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1) Др Дражана Тошић, ванредни професор, ужа научна област: Подземна експлоатација 
минералних сировина, Рударски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 
2) Др Небојша Гојковић, редовни професор ужа научна област: Механика стена, Рударско- 
геолошки факултет Универзитета у Београду, члан 
3) Др Јелена Триван, доцент, ужа научна област: Подземна експлоатација минералних 
сировина, Рударски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан 
 
Пријављени кандидати 
Др Љубица Фигун, виши асистент, Универзитет Бањој Луци Рударски факултет 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Љубица (Васиљ и Павла) Фигун 
Датум и мјесто рођења: 25.02.1979. год., Приједор, БиХ 
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 рудара и геолога Републике 
Српске. 
Члан Српског друштва за механику стена 
ISRM (International Society for Rock Mechanics) 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

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

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 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Приједор, 2022. год. 

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

Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

Доктор наука из рударства 

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. година 
Универзитет у Бањој Луци, Рударски факултет 
Приједор, виши асистент, уже научне области: 
Подземна експлоатација минералних сировина и 
Површинска експлоатација минералних сировина, 
2012. година 
Универзитет у Бањој Луци Рударски факултет 
Приједор, виши асистент, уже научне области: 
Подземна експлоатација минералних сировина и 
Површинска експлоатација минералних сировина, 
2017. године (реизбор). 

 
 

 

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 скупа Еколошка истина са међународним учешћем, Сокобања. стр.367-372                                                                              

(3,75 бодова) 
3. J.Триван, Д.Тошић, Љ.Фигун, Љ.Танкосић; 2012, Истраживања опасности од 

изненадних продора воде у подземним рудницима угља у Србији, Зборник радова, 
Рударство 2012, III симпозијум са међународним учешћем, 07-10 маја, Златибор, 
238-241 стр.                                                                                                                            

 (3,75 бодова) 
4. А.Цвјетић, Н.Лилић, Љ.Фигун, Љ.Колоња; 2014, Моделирање и предикција буке 

на подручју површинског копа Бувач. Зборник радова са XI Међународне 
конференције о површинској експлоатацији OMC 2014 , с.27-41. Југословенски 
комитет за површинску експлоатацију,15.-18.09.2014, ISBN 978-86-83497-21-8 

                                                    (3,75 бодова) 
5. 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 
                                                                                                                           (2,5 бодова) 

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

6. 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) 

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) 
- 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) 



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 националног значаја (чл. 19. ст. 9): 

1. В.Тодоровић, Ј.Триван, Д.Тошић, Љ.Фигун; 2020, Characteristics of the main fans of 
the active underground mines JP PEU–RESAVICA, Mining and Metallurgy Engineering 
Bor, DOI10.5937/mmeb2002035T, UDK: 622.272/.45(045) = 111, SSN: 2334-8836 
(Штампано издање), SSN: 2406-1395 (Online), status K52, K53 (CEON WoS IF2 0,014, 
CEON WoS IF5 0,026), No. 1-2/2020, Dec. 2020. Original scientific paper, 35-40 стр. 

Превод наслова рада на српски језик: Карактеристике главних вентилатора активних 
рудника у подземној експлоатацији ЈП ПЕУ – РЕСАВИЦА 
Abstract: 
Ventilation is a very important phase in mining from the point of view of continuous works 
in the underground mines and safety of the employees. For the ventilation of the active 
underground mines of JP PEU Resavica the artificial ventilation is used with the main fans 
installed within the ventilation in active plants. According to the characteristics of the 
ventilation networks, the appropriate main fans were also selected. In this paper, the 
characteristics of fans in the active underground mines and an analysis of their works are 
presented, and the suggestions for their improvement are given within the discussion. 
Сажетак: 
Вентилација је веома значајна фаза у рударству са становишта континуалног система 
експлоатције у рудницима са подземном екплоатацијом и сигурности запослених. За 
вентилацију активних подземних рудника у ЈП ПЕУ Ресавица користи се механичка 
вентилација примјеном главних вентилатора. Избор главниох вентилатора извршен је 
на основу параметара вентилационе мреже. У раду су представљене карактеристике 
вентилатора у активним рудницима са подземном експлоатацијом и анализе њиховог 
рада, а у дискусији рада су дати предлози за њихово побољшање при раду. 

