
 
 
На основу чл. 5. и 9. Пословника о раду Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору, 
  
 з а к а з у ј е м 

XXIX СЕДНИЦУ 
 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА Техничког факултета у Бору за  ЧЕТВРТАК   
13. 06. 2019. године, са почетком у 12.00 часова у сали 3, за коју предлажем следећи 

 
Д н е в н и   р е д: 

 
1. Усвајање записника са XXVIII седнице; 
2. Рaзмaтрaњe  и  усвајање  Предлога  измeнa  и  дoпунa  студиjских  прoгрaмa  на  свим  нивоима 

студија: 
2.1.)  Oснoвне aкaдeмске студиjе: 

    а)      Рудaрскo инжeњeрствo; 
 б)      Meтaлуршкo  инжeњeрствo; 
 в)      Teхнoлoшкo инжeњeрствo; 
 г)      Инжeњeрски мeнaџмeнт; 

2.2.)  Maстeр aкaдeмске студиjе: 
    а)      Рудaрскo инжeњeрствo; 
    б)      Meтaлуршкo  инжeњeрствo; 
    в)      Teхнoлoшкo инжeњeрствo; 
    г)      Инжeњeрски мeнaџмeнт; 

2.3.)  Дoктoрске aкaдeмске студиjе: 
 а)      Рудaрскo инжeњeрствo; 
 б)      Meтaлуршкo  инжeњeрствo; 
 в)      Teхнoлoшкo инжeњeрствo; 
 г)      Инжeњeрски мeнaџмeнт; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за обезбеђeње и унапређење квалитета о 
спроведеном вредновању дипломираних инжењера Техничког факултета у Бору – подносилац 
извештаја, председник Комисије: проф. др Саша Стојадиновић; 

4. Предлог одлуке о коришћењу годишњег одмора наставног особља за 2019. годину; 
5. Усвајање:  

5.1. Извештаја о одржаном скупу: „XV Интернационална Majска кoнфeрeнциjа o 
стрaтeгиjскoм мeнaџмeнту 2019– IМCSМ19“- подносилац извештаја: ван. проф. др 
Предраг Ђорђевић, председник Организационог одбора скупа; 

5.2. Одлуке    о  организацији  научног  скупа  „XVI  Интернационална  Majска  кoнфeрeнциjа  o 
стрaтeгиjскoм мeнaџмeнту 2020– IМCSМ20 “; 

6. Разно.  
 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ 
 

1. Разматрање Реферата Комисије за избор једног универзитетског наставника у звање ванредног 
професора за ужу научну област Рударство и геологија (геолошка група предмета) и 
доношење Предлога Одлуке о избору у звање и заснивању радног односа на одређено време и 
са непуним радним временом. Предложени кандидат је др Миодраг Бањешевић, доцент; 

2. Разматрање Реферата Комисије за избор једног универзитетског наставника у звање ванредног 
професора  за  ужу  научну  област  Прерађивачка  металургија  и  металуршко  инжењерство  и 
доношење Предлога Одлуке о избору у звање и заснивању радног односа на одређено време и 
са пуним радним временом. Предложени кандидат је др Ивана Марковић, доцент; 
 



3. Разматрање предлога Катедре за менаџмент о покретању поступка и доношење Одлуке о 

расписивању конкурса за избор једног наставника страног језика за ужу научну област 

Енглески језик, на одређено време и са пуним радним временом.  

Именује се Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Др Зоран Пауновић,  редовни професор Филолошког факултета у Београду –  

                 председник; 

2. Ениса Николић, наставник енглеског језика Техничког факултета у Бору - члан; 

3. Славица Стевановић, наставник енглеског језика Техничког факултета у Бору – члан; 

4. Разматрање предлога Катедре за подѕемну ЕЛМС о покретању поступка и доношење Одлуке о 

расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у звању асистента за ужу 

научну област Рударство и геологија (рударска група предмета), на одређено време и са 

пуним радним временом. 

 Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Др Витомир Милић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Др Дејан Петровић, доцент Техничког факултета у Бору - члан; 

3. Др Раде Токалић, редовни професор Рударско геолошког факултета у Београду – 

члан; 

5. Разматрање предлога Катедре за инжењерски менаџмент о покретању поступка и доношење 

Одлуке о расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у звању сарадника 

у настави за ужу научну област Економија, на одређено време и са пуним радним временом. 

  Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

   1. др Дејан Ризнић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. др Лела Ристић, ванредни професор Економског факултета Универзитета у Крагујевцу 

– члан;   

3. др Александра Федајев, доцент Техничког факултета у Бору – члан;   

6. Разно. 

 

            Председник 

       Наставно-научног већа и 

 Изборног већа 

                                                                                                        Д е к а н   

 

 

        Проф. др Нада Штрбац     
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ЗАПИСНИК  

СА XXVIII СЕДНИЦЕ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА  

Техничког факултета у Бору, одржане 30. 05. 2019. године 

са почетком у 12 часова, у сали 3. 
  

Седници присуствују: декан, проф. др Нада Штрбац, продекан за наставу, проф. др Драган 

Манасијевић, продекан за финансије, проф. др Радоје Пантовић, продекан за научно-истраживачки 

рад и међународну сарадњу, проф. др Дејан Таникић, проф. др Драгослав Гусковић, проф. др 

Витомир Милић, проф. др Милан Трумић, проф. др Милован Вуковић, проф. др Грозданка 

Богдановић, проф. др Дејан Ризнић, проф. др Јелена Ђоковић, проф. др Ивана Ђоловић, проф. др 

Снежана Шербула, проф. др Иван Михајловић, проф. др Дејан Богдановић, проф. др Снежана Милић, 

проф. др Светлана Иванов, проф. др Миодраг Жикић, проф. др Иван Јовановић, проф. др Саша 

Марјановић, проф. др Јовица Соколовић, проф. др Мира Цоцић, проф. др Слађана Алагић, проф. др 

Исидора Милошевић, проф. др Весна Грекуловић, проф. др Предраг Ђорђевић, проф. др Милан 

Радовановић, проф. др Владимир Деспотовић, проф. др Љубиша Балановић, доц. др Дарко Коцев, 

доц. др Ана Симоновић, доц. др Ивана Марковић, доц. др Дејан Петровић, доц. др Александра 

Митовски, доц. др Ненад Милијић, доц. др Марија Панић, доц. др Милан Горгиевски, доц. др Зоран 

Штирбановић, доц. др Данијела Воза, доц. др Маја Нујкић, доц. др Ивана Станишев, доц. др Ана 

Радојевић, доц. др Жаклина Тасић, наставник енглеског језика Ениса Николић, наставник енглеског 

језика Мара Манзаловић, асист. Милена Јевтић, асист. Бобан Спаловић, асист. Урош Стаменковић, 

асист. Ивица Николић, асист. Драгана Медић, асист. Саша Калиновић, асист. Јелена Милосављевић, 

асист. Анђелка Стојановић, асист. Јелена Иваз, асист. Јасмина Петровић, асист. Владимир Николић, 

асист. Драгана Мариловић, асист. Бранислав Иванов, асист. Младен Радовановић, асист. Милијана 

Митровић, асист. Павле Стојковић, асист. Александра Паплудис и асист. Предраг Столић. 

 Одсутни: проф. др Милан Антонијевић, проф. др Ненад Вушовић, проф. др Зоран Стевић, 

проф. др Снежана Урошевић, проф. др Чедомир Малуцков, проф. др Ђорђе Николић, проф. др Срба 

Младeновић, проф. др Драгиша Станујкић, проф. др Милица Величковић, проф. др Саша 

Стојадиновић, доц. др Маја Трумић, доц. др Александра Федајев, доц. др Санела Арсић, наставник 

енглеског језика Славица Стевановић, наставник енглеског језика Сандра Васковић и асист. Иван 

Ђорђевић. 

Седници присуствујe и Наташа Миленковић, дипл. правник. 

Седницoм председава декан, проф. др Нада Штрбац. 

 Констатовано је да седници присуствује 63 од 79 чланова Већа из реда наставника и сарадника 

и да постоји кворум за пуноважно одлучивање. 

 Усвојен је следећи: 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Усвајање записника са XXVII седнице; 

2. Разматрање и усвајање Правилника о изменама и допунама правилника о условима, начину и 

поступку уписа на други и трећи степен академских студија на Техничком факултету у Бору – 

известилац Продекан за наставу – проф. др Драган Манасијевић; 

3. Формирање Комисија и одређивање дежурних лица предвиђених Правилником о упису на 

основне академске студије за школску 2019/2020. годину: 

3.1. Комисије за спровођење уписа на основне академске студије;  
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3.2. Комисије за полагање пријемног испита за упис на основне академске студије; 

3.3. Именовање дежурних лица на пријемном испиту за упис на основне академске студије; 

4. Предлог измена и допуна Одлуке о покривености наставе у школској 2018/2019. години на 

студијском програму: Инжењерски менаџмент; 

5. Усвајање извештаја Комисије за оцену о одбрану докторске дисертације кандидата Јелене 

Калиновић, мастер инж. технологије, студента докторских академских студија студијског 

програма Технолошко инжењерство; 

6. Усвајање извештаја Комисије за оцену научне заснованости докторске дисертације кандидата 

мр Јасмине Нешковић, дипл. инж. руд. студента докторских академских студија, студијског 

програма Рударско инжењерство; 

7. Формирање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата  

7.1. мр Дејана Павловића дипл. инж. руд. студента докторских академских студија,  

студијског програма Рударско инжењерство;  

7.2.  мр Јовице Радисављевића дипл. инж. руд. студента докторских академских студија, 

студијског програма Рударско инжењерство;  

7.3. Његоша Драговића, мастер инж. менаџм., студента докторских академских студија, 

студијског програма Инжењерски менаџмент;  

8. Формирање Комисије за одбрану семинарског рада у оквиру докторске дисертације - 

дефинисање теме кандидата Андрее Добросављевић, дипл. инж. индустр. менаџмента, 

студента докторских академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент, под 

називом: „Утицај корпоративне друштвене одговорности и оријентације ка пословним 

процесима на организациону посвећеност и флуктуацију запослених у текстилној индустрији”; 

9. Формирање Комисије за одбрану семинарског рада у оквиру докторске дисертације - 

дефинисање теме кандидата Јелене Велимировић, мастер инж. заштите животне средине, 

студента докторских академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент, под 

називом: „Вишекритеријумско одређивање приоритета замене енергетске опреме интервалним 

бајесовим мрежама”; 

10. Разно.  

