика квалитета – пример 2



Политика квалитета – пример 3



Нестандардни изглед Политике 
квалитета доступан на сајту предузећа



Шема процеса управљања квалитетом



Процедура за управљање докуметима

Документ који за циљ има да дефинише начин
управљања документима система управљања 
предузећа и обухвата начин израде, 
преиспитивања, одобравања, усвајања, чувања, 
издавање, ревизије, дистрибуције и спровођење 
измена докумената.



Садржај Процедуре за управљање 
документима

1. Предмет

2. Намена

3. Веза са другим документима

4. Детаљи процедуре
4.1 Нивои документације сисема управљања
4.2 Идентификација и шифровање докумената
4.3 Изглед документа
4.4. Израда документаа

4.4.1 Израда Пословника система управљања, Политике интегрисаног система и Циљева интегрисаног система
4.4.2 Израда роцедура, упутства и образаца
4.4.3 Форма и дистрибуција докумената

4.5 Ажурирање докумената
4.6 Ревизија докумената
4.7 Аривирање докумената
4.8 Екстерна документа

5. Прилози

6. Ревизије



Пример Процедуре за управљање 
документима предузећа Енергопласт



Пример Процедуре за управљање 
документима ппредузећа Енергопласт



Процедура за управљање производњом

• ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ – низ међусобно повезаних 
активности које је потребно спровести како би се 
реализовала производња неког дела или пружила 
одређена услуга у складу са одређеним захтевима.

• ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ –
дефише ток активнсти, носиоце информација и 
носиоце активности у управљању процесом 
производње.



1. Предмет
2. Намена
3. Веза са другим документима
4. Дефиниције
5. Детаљи процедуре
6. Инструкције
7. Посебне инструкције и упутства (зависно од предузећа)
9. Упутства и записи
10. Прилози
11. Ревизије

Процедура за управљање производњом
- Садржај -



Пример Процедуре за управљање процесом производње



Пример Процедуре за управљање 
процесом производње Енергопласт





Процедура за уговарање продаје

• ПРОЦЕДУРА ЗА УГОВАРАЊЕ ПРОДАЈЕ– дефише ток 
активнсти, носиоце информација и носиоце 
активности у процесу продаје од обраде упита 
корисника до испоруке производа.



1. Предмет

2. Намена

3. Веза са другим документима

4. Детаљи процедуре

4.1 Уговарање

5. Инструкције

6. Упутства и записи

7. Прилози

8. Ревизије

Процедура за уговарање продаје 
– Садржај -



Процедура за уговарање продаје