                                                                            (4,5 бодова) 

Прегледни научни рад у часопису међународног значаја (чл. 19. ст. 11): 

2. Л.Стојановић, Љ.Фигун, Ј.Триван; 2020, Risk management on Мedjedja dam on 
tailing storage facility, Оmarska mine Prijedor, Archives for Technical Sciences, UDK 
622.343+669.3]:005.71(497.6RS), DOI: 10.7251/afts.2020.1222.011S, COBISS.RS-ID 
8853784, Vol. ХХ, No. 22, May, Review article, 11-20 стр. 

Превод наслова рада на српски језик: Управљање ризицима на брани јаловинског муља 
"Међеђа" рудника "Омарска" Приједор 
Abstract: 
Dams and tailing storage facilities are specific mining facilities that carry many potential 
hazards, and therefore risks. In this paper, for tailing mud dam Medjedja and tailing storage 
facility of the Omarska Mine near Prijedor, on the basis of the current state of the dam, past 



events, visual observations and specialist measurements, we have analysed possible accident 
scenarios, the likelihood of their occurrence, and their detrimental effects, including: loss of 
life, material damage, environmental consequences and impact on the reputation of the 
Company. The ISO standards and ICOLD recommendations related to dam risk management 
were used in the risk assessment. 
Сажетак: 
Бране и депоније јаловинског муља су специфични рударски објекти који са собом 
носе велик број потенцијалних опасности, а самим тим и ризка. У овом раду за брану 
јаловинског муља "Међеђа" и депонију муља Рудника "Омарска" код Приједора, на 
бази тренутног стања на брани, дешавања у протеклом времену, визуелних осматрања 
и специјалистичких мјерења, анализирани су могући сценарији удеса, вјероватноћа 
њиховог настанка, као и њихове штетне посљедице при чему су у обзир узети: губици 
људских живота, материјалне штете, еколошке последице и утицај на репутацију 
фирме. Приликом процјене ризика кориштени су ИСО стандарди и препоруке 
ИЦОЛД-а везане за управљање ризицима на бранама. 

 (10 бодова) 

Прегледни рад (чл. 19. ст. 29): 

3. Љ.Фигун, С.Костић, С.Трајковић; 2021, Процена јачине потреса од минирања у 
градској средини применом вештачких неуронских мрежа. Међународно научно-
стручно саветовање земљотресно инжењерство и геотехнички аспекти 
грађевинарства, Врњачка Бања 2021. с.210-220  

Сажетак: 
У раду се разматрају потреси од минирања за потребе ископа у стенској маси током 
изградње објекта Скyлине у Београду, снимљени маја 2018.г. и њихов утицај на 
грађевинске објекте кориштењем методе вештачких неуронских мрежа. Развијен је 
модел за оцену максималне брзине осциловања стенске масе у функцији количине 
експлозива и растојања објекта од места минирања. Анализирана је и природа утицаја 
појединих контролних фактора на јачину потреса. Показано је да предложени модел 
даје тачнију процену у односу на конвенционални предиктор. 

(3 бода) 

Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја (чл. 19. ст. 7): 

4. S.Kostić, Lj.Figun; 2022, ANN and MLR based estimation of allowed blast-induced 
vibrations for safe constructions at Hardovac limestone quarry (Bosnia and Herzegovina), 
Environmental Earth Sciences (2022), 81:43, p. 14, Issue 2, ДОИ: 10.1007/s12665-021-
10149-z, ISSN 1866-6280; IF 2,867 

Превод наслова рада на српски језик: Процјена дозвољених вибрација изазваних 
експлозијом помоћу ANN i MLR на сигурност конструкције за примјер каменолома 
кречњака Хардовац (Босна и Херцеговина)  

Abstract: 