 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

1. Разматрање Реферата Комисије за избор једног универзитетског наставника у звањe доцента за 

ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство и доношење 

Предлога Одлуке о избору у звање и заснивању радног односа на одређено време и са пуним 

радним временом. Предложени кандидат је др Ана Симоновић, доцент; 

2. Разматрање предлога Катедре за менаџмент о покретању поступка и доношење Одлуке о 

расписивању конкурса за избор једног наставника страног језика за ужу научну област 

Енглески језик, на одређено време и са пуним радним временом.  

Именује се Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Др Зоран Пауновић,  редовни професор Филолошког факултета у Београду – председник; 

2. Ениса Николић, наставник енглеског језика Техничког факултета у Бору - члан; 

3. Славица Стевановић, наставник енглеског језика Техничког факултета у Бору – члан; 

3. Разматрање предлога Катедре за инжењерски менаџмент о покретању поступка и доношење 

Одлуке о расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у звањe асистента 

за ужу научну област Индустријски менаџмент, на одређено време и са пуним радним 

временом. 

 Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Др Иван Јовановић, ванредни професор Техничког факултета у Бору - председник; 
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2. Др Угљеша Бугарић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду - 

члан; 

3. Др Ђорђе Николић, ванредни професор Техничког факултета у Бору - члан; 

4. Разматрање предлога Катедре за металуршко инжењерство о покретању поступка и доношење 

Одлуке о расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у звањe сарадника 

у настави за ужу научну област Екстрактивна металургија и металуршко инжењерство, на 

одређено време и са пуним радним временом. 

 Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Др Драган Манасијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Др Александра Митовски, доцент Техничког факултета у Бору - члан; 

3. Др Жељко Камберовић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета у 

Београду – члан. 

5.  Разно. 

 

Тачка 1. 

Записник са 27. седнице Наставно научног већа усвојен је једногласно. 

 

Тачка 2. 

Након образложењa продекана за наставу, проф. др Драгана Манасијевића, Наставно научно 

веће Факултета једногласно је усвојило Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, 

начину и поступку уписа на други и трећи степен академских студија на Техничком факултету у 

Бору. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку уписа на други и 

трећи степен академских студија на Техничком факултету у Бору саставни је део овог записника. 

 

Тачка 3. 

Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је донело Одлуке о формирању следећих Комисија: 

3.1. 

Комисија за спровођење уписа студената на основне академске студије на Техничком 

факултету у Бору, у школској 2019/2020. години, у саставу: 

1. др Драган Манасијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору, продекан за 

наставу – председник Комисије; 

2.   др Иван Михајловић, редoвни професор Техничког факултета у Бору; 

3.   др Снежана Милић, редовни професор Техничког факултета у Бору. 

 

3.2. 

Комисија за полагање пријемног испита студената за упис на основне академске студије на 

Техничком факултету у Бору, у школској 2019/2020. години, у саставу: 

1. др Снежана Милић, редовни професор Техничког факултета у Бору; 

2. др Ивана Ђоловић, редовни професор Техничког факултета у Бору; 

3. др Александра Федајев, доцент Техничког факултета у Бору; 

4. др Чедомир Малуцков, ванредни професор Техничког факултета у Бору.  

 

3.3. 

За дежурна лица на пријемном испиту за упис студената на основне академске студије, на 

Техничком факултету у Бору, у школској 2019/2020. години, одређују се: 

 

За пријемни испит из Математике: 



4 

 
 

- др Ивана Станишев, доцент Техничког факултета у Бору; 

За пријемни испит из Хемије: 

- Бобан Спаловић, асистент Техничког факултета у Бору; 

За пријемни испит из Физике: 

- др Чедомир Малуцков, ванредни професор Техничког факултета у Бору; 

За пријемни испит из Основи економије: 

- др Александра Федајев, доцент Техничког факултета у Бору; 

- др Милица Величковић, ванредни професор Техничког факултета у Бору; 

- др Марија Панић, доцент Техничког факултета у Бору; 

- Анђелка Стојановић, асистент Техничког факултета у Бору. 

 

Тачка 4.  
Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је донело Одлуку о изменама и допунама покривености наставе у школској 2018/2019. 

години на студијском програму Инжењерски менаџмент, на основним академским студијама. 

 

Тачка 5.  
Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је усвојило Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата:  

Јелене Калиновић, студента докторских академских студија на Технолошком инжењерству, под 

називом: „Могућности коришћења шипурка, глога и трњине у биомониторингу и 

фиторемедијацији”. 

 

Тачка 6.  
Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је усвојило Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације 

кандидата мр Јасмине Нешковић, дипл. инж. руд. студента докторских академских студија, 

студијског програма Рударско инжењерство, под називом: „Хидратација новосинтетизованог 

белитног цемента са минералним додацимаˮ. За менторе именовани су: др Милан Трумић, 

редовни професoр Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору и др Јоњауа Раногајец, 

редовни професор Универзитета у Новом Саду, Технолошког факултета Нови Сад. 

 

Тачка 7.  

 

7.1. 

 Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је донело Одлуку о формирању Комисија за оцену научне заснованости предложене теме 

докторске дисертације кандидата мр Дејана Павловића дипл. инж. руд. студента докторских 

академских студија, студијског програма Рударско инжењерство, под називом: „Прилог утврђивању 

утицаја девијација минских бушотина на квалитет дробљења стенске масе минирањем на 

површинским коповима“, у саставу: 

1. др Лазар Кричак, редовни професор Рударско-геолошког факултета у Београду, председник 

комисије; 

2. др Миодраг Жикић, редовни професор Техничког факултета у Бору, члан; 

3. др Саша Стојадиновић, ванредни професор Техничког факултета у Бору, члан. 
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7.2. 

 Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је донело Одлуку о формирању Комисија за оцену научне заснованости предложене теме 

докторске дисертације кандидата мр Јовице Радисављевића дипл. инж. руд. студента докторских 

академских студија, студијског програма Рударско инжењерство, под називом: „Прилог вредновању 

утицајних фактора на интензитет сеизмичких потреса изазваних минирањем применом 

вештачких неуронских мрежа“, у саставу: 

1. др Лазар Кричак, редовни професор Универзитета у Београду, Рударско-геолошког 

факултета, председник комисије; 

2. др Саша Стојадиновић, ванредни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета 

у Бору, члан 

3. Др Дејан Таникић, ванредни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у 

Бору, члан 

 

7.3. 

 Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је донело Одлуку о формирању Комисија за оцену научне заснованости предложене теме 

докторске дисертације кандидата Његоша Драговића, мастер инж. менаџм., студента докторских 

академских студија, студијског програма Инжењерски менаџмент, под називом: „Идентификација и 

анализа фактора који утичу на усвајање и реализацију пројеката у области коришћења 

обновљивих извора енергије“, у саставу: 

1. др Снежана Урошевић, редовни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у 

Бору, председник комисије; 

2. др Ђорђе Николић, ванредни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у 

Бору, члан 

3. др Данијела Воза, доцент Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору, члан; 

4. др Драган Стојиљковић, редовни професор Универзитета у Нишу, Технолошког факултета 

у Лесковцу, члан; 

5. др Ивана Младеновић-Ранисављевић, ванредни професор Универзитета у Нишу, 

Технолошког факултета у Лесковцу, члан. 

 

Тачка 8.  
 Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је донело Одлуку о формирању Комисије за одбрану семинарског рада у оквиру 

докторске дисертације - дефинисање теме кандидата Андрее Добросављевић, дипл. инж. индустр. 

менаџмента, студента докторских академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент, 

под називом: „Утицај корпоративне друштвене одговорности и оријентације ка пословним 

процесима на организациону посвећеност и флуктуацију запослених у текстилној индустрији”, 

у саставу: 

1. др Снежана Урошевић, редовни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у 

Бору, председник комисије; 

2. др Ђорђе Николић, ванредни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у 

Бору, члан 

3. др Милован Вуковић, редовни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у 

Бору, члан; 

 

 

 



6 

 
 

Тачка 9.  
 Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је донело Одлуку о формирању Комисије за одбрану семинарског рада у оквиру 

докторске дисертације - дефинисање теме кандидата Јелене Велимировић, мастер инж. заштите 

животне средине, студента докторских академских студија студијског програма Инжењерски 

менаџмент, под називом: „Вишекритеријумско одређивање приоритета замене енергетске опреме 

интервалним бајесовим мрежама”, у саставу: 

1. др Иван Михајловић, редовни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у 

Бору, председник комисије; 

2. др Ђорђе Николић, ванредни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у 

Бору, члан 

3. др Предраг Ђорђевић, ванредни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у 

Бору, члан. 

 

Тачка 10.  
 По овој тачки дневног реда није било дискусије. 

 

 

 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК 

            НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА 

                    ДЕКАН 

 

                  Проф. др Нада Штрбац 



 

 

 
ИЗБОРНО ВЕЋЕ   XXVII  СЕДНИЦЕ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

Записник Изборног већа са седнице одржане дана  30. 05. 2019. године  

 

 

1. Разматран је и једногласно усвојен Реферат Комисије за избор једног универзитетског  

наставника у звању доцента за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско 

инжењерство и донет је Предлог одлуке о избору у звање и заснивању радног односа, са 

пуним радним временом, кандидата др Ане Симоновић, дипл. инж. неорганске хемијске 

технологије, из Бора. Исти се упућује Већу научних области техничких наука Универзитета 

у Београду на добијање сагласности; 

2. Размотрен је предлог Катедре за инжењерски менаџмент о покретању поступка и донета је  

Одлука о расписивању конкурса за избор једног универзитетског наставника страног језика 

за ужу научну област Енглески језик, на одређено време и са пуним радним временом.    

Именована је Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Др Зоран Пауновић,  редовни професор Филолошког факултета у Београду –  

     председник; 

2. Ениса Николић, наставник енглеског језика Техничког факултета у Бору - члан; 

3. Славица Стевановић, наставник енглеског језика Техничког факултета у Бору – члан; 

3. Размотрен је предлог Катедре за инжењерски менаџмент о покретању поступка и донета је  

Одлука о расписивању конкурса за избор једног асистента за ужу научну област 

Индустријски менаџмент, на одређено време и са пуним радним временом.    

