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1. В О В Е Д
Прирачникот за квалитет го опишува системот за управување со квалитет во ДУ
ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден. Системот е проектиран во согласност со барањата на
стандардот ISO 9001/2008 и е изграден и имплементиран во согласност со политиката за
квалитет на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден.
Овој Прирачник е главен референтен документ за целокупните активности во врска со
управувањето со квалитетот во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден. Прирачникот се користи за
да го опише системот за квалитет и неговата примена во организацијата, како за
внатрешните потреби на управување со системот за квалитет, така и за надворешни потреби
во однос на сите заинтересирани страни. Освен тоа, тој се користи и при проверките на
ефективноста на системот за управување со квалитет и како документ за обука на
вработените во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден.
Системот за управување со квалитет во целост ја покрива организацијата, односно
сите функции и нивоа на активности во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден во рамките на
обемот на деловни активности.
УСЛУГИ ВО ДЕЛОТ НА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА (обуки, мерења на параметри
во работна средина, проценка на ризик, испитување на опрема за работа, стручно лице
за безбедност при работа, консултантски услуги, изготвување на акти за клиенти во
делот на безбедност и здравје при работа)
Системот за управување со квалитет во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден е дизајниран
да ги задоволи барањата од стандардот ISO 9001/2008. Системот се базира на процесниот
пристап и PDCA (plan, do, check, act) циклусот, со цел да ја покаже способноста на ДУ
ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден да испорачува услуги кои ги исполнуваат барањата на
корисниците и соодветните прописи, како и да го зголемува нивното задоволство по пат на
негово ефективно применување и постојано подобрување.
Терминологијата што се користи во прирачникот е усогласена со терминологијата
дефинирана во ISO 9000:2000 и онаа што се користи во ISO 9001:2008.
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За ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден

ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ – Илинден е друштво за услуги чија главна и единствена дејност е
услуги во делот на безбедност и здравје при работа и заштита и спасување. Формирано е во
септември 2011 година. Во моментот брои 8 вработени, од кои 7 се стручни лица за безбедност
при работа со положен стручен испит во Министерството за труд и социјална политика. Работните
простории се сместени на улица Романија бб – Скопје (во поранешна Газела). Деловниот простор
е со површина од 140м2 и е поделен на канцелариски и училница за изведување на обуки.

1. Деловни активности на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден се:
Обуки
• Обуки за безбедност и здравје при работа
• Обуки на претставници на вработени за безбедност и здравје при работа
• Обуки за подготовка за полагање на стручен испит за безбедност при работа
• Обуки на стручни лица согласно правилникот за континуирана едукација
• Обуки за заштита од пожари, евакуација и спасување
Испитување на опрема за работа
Мерења
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Микроклима
Осветленост
Бучава
Вибрации
Нејонизирачко зрачење
Прашина
Неоргански пареи и гасови
Органски пареи и гасови
Електрични големини

Изготвување на Изјава за безбедност со проценка на ризик
Стручно лице за безбедност при работа
Координатор за безбедност и здравје при работа во фаза на проектирање
Координатор за безбедност и здравје при работа во фаза на изведба на објекти
Изработка на План за безбедност при работа на градилиште
Изработка на Правилник за заштита од пожари и експлозии
Проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреки
План за заштита и спасување
Подготовка и одржување на е-весник
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2. Организациска шема

УПРАВИТЕЛ

Сектор оперативни
работи

Сметководство

Самостојни стручни
лица за безбедност

Одговорен на
администрација/
Претставник на раководство
за квалитет

Административно технички
секретар

Адвокат

ИТ
Нотар

Архивирање и
складирање на
документација
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ПРОЦЕСИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОД

ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО НА КУПУВАЧИТЕ

БАРАЊЕ НА КУПУВАЧИТЕ

3. Процесна мапа
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Описи на процесите
Процес на управување
Управување
Сопственик на процесот: Управител
Влез:
- анализи од мерења на задоволство на клиенти,
- записи од месечни состаноци,
- годишни планови
Излез:
- запис од состанок.
Процесот

на

управување

подразбира

целосно

применување,

одржување

и

подобрување на системот за управување со квалитет . Овој процес опфаќа:
- информирање на сите вработени за важноста на исполнувањето на барањата на
клиентите, како и барањата од прописите и другите нормативни документи
- воспоставување, преиспитување на политиката за квалитет и нејзино комуницирање
со вработените.
- утврдување на целите, делегирање по процеси, односно функционални единици/
работни места.
- Одржување состаноци за преиспитување од страна на раководството
- Обезбедување на потребните ресурси.
- Утврдување на одговорностите и овластувањата за сите работни места.
Задачата на процесот на Управување е да обезбеди планирање на системот за
управување со квалитет и одржување на неговата целовитост. Тоа се остварува преку
реализација на неделни и годишни состаноци на кои се врши преиспитување на системот за
управување со квалитет.
Деталите за преиспитувањата на системот за управување со квалитет од страна на
раководството се во точка 5.6. од овој Прирачник.

