
 

 



II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Љубица (Васиљ и Павла) Фигун 
Датум и мјесто рођења: 25.02.1979.год., Приједор 
Установе у којима је био запослен: 2003.-2004. год. РЖР Љубија а.д. 

Приједор. Волонтерски рад 
2004.-2005.год. Рударски институт 
Приједор д.о.о. 
2005.-2009.год. Универзитет у Бањoj 
Луци, Технолошки факултет Бања Лука, 
Рударски одсјек Приједор 
2009. год. до данас Универзитет у Бањој 
Луци, Рударски факултет Приједор 

Радна мјеста: 2003.-2004. год.-дипломирани инжењер 
рударства-приправник 
2004.-2005.год.-спољни сарадник за 
рударство. 
2005.-2012.год.-асистент 
2012. год. до данас-виши асистент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Члан Савеза инжењера и техничара 
рударства, геологије и металургије 
Републике Српске 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Технолошки 
факултет, Рударски одсјек 

Звање: Дипломирани инжењер рударства 
Мјесто и година завршетка: Приједор, 2003.год. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.07 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Београду Рударско-

геолошки факултет 
Звање: Магистар техничких наука у области 

рударства 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2014.год. 

Наслов завршног рада: Зонирање буке на површинском копу 
Бувач - Приједор 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Вентилација и техничка заштита 

Просјечна оцјена: 9,72 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Рударски 

факултет Приједор 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Рад у току. 
Тема прихваћена 12.10.2015.год. 



Назив докторске дисертације: Моделирање осциловања стијенске масе 
при минирању у функцији заштите 
објеката 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Рударство 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година избора) 

Универзитет у Бањој Луци, Технолошки 
факултет Бања Лука, Рударски одсјек 
Приједор, асистент, научна област 
Техничка заштита и регулатива, 
2005.год. 
Универзитет у Бањој Луци, Рударски 
факултет Приједор, виши асистент, уже 
научне области: Подземна 
експлоатација минералних сировина и 
Површинска експлоатација минералних 
сировина, 2012.год. 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 19. ст. 8): 

1. М.Ивковић, Љ.Фигун, И.Живојиновић, С. Ивковић. 2011. "Оптимизација 
производно-техничких параметара стубне методе откопавања угљених слојева", 
„Рударски радови“ (М24) бр.4/2011. Бор. стр.65-72, YU ISSN:1451-0162, 
UDK:622.272.3:622.33(045)=861 

(7,5 бодова) 
Научни рад нa научном скупу међународног значаја штампан у цјелини (чл. 19. ст. 15): 

1. Љ.Танкосић, Ј.Триван, Д.Тошић, Љ.Фигун. 2007. Утицај ситних емитованих 
честица кречњачке прашине на животну средину у руднику "Дреновача" и 
могућност њене валоризације, Зборник радова са I округлог стола са 
међународним учешћем, Заштита животне средине у индустријским 
подручјима, Косовска Митровица. стр. 166-174 

(3,75 бодова) 
2. J.Триван, Љ.Танкосић, Д.Тошић, Љ.Фигун. 2007. Анализа квалитета воде 

ријеке Сане на подручју општине Приједор у периоду од 1960 до 2005 године, 
Зборник радова са скупа Еколошка истина са међународним учешћем, 
Сокобања. стр.367-372 

(3,75 бодова) 
Уређивање тематског научног зборника националног значаја (чл.19. ст 25): 

- Члан организационог одбора Зборника радова „Рударство у будућности Републике 
Српске“ Универзитет у Бањој Луци-Рударски факултет Приједор, 2010. год. 

(5 бодова) 
 



 
 

- Члан уређивачког одбора Монографије „Рударство у привреди и развоју 
Републике Српске“, Универзитет у Бањој Луци-Рударски факултет Приједор, 2010. 
год. 

(5 бодова) 
- Члан уређивачког одбора Зборника радова „Зеолити Републике Српске и њихова 
употреба у исхрани и пољопривреди“, Универзитет у Бањој Луци-Рударски 
факултет Приједор, 2011. год. 

(5 бодова) 
Радови послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана 19. 
или члана 20.) 

Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 19. ст. 8): 

1. С.Мајсторовић, В.Малбашић, Ј.Триван, Љ.Фигун, М.Челебић. 2013. Аспекти 
безбједности и заштите животне и радне средине приликом употребе анфо 
експлозива у руднику "Сасе" Сребреница, Рударски радови (М24), 2-3/2013. 
стр.81-93. YU ISSN:1451-0162, UDK:65.015:519,21:330,322(0,45)=861, 
doi:105937/rudrad 1301103s 

АН-ФО експлозиви су, у условима експлоатације минералних сировина у БиХ, 
углавном до сада нашли употребу у површинској експлоатацији. У последње вријеме 
предузећа која врше подземну експлоатацију анализирају могућности употребе ове 
врсте експлозива и у подземној експлоатацији, а технолошко унапређење и 
побољшање минерско техничких карактеристика АН-ФО експлозива, те коришћење 
свјетских искустава у креирању оптималног односа АН/гориво уље, дају могућност да 
се почне њихова шира и масовнија употреба и у подземној експлоатацији а све у циљу 
смањења оперативних трошкова производње на руднику. 
 