Именована је Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Др Иван Јовановић, ванредни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Др Угљеша Бугарић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у 

Београду - члан; 

3. Др Ђорђе Николић, ванредни професор Техничког факултета у Бору - члан; 

4. Размотрен је предлог Катедре за металуршко инжењерство о покретању поступка и донета је  

Одлука о расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у настави за ужу 

научну област Екстрактивна металургија и металуршко инжењерство, на одређено време и са 

пуним радним временом.    

Именована је Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Др Драган Манасијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Др Александра Митовски, доцент Техничког факултета у Бору - члан; 

3. Др Жељко Камберовић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета у 

Београду – члан. 

5. Под тачком разно није било дискусије. 

 

    Председник 

      Наставно-научног већа и 

   Изборног већа 

                                                                                                                  Д е к а н  

 

 

                  Проф. др Нада Штрбац 
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Рударско инжењерство 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 

 

 

Увод 

Стандард 1. Структура студијског програма 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 

Стандард 5. Курикулум 

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

Стандард 7. Упис студената 

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 

Стандард 9. Наставно особље 

Стандард 10. Организациона и материјална средства 

Стандард 11. Контрола квалитета   

 

ТАБЕЛЕ 

ПРИЛОЗИ 

 

 

 

 

  



 

 

УВОДНА ТАБЕЛА 

Назив студијског програма: Рударско инжењерство 

Високошколска установа у којој се изводи 

студијски програм: 
Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

Образовно – научно/образовно – уметничко 

поље: 
Техничко-технолошке науке 

Научна, стручна или уметничка област: Рударско инжењерство 

Врста студија: Основне академске студије (ОАС) 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240 ЕСПБ 

Назив дипломе: Дипломирани инжењер рударства 

Дужина студија: Четворогодишње академске студије 

Година у којој је започела реализација 

студијског програма: 
1961. 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм нов): 
2020/2021 (са изменама првобитног 

наставног плана) 

Број студената који студира по овом 

студијском програму: 
188 

Планирани број студената који ће се уписати 

на овај студијски програм: 
40 

Датум када је програм прихваћен од стране 

одговарајућег тела (навести ког): 

20. 03. 2013. Сенат Универзитета у Београду 

Измене и допуне студијског програма, решење 

број: 06-01-06-1311/47-13 (Прилог 5.3 Одлука 

Сената) 

Језик на коме се изводи студијски програм: Српски 

Година када је програм акредитован: 
2009. (Прилог: Уверење о акредитацији 

студијског програма) 

Web адреса на којој се налазе подаци о 

студијском програму: 
https://www.tfbor.bg.ac.rs/nastava/rud_inz.php 

https://www.rudarstvo.tfbor.bg.ac.rs/ 

 

 

Стандарди 
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Стандард 1. Структура студијског програма 

Структура студијског програма Рударско инжењерство на основним академским студијама 

заснованa је, на преко пет деценије искуства образовања кадрова у овој научној области. 

Основне академске студије на студијском програму Рударско инжењерство имају јасно 

дефинисану сврху, циљ и исходе образовања у стицању академског звања: дипломирани 

инжењер рударства. 

Програм основних академских студија има дефинисану листу обавезних и изборних предмета, а 

ниво оптерећења студената за сваки предмет и завршни рад исказан је у складу са европским 

системом за пренос бодова (ЕСПБ). 

Основне академске студије на студијском програму Рударско инжењерство реализују се кроз 

четири године студирања, вреднованих са 240 ЕСПБ бодова (свака академска година са 60 

ЕСПБ бодова). Прва и друга година студија садрже предмете из области природно-

математичких наука (физикa, хемијa, математикa, механика, информатикa), који су заједнички 

за све студенте на студијском програму и једног изборног предмета. Трећа и четврта година 

студија састоје се од обавезних и изборних предмета које уско профилишу одређени модул 

студијског програма. Студијски програм Рударско инжењерство сачињавају три модула: Модул 

М1 – Експлоатација лежишта минералних сировина – ЕЛМС, Модул М2 – Припрема 

минералних сировина – ПМС, Модул М3 – Рециклажне технологије и одрживи развој – РТОР. 

Обезбеђена је изборност од 20 % (48 ЕСПБ бодова), за сва три модула, што омогућава 

студентима да у складу са својим интересовањима бирају предмете у циљу стицања 

специфичних знања и вештина. 

Настава је заснована на динамичким наставним принципима, што подразумева: стални надзор 

студија сваког студента; настава се спроводи у малим групама, што омогућава квалитетну сарадњу 

наставника и студента. Наставни процес укључује класична предавања, рачунске и 

лабораторијске вежбе. Студентима су на располагању савремене лабораторије за предмете из 

области фундаменталних наука (физика, хемија), као и велики број лабораторија за стручне 

предмете (минералошка збирка, лабораторије за микроскопију, механику стена и тла, геодезију, 

геоинформатику и ГИС, рударска мерења, вентилацију, откопне методе, техничку заштиту, 

припрему минералних сировина, електромагнетске методе концентрације, флотацијску 

концентрацију, уситњавање и класирање, и др.) чиме се даје могућност практичне провере 

теоретских знања. Посебна пажња посвећена је посебним облицима наставе, као што су израда 

семинарских радова, елабората, пројеката и других наставних активности уз менторски рад 

наставника, као и извођење стручне праксе. У оквиру четворогодишњих основних академских 

студија, у шестом и осмом семестру, са фодном од 6 часова недељно, предвиђена је стручна 

пракса са практичним радом. Стручна пракса се реализује у рударским компанијама (нпр. 

Serbia Zijin Bor Copper doo Бор, РБ Колубара, РБ Костолац, ЈП за ПЕУ Ресавица, Е-рециклажа), 

као и научно-истраживачким установама и институтима у окружењу. 

Студијски програм укључује завршни рад изражен кроз две позиције: завршни рад и завршни 

рад-израда и одбрана и укупно носи 8 ЕСПБ. Варијације у исходима учења, које проистичу од 

избора модула, обезбеђују оспособљавање студената, како за извршење конкретних задатака, 

тако и наставак усавршавања на мастер академским студијама. 

Услови уписа на основне академске студије на студијски програм Рударско инжењерство, су 

јасно дефинисани и представљају јавно публикован документ у виду штампаног информатора и 

документа доступног на званичном веб сајту Факултета. 

Прелазак студената са других студијских програма у оквиру истих или сродних области на 

студијски програм основних академских студија је могућ, при чему о броју и врсти допунских 

предмета одлучује посебна комисија. 

Прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције). 
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Стандард 2. Сврха студијског програма 

Сврха основних академских студија на студијском програму Рударско инжењерство јесте 

образовање компетентних стручњака, са формалном квалификацијом дипломираног инжењерa 

рударства, која је предвиђена Националним оквиром квалификација (Сл. гласник РС бр. 

72/2009). Дипломирани инжењери рударства поседују скуп знања, вештина и компетенција, 

који их чини релевантним за тржиште рада и истовремено им омогућава наставак образовања 

на нивоу мастер академских студија истог или неког од сродних програма. 

Модуларна настава основних академских студија на студијском програму Рударско 

инжењерство прилагодљива је личним оријентацијама и афинитетима студената и омогућава 

проучавање и стицања вештина из рударског инжењерства и разумевање сложених природних 

и технолошких процеса експлоатације и прераде минералних и секундарних сировина. Модули 

су комплементарни и партиципирају рударској научној области, како кроз базну рударску 

производњу, рационално коришћење и прераду примарних и секундарних ресурса, тако и 

заштиту животне средине. Оваква комбинација вештина лако је преносива у друге области, 

представљајући тако одличну основу за професионално опредељење, као и научно и стручно 

усавршавање.  

Студијски програм нуди широк опсег тема за стицања савремених знања и вештина које 

студентима отварају различите могућности запошљавања, развој успешне стручне или 

истраживачке каријере у области рударства. Студијски програм Рударско инжењерство са три 

предвиђена модула, Експлоатација лежишта минералних сировина - ЕЛМС, Припрема 

минералних сировина - ПМС и Рециклажне технологије и одрживи развој - РТОР, представља 

целовит сегмент одрживог развоја друштвене заједнице, кроз базну рударску производњу, 

припрему минералних сировина и рециклажу секундарних сировина. Сходно наслеђеном стању 

у нашој држави, региону па и шире, у вези стања и третмана свих врста отпада, од техничког, 

техногеног, комуналног до медицинског и опасног, сврха постојања и перспектива студијског 

програма као и јединственог модула “Рециклажне технологије и одрживи развој”, су дугорочно 

перспективни. 

Практична настава заједно са стручном праксом, студентима треба да омогући проверу 

стечених знања, стицање веће стручне независности и зрелости, да олакша сагледавање и 

прихватање дисциплина у којима се образују, да развију креативност, осећај одговорности и 

испуњеност сопствене личности. 

Студијски програм Рударско инжењерство је флексибилан и одликују га интер-

дисциплинарност и мултидисциплинарност. Ова карактеристика студијског програма 

омогућава студентима развој креативности и прагматичности, особине које предодређују 

остваривање великих стручних и научних резултата у овој и сличним научним областима. 

Висококвалитетно образовање на студијском програму основних академских студија Рударско 

инжењерство и достизање равномерног и партнерског односа у јединственом Европском 

простору, је једна од основних визија Техничког факултета у Бору. На овај начин студијски 

програм Рударско инжењерство у потпуности остварује циљеве Техничког факултета у Бору и 

његове мисије - задовољавање исказане потребе младе генерације за високошколским 

образовањем у Србији.  

Дефинисање три студијска модула је у складу како са приоритетима високошколског 

образовања, тако и задовољења потреба младе генерације за високошколским образовањем и 

развој научних дисциплина и трансфера стеченог знања у привреду и друштво наше државе, 

региона па и шире у овој области. Постоје директне везе овог студијског програма са 

програмима инжењерски оријентисаних дисциплина на Универзитету у Београду - Рударско-

геолошком факултету, као и потенцијалне везе са осталим дисциплинама у подручју техничко-

технолошких наука. У том погледу, студијски програм доприноси бољој интеграцији 

високошколског образовног система у Србији. Студијски програм Рударско инжењерство је 

потпуно интегрисан у европски академски простор студијских програма техничко-технолошких 

наука. 