QMS – во процес на управување
Сопственик на дел на процесот на управување: Претставник на раководството за квалитет
Влез:
- годишен план за Интерни проверки
- записи од корективни и превентивни мерки
- записи од неусогласен производ
Излез:
- збирен извештај од интерни проверки
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- записи од корективни и превентивни мерки
- записи од неусогласен производ.
Овој дел од процес подразбира следење на ефективноста на системот за управување
со квалитет. Планирањето на интерните проверки, континуираното следење на системските
мерки преку спроведување на процедурите за неусогласен производ, корективни мерки и
превентивни мерки придонесува за континуирано подобрување на системот за управување
со квалитет. Задачата на овој процес е да ги обезбеди сите потребни податоци за
функционирање на системот и неговата ефективност потребни во процесот на управување.
Референтни процедури во овој процес се:
822.1.01 Процедура за интерни проверки
830.1.01 Процедура за контрола на неусогласен производ
852.1.01 Процедура за корективни мерки
853.1.01 Процедура за превентивни мерки

Процес на дефинирање на барањата на купувачите - продажба
Сопственик на процесот: Управител
Влез:
- барања од клиенти
- ценовници
- прашалници за клиенти
Излез:
- информација до клиент
- понуда до клиент.
Процесот на продажба е директниот контакт со клиентите на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ, процес
во кој се дефинираат и преиспитуваат нивните барања. Подетално објаснување на начинот
на реализација на процесот на продажба е дадено во документот Опис на процеси, во кој се
дефинирани и соодветните записи потребни за ефикасно реализирање на процесот

Процес на набавка
Сопственик на процесот: Управител
Влез:
Подмирени обврски кон добавувачи кои се однесуваат на набавката
Излез:
Нарачки до добавувачи
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Овој процес ја опфаќа набавката на потребните материјали од домашно и странско
производство за целокупната инфраструктура на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ. Подетално овој
процес е објаснет во точка 7.4 Набавка од овој Прирачник и во документот Опис на процеси.

Процес на обука
Сопственик на процесот: Стручни лица за безбедност при работа
Влез:
Работен налог од процесот на продажба
Излез:
Програма за обука
Уверение за обученост
Тестови од проверка на знаења
Изјава за издадени документи
Овој процес е еден од главните процеси во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ, во кој се
остваруваат барањата на клиентите обработени во процесот на продажба. Процесот на
обука се спроведува по потпишување на договор.
Подетално овој процес е објаснет во документот Опис на процеси.

Процес на испитување на опрема за работа
Сопственик на процесот: Стручни лица за безбедност при работа
Влез:
Работен налог од процесот на продажба
Техничка документација за опрема од клиент
Излез:
Известување за извршено испитување
Сертификат за опрема која ги исполнува барањата од закон, подзаконски акти и
стандарди
Изјава за издадени документи
Овој процес е еден од главните процеси во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ, во кој се
остваруваат барањата на клиентите обработени во процесот на продажба, дефинирање на
барањата на купувачите. Процесот и е опишан преку документот Опис на процеси.
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Процес на проценка на ризик и концепт на изјава за безбедност
Сопственик на процесот: Стручни лица за безбедност при работа
Влез:
Работен налог од процесот на продажба
Документација од клиент потребна за спроведување на процесот
Излез:
Проценка на ризик на работни места и концепт на изјава за безбедност
Изјава за издадени документи
Овој процес е еден од главните процеси во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ, во кој се
остваруваат барањата на клиентите обработени во процесот на продажба, дефинирање на
барањата на купувачите. При проценка на ризиците се користат веќе прифатени европски
методи во зависност од дејноста на клиентот. Процесот е опишан преку документот Опис на
процеси.

Процес на мерење
Сопственик на процесот: Стручни лица за безбедност при работа
Влез:
Работен налог од процесот на продажба
Техничка документација од клиент
Мерни инструменти
Излез:
Стручен наод за извршено мерење
Изјава за издадени документи
Овој процес е еден од главните процеси во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ, во кој се
остваруваат барањата на клиентите обработени во процесот на продажба, дефинирање на
барањата на купувачите. Процесот на мерења се однесува на мерења на микроклиматски
услови, осветленост, бучава, вибрации, нејонизирачки зрачења, прашина, органски и
аноргански гасови и пареи и е опишан преку документот Опис на процеси.