Један од примјера је Рудник олова и цинка „Сасе“ који је у намјери да почне редовну и 
масовну употребу АН-ФО експлозива у експлоатацији олова и цинка извео 
свеобухватну анализу о могућности употребе АН-ФО експлозива у подземној 
експлоатацији полиметаличних минералних сировина са чврстим стијенама у радној 
средини, са детаљном обрадом техничких, технолошких, економских и безбједоносних 
аспеката те анализе. 
 
У овом раду се дају безбједоносно-сигурносни аспекти те анализе, гдје се поред 
детерминисања свих ризика, прописа и мјера заштите на раду приликом вршење 
бушачко-минерских радова, утврђују и постдетонациони ефекти односно дефинисање 
свих извора опасности који могу настати употребом АН-ФО експлозива у смислу 
заштите здравља запослених. Анализирана је радна средина, АН-ФО експлозиви 
доступни на локалном тржишту и њихов начин активирања те детаљан приказ свих 
могућих постексплозивних појава. Приликом анализе су коришћена свјетска искуства 
везана за употребу АН-ФО експлозива у подземној експлоатацији. 

(5 бодова) 
 

 
 



Научни рад нa научном скупу међународног значаја штампан у цјелини (чл. 19. ст. 15): 
1. Ј.Триван, Д.Тошић, Љ.Фигун, Љ.Танкосић. 2012. Истраживања опасности од 

изненадних продора воде у подземним рудницима угља у Србији, Зборник 
радова са III Симпозијум са међународним учешћем "Рудрство 2012", Златибор. 
стр. 238-241,  

У току откопавања лежишта угља постоји стална интеракција утицаја рударских 
радова на режим подземних вода и истовремени утицај тих вода на одвијање рудраских 
радова. Та интеракција у основном зависи од хидрогеолошких карактеристика 
лежишта и пратећих стијена, мада је значајан утицај и других фактора, посебно 
климатских, метеоролошких, хидролошких. У овом раду су приказани резултати 
истраживања водоносности у активним рудницима угља у Србији и дата оцјена њихове 
угрожености са аспекта могућих продора воде и потапања, а тиме ефикасне заштите 
запослених и објеката. 

(3,75 бодова) 

2. A.Cvjetic, LJ.Figun, V.Milisavljevic, U.Pantelic, A.Tomasevic, 2015. Noise 
management at the Buvac open pit mine, 5th International Symposiom Mining and 
Environmental protection, Vrdnik. стр. 410-419 

На површинским коповима, одвијају се активности са великим машинама, са снажним 
моторима. Таква опрема генерише различите нивое буке, по принципу више снаге-већи 
интензитет буке. У овим условима, бука може имати негативан утицај на запослене. 
Пошто бука не може бити ограничено само на радну средину, већ се може њен утицај 
прењети и у животну средину, она се не може лако контролисати, јер је "невидљив" 
загађивач. Мапирање буке је један од могућих начина праћења и контроле буке на 
одређеном нивоу, како на раду тако и животној средини. Овај чланак описује 
методологију за мапирање буке на површинском копу Бувач, који се користи за израду 
модела мапирања буке. Главни циљ био је да се зонирањем буке ублаже негативне 
посљедице у и близини рудника. 

(2,5 бодова) 

3. Љ.Фигун, С.Костић, В.Малбашић, С.Агбаба. 2016. Дефинисање сигурносних 
зона при минирању на површинском копу „Хардовац“ Шеварлије-Добој, 
Зборник радова са XV симпозијума из инжењерске геологије и геотехнике, 
Београд. стр. 423-434 

У овом раду, обрађена је проблематика везана за негативне ефекте који прате минерске 
радове. Негативни ефекти који се јављају приликом минирања су: сеизмичко дејство, 
дејство ваздушног удара, разбацивање летећих комада стијене и дејство вибрација. 
Aнализом резултата мониторинга ефеката минирања, односно сеизмичких мјерења на 
површинском копу, извршена је верификација бушачко-минерских параметара и 
дефинисане дозвољене количине експлозива при једновременом паљењу у односу на 
све критетијуме. Дефинисане су сигурносне зоне у односу на сеизмичке ефекте, зоне у 
односу на разбацивање летећих комада стијене, зоне у односу на дејсво ваздушног 
удара и зоне у односу на дејство вибрација насталих минирањем на људе. У Републици 
Српској не постоје стандарди за оцјену негативног утицаја дејства минирања. У овом 
раду изврешена је процјена утицаја минирања са површинског копа „Хардовац“ 
Шеварлије код Добоја и изведени су одређени закључци. 