Прилози за стандард 2:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).  
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Основни циљ основних академских студија на студијском програму Рударско инжењерство је 

стално унапређење процеса образовања на свим нивоима и развој студијског програма који је 

прилагођен савременим светским достигнућима у науци и развоју образовног процеса, што 

јесте и један од основних циљева Техничког факултета у Бору.  

Повезујући основне природне и техничке науке са наукама из области рударства, наставни план 

студијског програма Рударско инжењерство, осмишљен је тако да студенте оспособи да стечена 

знања и вештине примене у решавању реалних рударских проблема сложених природних, 

привредних и пословних система. Такође, један од циљева студијског програма Рударско 

инжењерство је, да коришћењем достигнућа фундаменталних, природних и техничких наука, 

рударску науку, учини савременијом и ефикаснијом. 

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању знања, стручности и академских вештина, 

развоју креативних способности и постизању стручности за рад на оперативним и руководећим 

местима у рударству, енергетици  и индустрији, у области површинске и подземне 

експлоатације минералних сировина, припреме минералних сировина и рециклажним 

технологијама и одрживом развоју, и усаглашени су са основним задацима и циљевима 

образовања на Универзитету у Београду - Техничком факултету у Бору. 

Начин реализације основних академских студија на студијском програму Рударско 

инжењерство, кроз стручну праксу, практичан рад у лабораторијама и индустријским погонима, 

дају могућност развоја креативности и прагматичности при савладавању градива наставних 

планова. 

Циљ студијског програма Рударско инжењерство је развијање компетенција код студената у 

складу са најбољом светском праксом у циљу њихове ефективне и ефикасне интеграције у 

савремене научне, привредне и друштвене токове у области рударства, енергетике, припреме 

минералних сировина, рециклаже техногених, техничких, комуналних и других секундарних и 

отпадних сировина, рекултивације деградираног земљишта, пречишћавања отпадних вода, 

геоинформационих технологија, заштити животне средине и др. 

Обезбеђивање ефикасног исхода учења на основним академским студијама на студијском 

програму Рударско инжењерство има транспарентну структуру, у којој су наставни садржаји 

свих предмета повезани хронолошким редом у једну целину, поштујући поступност и везу 

између појединих наставних садржаја. У настави се интегришу класична предавања са 

практичним активностима у виду теренске и кабинетско-лабораторијске наставе. Већа 

ефикасност студирања омогућена је чињеницом, да су сви предмети једносеместрални, да је 

систем напредовања студената динамичан и интерактиван, тако да у зависности од предмета,     

30 до 70 % резултата студент стиче у предиспитним активностима (активно учешће на 

предавањима и вежбама, израда семинарских радова, колоквијуми, тестови и сл.). 

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација 

курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил, не само кроз 

одабир изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, 

ангажовањем у реализацији научно-истраживачких пројеката, учешћем у раду студентских, 

стручних и научних симпозијума, оцени наставника и наставних процеса и слично. 

Прилози за стандард 3:  
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Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 

Дипломирани студенти кojи заврше основне академске студије на студијском програму 

Рударско инжењерство, стичу довољно знања и вештина за обављање различитих послова из 

области рударства. Такође, имаће добру професионалну основу за надградњу стеченог знања из 

области рударства, способност планирања и организовања, стручну основу за пословну 

комуникацију, способност решавања проблема и компетенције за доношење пословних одлука.  

Изучавањем предмета из области природних, техничких и технолошких наука, студенти ће 

имати стручне компетенције за размењивање знања из ових научних области, што је од великог 

значаја за унапређивањем науке у примењеној рударској научној области. 

Ниво образовања на основним академским студијама на студијском програму Рударско 

инжењерство, намењен је студентима примарно заинтересованим за каријеру оријентисану ка 

примењеном практичном инжењерству. Самоевалуација дипломираних инжењера рударства у 

рударским компанијама је вршена у складу са Правилником за оцену квалитета и компетенција 

дипломираних студената. 

Савладавањем студијског програма основних академских студија, студенти стичу знања, 

способности и компетенције за познавање и разумевање технолошких процеса подземне и 

површинске експлоатације минералних сировина, технолошких процеса припреме и 

концентрације минералних сировина, технолошких процеса рециклаже техногених, техничких, 

комуналних и других секундарних сировина. Такође, студенти стичу знања, способности и 

компетенције за пројектовањем свих фаза процеса у напред наведеним технологијама, за 

организацијом рада, руковођења и управљања организацијама и системима. 

Компетенције инжењера рударства су и у области научноистраживачког рада, од нивоа 

мониторинга, контроле квалитета предмета и производа рада, стања и ефикасности 

технолошких процеса, до контроле и заштите животне средине. Свршени инжењер овог 

студијског програма су компетентни и за увођење геоинформационих технологија, аутоматске 

контроле и регулације технолошких процеса у овој области, за праћење и примену највећих 

светских достигнућа у овој области, за добру комуникацију од непосредног радног окружења 

до међународних комуникација, за развој професионалне етике, радне и еколошке 

одговорности. 

Из наведених компетенција, проистичу очекивани исходи студијског програма, према којима 

би свршени студенти, односно дипломирани инжењери рударства, стекли низ креативних 

способности које би им омогућиле запошљавање у различитим привредним, истраживачким и 

образовним организацијама, а које представљају скуп вештина које би просечан студент 

требало да зна, уме и да може да демонстрира. 

У структури студијског програма јасно се истичу стручне компетенције, односно исходи учења, 

којима су свршени студенти усмерени према једном од три модула студијског програма 

Рударско инжењерство. Посебно се истиче значај комплементарности и повезаности појединих 

студијских модула, који заједно садрже базну рударску производњу стратешких и других 

материјала, рационалну и ефикасну прераду и коришћење природних ресурса, рециклажу 

секундарних сировина, рекултивацију и заштиту животне средине, за чију реализацију у пракси 

су компетентни свршени студенти овог студијског програма. 

Прилози за стандард 4:  

Прилог 4.1. Додатак дипломи. 
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Стандард 5. Курикулум 

Студијски програм основних академских студија Рударско инжењерство одликује се 

флексибилним курикулумом којим се студентима нуди опште инжењерско образовање које се 

постепено усмерава ка одређеним специјалностима.  

Студијски програм основних академских студија Рударско инжењерство траје четири 

академске године (осам семестара), и њиме се остварује 240 ЕСПБ бодова.  

Прве две године студија се састоје углавном из академско-општеобразовних, и теоријско-

методолошких из области природно-математичких наука (физика, хемија, математика), као и из 

општеобразовних дисциплина (инжењерска графика, информатика, енглески језик). По један 

изборни предмет у четвртом семестру омогућују студентима да се усмере ка једном од 

изборних модула. Трећа и четврта година студија се састоје од обавезних и изборних предмета 

подељених у три изборна модула:1) Експлоатација лежишта минералних сировина (ЕЛМС), 2) 

Припрема минералних сировина (ПМС)  и 3) Рециклажне технологије и одрживи развој (РТОР). 

Сваки модул је дефинисан одговарајућим комбинацијама изборних предмета.  

Саставни део курикулума студијских програма је стручна пракса (1 и 2) које носе2 ЕСПБ бода у 

VI семестру и 4 ЕСПБ бода у VIII семестру. Стручна пракса се реализује у одговарајућим 

привредним, друштвеним и јавним установама као и научно-истраживачким установама и 

институтима. Завршни рад је дефинисан кроз две позиције: завршни рад и завршни рад-израда 

и одбрана и укупно носи 8 ЕСПБ. 

У структури студијског програма, у зависности од модула, заступљене су следеће групе 

предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и то:  академско-општеобразовни (15 %), 

теоријско-методолошки (20 %),  научно-стручни (35 - 36,67 %) и стручно-апликативни (28,33 до 

30 %), што представља приближни однос који је захтеван овим стандардом. Такође, задовољен 

је захтев стандарда од најмање 20 % изборних предмета за све модуле. 

Студијски програм Рударско инжењерство усаглашен је са европским стандардима и одредбама 

Закона о високом образовању у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у 

наредну годину студија, стицање дипломе и начина студирања. Студент завршава студије када 

положи све курикулумом предвиђене испите и обезбеди 240 ЕСПБ бодова, а на крају одбрани 

завршни рад пред трочланом комисијом. 

Табеле и Прилози за стандард 4:  

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.  

Tабелa 5.1a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске 

студије (ОАС). 

Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  студије другог степена 

студија (МАС) 

Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије 

Табела 5.2. Спецификација  предмета. 

Табела 5.2а. Књига предмета - студијски програм  (Рударско инжењерство) 

Табела 5.3.  Изборна настава на студијском  програму.  

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: 

(Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно 

уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)   

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 

формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) 

формулара). 

Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима. 

Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).  

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 

високошколске установе.  

Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев 

за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).  

Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за 

акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 
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Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

Прве три године студијског програма основних академских студија садржe све основне 

елементе курикулума за Рударско инжењерство, који се изводе на готово свим високошколским 

установама овога типа у свету. Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски 

назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања 

испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем 

високошколских установа европског образовног простора. У том контексту треба нагласити да 

је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских 

високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе 

образовање у области рударског инжењерства. Као најсличнији по програмима издвојени су 

пољски AGH University of Science and Technology, austrijski University of Leoben, чешки VŠB 

Technical University of Ostrava, словачки Technical University of Košice и турски Istanbul 

Technical University. 

Четврта година конципирана је кроз модуле који су специфични и развијани на Техничком 

факултету у Бору у последњих 50 година, а постоје у истој или сличној форми и на европским 

факултетима у оквиру рударских универзитета (експлоатација лежишта минералних сировина, 

припрема минералних сировина и рециклажне технологије и одрживи развој). 

Студијски програм основних академских студија Рударско инжењерство са постојећим 

модулима М1, М2 и М3 је усклађен са савременим и сличним акредитованим студијским 

програмима из европског и америчког образовног простора (Прилог 6.1, 6.2, 6. 3.). Усклађеност 

са одговарајућом добром праксом у европским институцијама дата је у Прилогу 6.4. 

Прилози за стандард 6:  

Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим 

је програм усклађен. 

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 

којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 
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Стандард 7. Упис студената 

Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору  уписује 40 студената на студијски 

програм основних академских студија Рударско инжењерства имајући у виду друштвене 

потребе и постојеће ресурсе, као и расположиве просторне и кадровске могућности.  