Процес на стручно лице за безбедност при работа
Сопственик на процесот: Стручни лица за безбедност при работа
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Влез:
Работен налог од процесот на продажба
Документација од клиент (регистрација, пријава на дејност, систематизација, мерења,
обуки и сл.)
Излез:
Записници за утврдени состојби
Евиденција за БЗР
Пријави на повреди на работа
Овој процес е еден од главните процеси во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ, во кој се
остваруваат барањата на клиентите обработени во процесот на продажба, дефинирање на
барањата на купувачите. Процесот на услугата стручно лице за безбедност при работа се
однесува на спроведување на законската одредба од Законот за безбедност и здравје при
работа во член 19 и дополнителни активности врзани подзаконски акти, стандарди и сл. и е
опишан преку документот Опис на процеси.

Процес на документации од Законот за БЗР и Законот за заштита и
спасување
Сопственик на процесот: Стручни лица за безбедност при работа
Влез:
Работен налог од процесот на продажба
Документација од клиент
Излез:
Разни документи поврзани со законските барања
Овој процес е еден од споредните процеси во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ, во кој се
остваруваат барањата на клиентите обработени во процесот на продажба, дефинирање на
барањата на купувачите. Процесот на изработка на документации од двата спомнати закони
се однесува на акти кои треба да ги изготви клиентот како што се акт за одржување и
испитување на опрема за работа, акт за избор и функционирање на претставник на
работниците за безбедност и здравје при работа, норматив за лична заштитна опрема,
правилник за заштита од пожари и екслозии, проценка на загрозеност од елементарни
несреќи, план за заштита и спасување и сл. и е опишан преку документот Опис на процеси.
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Надворешни процеси – Сметководство, адвокат, нотар, компјутерска
опрема
Управувањето со докуметацијата е опфатено во 423.1.01 Процедура за управување
со документи и 424.1.01 Процедура за управување со записи и преку Списокот на
документи и записи 424.3.01.
Обезбедувањето на ресурсите потребни за реализација на процесите на ДУ ПРОРИСК
ДООЕЛ се објаснети во точка 6. од овој прирачник.
Процесот на финансии и сметководство е еден од процесите на поддршка кој
обезбедува ресурси во исполнување на барањата на клиентите, како и интерните барања на
ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ. Во овој процес се користат стандардните финансиски записи (влезноизлезни фактури, вирмани, извштаи) како објективен доказ за усогласеноста на барањата на
клиентот, законските и интерните барања.

4. СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ
4.1. Општи одредби
Системот за управување со квалитет во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден е
иплементиран, документиран и се управува согласно барањата на ISO 9001:2008 стандардот.
Работењето на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден е претставено во процесниот модел
прикажан во точка 3 од овој Прирачник, каде се идентификувани сите работни процеси,
нивните врски, а во истата точка се дадени и кратки описи за секој од процесите.
Критериумите, методите, ресурсите, информациите, активностите за мерење и следење
заради контрола, како и за ефективно извршување на процесите во системот за управување
со квалитет, како и начинот на преземање на потребните барања за мерење заради
обезбедување и подобрување на ефективноста се содржани во Прирачникот за квалитет и во
вкупната документација од системот.

4.2. Структура на документираниот систем
4.2.1. Општо
Претставникот на раководството за квалитет е одговорен за управувањето со
документацијата потребна за постигнување на усогласеност со барањата на стандардот.
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Сопствениците на процесите ги обезбедуваат потребните материјали и информациите
потребни за донесување одлуки.
Управувањето со системот за квалитет е опишано преку документираниот систем во
четири нивоа:
Ниво I

Прирачникот за квалитет го опишува системот за управување со квалитет.
Тој ја содржи политиката за квалитет, чија рамка е основа за воспоставување
на целите за квалитет на важни функции и нивоа. Во него се дефинирани
организационата шема и процесната мапа со опис за секој процес
поединечно и меѓусебните влијанија. Интегрален дел е и списокот на
документи и записи од системот за квалитет.

Ниво II

Процедурите ги дефинираат деталите на оние активности, кои ја осигуруваат
реализацијата на барањата. Тие ги дефинираат задачите, одговорностите,
унапредувањето на дополнителните прописи и записите, како и потребните
технички ресурси за да бидат извршени, така што да бидат во врска со
управувањето на квалитетот и услужните процеси.

