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ТЕЛО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ ТС ГЕИНГ КуК 

 

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ  
 

 

Политиката за квалитет на ТС ГЕИНГ КуК се темели на посветеноста за континуиран развој на ДПГУ 
ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО, преку исполнување на барањата на стандардот МКС 
EN ISO/IEC 17065:2012. 

Цел на Политиката за квалитет претставува одржување и постојано подобрување на квалитетот на 
услугите од областа на сертификација на градежни производи, континуирано зголемување на 
целокупното техничко и стручно ниво, односно одржување и подобрување на имплементираниот систем 
за квалитет.  

Политиката за квалитет се остварува врз основ на: 

 Континуирано исполнување на законските барања и стандарди 

 Континуирано исполнување на барањата на производителите/ овластените застапници преку 
заштита на нивните интереси, водени од принципи на професионалната етика 

 Континуирано усовршување, обука и стручна оспособеност на именуваните лица 

 Зголемување на работната етика и мотивираност на именуваните лица 

 Зголемување на задоволството на сите кои имаат интерес во успешноста на работата на ТС 
ГЕИНГ КуК 

 Воспоставување на долгорочна и стабилна соработка со добавувачите и партнерите 

 Исполнување на очекуваната висока стручност, веродостојност, непристрасност, ефикасност и 
еднаква примена на цените на услугите 

 Давање на услуги подеднакво достапни на сите производители/ овластени застапници на 
производи во областа на нашата компетентност и овластување 

 Неселективен пристап кон производителот/ овластениот застапник во однос на неговата големина 
или значење од страна на ТС ГЕИНГ КуК при сертификација, така што ТС ГЕИНГ КуК потврдува 
дека сертификацијата не зависи од бројот на претходно издадени сертификати 

 Одржување на статусот на именувано тело за оцена и потврда на постојаност на својствата на 
градежните производи 

ТС ГЕИНГ КуК потврдува дека сертификацијата е непристрасна, независна и професионална. 

Секое именувано лице во ТС ГЕИНГ КуК целосно е запознаено со барањата на стандардот МКС EN 
ISO/IEC 17065:2012, постапките и правилата за сертификација на ТС ГЕИНГ КуК, како и со своите 
овластувања и одговорности. Тоа го потврдуваат со потпишувањето на посебни изјави. 

Исполнувањето на барањата и континуираното подобрување на ефикасноста на системот за 
управување со квалитет согласно МКС EN ISO/IEC 17065:2012 е наша определба. Сите именувани лица 
во ТС ГЕИНГ КуК учестуваат во примената и подобрувањето на системот.  

Политиката за квалитет претставува рамка за спроведување на целите за квалитет. 
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