


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.) 

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.) 

1. 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) 

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:                                                                                                   7,5 

 

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, 2005/06 и 2006/07 
      - Техничка и еколошка заштита 
 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 
 

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 
Вредновање наставничких способности (чл. 25) 

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

 Љетни семестар школске 2015/16 године 
 (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.) 

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:                                                                                             13,00 



 
 

Резултати рада 
Прије 

посљедњег 
избора 

Послије 
посљедњег 

избора 
Укупно бодова  

Научна дjелатност 
кандидата 

22,5 7,5 30 

Образовна дjелатност 
кандидата 

- 8 8 

Стручна дjелатност 
кандидата 

8 5 13 

СВЕУКУПНО 30,5 20,6 51,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На основу цјелокупног увида у достављену конкурсну документацију пријављеног 
кандидата, Комисија је донијела сљедеће закључно мишљење: 
 
Комисија за припремање Извјештаја за сарадника констатује да мр Љубица Фигун 
испуњава све услове прописане одредбама из чланова од 76 до 83 Закона о високом 
образовању Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16 и члана 
135. Статута Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.927-15/12, за избор сарадника за 
ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина. 
 
Имајући у виду презентоване научно-истраживачке активности кандидата и 
искуства у настави, Комисија за писање Извјештаја за избор сарадника 
једногласно предлаже Наставно-научном вијећу Рударског факултета у 
Приједору Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци, да 
се мр Љубица Фигун поново изабере у звање виши асистент за ужу научну област 
Површинска експлоатација минералних сировина.  
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг 
листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан приједлог 
за избор 

 
У Бањој Луци, 25.08.2017. године 

 
Потпис чланова комисије 

 
 