Ниво III

Работните

упатства

опишуваат

одредени

постапки

неопходни

за

реализација на работните активности во рамките на некој процес, за кои се
изразени посебни барања чија реализација може да влијае на квалитетот.
Ниво IV

Најразлични записи, регистри, сертификати и евиденции кои се во врска со
квалитетот на услугите и управувањето со системот за управување со
квалитет, како објективен доказ за успешното реализирање на процесите во
ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден.

4.2.2 Прирачник за квалитет
Прирачникот за квалитет е подготвен од страна на Претставникот на раководството за
квалитет и е одобрен од Управителот пред неговото издавање. Оригиналната верзија на
Прирачникот се чува во мастер -документацијата од системот за управување со квалитет. Во
организацијата е издадена и една контролирана копија на прирачникот и таа се наоѓа кај
Управителот. Прирачникот, освен интерната употреба во рамките на примената на системот
за управување со квалитет, е јавен документ и се дава на посебно барање на купувачите,
односно на сите заинтересирани страни (сопствениците, добавувачите, деловните партнери,
на државни или други институции), во маркетиншки или комерцијални цели.

4.2.3. Управување со документација
Документите во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден се контролирани и неконтролирани.
Контролирани се сите типови на документи кои се наброени во Процедурата за управување
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со документите 423.1.01, и тие се идентификувани, одобрени, ажурирани, се чуваат на точно
одредени места и имаат определен начин на управување. Неконтролирани се сите оние кои
не се контролирани.

4.2.4. Управување со записи
Сите записи за квалитет, кои претставуваат објективен доказ за усогласеноста на
услугите на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден се управуваат преку Процедурата за
управување со записи 424.1.01 и Списокот на документи и записи 424.3.01. Записите се
прегледуваат на периодичните интерни проверки. Достапни се до сите вработени и по
барање на клиентите доколку е тоа регулирано со договорите.

5. ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВО
5.1. Обврски на раководството
Приврзаноста на раководството на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден во системот за
управување со квалитет се гледа во содржината на овој Прирачник. Таа приврзаност не се
однесува само во имплементација на системот туку и во негово постојано одржување и
унапредување. Таа приврзаност се гледа во следните обврски:
- комуницирањето за важноста во исполнувањето на барањата на клиентите до сите
вработени на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден, како и постојана обука на вработените како би
можеле да бидат оспособени во тие исполнувања. Комуникацијата се одвива во
секојдневното работење, како и на периодичните состаноци во однос на :
- воспоставување на Политиката за квалитет наведена во точка 5.3.
- поставување на цели за квалитет наведени во 541.3.01
- периодично преиспитување на системот за квалитет кое е наведено во точка 5.6. од
овој прирачник
- обезбедување на потребните ресурси во исполнувањето на сите барања (клиенти,
интерни, законски и барањата на стандардите)
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5.2. Насоченост кон клиентите
Согласно Политиката за квалитет на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден, како и
секојдневното работење, може да се согледа целосната насоченост на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ
- Илинден кон целосно исполнување на барањата на клиентите. Како важен фактор во
прикажувањето на ефективноста на Системот за управување со квалитет е задоволството на
клиентите, кое редовно се мери и анализира (види точка 8.4)

5.3. Политика за квалитет на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден
ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден е организација која се занимава со пружање на
услуги на корисниците во делот на безбедност и здравје при работа. Најголемиот дел на
услугите произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за
заштита и спасување и стандардот OHSAS 18001/2007.
Во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден е усвоена политика која се темели на:
• Задоволување на барањата и исполнување на очекувањата на корисникот
во согласност со законските норми
• Заговолување на последните највисоки стандарди кои се донесени за
нашите услуги
• Навремено и соодветно планирање на сите активности
• Обезбедување и задржување на постојано присуство меѓу водечките на
пазарот во областа на безбедност и здравје при работа
• Создавање на долготрајни и партнерски односи со нашите корисници и
добавувачи
• Препораката од наш клиент кон друг потенцијален клиент, значи
задоволство на клиентот и е поттик за наша поголема професионалност
• Подржување и стимулирање на креативноста на вработените, нивната
иницијатива и одговорност за квалитет
• Идентификување на сите аспекти кои можат да имаат влијание на
работната и животната средина со цел превземање на соодветни мерки
• Разгледување на мислењата, забелешките и сугестиите за нашите услуги
на сите заинтересирани страни и нивно информирање за своите планови за
подобрување на квалитетот
Наведените цели ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ – Илинден ги исполнува доследно преку
примена на системот за управување со квалитет и стандардот ISO 9001/2008.
Сите вработени во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ – Илинден даваат личен допринос за
спроведување на политиката преку настојување да секоја работа ја изведе квалитетно и
навремено и на тој начин континуирано ја подобри целокупната работа на
организацијата.
Управител
Стевче Аврамовски
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5.4. Планирање
5.4.1. Цели за квалитет
Целите за квалитет 541.3.01 на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден се поставени од
Управителот и тие редовно се прегледуваат на преиспитувањето на системот (точка 5.6 од
Прирачникот). На состаноците на врвното раководство при преиспитување на системот се
разгледува и нивото на остварување на целите, се генерираат превентивни и корективни
мерки и се разгледува потребата од унапредување на целите.