Високошколска установа организује упис на студијски програм према Закону о високом 

образовању, Статуту Универзитета у Београду и Статуту Техничкoг факултетa у Бору. Право на 

упис на овај студијски програм имају сва лица са претходно стеченим средњим образовањем у 

четворогодишњем трајању, без обзира на расу, боју коже, пол, сексуалну оријентацију, 

етничко, национално или социјално порекло, језик, вероиспосвест, политичко мишљење, статус 

стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа или имовинско стање. 

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у 

средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за проверу 

склоности и способности. Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно 

највише 100 бодоваи то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата 

постигнутог на пријемном испиту. 

На студијски програм основних академских студија Рударско инжењерство, студенти се 

уписују после објављивања јавног конкурса у дневној штампи. Настава на студијском програму 

основних академских студија Рударско инжењерство, изводи се на српском језику и студент се 

може уписати на програм ако познаје српски језик. Студент се уписује у статусу студента који 

се финансира из буџета или студента који се сам финансира.  

Детаљна обавештења о условима уписа у прву годину основних академских студија, начину 

пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и бесплатне задатке из математике, 

физике, хемије и економије могу се наћи на званичном веб сајту Универзитета у Београду – 

Техничког факултета у Бору (https://upis.tfbor.bg.ac.rs/).  

Табеле и Прилози за стандард 7:  

Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и 

претходне две године. 

Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама 

студија у текућој школској години. 

Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;  

Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.  

Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - 

(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на мастер 

студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата. 

 

Стандарди 

  

https://upis.tfbor.bg.ac.rs/


 

 

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 

Оцењивање и напредовање студената на студијском програму основних академских студија 

Рударско инжењерство, врши се према важећем Правилнику Универзитета у Београду – 

Техничког факултета у Бору, који је јавно доступан документ и налази се на званичном вебсајту 

установе. (додатак: Правилник о наставној делатности)  

Напредовање студената се врши испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, 

односно стицањем одређеног броја поена, при чему сваки појединачни предмет у програму има 

тачно одређен број ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ бодова за сваки предмет одређен је на основу 

процене радног оптерећења студента, при чему је у обзир узет број часова предавања, број и 

тип часова вежби (рачунске, кабинетске или лабораторијске вежбе, израда семинарских радова, 

елабората, пројеката и др.), број часова осталих видова активне наставе (нпр. стручна пракса), 

као и процена потребног времена које студенти морају утрошити за припрему за праћење 

наставних активности.  

Методологија за одређивање ЕСПБ бодова за сваки предмет јединствена је за све студијске 

програме на Универзитету у Београду – Техничког факултета у Бору. У предиспитним 

обавезама студент остварује на сваком предмету од 30 до 70 поена, а остатак до 100 поена на 

самом испиту. 

У зависности од броја укупно освојених поена успех студента се изражава оценом од 5 (није 

положио) до 10 (изузетан) и то: 

- 50 и мање – оцена 5 (пет) - (није положио); 

- 51÷60 – оцена 6 (шест) - (довољан); 

- 61÷70 – оцена 7 (седам) - (добар); 

- 71÷80 – оцена 8 (осам) - (врло добар); 

- 81÷90 – оцена 9 (девет) - (одличан); 

- 91÷100 – оцена 10 (десет) - (изузетан). 

Табеле и Прилози за стандард 8:  

Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и 

полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.  

Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму. 

Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције). 
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Стандард 9. Наставно особље 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним и 

стручним  квалификацијама. 

Наставници и сарадници који су ангажовани на студијском програму основних академских 

студија Рударско инжењерство представљају компетентан кадар из ове области и бирани су по 

критеријумима који су дати у Правилнику о начину и поступку стицања звања на Техничком 

факултету у Бору. 

Укупно је на овом студијском програму ангажовано 37 наставника, од тога  34 наставника је у 

сталном радном односу и 3 наставника у допунском радном односу и 15 сарадникa, што је 

потпуно довољно за покривање броја часова на студијском програму. Просечно оптерећење 

наставника и сарадника не прелази оквире условљене стандардима за акредитацију, укључујући 

и ангажовање наставника на осталим студијским програмима који се изводе на Универзитету у 

Београду – Техничком факултету у Бору.  

Научне компетенције наставног особља потпуно одговарају њиховом задужењу у настави. Сви 

наставници имају најмање пет референци из уже научне области из које изводе наставу на 

студијском програму Рударско инжењерство и то: монографије, књиге, прегледне чланке, 

научне и стручне радове, уџбенике, практикуме, збирке задатака и патенте. 

Листа наставника на студијском програму Рударско инжењерство, као и сви релеватни подаци 

о њиховим компетенцијама и предметима за које су задужени, јавно су доступни на сајту 

факултета у виду књиге наставника. 

Табеле и Прилози за стандард 9:  

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Табела 9.1а. Kњига наставника - студијски програм  (Рударско инжењерство) 

Табела 9.2. Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 

областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са 

потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са 

пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са 

непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - 

допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са 

пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са 

непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - допунски 

рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи. 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму;   

Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора. 

Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа. 

Напомена:  Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8). 

 

Стандарди 
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Стандард 10. Организациона и материјална средства 

Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору има адекватна организациона и 

материјална средства за извођење наставе на студијском програму Рударско инжењерство. 

Студијски програм се изводи на локацији у Бору у Улици Војске Југославије број 12 (више 

објеката у саставу Техничког факултета у Бору). Укупан простор који стоји на располагању за 

извођење наставе по овом студијском програму далеко премашује неопходних 4 m
2
 по 

студенту. Технички факултет у Бору располаже укупним бруто простором од 6.146 m
2
. 

Технички факултет у Бору располаже техничком и лабораторијском опремом за савремено 

извођење наставе и вежби, почев од LCD пројектора, стационарних и лаптоп рачунара као и 

лабораторијском опремом мале и капиталне вредности за квалитетно извођење лабораторијских 

и показних вежби. 

Библиотека је опремљена стручном литературом која садржи преко 700 библиотечких јединица 

релевантних за извођење наставе, од којих је преко 100 наслова новијег датума. Истовремено, у 

библиотеци у складу са Правилником о коришћењу библиотеке може се неограничено 

користити интернет, а извори на SCOPUS-у и KOBSON-у су доступни свим студентима.  

Сви предмети су покривени уџбеничком литературом. Уџбеници у издању Техничког 

факултета у Бору могу се купити у Скриптарници факултета. 

Сви наставници и сарадници су смештени у кабинете (један до два наставника у кабинету) и 

свако поседује рачунар или лаптоп и прикључак за интернет, што омогућава задовољавајуће 

услове за усавршавање наставног кадра. 

Високошколска установа поседује одговарајуће капацитете за организовање практичне наставе, 

при чему су лабораторијски простор, као и услови за извођење наставе на терену  потпуно у 

складу са потребама студијског програма. Посебна погодност за извођење стручне праксе су и 

индустријски рударски погони лоцирани у непосредној близини. 

Табеле и Прилози за стандард 10:  

Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 

настава на студијском програму: 

Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма. 

Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.  

Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 

практикумима, које се налазе у библиотеци или их има у продаји. 

Прилог 10.1. Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу. 

Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.  

Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). 

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 

 

Стандарди 

  



 

 

Стандард 11. Контрола квалитета 

Контрола квалитета студијског програма Рударско инжењерство, као интегрални део система 

обезбеђења квалитета на Универзитету у Београду – Техничком факултету у Бору, врши се у 

складу са политиком обезбеђења квалитета и осталим актима из ове области. 

Редовно систематско праћење реализације студијског програма и контролу свих његових 

сегмената у унапред одређеним временским интервалима, уз активно учешће студената, врши 

се кроз вредновање реализације наставе, педагошког рада наставника од стране студената, 

квалитета и компетенција дипломираних студената и квалитета наставне литературе, као и 

вредновање резултата и квалитета НИР-а.  

Резултати контроле квалитета студијског програма су јавно доступни и представљају део 

јединственог извештаја о самовредновању који је објављен на веб сајту факултета 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/index.php). Остале информације и документа о 

обезбеђењу и унапређењу квалитета на Техничком факултету у Бору дати су на 

https://www.tfbor.bg.ac.rs/kvalitet/index.php.  

Табеле и Прилози за стандард 11: 

Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет 

(Комисије за квалитет,...) на Установи. 

Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји. 

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању 

студијског програма.. 

Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе. 

Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  

Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 

организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 

 

Стандарди 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

Војске Југославије 12, 19210 Бор 

 

AKРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ 

РУДАРСКО  

ИНЖЕЊЕРСТВО 

 

 
ТАБЕЛЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ  

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:  

 

 

Рударско инжењерство 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 

Уводна табела 

Блок табела  5.1. Студијски програм Рударско инжењерство са изборним подручјем-модулима  

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске студије 

(ОАС) – Рударско инжењерство  

Табела 5.1а. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске 

студије (ОАС) – Рударско инжењерство 

Табела 5.2а. Књига предмета за основне академске студије (ОАС) за студијски програм – 

Рударско инжењерство 

Табела 9.1а. Kњига наставника за основне академске студије (ОАС) за студијски програм – 

Рударско инжењерство 

 

 

 

 

 

 



УВОДНА ТАБЕЛА 

Назив студијског програма: Рударско инжењерство 

Високошколска установа у којој се изводи 

студијски програм: 
Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

Образовно – научно/образовно – уметничко 

поље: 
Техничко-технолошке науке 

Научна, стручна или уметничка област: Рударско инжењерство 

Врста студија: Основне академске студије (ОАС) 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240 ЕСПБ 

Назив дипломе: Дипломирани инжењер рударства 

Дужина студија: Четворогодишње академске студије 

Година у којој је започела реализација 

студијског програма: 
1961. 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм нов): 
2020/2021 (са изменама првобитног 

наставног плана) 

Број студената који студира по овом 

студијском програму: 
188 

Планирани број студената који ће се уписати 

на овај студијски програм: 
40 

Датум када је програм прихваћен од стране 

одговарајућег тела (навести ког): 

20. 03. 2013. Сенат Универзитета у Београду 

Измене и допуне студијског програма, решење 

број: 06-01-06-1311/47-13 (Прилог 5.3 Одлука 

Сената) 

Језик на коме се изводи студијски програм: Српски 

Година када је програм акредитован: 
2009. (Прилог: Уверење о акредитацији 

студијског програма) 

