
 

 
 

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

S.C. PROMAT SRL CRAIOVA бави се дизајном, производњом, 
модернизацијом и сервисом у областима електричне контроле и енергетске 
електронике за железнички саобраћај. 
 

Да бисмо задржали своју позицију на конкурентном тржишту, разумемо 
да квалитет наших производа мора одговарати очекивањима купаца у 
погледу квалитета и цене. 
            

Штавише, успоставили смо систем управљања животном средином који 
је у складу са стандардом СР ЕН ИСО 14001: 2005 (идентичан европском 
стандарду ЕН ИСО 14001: 2004) и који је интегрисан у наш систем 
управљања квалитетом, као и са нашим системом управљања заштитом 
здравља и безбедности на раду. . То нам додатно помаже да добијемо 
самопоуздање наших купаца и да дугорочно развијамо посао. Руководство 
компаније укључено је у континуирану имплементацију интегрисаног 
система управљања и има у виду да би сви чланови тима требало да буду 
део овог напора. 
 
Стога се наше највише руководство обавезује да: 

- обезбедити поштовање важећег законодавства и других 
применљивих захтева у вези са питањима заштите животне средине. 

- осигурати континуирано унапређење система управљања животном 
средином и спречавања загађења. 
 
Наши општи циљеви заштите животне средине су: 

- смањење и управљање отпадом у складу са важећим 
законодавством. 

- ефикасна употреба сировина и комуналних услуга како би се 
смањило трошење природних ресурса. 

- побољшање еколошких перформанси компаније. 
 

Циљеви заштите животне средине наведени у овој политици су 
детаљно изложени циљевима заштите животне средине који су део плана 
управљања животном средином. За остварење околишних циљева 
додјељују се материјални, финансијски и људски ресурси. 
 

Врховно руководство рутински прегледава циљеве заштите животне 
средине и обезбеђује спровођење политике заштите животне средине уз 
помоћ представника за управљање квалитетом, представника животне 
средине и целог особља. 
 

Врховна управа такође омогућава да еколошка политика буде 
доступна свим запосленима као и широј јавности.  
 
Датум: 12.02.2009     Генерални директор Mătuşa Tudor 
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