ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Општина Ѓорче Петров е една од десетте локални самоуправи во состав
на Градот Скопје и при остварување на своите надлежности Општината
освен Законот за локална самоуправа го применува и Законот за град
Скопје со кој се регулирани надлежностите помеѓу Градот Скопје и
општините во градот Скопје. При остварување на политиките во рамки
на своите надлежности општината директно или индиректно соработува
со органите на Република Македонија, Градот Скопје, како и и со
домашни и странски невладини организации и фондации.
Политиката за квалитет е составен дел од вкупната политика на Општината
Ѓорче Петров и рамка за дефинирање на целите за квалитет.

Политиката за квалитет се состои од следните принципи:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Законито исполнување на потребите и очекувањата на нашите
граѓани, во склоп на најдобрата практика применувана кај нас и
поширокото искуство, како прв приоритет во вршење на услугите
од страна на нашата управа;
Градење на процес и систем во кој вршењето на услугите се
заснова на потребите и очекувањата на граѓаните;
Квалитетот, ефикасноста и достапноста на нашите услуги се
остваруваат истовремено со одговорност на брз одговор,
максимално користење на информативните технологии и
стадардите за квалитет;
Врвниот квалитет на услугите е целта и одговорноста на секој
поединец вработен во Општината, проследен со високо ниво на
професионалност, услуга, и љубеззност;
Тимската работа е одлика базирана на комуникацијата помеѓу
општинските и другите јавни служби што претставува основа на
нашата компетентност и услужливост;
Превентивното планирање, подобрување и прифаќање на
иновациите во кои се вклучени сите наши граѓани, вработените и
други заинтересирани страни, е претпознатлив стил на нашето
работење;
Градење на партнерските односи со сите заинтересирани страни
кои учествуваат во унапредувањето на нашите услуги е нашата
трајна ориентација;
Складен и одрлжлив развој заснован на квалитетна заштита на
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животната средина, општата сигурност, безбедноста и заштитата на
здравјето при работа претставуваат појдовна основа за развој на
нашата Општина;
9. Спроведувањето на овие политики и достигнувањето на повисоко
ниво на организирањето на културата и компетентноста е подржана
со програмите за оспособувањето и мотивацијата на сите
вработени во Општината;
10. Преиспитувањето на системот за квалитет од страна на
раководството се обавува со цел на воспоставување на процесот
за подобрување на долгорочно и одржано успешно остварување на
целите и задачите на Општината.
Својата јасна и искрена определба за исполнување и надминување на
барањата и очекувањата на граѓаните, постојана надградба на
вработените, извршување на работните активности во корелација со
законските барања и највисоките стандарди, Градоначалникот на
општината ја има дефинирано и документирано во Политиката за
квалитет, со чија што содржина вработените се запознаени на колегиум,
а истата е и јавно достапна за корисниците на услугите преку нејзино
јавно истакнување во просториите на општината и на Web страната.
Визијата на Градоначалникот како долгорочен поглед на развојните
проекции на Општината Ѓорче Петров во основа се:
•

Нашата основна желба и потреба е да бидеме општинска управа за
пример за решавање на проблемите, која секогаш ќе биде на
располагање на корисниците на нашите услуги во делот на
обезбедување на основната функција кои се движат во насоките:
Барањата и очекувањата на корисниците и обезбедување на
нивно задоволство;
Барањата на важечките закони и прописи;
Сопствените барања и цели.





Овие цели Општината Ѓорче Петров ги остварува со спроведување и
постојано подобрување на воспоставениот систем за менаџмент со
квалитет, усогласен со барањата на стандардот ISO 9001: 2008, што
опфаќа:
Идентификација, утврдување и управување со процесите и
ресурсите кои придонесуваат за задоволство на корисниците на
услугите,







Задоволниот работник е и добар работник, а со тоа се
постигнува и задоволство на корисниците на нашите услуги.
Преку точно дефинирано работни постапки, дефинирани
овластувања, одговорности и обврски, обезбедуваме сите
задачи да се извршуваат ефикасно и на време.
Активно учество на вработените во процесот на давање услуги,
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Ilpexy o6es6egyBarbe Ha gnrnMaJrHr ycnoB[ 3a pa6ora Ha cHTe
Bpa6oreHu Bo OnurnHara l-opve flerpoe, uro ja BKnyqyBa eo ce6e
A rn$opuarn3aqiljara n norrl4KHyBarbe Ha rtaMcrara pa6ora,

caxaMe Aa nocrr4rHeMe 3aeAHHlurBo Ha cHTe epa6orenr.

FloegnocraByBabe Ha flocraltKHTe Ha ycflyxyBarbe Ha KophcHxqhre
Ha no6pa, noe$nKaceH, noe$rr4H H noKBarruTereH HaquH,

*

Co coa4aBaHre Ha HoBt4, nogo6pr ycnoB[ Ha AaBabe Ha ycrryru la
npaBa KoH KophcHl4ql{Te MoxaT Aa fn ocTBapaT Bo onuJTHHcKaTa
ynpaBa, KoHTl4Hyr4paHo fn cflyuaMe n noqHTyBaMe HhBHt{Te
norpe6u r xen6r.
l-locrojauo nogo6pyBalbe Ha KBarrrTeror Ha ycrryrara ta npoqec[Te
Ha AaBalbe ycnyrlr co KoHTl4HyhpaHa o6yxa na epa6oreHure,

t

Ilonuruxara Ha KBarrilTer Bo OnurhHara KaKo Ml4craja npercraByBa
paMKa 3a BOCnoCTaByBaHre }l oqeHyBalse Ha qenuTe Ha KBaIIHTOT,
Hcrara e npeHeceHa Ha crre epa6orexu n AocranHa e Ha ctaTe
Kopr4cHuq[ Ha ycnyrrTe, a nejeunara np]lMeHntaBocr ce oqeHyBa Bo
paMKHTe Ha roAHluHaTa oqeHKa Ha cucTeMoT 3a ynpaByBalbe co
KBAIINTET-

,qejHocra,
Mepru 3a 3roneMyBarue Ha 3alqoBoncrBoro Ha Kopl4cH14r-lnTe,
l-locrojano nogo6pyeare Ha c,rcreMor 3a MeHaHMeHT co
KBA'IUTETOT;

Onurrnara fop.re llerpoe ceKorau ce rplxt4 3a

KopI4cHHI{rlTe Ha cBoHTe
nogo6pyBabe Ha flenorBopnocra Ha crcreMor
3a ynpaByBaH,e ja nponaoia ceojara cMhcna 3a KBarrrrer.
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