5.4.2. Планирање на системот за управување со квалитет
Сите активности во системот за управување со квалитет на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ Илинден (одржување, подобрување и измени) се планирани. Освен плановите за интерни
проверки и обуките на вработените, исто така за сите активности во системот за управување
со квалитет зададени се рокови и честота на изведба, како што се: преиспитување на
системот од страна на раководството, оценка на добавувачите, мерењето на задоволството
на клиентите итн.

5.5. Одговорност, овластување и комуникација
Раководството на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден има одредено одговорности и
овластувања за сите работни места од организациската структура (точка 3.), има
воспоставено процедури и работни упатства согласно работните обврски. Овие овластувања
ги вклучуваат слободата и одговорноста во идентификување, евидентирање и започнување
активности потребни за спречување или корегирање на неусогласености и неусогласени
производи, но не се ограничени на нив.
На вработените им се доделени одговорности во идентификација на потенцијални
неусогласености, како и на предложување на корективни и превентивни мерки за
отстранување на причинителите.
Активностите од одржувањето на системот за управување со квалитет, подигањето на
свеста кај вработените за исполнувањето на барањата на клиентите се опишани во неговите
одговорности и овластувања (551.3.01)
Претставникот на раководството за квалитет е одговорен за одржувањето на
системот, како и за информирање на вработените на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден за
потребните активности во системот за управување со квалитет и во подигањето на свеста во
исполнувањето на барањата на клиентите.
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Интерното комуницирање во работењето во системот за управување со квалитет,
поради природата на работењето, се остварува на редовните и периодичните состаноци и во
текот на самото работење.

5.6. Преиспитување од страна на раководството
На месечните состаноци

се разгледуваат извештаите од претходниот месец од

тимовите, рекламации, жалби и пофалби од клиенти, проверка на корективни мерки од
претходен состанок, насоки и задолженија за следниот период, потребите за обука,
маркетинг активности, потреби за набавка и извршени набавки. Евиденција од овие
сосотаноци се води во 563.3.01 Запис од месечен состанок.
Заради верификација на ефективноста и ефикасноста на системот за управување со
квалитет, дефинирано е одржување на месечни и годишни состаноци од кои следат запис 563.3.01 Запис од месечен состанок и запис - 563.3.02 Запис од годишен состанок.
Присутни на овие состаноци се Управителот, Претставникот на раководството за квалитет,
Сопственици на процеси и Администратор. Претставникот на раководството за квалитет
врши преглед на претходните извештаи како и подготовка на дневниот ред кој може да ги
опфати следниве влезни елементи на преиспитувањето:
- записник од претходен состанок,
- нереализирани активности, политика за квалитет и целите за квалитет,
- рекламаци од клиентите,
- проблеми со добавувачи,
- неусогласени услуги, неусогласености и корективни и превентивни мерки за
подобрување,
- преиспитување на интерните проверки,
- факти кои се однесуваат на пазарот како што се технологијата, истражување и развој
и перформанси на конкуренцијата,
- финансиски ефекти кои се однесуваат на квалитетот
- преиспитување на обуките

- организациски прашања, измени во прописите и стандардите.
Како резултат од ова преиспитување се донесуваат нови цели кои опфаќаат:
- цели за перформансите на процесите и услугите
- цели за подобрување на перфомансите на организацијата
- вреднување на погодноста на организациските структури и ресурси
- стратегија и иницијативи за маркетинг, производите и задоволството на купувачите и
останатите заинтересирани страни,
- спречување на трошоци и намалување на идентификувани ризици
- информации за стратешко планирање за идните потреби на организацијата.
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6. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РЕСУРСИ
6.1. Општо
Раководството на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден обезбедува ресурси за основните
работни процеси во процесот на набавка, како и во управувањето со финансиите. Освен
материјалните ресурси, ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден постојано работи на усовршувањето
на човечките ресурси во одржувањето на квалитетот на услугата.

