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Фгранак РБ (олубара |е сво.! пословни успех и разво.1 3аснивати на квалитет у производРьи,
преради, транспорц уг'ьа као и про!екговаьу, производ!ьи, монтажи и одржаваРьу рударске и

енергетске опреме, смаьеьу трошкова пословаьа, унапре[1еьу заштите животне оредине,
безбедности и здрав'ъа на раду и друштвено одговорним послова}ьем и испуьаваРьем како
сво.|е тако и [1олитике..!!-1 Ё!-!6-а и захтева ме!ународних стандарда !$Ф 9001' !$о 1400'1' !$о
4500'1 и !$Ф 5000'!.

['!ринципи ове [1олитике су:

_ [1ланираье свих процеса и реализаци1а планова уз потпуну ускла!еност са законском
рецлативом Републике 6рби.|е.

_ 6тално пове[:аьье степена рационализаци!е и унапре!еьа послова!ьа и остварива!ье
стабилног раста и разво.!а Фрганизаци.!е.

3агштита животне средине кроз препознава}ье и став'ъаье под контролу знана.|них
аспеката како у процесима тако и у односу на локалну за.!едницу.

_ 6агледаваьье потенци.!алних ризика и ванредних сицаци)а у цильу пове[:агьа
безбедности, за!'дтите 3драв'ьа запослених као и заштите од пожара.

' [1одстицаьье примене и инвестираье у енергетоки ефикасне технологи.!е' у цильу
п остизаРьа ен е р гетске ефи касн ост и и оптимиза ци.!е тро ш ко ва.

_ [1обольшава}ье енергетске перформансе у складу са природом и обимом кориш1еьа и

потрош}ье енерги.|е у Фгранц, расположивош[:у информаци.!а и неопходних ресурса за
постиза!ье општих и посебних енергетских ци'ьева, набавком енергетски ефикасних
процеса, добара и услуга, про!ектовапъем и рационалним кориш[:егьем ресурса, и

оперативним уп рав'ьаьем у подруя.!има знана.!ног кори ш[:еьа енерги.!е ;

[1римена захтева инфраструктуре квалитета и испуьаваье законских услова и захтева
техничке рецлативе и на та! начин ствараье неопходних услове за функционисаье и

безбедан рад постро.!еьа и опреме, као и за рад лаборатори.!а и контролних тела.

_ Фбука и усавршаваье запослених у цильу достизаьа више цлтуре квалитета и свести о
знана.!у очувагьа животне средине, заштите здрав'ъа' заштите од пожара и дру!штвено
одговорног пословаььа.

Ёеговаьье добре сарадьье и осе[та.!а припадности организаци]и, у ко.!о.! |е сви запослени
ра3умети сво.;е задатке, овлаш[:еьа и одговорности са ци'ьем подизагьа радне и

технолошке дисциплине.
_ Фдрживи успех организаци.!а [:е постизати способношЁу да задово'ьава потребе

запослених, корисника производа иуслуга и других заинтересованих страна током дужег
временског периода.

- [1редузимаье неопходних активности на одржаваьу и континуираном унапре!еьу
ефекгивности и ефикасности система менацмента и перформанси пословних процеса
применом алата и метода квалитета.

,[опринос разво.!у друштва Фгранак РБ (олубара дожив'ьава истовремено као обавезу и као
привилеги!у. у насто.!агьу да се препозна.!у потребе заинтересованих страна са ко.!има

организаци.!а послу!е и Аа у складу са тим делу.!е, она пружа подршц иници1ативама од
на.|ширег друштвеног знана]а' као и запосленима и }ьиховим породицама у ци'ъу побольшаьа
квал итета !ъихових жи вота.
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