In present paper, we consider the impact of blast-induced vibrations on constructions by 
analyzing the blasting results at limestone quarry Hardovac near Doboj (Bosnia & 
Herzegovina) recorded in period 2012–2015. Analysis is conducted using the multiple linear 
regression (MLR) and artificial neural networks (ANN) for establishing the correlation 
between the peak particle velocity, vibration frequency and several controlling factors 
(number of boreholes and their average depth, distances between the boreholes, between the 
arrays of boreholes and between the blasting and recording point, total and immediately 
detonated amount of explosive). As a result, we formulate explicit nonlinear models for 
estimation of safe distance between blasting points and different neighboring structures, 
including the construction of safe distance isolines. Suggested approach provides results 
which are comparable to the commonly used techniques but indicate the important effect of 
the examined controlling factors on safe distance, which is usually underestimated in 
common practice. 
Сажетак: 
У овом раду разматрамо утицај вибрација изазваних експлозијом на конструкције 
анализом резултата минирања на каменолом кречњака Хардовац код Добоја (Босна и 
Херцеговина) евидентираних у периоду 2012–2015. Анализа се врши коришћењем 
вишеструке линеарне регресије (MLR) и вјештачких неуронских мрежа (ANN) за 
успостављање корелације између максималне брзине честице, фреквенција вибрација 
и неколико контролних фактора (број бушотина и њихова просјечна дубина, 
растојање између бушотина, између редова бушотина и између мјеста минирања и 
мјерења, укупна и по интервалу успорења количина експлозива). Као резултат, 
формулирамо експлицитне нелинеарне моделе за процјену сигурних растојања између 
мјеста минирања и различитих оближњих грађевинских објеката, укључујући 
конструкцију изолинија сигурних растојања. Предложени приступ даје резултате који 
су упоредиви са уобичајеним техникама, али указују на важан учинак испитиваних 
контролних фактора на сигурним растојањима, што се обично потцјењује у 
уобичајеној пракси.  

(12 бодова) 

Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл. 19, ст.22): 

1. Национални пројекат финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки 
развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, под 
називом: Пренос знања из ЕУ земаља у Републику Српску: унапређење 
методологија стручне праксе у области наука о материјалима - „Transfer of 
Knowledge from EU Countries to Republic of Srpska: Improvements of Internship 
Methodology in the Material Sciences (Acronym: TrakMat project)“, Природно 
математички факултет, 2018.                                                                                  (1 бод) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                          75,5 бодова 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 



Као демостратор учествовала у реализацији вјежби из сљедећих предмета: 
 Школска 1999/2000. година 
- Грађевинарство у рударству. 

Као асистент и виши 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 

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

На вјежбама из предмета II циклуса студија: 

 Од школске 2011/2012. године до данас 
- Специјалне методе минирања и рушења објеката 
- Системи управљања заштитом на раду 
- Одлагање производа ПМС  

Вредновање наставничких способности (чл. 25) 

 Љетни семестар школске 2012/13 године 
Предмет: Вентилација у рударству ............................................................................4,81 



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

Просјечна оцјена: 4,5                                                                                                 (10,0 бодова) 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

Као виши асистент учествовала у реализовању вјежби из следећих предмета на I циклусу 
студија: 

 Школска година 2012/13 до 2021/22 
- Техничка заштита и регулатива 
- Бушење и минирање 
- Вентилација у рударству 

На вјежбама из предмета II циклуса студија: 

 Од школске 2011/2012. године до данас 
- Специјалне методе минирања и рушења објеката 
- Системи управљања заштитом на раду 
- Одлагање производа ПМС  

Вредновање наставничких способности (чл. 25) 

 Љетњи семестар школске 2017/18. година 
Предмет: Вентилација у рударству.............................................................................4,26 
Предмет: Техничка заштита и регулатива..................................................................3,73 

 Зимски семестар школске 2018/19. година 
Предмет: Бушење и минирање ...................................................................................4,65 

 Љетњи семестар школске 2018/19. година 
Предмет: Вентилација у рударству.............................................................................4,91 
Предмет: Техничка заштита и регулатива..................................................................4,86 

 Зимски семестар школске 2019/20. година 
Предмет: Бушење и минирање ...................................................................................5,00 

 Зимски семестар школске 2020/21. година 
Предмет: Бушење и минирање ...................................................................................4,56 