6.2. Човечки ресурси
Работењето на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден наложува постојана обука на
вработените во полето на нивната компетенција, како и во подигнувањето на свесноста во
исполнувањето на барањата на клиентите. Обуките се одржуваат редовно, за стекнување на
нови знаења и вештини, како и за освежување на веќе стекнатите. За планирање на обуките
постојат Годишни планови за обука на вработените, каде се внесуваат сите обуки кои се
реализираат во организацијата, како резултат на потребите/барањата на вработените и
идентификуваните потреби од страна на Менаџментот. За секоја реализирана обука постои
запис за обука, интерен, или запис за реализирана обука од обучувачот/тренерот, во случај
на екстерни обуки.

6.3. Инфраструктура и работна средина
Раководството на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден е посветено на обезбедување на
соодветна работна околина за извршување на секојдневните активности, а согласно
природата на работење, должни се да ги следат и применуваат новините во техничките
помагала и да водат грижа за имиџот и реномето на компанијата.

7. РЕАЛИЗАЦИЈА НА УСЛУГИТЕ
7.1. Планирање на реализација на услугата
Во процесната мапа на организацијата (точка 3 од овој прирачник) се идентификувани
процесите потребни за реализација на услугите, од кои процесите на обука, испитување на
опрема за работа, проценка на ризик и концепт на изјава за безбедност, мерења, стручно
лице за безбедност при работа, документација од Законот за БЗР и Законот за заштита и
спасување се процеси за директна реализација на услугата на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ.
Главните процеси се управувани со соодветни упатства, процедури.
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Планирањето во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден е на годишно ниво, согласно
природата на работењето, со преглед на остварените планови на 12 месеци. Прегледот на
остварувањето на планираните активности се гледа во записот од годишните состаноци
563.3.03.
Планирањето во рамките на основните работни процеси се врши во зависност од
процесот, преку соодветни проектни планови, договори, прифатени понуди, фактури.

7.2. Процеси кои се однесуваат на корисниците
7.2.1. Утврдување на барања кои се однесуваат на услугата
Преку процесот на продажба, кој е управуван со соодветни Порачки од клиенти, се
добиваат

сите

потребни

информации

за

услугата,

нејзиниот

квалитет,

цената

и

дополнителните услуги. Сите информации за барањата на клиентот се сублимирани во
Порачката од клиентот.

7.2.2. Преиспитување на барања кои се однесуваат на услугата
Барањата на клиентите се дефинирани и потврдени во Порачката од клиентот или
Договор кој е основа за понатамошната услуга. Во случај на промена на барањето од
клиентите, раководството тоа го внесува во Порачката или изготвува Анекс на Договорот и за
тоа се известуваат вработените вклучени во тој дел од работењето.

7.2.3. Комуникација со корисници
Комуникацијата со клиентите е од посебено значење и í се придава голема важност
особено во процесот на продажбата. Описот на процесот на продажба ја регулира
ефективноста на комуникацијата, а повратната информација од купувачите се добива и преку
Прашалникот за мерење на задоволството на клиентите 821.3.01.
Исто така ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден постојано ги информира своите клиенти за
новините во асортиманот на услугите кои ги нуди.
Реакциите и сугестиите од клиентите се преиспитуваат и анализираат и притоа
превземаат соодветни мерки.

7.3. Проектирање и развој на нова услуга
Развојот на нова услуга во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден е постојан процес.
За таа цел се креира Запис за планирање и реализација на проектирање и развој
на нова услуга 730.3.01. Во тој запис се состојат сите фази од планирањето на новата
услуга, па се до нејзината реализација и имплементација во работењето на компанијата.
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Во тој документ се содржат влезните елементи од проектирањето на новата услуга,
излезните елементи, фазите на проектот, во кој се евидентираат фазните верификации, како
и резултатите од валидацијата на проектот.
Сите измени во текот на изведбата на проектот се евидентираат во овој запис.

7.4. Набавка
Набавката во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден се однесува на набавка на соодветни
инструменти за мерење и канцелариска опрема од најдобрите фирми во регионот. Односот
со добавувачите е партнерски, со цел постојано унапредување на работењето и одржување
на нивото на квалитет во услугите на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден. Согласно природата
на работењето, оценувањето на добавувачите се врши еднаш годишно во табелата за оценка
на добавувачите 741.3.01, при што се врши и анализа на листата на добавувачи и се
донесуваат одлуки во врска со нив.

