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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

БАЊА ЛУКА 
 

 

Број: 24.010/054-1-236/15                                                                        

Датум: 10.11.2015. године                                                                                   

 

 

ПОРТАЛ „ETRAFIKA“ 

Новинар Стефан Мачкић 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на Ваш захтјев за приступ информацијама од 02.11.2015. године 

 

Инспекторат Републике Српске формиран је и почео са радом 2006. године. До тада су 

се инспекцијски органи налазили у саставу ресорних министарстава, те је рударска 

инспекција била у саставу данашњег Министарства индустрије, енергетике и рударства 

Републике Српске.  

 

Законом о рударству прописано је да је концесионар дужан да одмах обавијести 

Министарство, Инспекторат и орган управе који је надлежан за унутрашње послове о 

сваком смртном случају, групној повреди, тежој повреди на раду и удесу. Законом није 

прописана обавеза пријављивања лакших повреда. 

 

С обзиром да је у периоду за који питате инспекција била у саставу Министарства, 

према информацијама којима располаже овај орган на основу контроле Службе 

заштите на раду предметног рудника, од 1996. године до данас у Рудник олова и цинка 

„Сасе“ Сребреница догодиле су се 62 теже повреде на раду и шест повреда са смртним 

исходом. У наставку је приказана структура повреда по годинама: 

 

 у 1996. години догодило се 5 тежих повреда  

 у 1997. години догодило се 8 тежих повреда  

 у 1998. години догодиле су се 4 теже повреде  

 у 1999. години ЗДП Рудник олова и цинка „САСЕ“ Сребреница није радио  

 у 2000. години догодило се 6 тежих повреда  

 у 2001. години догодило се 8 тежих повреда  

 у 2002. и 2003. години, ЗДП Рудник олова и цинка „САСЕ“ Сребреница није 

радио  

 у 2004. години догодила се 1 повреда на раду са смртним исходом 

 у 2005. години није било тежих повреда, нити повреда са смртним исходом 

 у 2006. години догодиле су се 3 теже повреде и 1 повреда на раду са смртним 

исходом 

 у 2007. години догодило се 6 тежих повреда  

 у 2008. години догодиле су се 2 теже повреде 

 у 2009. години догодиле су се 3 теже повреде 

 у 2010. години догодила се 1 тежа повреде и 1 повреда на раду са смртним 

исходом 

 у 2011. години догодиле су се 4 теже повреде и 1 повреда на раду са смртним 

исходом 
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 у 2012. години догодила се 1 тежа повреде и 1 повреда на раду са смртним 

исходом 

 у 2013. години догодиле су се 2 теже повреде и 1 повреда на раду са смртним 

исходом 

 у 2014. години догодило се 6 теже повреде 

 у 2015. години до 01.11. догодиле су се 3 теже повреде 

 

Радници који су доживјели тежу повреду на раду су се након боловања враћали на 

посао.  

 

Инспекцијском контролом  субјекта „GROSS“ д.о.о. Градишка – ПЈ Сребреница, 

Рудник олова и цинка „САСЕ“ Сребреница, која је извршена у овој години 

констатовано је да је у привредном друштву организована Служба заштите на раду. 

Запослени радници у Служби заштите на раду испуњавају услове прописане законом. 

Редовно се врши обука и провјера знања свих запослених радника из области заштите 

на раду и сви радници  су прошли обуку за самосталан и безбједан рад. Редовно се раде 

извјештаји о стању заштите на раду у привредном друштву. Радницима се редовно 

врши подјела личних заштитних средстава о чему се воде прописане евиденције. 

 

У привредном друштву је организована Чета за сапасавање. Радници су прошли обуку 

и провјеру знања из области пружања прве помоћи и за све раднике су организовани 

периодични љекарски прегледи. 

 

Привредно друштво има урађен Акт о процјени ризика  на радном мјесту и у радној 

средини и за сва радна мјеста су урађена Упутства за рад, руковање и одржавање.  

 

Привредно друштво је технички опремљено за обављање послова подземне 

експлоатације минералних сировина. За ангажовану опрему урађени су периодични 

прегледи и издате Употребне дозволе. 

 

 

      Главни републички технички инспектор 

 

                      Божидар Станимировић 
 


