Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске"
Матично предузеће а. д. Требиње

ЗП “Електро Добој” а.д. Добој

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗП „Електро Добој" а.д. Добој је привржено остваривању политике заштите животне
средине. Креирали смо политику заштите животне средине, која важи на свим нашим
локацијама, као изјаву наше привржености очувању и континуалном побољшању квалитета
животне средине. Овом политиком смо утврдили правце активности везане за заштиту
животне средине.
Заштита животне средине је дио наше пословне политике. Перформансе заштите животне
средине, на које смо поносни и које унапређују наше пословне перформансе, у функцији су
одрживог развоја нашег предузећа и локалне заједнице. Заштита животне средине је кључна
вриједност нашег предузећа и ми осигуравамо да овакав приступ буде распрострањен у
цијелом предузећу.
Систем управљања заштитом животне средине је усклађен са захтјевима стандарда
ИСО 14001. Успоставили смо систем који гарантује да:
- сви наши пословни процеси буду руковођени принципима одрживости и дугорочне
бриге за животну средину;
- сви наши пословни процеси буду реализовани на начин који обезбјеђује минимално
коришћење природних ресурса и превенцију загађења;
- наша стратегија заштите животне средине постане индустријски стандард и
обезбиједи континуално и дугорочно побоqшање. Стратегија ће бити усаглашена са
важећим законским захтјевима и другим захтјевима;
- кроз мониторинг и мјерење наших перформанси у напред наведеним областима и
кроз имплементацију документованих општих и посебних циљева, ми смо у стању да
демонстрирамо континуално побољшање наше перформансе по питању заштите
животне средине;
- имамо особље које је обучено и одговорно за остваривање нивоа перформанси
везаних за животну средину којима смо привржени.
Највише руководство даје пуну подршку остваривању политике заштите животне средине.
Политика ће бити ревидована по потреби иза сваког годишњег преиспитивања система
управљања заштитом животне средине од стране руководства.
Спроводимо образовање и обуку у циљу унапређења знаwа и способности свих запослених у
погледу везе њихових активности и животне средине, а самим тим и пословања предузећа.
Комуницирамо о политици са свим запосленима и свим заинтересованим странама.
Политика заштите животне средине је истакнута на улазима у наше предузеће и на видним
мјестима. Политика је обавезујућа за све запослене.

У Добоју,
13.08.2008. године

Директор
Миленко Цвијановић