7.5. Обезбедување на услуги
7.5.1. Управување со реализацијата на услугата
Во системот за управување со квалитет, финализацијата на активностите е дефинирана
во описите на процеси, документирани процедури на процесите, процедурите и инструкциите,
записите за квалитет. Овие документи ги содржат следните детали:
o

планови за реализација на услугите во организацијата

o

упатства за квалитет, цели за квалитет, барања и обезбедување на услугите

o

упатство за извршување и завршување на активностите, вклучувајќи ги интерните и
екстерните упатства

o

обезбедување на бараните ресурси, услови (персонал, информации, опрема, уреди,
работна околина, инфраструктура, поддршка)

o

задачи што треба да се реализираат, методи, одговорности за време на
извршувањето на услугите

7.5.2. Валидација на процесот на услугите
Како што беше претходно кажано, процесот на обезбедување на услугата се управува
преку Правилници, Процедури, Упатства, Записи во кои се проектирани содржината и
начинот на давање на услугите, кои секој вработен има одговорност да ги следи и исполнува.
Излезните резултати од процесите се секогаш видливи и верификувани од страна на
директниот извршител, со што се потврдува можноста на процесот да ги оствари
планираните активности. Во секој процес работат квалификувани вработени кои редовно се
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информираат и обучуваат за да бидат способни и подготвени да даваат услуга со врвен
квалитет.

7.5.3. Идентификација и следливост
Поради тоа што станува збор за динамичен начин на работа, во работниот процес се
воспоставени средства за идентификување на видот и начинот на изведување на услугата.
Услугата се идентификува со помош на работни налози, изготвување на стручна
документација, уверенија и стручни наоди, кои се изготвуваат од страна на извршителите на
услугата.

7.5.4. Имот на клиентите
Вработените во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден ја обезбедуваат сопственоста на
корисниците во текот на реализацијата на услугите.
Сопственоста на клиентите е идентификувана и верификувана согласно преземањето
или користењето, заштитена во текот на користењето и се евидентира во Запис за
оштетување на имот на купувач 754.3.01.
Ако било која неусогласеност, штета или грешка се појават со сопственоста на
корисниците, корисникот веднаш се информира и се договараат мерки кои ќе бидат
преземени.
Се води специјална грижа за одржување на тајноста на информациите добиени од
клиентите.

7.5.5. Чување на производот
Сите производи на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден се чуваат во електронска форма
во зависност од типот на услугата.

7.6. Контрола на опрема за мерење и следење
За осигурување на квалитетно завршување на процесите, идентификувана е
целокупната мерна опрема која се користи во процесите во записот Листа на опрема и алат
за калибрација. Соодветно заради редовно калибрирање на опремата доделени се
соодветни одговорности и овластувања на вработени во однос на одржување на опремата и
алатот.
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8. МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОДОБРУВАЊЕ
8.1. Општи одредби
Контролираната работа на процесите во системот се обезбедува со постојано мерење и
анализа на работата, преку соодветни методолошки постапки. ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ Илинден има воспоставено систем за мерење на перформансите на процесите, при што
акцент се дава на процесите за реализација на услугите:
•

Процес на продажба и маркетинг

•

Процес на набавка

•

Процес на обука

•

Процес на испитување на опрема за работа

•

Процес на проценка на ризик и концепт на изјава за безбедност и здравје при работа

•

Процес на мерења

•

Процес на стручно лице за безбедност при работа

•

Процес на документација од Законот за БЗР и Законот за заштита и спасување
Целите на квалитет се разбиени на соодветно ниво, по што се создадени планови за

нивна реализација со соодветни критериуми за мерење. Со мерењето и анализата ДУ
ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден ја докажува усогласеноста на услугите и процесите, како и
постојано напредување во секој дел на своето работење.
Во мерењето на перформансите на процесите учествуваат сите вработени во
компанијата , преку впишување на информации и нивна анализа.