 Љетни семестар школске 2020/21. година 
Предмет: Вентилација у рударству.............................................................................5,00 
Предмет: Техничка заштита и регулатива..................................................................5,00 

 Зимски семестар школске 2021/22. година 
Предмет: Бушење и минирање ...................................................................................4,73 

Просјечна оцјена: 4,67                                                                                               (10,0 бодова) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                          20,0 бодова 
 
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)                                                                                                                  
3. 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) 
4. Љ.Фигун, С.Костић, В.Малбашић, С.Агбаба; 2016, Дефинисање сигурносних зона 

при минарању на површинском копу „Хардовац“ Шеварлије-Добој. VX симпозијум 
из инжењерске геологије и готехнике, Београд 2016. с. 424-434 

                                                                                                                             (2,25 бодова) 

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) 
2. 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) 

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

3. 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, YУ ИССН:1451-
0162, УДК:65.015:519,21:330,322(0,45)=861, дои:105937/рудрад 1301103С Но.2-
3/2013, Фебруар, 81-93 стр. 



 (2 бода) 
4. 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) 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег 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. Ј.Триван, Љ.Фигун, И.Рајлић; 2017, Assessment of the situatiоn of the drainage 
system on the open pit of Buvač in the period from 2013 to 2016, Book of Proceedings I, 
VII Балкански рударски конгрес, Октобар, 151-158 стр. 
Превод наслова рада на српски језик: Процјена стања система одводњавања на 
површинском копу Бувач у периоду од 2013. до 2016. године 
Abstract: 
The contemporary approach to the process of managing the drainage system and 
monitoring the effects of their work envisages carrying out control of the operation of all 
facilities, that is the work of the entire system for the protection of the surface and 
groundwater baths and also developing the continuous monitoring of water events and 
hydrodynamic processes throughout all stages of the development of the surface mine. 
The aim of this paper was to collect data based on the amount of precipitation at the 
monthly level, the state of the water level of the River Gomjenica and the amount of 
water that will be used to assess the efficiency of the system during the period of 
operation of the Buvač surface mine from 2013 to 2016. 
Сажетак:  
Савремени приступ процесу управљања дренажним системом и праћењу ефеката 
њиховог рада предвиђа провођење контроле рада свих објеката, односно рада 
читавог система заштите површинских и подземних вода, као и развој 
континуираних праћења водних догађаја и хидродинамичких процеса у свим 
фазама развоја површинског копа. Циљ овог рада био је прикупљање података на 
основу количине падавина на мјесечном нивоу, стања водостаја ријеке Гомјенице и 
количине воде која ће се користити за процјену ефикасности система у периоду  
рад површинског копа Бувач од 2013. до 2016. године. 

      (3 бода) 
2. Н.Здјелар, Љ.Фигун, Н.Цвијетић, Ј.Триван, 2017., Systematization of injuries at work 

in "EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari", Book of Proceedings I, VII Балкански 
рударски конгрес, Октобар, 375-382 стр. 
Превод наслова рада на српски језик: Систематизација повреда на раду у "ЕФТ 
Рудник и Термоелектрана Станари" 
Abstract: 



Successful exploitation of mineral raw materials in addition to modern technological 
processes depends on quality technical protection. Injuries at work and professional 
diseases bring with them big expenses, both for the family injured and for the employer 
and society as a whole. The aim of this job was to get for a period of work "EFT-Rudnik i 
Termoelektrana Stanari" from 2010. to 2016. collect data on injuries, perform their 
categorization, statistical processing and analysis by all categories, on the basis of which 
measures will be proposed for more efficient reduction of the number of these injuries by 
applying appropriate measures of protection in technology, technique and organization of 
work. 
Сажетак:  
Успјешна експлоатација минералних сировина поред савремених технолошких 
процеса зависи од квалитетне техничке заштите. Повреде на раду и 
професионална обољења носе са собом велике трошкове, како за породицу 
оштећених, тако и за послодавца и друштво у цјелини. Циљ овог рада био је да се 
за период рада „ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ од 2010. до 2016. године 
прикупе подаци о повредама, изврши њихова категоризација, статистичка обрада и 
анализа по свим категоријама, на основу чега чега ће се предложити мјере за 
смањење броја  повреда примјеном одговарајућих мјера заштите у технологији, 
техници и организацији рада. 