(3,75 бодова) 
 



Уређивање тематског научног зборника националног значаја (чл.19, ст 25): 
- Члан уређивачког одбора Зборника радова са II Рударско-геолошког форума 

„Стање и правци развоја рударства и геологије у Републици Српској“, 
Универзитет у Бањој Луци, Рударски факултет Приједор. 2016 

(5 бодова) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                           50,00 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама 
из члана 21.) 
Као асистент Технолошког факултета, Рударског одсјека Приједор учестовала у 
реализацији вјежби из сљедећих предмета I циклуса: 

 Школска година 2004/05  
      - Техничка и еколошка заштита 
      - Израда подземних просторија 
 Школска година 2005/06  

- Техничка и еколошка заштита  
- Израда подземних просторија 
- Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 

 Школска година 2006/07  
- Техничка и еколошка заштита  
- Израда подземних просторија  

 Школска година 2007/08  
- Техничка заштита и регулатива 
- Еколошка заштита у рударству 

 Школска година 2008/09  
- Транспорт у рударству  
- Методе површинске експлоатације 
- Техничка заштита и регулатива   

 Школска година 2009/10 и 2010/11 
- Техничка заштита и регулатива 
- Методе површинске експлоатације 

 Школска година 2011/12  
- Техничка заштита и регулатива 
- Методе површинске експлоатације 
- Вентилација у рударству 

На реализацији вјежби из предмета II циклуса студија: 
- Специјалне методе минирања и рушења објеката 
- Системи управљања заштитом на раду 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

 Школска година 2012/13 до данас 
- Техничка заштита и регулатива 
- Бушење и минирање 
- Вентилација у рударству 
 



Вредновање наставничких способности (чл. 25) 
 

 Љетни семестар школске 2012/13 године 
Предмет Вентилација у рударству ................................4,81 
                Техничка заштита и регулатива......................4,09 

 Љетни семестар школске 2015/16 године 
Предмет Вентилација у рударству .................................4,18 

(8 бодова) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                             8,00 

 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл. 22, ст. 5): 

1. Љ.Танкосић, Љ.Фигун. 2006. Депоновање чврстог отпада у општини Приједор 
и перспективе рециклаже, Зборник радова са I Симпозијума о рециклажним 
технологијама и одрживом развоју са међународним учешћем, Сокобања. 
стр.261-268. 

(3 бода) 
2. Љ.Фигун, Д.Топић, Љ.Танкосић. 2008. Могућност примјене тракастих 

транспортера за транспорт кречњака са ПК Дреновача до отпремног депоа, 
Зборник радова са VII Интернационалног симпозијума о транспорту и извозу 
ISTI 08 - Садашње стање и развој рудничког транспорта и извоза, Тара. стр.148-
153. 

(3 бода) 
Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (чл. 22, ст. 6): 

1. Љ.Фигун, Љ.Танкосић, С.Мајсторовић, 2007. Процјена утицаја експлоатације 
кречњака на животну средину, Зборник радова са IV Научно-стручног 
савјетовања из области рударства, Нове технологије и достигнућа у рударству и 
геологији, Требиње. стр.47-52. 

(2 бода) 
Стручна дјелатност кандидата (послије посљедњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Стручни рад у часопису међународног значаја (с рецензијом) (чл. 22, ст. 3): 

1. М.Ивковић, Ј.Миљановић, Љ.Фигун, Ж.Ковачевић. 2014. Систематизација 
повреда на раду у подземним рудницима угља у Србији у 2013. години, 
Рударски радови (M24) 3/2014. стр.26-35, ISSN1451-0162, UDK: 622.271: 
504.06(045)=861 

(3 бода) 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл. 22, ст. 5): 

1. С.Средић, Љ.Фигун, Б.Шолаја. 2015. Анализа садржаја мангана и жељеза у 
отпадним водама рудника жељезне руде у Омарској, Књига радова са IV 
Међународног конгреса инжењерство, екологија и материјали у процесној 
индустрији, Јахорина. стр. 769-777 

(3 бода) 



Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (чл. 22, ст. 6): 

1. Љ.Фигун, А.Цвијетић, Ј. Триван, 2016. Могућност управљања буком на 
површинском копу "Бувач", Зборник радова, II Рударско-геолошки форум-стање 
и правци развоја рударства и геологије у Републици Српској, Приједор, стр. 
395-404 

(2 бода) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                           16,00 

 
 
 

Резултати рада 
Прије 

посљедњег 
избора 

Послије 
посљедњег 

избора 
Укупно бодова  

Научна дjелатност 
кандидата 

30 20 50 

Образовна дjелатност 
кандидата 

- 8 8 

Стручна дjелатност 
кандидата 

8 8 16 

СВЕУКУПНО 38 36 74.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