8.2. Мерење и следење
8.2.1. Следење на задоволството на корисници
По испораката на услугата вработените во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден раководството комуницираат со клиентите за нивното задоволство од испорачаната услуга.
Минимум еднаш во годината, се испраќаат прашалници до клиентите на ДУ ПРОРИСК
ДООЕЛ - Илинден, а доколку се појави нов клиент, веднаш по завршувањето на услугата се
испраќа прашалник до клиентот каде се оценува услугата на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ Илинден, како и предлог мерки или жалби. Потоа со анализа на прашалниците и жалбите,
раководството на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден донесува одлуки, во врска со зголемување
на задоволството на клиентите.
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8.2.2. Интерни проверки на системот
Во однапред дефинирани и планирани интервали се врши преиспитување и ревизија
на системот за квалитет во сите негови составни единици по однапред дефинирана
Процедура за интерни проверки 822.3.01. Секоја од интерните проверки се извршува по
процеси според Годишниот план за интерна проверка 822.3.01. Процесите за реализација
на услугите на ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден се проверуваат повеќе пати во годината, за
да се осигура нивната стабилност и намалување на бројот на неусогласености, додека
помошните и управувачките процеси, се проверуваат минимум еднаш во текот на годината.
Пронајдените неусогласености се запишуваат во 822.3.02 Запис за неусогласеност од ИП, а
по секоја проверка, информациите од проверките со собираат во Збирни извештаи од
интерна проверка 822.3.03, по кои се изведува преиспитување на системот од страна на
врвното раководство.

8.2.3. Пратење и мерење на перформанси на процесите
Согласно целите за квалитет поставени се критериуми за прифатливост, по кои се
мери ефективноста на процесите. За таа цел поставени се и планови за квалитет, за чие
остварување се ангажираат содветни човечки и технички ресурси. Со исполнувањето на
плановите се поставува можност за нивно унапредување, а онаму каде има отстапки, се
прави ревизија и надополнување. Обработените податоци за ефективноста на процесите и
следењето на плановите се сублимираат во Табелата за мерење на ефективност на
процеси 823.3.01, од каде се гледа статусот на ефективноста на процесот.

8.2.4. Пратење и мерење на карактеристиките на услугата
Квалитетот, навременоста и цената на услугите се од примарно значење во секој од
процесите на работа кои се идентификувани во ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден. Секоја од
карактеристиките на услугата се контролира во соодветна фаза, од набавката на средствата
до испорака на услугата од страна на самите вработени. Во самите Одговорости и
Овластувања точно се дефинира одговорноста и овластувањето за одобрување на услугата
и нејзините карактеристики. На тој начин се осигурува навремено откривање на грешки и
континуирано подобрување на услугата и нејзините карактеристики.

8.3. Контрола на неусогласеносен производ
Со помош на Процедурата за контрола на неусогласен производ 830.1.01, се
регулира управувањето со неусогласената услуга и одговорноста на секој од вработените
вклучени во процесот. Секоја неусогласена услуга се евидентира во 830.3.01 Евиденција на
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неусогласени производи, а потоа е предмет на разгледување на редовите состаноци и
нивното намалување е една од главните определби во управувањето на компанијата.

8.4. Анализа на податоците
Согласно мерењата во системот, се вршат и анализи од резултатите на мерењата.
Пред се, тука спаѓаат анализи од оценувањето на добавувачите, мерењето на задоволството
од клиентите и вработените, мерењата на процесите. На тој начин врвното раководство на
ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден е во можност да донесува правилни одлуки во одржувањето
на системот за управување со квалитет и континуирано унапредување на работењето.

8.5. Унапредување
8.5.1. Постојано унапредување
Во стратегијата за управување со ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ - Илинден јасно е дефинирана
потребата од постојано унапредување на работењето, кое обезбедува единствен квалитет на
услугата. За да се оствари континуирано унапредување, врвното раководство врши анализи
од разните мерења, спроведува корективни мерки по настанати неусогласености и
превентивно делува во случај на потенцијални недоследности.

8.5.2. Корективни мерки
По секоја интерна проверка и кога ќе се покаже неправилност во процесите на работа
се генерираат корективни мерки, според Процедурата за корективни мерки 852.1.01, при
што се дефинира неусогласеноста, се утврдува причината за настанување и се донесува
мерка за нејзино отклонување и неповторување во иднина. Тие мерки се запишуваат во
Евиденција на корективни мерки 852.3.01.

8.5.3. Превентивни мерки
Како резултат на анализите од мерењата, можно е да се идентификуваат
потенцијални неусогласености и нивните причинители, при што се генерираат превентивни
мерки како една од мерките за постојано унапредување на системот - Евиденција на
превентивни мерки 853.3.01. Преку Процедурата за превентивни мерки 853.1.01
дефинирани

се

овластувањата

на

секој

вработен

да

идентификува

потенцијална

неусогласеност, при што заедно со врвното раководство се донесуваат мерки за
отстранување на потенцијалните причинители за неусогласеност. Во текот на работата
превентивните мерки редовно се преиспитуваат за да се анализира нивната ефикасност и
евентуалната потреба за нивна ревизија, ажурирање и унапредување.
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