Web адреса на којој се налазе подаци о 

студијском програму: 
https://www.tfbor.bg.ac.rs/nastava/rud_inz.php 

https://www.rudarstvo.tfbor.bg.ac.rs/ 
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Блок табела  5.1.  Студијски програм РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО са изборним подручјем-модулима:  

 М1 - Експлоатција лежишта минералних сировина (ЕЛМС),  

 М2 - Припрема минералних сировина (ПМС) и  

 М3 - Рециклажне технологије и одрживи развој (РТОР) 

 

 

 

Табеле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ 

16 ПРЕДМЕТА СА: СТРУЧНОМ ПРАКСОМ 1 И 2 6 ЕСПБ = 108 ЕСПБ  

И ЗАВРШНИМ РАДОМ 8 ЕСПБ 

СВЕ УКУПНО = 116 ЕСПБ 

МОДУЛ 1: ЕЛМС 
   

ОБАВЕЗНИ = 15 ПРЕДМЕТА = 76 ЕСПБ 
ИЗБОРНИ = 7 ПРЕДМЕТА = 48 ЕСПБ 

2 ПРЕДМЕТА ОД 5 = 10 ЕСПБ 

1 ПРЕДМЕТ ОД 6 = 6 ЕСПБ 
4 ПРЕДМЕТА ОД 8 = 32 ЕСПБ 

 

УКУПНО: 124 

 

УКУПНО ЕСПБ: 240 

 
 

 

МОДУЛ 2: ПМС 

  

ОБАВЕЗНИ = 12 ПРЕДМЕТА = 75 ЕСПБ 
ИЗБОРНИ = 7 ПРЕДМЕТА = 49 ЕСПБ 

4 ПРЕДМЕТА ОД 6 = 24 ЕСПБ 

2 ПРЕДМЕТА ОД 8 = 16 ЕСПБ 
1 ПРЕДМЕТ ОД 9 = 9 ЕСПБ 

 

УКУПНО: 124 

 

УКУПНО ЕСПБ: 240 

 

МОДУЛ 3: РТОР 

   

ОБАВЕЗНИ = 13 ПРЕДМЕТА = 75 ЕСПБ 
ИЗБОРНИ = 7 ПРЕДМЕТА = 49 ЕСПБ 

4 ПРЕДМЕТА ОД 6 = 24 ЕСПБ 

2 ПРЕДМЕТА ОД 8 = 16 ЕСПБ 
1 ПРЕДМЕТ ОД 9 = 9 ЕСПБ 

 

УКУПНО: 124 

 

УКУПНО ЕСПБ: 240 

 



Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске студије (ОАС) 
- Рударско инжењерство 

Модул 1: Експлоатација лежишта минералних сировина - ЕЛМС 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета  Сем. Број часова ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. ОИМ1М1 Математика 1 I 6 8 

2. ОТИ1Ф  Физика I 6 8 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија I 6 8 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 I 2 4 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 
I 
II 

2 
2 

2 
2 

6. ОИМ1И2 Информатика 2 II 4 6 

7. ОТИ1М2 Математика 2 II 6 8 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика II 4 6 

9. ОРИ1КП Котирана пројекција II 6 8 

Укупно часова активне наставе 44  

  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА  

1. ОРИ2М1 Механика 1 III 4 6 

2. ОРИ2МЕ Машински елементи III 5 6 

3. ОРИ2ОГ Основи геологије III 3 6 

4. ОРИ2МП Минералогија и петрографија III 6 8 

5. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 
III 

IV 

2 

2 

4 

2 

6. ОРИ2ОМ Отпорност материјала IV 4 6 

7. ОРИ2ОМУ Основе машина и уређаја IV 4 4 

8. ОРИ2Г Геодезија IV 4 4 

9. ОРИ2МСТ Механика стена и тла IV 6 8 

10. 

 

ОРИ2МУР 

ОРИ2РД 

Изборни предмет 1 

1. Материјали у рударству 

2. Рудничка документација 

IV 4 6 

Укупно часова активне наставе 44  

Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА  

1. ОРИ3ЛМС Лежишта минералних сировина V 3 4 

2. 
 

 

ОРИ3ГИТ 
ОРИ3ИЛМС 

ОРИ3ПМС 

ОРИ3ГИЖ 

Изборни предмети 2 и 3: 

(бираjу  се 2 предметa) 

1. Геоинформатика 
2. Истраживање лежишта минералних сировина 

3. Припрема минералних сировина 

4. Геоинжењеринг 

V 4 8 

3. V 4 8 

4. ОРИ3ТИЈП Технологија израде јамских просторија V 5 4 

5. ОРИ3ТИ Транспорт и извоз V 4 4 

6. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 
V 

VI 

2 

2 

2 

2 

7. ОРИ3ТБМ Технологија бушења и минирања VI 5 6 

8. ОРИ3БЗРР Безбедност и здравље на раду у рудницима VI 5 4 

9. 
 

 

ОРИ3РМ 

ОРИ3ПС 

ОРИ3ЕК 

ОРИ3ССК 

Изборни предмети 4 и 5:  

(бирају се 2 предмета) 

1.  Рударска мерења 

2. Подградни системи 

3. Експлоатација камена 

4. Стабилност и санација косина 

VI 4 8 

10. VI 4 8 

11. ОРИ3СП1 Стручна пракса 1 VI 6 2 

Укупно часова активне наставе 48  

Укупно ЕСПБ 60 

ЧЕТВРТА ГОДИНА  

1. ОРИ4ТПВЕ Технологија површинске експлоатације VII 6 6 

2. ОРИ4ТПДЕ Технологија подземне експлоатације VII 6 6 

3. ОРИ4ВР Вентилација рудника VII 4 4 

4. ОРИ4ОР Одводњавање рудника VII 4 4 

5. 

 

 

ОРИ4УРЖС 

ОРИ4СМ 
ОРИ4ГИС 

ОРИ4ОД 

Изборни предмети 6 и 7:  

(бирају се 2 предмета)  

1. Утицај рударства на животну средину 

2. Сеизмика минирања 
3. Географски информациони системи 

4. Одлагање и депоновање 

VII 4 5 

6. VII 4 5 

7. ОРИ4ПР Пројектовање рудника VIII 5 6 

8. ОРИ4МО Методе откопавања VIII 6 6 

9. ОТИ4ЕОП Економика и организација пословања VIII 3 6 

10. ОРИ4СП2 Стручна пракса 2 VIII 6 4 

11. ОРИ4ЗР Завршни рад VIII 8 4 

12.  ОРИ4ЗРИО Завршни рад-израда и одбрана VIII 4 4 

Укупно часова активне наставе 60  

Укупно ЕСПБ 60 

Укупно часова активне наставе на свим годинама студија 196  

Укупно ЕСПБ на свим годинама студија 240 

 



Модул 2: Припрема минералних сировина - ПМС 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета  Сем. Број часова ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. ОИМ1М1 Математика 1 I 6 8 

2. ОТИ1Ф  Физика I 6 8 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија I 6 8 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 I 2 4 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 
I 

II 

2 

2 

2 

2 

6. ОИМ1И2 Информатика 2 II 4 6 

7. ОТИ1М2 Математика 2 II 6 8 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика II 4 6 

9. ОРИ1КП Котирана пројекција II 6 8 

Укупно часова активне наставе 44  

  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА  

1. ОРИ2М1 Механика 1 III 4 6 

2. ОРИ2МЕ Машински елементи III 5 6 

3. ОРИ2ОГ Основи геологије III 3 6 

4. ОРИ2МП Минералогија и петрографија III 6 8 

5. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 
III 
IV 

2 
2 

4 
2 

6. ОРИ2ОМ Отпорност материјала IV 4 6 

7. ОРИ2ОЕ Основи електротехнике IV 5 8 

8. ОTИ1НХ Неорганска хемија IV 6 8 

9. 
 
ОТИ2АХ 

ОTИ2ОХ 

Изборни предмет 1: 
1. Аналитичка хемија  

2. Органска хемија 

IV 6 6 

Укупно часова активне наставе 43  

Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА  

1. ОРИ3ТОР Технологије и одрживи развој V 4 6 

2. 

 

ОТИ2ФХ 
ОИМ2С 

Изборни предмет 2:   

1. Физичка хемија 
2. Статистика 

V 6 9 

3. ОРИ3УКС Уситњавање и класирање сировина V 6 7 

4. ОРИ3ИМСС Испитивање минералних и секундарних сировина V 4 6 

5. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 
V 
VI 

2 
2 

2 
2 

6. ОРИ3ФМК Физичке методе концентрације VI 6 7 

7. ОРИ3Ф Флотација VI 6 7 

8. ОРИ3ПОМРТ Помоћне операције у МиРТ-у VI 5 6 

9. ОРИ3СП1 Стручна пракса 1 VI 6 2 

10. 
 
ОРИ3ОЕЛМС 

ОМИ3ОЕМ 

Изборни предмет 3:   
1. Основи ЕЛМС-а 

2. Основи екстрактивне металургије 

VI 2 6 

Укупно часова активне наставе 49  

Укупно ЕСПБ 60 

ЧЕТВРТА ГОДИНА  

1. ОРИ4ТПМС1 Технологије ПМС-а 1 VII 4 4 

2. 

 

ОРИ4ТПЖС 
ОТИ3ЗЖС 

Изборни предмет 4: 

1. Технолошки процеси и животна средина 
2. Заштита животне средине 

VII 6 8 

3. ОРИ4ОВМРТ Отпадне воде у МиРТ-у VII 4 4 

4. ОРИ4ЛОР Лужење и обогаћивање раствора VII 6 6 

5. 

 

ОРИ4ОЈ 
ОРИ4РПМС 

Изборни предмет 5: 

1. Одводњавање и јаловишта 
2. Реагенси у ПМС-у 

VII 5 8 

6. 

 

ОТИ4ЕОП 
ОРИ4СЗР 

Изборни предмет 6: 

1. Економика и организација пословања 
2. Стандарди и законска регулатива 

VIII 3 6 

7. 

