На основу члана 55. став 2. Закона о заштити на раду (“Службени гласник Републике
Српске”, број 1/08) и члана 58. Закона о министарствима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 70/02, 33/04, 118/05 и 33/06), министар рада и борачко-инвалидске заштите
доноси

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА ОБРАСЦА ИЗВЈЕШТАЈА О
ПОВРЕДИ НА РАДУ, ПРОФЕСИОНАЛНОМ ОБОЉЕЊУ И
ОБОЉЕЊУ У ВЕЗИ СА РАДОМ
Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај и начин издавања обрасца извјештаја о повреди
на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом које се догоди на радном
мјесту.
Члан 2.
(1) Извјештај о повреди на раду садржи:
а) опште податке о послодавцу,
б) податке о раднику одређеном за заштиту и здравље на раду код послодавца,
в) податке о раднику који је претрпио повреду на раду (у даљем тексту: повријеђени),
г) податке о непосредном руководиоцу повријеђеног,
д) податке о радном мјесту и пословима повријеђеног и времену и мјесту наступања
његове повреде на раду,
ђ) податке о очевицу повреде,
е) податке о повреди на раду и мјерама заштите и здравља на раду које су примјењиване
на радном мјесту на којем је повријеђени радио,
ж) мишљење инспектора рада и
з) налаз и мишљење љекара који је први прегледао повријеђеног.
(2) Извјештај о повреди на раду издаје се на образцу који се налази у Прилогу број 1 и
чини саставни дио овог правилника.
Члан 3.
(1) Извјештај о професионалном обољењу садржи:
а) опште податке о послодавцу,
б) податке о раднику одређеном за заштиту и здравље на раду код послодавца,
в) податке о раднику који је оболио од професионалног обољења (у даљем тексту:
обољели од професионалног обољења),
г) податке о непосредном руководиоцу обољелог од професионалног обољења,
д) податке о радном мјесту, пословима и времену које је обољели од професионалног
обољења провео на раду на тим пословима,
ђ) податке о врсти професионалног обољења и мјерама заштите и здравља на раду које су
примјењиване на радном мјесту на којем је обољели од професионалног обољења радио и
е) налаз и мишљење здравствене установе која је утврдила постојање професионалног
обољења.

(2) Извјештај о обољењу од професионалне болести издаје се на образцу који се налази у
Прилогу број 2 и чини саставни дио овог правилника.
Члан 4.
(1) Извјештај о обољењу у вези са радом садржи:
а) опште податке о послодавцу,
б) податке о раднику одређеном за заштиту и здравље на раду код послодавца,
в) податке о раднику који је оболио у вези са радом (у даљем тексту: обољели),
г) податке о непосредном руководиоцу обољелог,
д) податке о радном мјесту, пословима и времену које је обољели провео на раду на тим
пословима,
ђ) податке о врсти обољења насталог у вези са радом и мјерама заштите и здравља на
раду које су примјењиване на радном мјесту на којем је обољели радио и
е) налаз и мишљење здравствене установе која је утврдила постојање обољења у вези са
радом.
(2) Извјештај о обољењу у вези са радом издаје се на образцу који се налази у Прилогу
број 3 и чини саставни дио овог правилника.
Члан 5.
(1) Извјештај о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом (у
даљем тексту: извјештај) попуњава се у седам примјерака.
(2) Извјештај попуњава послодавац тако што одмах, а најкасније у року од 48 часова од
сазнања да је дошло до повреде на раду, професионалног обољења или обољења у вези са
радом, у одговарајући образац непосредно уписује све податке прописане овим
правилником.
(3) Након што упише све податке прописане овим правилником, послодавац без
одлагања, а најкасније у року од 48 часова од уписа података, свих седам примјерака
извјештаја доставља здравственој установи у којој је извршен преглед повријеђеног,
утврђено професионално обољење или обољење у вези са радом, ради уношења у
садржину извјештаја налаза и мишљења љекара, односно здравствене установе.
(4) Љекар који је прегледао повријеђеног, односно здравствена установа која је утврдила
професионално обољење или обољење у вези са радом уписује у извјештај налаз и
мишљење у року од два дана од дана његовог пријема и попуњени извјештај доставља
послодавцу.
(5) Након комплетно попуњеног извјештаја послодавац је дужан да извјештај достави
Републичкој инспекцији рада ради уношења мишљења инспектора рада о питањима
повреде на раду, у случајевима тешке повреде на раду, колективне повреде и смртних
случајева.
Члан 6.
(1) Извјештај у који су уписани сви подаци прописани овим правилником послодавац у
року од два дана од дана пријема попуњеног извјештаја доставља Фонду здравственог
осигурања Републике Српске код којег повријеђени, обољели од професионалног
обољења и обољели од болести у вези са радом остварује права утврђена прописима о
здравственом осигурању.
(2) Послодавац један примјерак овјереног извјештаја задржава за своје потребе, а по један
примјерак извјештаја доставља:

а) Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске - Одјељењу за
заштиту на раду,
б) Фонду здравственог осигурања Републике Српске,
в) Институту за заштиту здравља Републике Српске,
г) Фонду пензијско-инвалидског осигурања Републике Српске,
д) љекару код кога се обољели лијечи и
ђ) повријеђеном, обољелом од професионалног обољења и обољења у вези са радом.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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