Обавештење за новинаре
ОПШТИНИ ВРАЧАР УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ПО ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА
ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2005
Општина Врачар стандардизовала је услуге у јавном управљању и добила међународни
сертификат 2010. Године по захтевима стандарда ИСО 9001:2008. То је био део циља
„Врачар – европска општина“ и признање је тада додељено за рад по захтевима стандарда
и за активно, ефикасно и успешно пружање услуга грађанима.
У априлу 2013. године, после три године примене сертификованог система управљања,
сертификациона кућа МСЦ (Мanagement System Certification) ресертификовала је постојећи
систем управљања квалитетом у општини Врачар по захтевима стандарда ИСО 9001:2008.
Од периода прве сертификације и применом постојеће Политике квалитета, градска
општина Врачар је у свој систем менаџмента квалитетом успешно имплементирала и
систем заштите животне средине, чиме се уврстила у еколошки одговорне пословне
системе. Идентификовани су процеси који потенцијално могу да угрозе животну средину, у
складу са захтевима стандарда утврђени су процеси превентивног управљања и заштите
животног окружења. Извештај оцењивача сертификационе куће препоручио је доделу и
сертификата за менаџмент животном средином по стандарду ИСО 14001:2005.
Генерални директор сертификационе куће МСЦ др Недељко Живковић уручио је
сертификате за пословање по стандардима ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2005 заменику
председника општине Врачар Александру Ивановићу.
Ресертификацијом система менаџмента квалитетом градске општине Врачар још једном је
потврђена усаглашеност са захтевима стандарда ИСО 9001 и то након циклуса од три
године. Градска општина Врачар је пројектовањем и успешном имплементацијом система
заштите животне средине (ЕМС-а) у потпуности одговорила захтевима стандарда ИСО
14001:2005 – рекао је др Недељко Живковић.
Градска општина Врачар определила се за друштвено одговорно пословање и за
поштовање основних принципа одрживог развоја, односно да доследно примењује захтеве
закона, прописа и стандарда из области заштите животне средине. Адекватним
коришћењем, очувањем и управљањем природним богатствима излази се у сусрет
потребама како садашњих тако и будућих корисника и зато нам је значајна Политика
квалитета и заштите животне средине и пружање услуга у складу са имплементираним
захтевима оба стандарда – рекао је заменик председника општине Александар Ивановић.
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