 

ОРИ4БЗРМРТ 

ОРИ4ПМТ 

Изборни предмет 7: 

1. Безбедност и здравље на раду у МиРТ-у 

2. Процесна мерна техника 

VIII 6 6 

8. ОРИ4ТПМС2 Технологија ПМС-а 2 VIII 6 6 

9. ОРИ4СП2 Стручна пракса 2 VIII 6 4 

10. ОРИ4ЗР Завршни рад VIII 8 4 

11. ОРИ4ЗРИО Завршни рад-израда и одбрана VIII 4 4 

Укупно часова активне наставе 58  

Укупно ЕСПБ 60 

Укупно часова активне наставе на свим годинама студија 194  

Укупно ЕСПБ на свим годинама студија 240 

 

  



Модул 3: Рециклажне технологије и одрживи развој - РТОР 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета  Сем. Број часова ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. ОИМ1М1 Математика 1 I 6 8 

2. ОТИ1Ф  Физика I 6 8 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија I 6 8 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 I 2 4 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 
I 

II 

2 

2 

2 

2 

6. ОИМ1И2 Информатика 2 II 4 6 

7. ОТИ1М2 Математика 2 II 6 8 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика II 4 6 

9. ОРИ1КП Котирана пројекција II 6 8 

Укупно часова активне наставе 44  

  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА  

1. ОРИ2М1 Механика 1 III 4 6 

2. ОРИ2МЕ Машински елементи III 5 6 

3. ОРИ2ОГ Основи геологије III 3 6 

4. ОРИ2МП Минералогија и петрографија III 6 8 

5. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 
III 
IV 

2 
2 

4 
2 

6. ОРИ2ОМ Отпорност материјала IV 4 6 

7. ОРИ2ОЕ Основи електротехнике IV 5 8 

8. ОTИ1НХ Неорганска хемија IV 6 8 

9. 
 
ОТИ2АХ 

ОTИ2ОХ 

Изборни предмет 1: 
1. Аналитичка хемија  

2. Органска хемија 

IV 6 6 

Укупно часова активне наставе 43  

Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА  

1. ОРИ3ТОР Технологије и одрживи развој V 4 6 

2. 

 

ОТИ2ФХ 
ОИМ2С 

Изборни предмет 2:   

1. Физичка хемија 
2. Статистика 

V 6 9 

3. ОРИ3УКС Уситњавање и класирање сировина V 6 7 

4. ОРИ3ИМСС Испитивање минералних и секундарних сировина V 4 6 

5. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 
V 
VI 

2 
2 

2 
2 

6. ОРИ3ФМК Физичке методе концентрације VI 6 7 

7. ОРИ3Ф Флотација VI 6 7 

8. ОРИ3ПОМРТ Помоћне операције у МиРТ-у VI 5 6 

9. ОРИ3СП1 Стручна пракса 1 VI 6 2 

10. 
 
ОРИ3ТПГО 

ОРИ3ТОО 

Изборни предмет 3:   
1. Технологије прераде грађевинског отпада  

2. Третман опасног отпада 

VI 4 6 

Укупно часова активне наставе 51  

Укупно ЕСПБ 60 

ЧЕТВРТА ГОДИНА  

1. ОРИ4УТО Управљање и третман отпада VII 4 4 

2. 

 

ОРИ4ТПЖС 
ОТИ3ЗЖС 

Изборни предмет 4: 

1. Технолошки процеси и животна средина 
2. Заштита животне средине 

VII 6 8 

3. ОРИ4ОВМРТ Отпадне воде у МиРТ-у VII 4 4 

4. ОРИ4ЛОР Лужење и обогаћивање раствора VII 6 6 

5. 

 

ОРИ4ТПТО 
ОРИ4АОИЕ 

Изборни предмет 5: 

1. Технологија припреме техногених отпада 
2. Алтернативни и обновљиви извори енергије 

VII 5 8 

6. 

 

ОТИ4ЕОП 
ОРИ4СЗР 

Изборни предмет 6: 

1. Економика и организација пословања 
2. Стандарди и законска регулатива 

VIII 3 6 

7. 

 

ОРИ4БЗРМРТ 

ОРИ4ПМТ 

Изборни предмет 7: 

1. Безбедност и здравље на раду у МиРТ-у 

2. Процесна мерна техника 

VIII 6 6 

8. ОРИ4ТР Технологије рециклаже VIII 6 6 

9. ОРИ4СП2 Стручна пракса 2 VIII 6 4 

10. ОРИ4ЗР Завршни рад VIII 8 4 

11. ОРИ4ЗРИО Завршни рад-израда и одбрана VIII 4 4 

Укупно часова активне наставе 58  

Укупно ЕСПБ 60 

Укупно часова активне наставе на свим годинама студија 196  

Укупно ЕСПБ на свим годинама студија 240 

 

Табелe 



Табела 5.1а. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске студије (ОАС) – 

Рударско инжењерство 

Модул 1: Експлоатација лежишта минералних сировина - ЕЛМС 

Р. 

бр. 

Шифра 

предмета 
Назив предмета Сем. 

Активна настава 
Ост. ЕСПБ 

Обавезни/ 

Изборни 
Тип предмета 

П В ДОН ИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 I 3 3 0 0 0 8 О ТМ 

2. ОТИ1Ф  Физика I 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија I 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 I 2 0 0 0 0 4 О АО 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 
I 

II 

1 

1 

1 

1 
0 0 0 

2 

2 
О АО 

6. ОИМ1И2 Информатика 2 II 2 2 0 0 0 6 О АО 

7. ОТИ1М2 Математика 2 II 3 3 0 0 0 8 О ТМ 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика II 2 1 1 0 0 6 О АО 

9. ОРИ1КП Котирана пројекција II 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
23 14 7 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 44 0 60   

ДРУГА ГОДИНА 

1. ОРИ2М1 Механика 1 III 2 2 0 0 0 6 О НС 

2. ОРИ2МЕ Машински елементи III 2 1 2 0 0 6 О НС 

3. ОРИ2ОГ Основи геологије III 3 0 0 0 0 6 О НС 

4. ОРИ2МП Минералогија и петрографија III 3 3 0 0 0 8 О НС 

5. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 
III 

IV 

1 

1 

1 

1 
0 0 0 

4 

2 
О АО 

6. ОРИ2ОМ Отпорност материјала IV 2 2 0 0 0 6 О НС 

7. ОРИ2ОМУ Основе машина и уређаја IV 2 2 0 0 0 4 О НС 

8. ОРИ2Г Геодезија IV 2 2 0 0 0 4 О ТМ 

9. ОРИ2МСТ Механика стена и тла IV 3 3 0 0 0 8 О НС 

10. 

 

ОРИ2МУР 

ОРИ2РД 

Изборни предмет 1: 

1. Материјали у рударству 

2. Рудничка документација 

IV 2 2 0 0 0 6 И 

 

НС 

 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
23 19 2 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 44 0 60   

ТРЕЋА ГОДИНА 

1. ОРИ3ЛМС Лежишта минералних сировина V 3 0 0 0 0 4 О ТМ 

2. 

 

 

ОРИ3ГИТ 

ОРИ3ИЛМС 

 

ОРИ3ПМС 

ОРИ3ГИЖ 

Изборни предмети 2 и 3: 

(бираjу  се 2 предметa) 

1. Геоинформатика 

2. Истраживање лежишта 

минералних сировина 

3. Припрема минералних сировина 

4. Геоинжењеринг 

V 2 2 0 0 0 8 И НС 

3. V 2 2 0 0 0 8 И НС 

4. ОРИ3ТИЈП 
Технологија израде јамских 

просторија 
V 3 2 0 0 0 4 О СА 

5. ОРИ3ТИ Транспорт и извоз V 2 2 0 0 0 4 О НС 

6. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 
V 

VI 

1

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 
О АО 

7. ОРИ3ТБМ Технологија бушења и минирања VI 3 2 0 0 0 6 О СА 

8. ОРИ3БЗРР 
Безбедност и здравље на раду у 

рудницима 
VI 3 2 0 0 0 4 О НС 

9. 
 

 

ОРИ3РМ 

ОРИ3ПС 

ОРИ3ЕК 

ОРИ3ССК 

Изборни предмети 4 и 5:  

(бирају се 2 предмета) 

1. Рударска мерења 

2. Подградни системи 

3. Експлоатација камена 

4. Стабилност и санација косина 

VI 2 2 0 0 0 8 И СА 

10. VI 2 2 0 0 0 8 И СА 

11. ОРИ3СП1 Стручна пракса 1 VI 0 0 0 0 6 2 О СА 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
24 18 0 6 60   

Укупно часова активне наставе на години 42 6 60   

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

1. ОРИ4ТПВЕ 
Технологија површинске 

експлоатације 
VII 3 3 0 0 0 6 О СА 

2. ОРИ4ТПДЕ Технологија подземне експлоатације VII 3 3 0 0 0 6 О СА 

3. ОРИ4ВР Вентилација рудника VII 2 2 0 0 0 4 О СА 

4. ОРИ4ОР Одводњавање рудника VII 2 2 0 0 0 4 О СА 

5. 

 

 

ОРИ4УРЖС 

 

ОРИ4СМ 

ОРИ4ГИС 

 

ОРИ4ОД 

Изборни предмети 6 и 7:  

(бирају се 2 предмета)  

1. Утицај рударства на животну 

средину 

2. Сеизмика минирања 

3. Географски информациони 

системи 

4. Одлагање и депоновање 

VII 2 2 0 0 0 5 И НС 

6. VII 2 2 0 0 0 5 И НС 

7. ОРИ4ПР Пројектовање рудника VIII 3 2 0 0 0 6 О СА 

8. ОРИ4МО Методе откопавања VIII 3 3 0 0 0 6 О СА 

9. ОТИ4ЕОП Економика и организација пословања VIII 3 0 0 0 0 6 О АО 

10. ОРИ4СП2 Стручна пракса 2 VIII 0 0 0 0 6 4 О СА 

11. ОРИ4ЗР Завршни рад VIII 0 0 0 8 0 4 О СА 

12.  ОРИ4ЗРИО Завршни рад-израда и одбрана VIII 0 0 0 0 4 4 О СА 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
23 19 8 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 50 10 60   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова  

за све године студија 
180 16 240   

 



Модул 2: Припрема минералних сировина - ПМС 

Р. 

бр. 

Шифра 

предмета 
Назив предмета Сем. 