 (2,25 бодова) 
3. B.Vranješ, Lj.Figun, N.Trbojević; 2017, Application of the Ishikawa and RCA methods 

for determining the cause accidents at work in steering mininig machines. 7th BalkanMine 
Congress- Proceedings, Prijedor 2017. s. 359-366 
 
Превод наслова рада на српски језик: Примjена Ishikava i RCA метода за утврђивање 
узрока незгода на раду при употрeби рударских машина 

Abstract: 
Contemporary business conditions in the mining industry require high levels of security 
or risk assessment and avoidance of unexpected occurrences. The consequences of an 
unexpected occurrence often manifest as injury of workers, termination of the 
technological processes in production and/or damage to material and natural resources. 
Steering mining machines in open pit mines is an activity in which a large number of 
risks and hazards at work occur and accidents are very common. In order to have a 
preventive effect on raising the level of safety, reducing the risk at work and protecting 
workers from injury and health damage as well as reducing damage to the means of labor 
(mining equipment) it is necessary to the causes of accidents. This paper presents the 
implementation of the Ishikawa and RCA methods for the identification of all the causes 
of accidents at work that may lead to negative and extrication of the underlying cause, 
towards which corrective activities are directed. 

Сажетак: 

Савремени услови пословања у рударској индустрији захтjевају висок ниво 
сигурности или процjене ризика и избjегавање неочекиваних појава. Посљедице 
неочекиване појаве често се манифестују као повреде радника, прекид 



технолошких процеса у производњи и/или оштећење материјалних и природних 
ресурса. Управљање рударским машинама на површинским коповима је дјелатност 
у којој се јавља велики број ризика и опасности на раду и веома су честе незгоде Да 
би превентивно дјеловало на подизање степена безбједности, смањење ризика на 
раду и заштиту радника од повреде и оштећења здравља као и смањење штете на 
средствима за рад (рударској опреми) неопходно је идентииковати узроке незгода. 
У овом раду је приказана примјена Ishikava i RCA метода за идентификацију свих 
узрока незгода на раду који могу довести до негативног и отклањања основног 
узрока, на који су усмјерене корективне активности. 

(3 бода) 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које доприносе 
повећању угледа Универзитета, чл.22, ст 22.: 

1. Члан Српског друштва за механику стена                                                           (2 бода) 
2. Члан ISRM (International Society for Rock Mechanics)                                        (2 бода) 
3. Члан тима за осигурање квалитета на Рударском факултету                            (2 бода) 
4. Координатор за базу података Министарства за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво                                                                 (2 бода) 
5. Члан уређивачког одбора Монографије 10/22 „10 година Рударског факултета и 22 

године високог образовања у рударству (1997-2019)“, Универзитет у Бањој Луци-
Рударски факултет Приједор, 2019. године  

(2 бодова) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                        38,50 бодова 
 
 

Резултати рада Прије посљедњег 
избора 

Послије 
посљедњег 

избора 

Укупно 
бодова  

Научна дјелатност кандидата 45,00 30,50 75,50 
Образовна дјелатност кандидата 10,00 10,00 20,00 
Стручна дјелатност кандидата 20,25 18,25 38,50 
СВЕУКУПНО: 75,25 58,75 134,00 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
На основу Одлуке Саната Универзитета у Бањој Луци бр. 01/04-3.1117/22, од дана 
30.05.2022. године о расписивању Конкурса за избор наставника за ужу научну област 
Подземна експлоатација минералних сировина пријавио се један кандидат. 
Комисија за припремање Извјештаја за избор наставника је на основу цјелокупног увида у 
достављену документација донијела сљедеће мишљење: 
Полазећи од Закона о високом образовању и прописаних одредаба чланова од 76 до 83. 
("Службени гласник Републике Српске" 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 
26/19 и 40/20) и чланова 80-100. Закона о високом образовању ("Службени гласник  
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