
Студенти мастер академских студија смера Инжењерство заштите на раду обишли су РМУ „Рембас“, 
који се се бави подземном експлоатацијом високо квалитетног мрког угља. Налази се у саставу ЈП 
ПЕУ Ресавица, најзначајнијег центра подземне експлоатације угља на Балкану. РМУ „Рембас“ иза 
себе има више од 150 година дугу традицију експлоатације угља и веома богату историју. Данас се у 
саставу РМУ „Рембас“ налазе три производне јаме: Јеловац, Стрмостен и Сењски рудник. Појава 
угља на територији Јеловца и Стрмостена забележена је и експлоатисана још у другој половини 19. 
века. Паузе у експлоатацији нису постојале, што значи да рудник у потпуности ради пуним 
капацитетом свих ових година. С обзиром на природу делатности предузећа, заштита на раду је 
веома важан фактор пословања. Улагање у заштиту на раду јесте приоритет у самој експлоатацији, а 
разлог томе јесу  радна места са повећаним ризиком, која заузимају велики део укупног процента свих 
радних позиција у фирми, чак 80%. 

Студенте и професоре су дочекали референт заштите на раду РМУ „Рембас“ Славица  Ивковић и 
шеф службе књиговодства ЈП ПЕУ „Ресавица“ Мирјана Радосављевић. Након краћег упознавања са 
историјатом и радом предузећа, студенте је примио директор РМУ „Рембас“ Зоран Аксентијевић. На 
пријему су студенти извршили проверу система заштите на раду од стране највишег руководства.    

Након тога,  заменик управника сепарације и референт заштите на раду Наташа Бајиловић, упознала 
је студенте са технолошким процесом сепарације угља, који долази након подземне експлоатације, а 
представља одвајање угља од јаловина и спремање самог производа за продајно тржиште.  

После обиласка и упознавања са технолошким процесом, као и самом заштитом на раду на 
сепарацији, организована је трибина где су студенти извршили проверу система менаџмента 
безбедности и здравља на раду. Имали су увид у Акт о процени ризика, а извршена је и анализа 
процене ризика за најризичније радно место у подземној експлоатацији, радно место  јамског копача. 
Поред тога, студенти су имали на увид и пример обрасца број 6 за исто радно место, као и разна 
упутства и правила везана за целу експлоатацију. Велики део трибине односио се и на стандарде 
OHSAS 18001, ISO 9001 и ISO 14001. Трибини су присуствовали и референти заштите на раду на 
нивоу целе компаније ЈП ПЕУ Ресавица као и референт РМУ „Рембас“ Наташа Бајиловић. 

Након трибине студенти су обишли један од улаза у јаму „Равна Река“ IV блок, где је студентима 
објашњењена систематизација заштите на раду у подземеној експлоатацији, као и у машинској 
радионици која се налази у непосредној близини. Услед недостатка времена студенти нису имали 
прилику да виде сам процес подземне експлоатације, али је планирано да се ускоро обиђе и тај део 
технолошког процеса. 