Активна настава 
Ост. ЕСПБ 

Обавезни/ 

Изборни 
Тип предмета 

П В ДОН ИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 I 3 3 0 0 0 8 О ТМ 

2. ОТИ1Ф  Физика I 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија I 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 I 2 0 0 0 0 4 О АО 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 
I 

II 

1 

1 

1 

1 
0 0 0 

2 

2 
О АО 

6. ОИМ1И2 Информатика 2 II 2 2 0 0 0 6 О АО 

7. ОТИ1М2 Математика 2 II 3 3 0 0 0 8 О ТМ 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика II 2 1 1 0 0 6 О АО 

9. ОРИ1КП Котирана пројекција II 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
23 14 7 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 44 0 60   

ДРУГА ГОДИНА 

1. ОРИ2М1 Механика 1 III 2 2 0 0 0 6 О НС 

2. ОРИ2МЕ Машински елементи III 2 1 2 0 0 6 О НС 

3. ОРИ2ОГ Основи геологије III 3 0 0 0 0 6 О НС 

4. ОРИ2МП Минералогија и петрографија III 3 3 0 0 0 8 О НС 

5. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 
III 

IV 

1 

1 

1 

1 
0 0 0 

4 

2 
О АО 

6. ОРИ2ОМ Отпорност материјала IV 2 2 0 0 0 6 О НС 

7. ОРИ2ОЕ Основи електротехнике IV 3 2 0 0 0 8 О НС 

8. ОTИ1НХ Неорганска хемија IV 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

9. 

 

ОТИ2АХ 

ОTИ2ОХ 

Изборни предмет 1: 

1. Аналитичка хемија  

2. Органска хемија 

IV 3 1 2 0 0 6 И 

 

НС 

НС 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
23 14 6 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 43 0 60   

ТРЕЋА ГОДИНА 

1. ОРИ3ТОР Технологије и одрживи развој V 2 1 1 0 0 6 О СА 

2. 

 

ОТИ2ФХ 

ОИМ2С 

Изборни предмет 2:  

1. Физичка хемија 

2. Статистика 

V 3 1 2 0 0 9 И 

 

НС 

НС 

3. ОРИ3УКС Уситњавање и класирање сировина V 3 2 1 0 0 7 О НС 

4. ОРИ3ИМСС 
Испитивање минералних и 

секундарних сировина 
V 2 2 0 0 0 6 О СА 

5. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 
V 

VI 

1

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 
О АО 

6. ОРИ3ФМК Физичке методе концентрације VI 3 2 1 0 0 7 О НС 

7. ОРИ3Ф Флотација VI 3 2 1 0 0 7 О НС 

8. ОРИ3ПОМРТ Помоћне операције у МиРТ-у VI 3 2 0 0 0 6 О НС 

9. ОРИ3СП1 Стручна пракса 1 VI 0 0 0 0 6 2 О СА 

10. 

 

ОРИ3ОЕЛМС 

ОМИ3ОЕМ 

 

Изборни предмет 3: 

1. Основи ЕЛМС-а 

2. Основе екстрактивне 

металургије 

VI 2 0 0 0 0 6 И 

 

СА 

 

СА 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
23 14 6 6 60   

Укупно часова активне наставе на години 43 6 60   

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

1. ОРИ4ТПМС1 Технологије ПМС-а 1 VII 2 2 0 0 0 4 О СА 

2. 

 

ОРИ4ТПЖС 

 

ОТИ3ЗЖС 

Изборни предмет 4: 

1. Технолошки процеси и животна 

средина 

2. Заштита животне средине 

VII 3 0 3 0 0 8 И 

 

СА 

 

СА 

3. ОРИ4ОВМРТ Отпадне воде у МиРТ-у VII 3 1 0 0 0 4 О СА 

4. ОРИ4ЛОР Лужење и обогаћивање раствора VII 3 1 2 0 0 6 О НС 

5. 

 

ОРИ4ОЈ 

ОРИ4РПМС 

Изборни предмет 5: 

1. Одводњавање и јаловишта 

2. Реагенси у ПМС-у 

VII 2 2 1 0 0 8 И 

 

СА 

СА 

6. 

 

ОТИ4ЕОП 

 

ОРИ4СЗР 

Изборни предмет 6: 

1. Економика и организација 

пословања 

2. Стандарди и законска 

регулатива 

VIII 3 0 0 0 0 6 И 

 

АО 

 

АО 

7. 

 

ОРИ4БЗРМРТ 

 

ОРИ4ПМТ 

Изборни предмет 7: 

1. Безбедност и здравље на раду у 

МиРТ-у 

2. Процесна мерна техника 

VIII 3 3 0 0 0 6 И 

 

СА 

 

СА 

8. ОРИ4ТПМС2 Технологија ПМС-а 2 VIII 2 2 2 0 0 6 О СА 

9. ОРИ4СП2 Стручна пракса 2 VIII 0 0 0 0 6 4 О СА 

10. ОРИ4ЗР Завршни рад VIII 0 0 0 8 0 4 О СА 

11. ОРИ4ЗРИО Завршни рад-израда и одбрана VIII 0 0 0 0 4 4 О СА 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
21 11 16 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 48 10 60   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова  

за све године студија 
178 16 240   

 

 

  



Модул 3: Рециклажне технологије и одрживи развој - РТОР 

Р. 

бр. 
Шифра Назив Сем. 

Активна настава 
Ост. ЕСПБ 

Обавезни/ 

Изборни 
Тип предмета 

П В ДОН ИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 I 3 3 0 0 0 8 О ТМ 

2. ОТИ1Ф  Физика I 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија I 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 I 2 0 0 0 0 4 О АО 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 
I 

II 

1 

1 

1 

1 
0 0 0 

2 

2 
О АО 

6. ОИМ1И2 Информатика 2 II 2 2 0 0 0 6 О АО 

7. ОТИ1М2 Математика 2 II 3 3 0 0 0 8 О ТМ 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика II 2 1 1 0 0 6 О АО 

9. ОРИ1КП Котирана пројекција II 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
23 14 7 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 44 0 60   

ДРУГА ГОДИНА 

1. ОРИ2М1 Механика 1 III 2 2 0 0 0 6 О НС 

2. ОРИ2МЕ Машински елементи III 2 1 2 0 0 6 О НС 

3. ОРИ2ОГ Основи геологије III 3 0 0 0 0 6 О НС 

4. ОРИ2МП Минералогија и петрографија III 3 3 0 0 0 8 О НС 

5. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 
III 

IV 

1 

1 

1 

1 
0 0 0 

4 

2 
О АО 

6. ОРИ2ОМ Отпорност материјала IV 2 2 0 0 0 6 О НС 

7. ОРИ2ОЕ Основи електротехнике IV 3 2 0 0 0 8 О НС 

8. ОTИ1НХ Неорганска хемија IV 3 1 2 0 0 8 О ТМ 

9. 

 

ОТИ2АХ 

ОTИ2ОХ 

Изборни предмет 1: 

1. Аналитичка хемија  

2. Органска хемија 

IV 3 1 2 0 0 6 И 

 

НС 

НС 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
23 14 6 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 43 0 60   

ТРЕЋА ГОДИНА 

1. ОРИ3ТОР Технологије и одрживи развој V 2 1 1 0 0 6 О СА 

2. 

 

ОТИ2ФХ 

ОИМ2С 

Изборни предмет 2:  

1. Физичка хемија 

2. Статистика 

V 3 1 2 0 0 9 И 

 

НС 

НС 

3. ОРИ3УКС Уситњавање и класирање сировина V 3 2 1 0 0 7 О НС 

4. ОРИ3ИМСС 
Испитивање минералних и 

секундарних сировина 
V 2 2 0 0 0 6 О СА 

5. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 
V 

VI 

1

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 
О АО 

6. ОРИ3ФМК Физичке методе концентрације VI 3 2 1 0 0 7 О НС 

7. ОРИ3Ф Флотација VI 3 2 1 0 0 7 О НС 

8. ОРИ3ПОМРТ Помоћне операције у МиРТ-у VI 3 2 0 0 0 6 О НС 

9. ОРИ3СП1 Стручна пракса 1 VI 0 0 0 0 6 2 О СА 

10. 

 

ОРИ3ТПГО 

 

ОРИ3ТОО 

Изборни предмет 3:  

1. Технологије прераде 

грађевинског отпада  

2. Третман опасног отпада 

VI 2 2 0 0 0 6 И 

 

СА 

 

СА 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
23 16 6 6 60   

Укупно часова активне наставе на години 45 6 60   

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

1. ОРИ4УТО Управљање и третман отпада VII 2 2 0 0 0 4 О СА 

2. 

 

ОРИ4ТПЖС 

 

ОТИ3ЗЖС 

Изборни предмет 4: 

1. Технолошки процеси и животна 

средина 

2. Заштита животне средине 

VII 3 0 3 0 0 8 И 

 

СА 

 

СА 

3. ОРИ4ОВМРТ Отпадне воде у МиРТ-у VII 3 1 0 0 0 4 О СА 

4. ОРИ4ЛОР Лужење и обогаћивање раствора VII 3 1 2 0 0 6 О НС 

5. 

 

ОРИ4ТПТО 

 

ОРИ4АОИЕ 

Изборни предмет 5: 

1. Технологија припреме 

техногених отпада 

2. Алтернативни и обновљиви 

извори енергије 

VII 2 2 1 0 0 8 И 

СА 

 

СА 

6. 

 

ОТИ4ЕОП 

 

ОРИ4СЗР 

Изборни предмет 6: 

1. Економика и организација 

пословања 

2. Стандарди и законска 

регулатива 

VIII 3 0 0 0 0 6 И 

 

АО 

 

АО 

7. 

 

ОРИ4БЗРМРТ 

 

ОРИ4ПМТ 

Изборни предмет 7: 

1. Безбедност и здравље на раду у 

МиРТ-у 

2. Процесна мерна техника 

VIII 3 3 0 0 0 6 И 

 

СА 

СА 

8. ОРИ4ТР Технологије рециклаже VIII 2 4 0 0 0 6 О СА 

9. ОРИ4СП2 Стручна пракса 2 VIII 0 0 0 0 6 4 О СА 

10. ОРИ4ЗР Завршни рад VIII 0 0 0 8 0 4 О СА 

11. ОРИ4ЗРИО Завршни рад-израда и одбрана VIII 0 0 0 0 4 4 О СА 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
21 13 14 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 48 10 60   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова  

за све године студија 
180 16 240 

 
 

 

Табеле 

 



Табела 5.2а. Књига предмета за основне академске студије (ОАС) за студијски програм – Рударско инжењерство 

Редни 

број 
Шифра Назив 

Ужа научна, уметничка 

односно стручна област 
Сем. П В ДОН ИР 

Остали 

часови 
ЕСПБ 

1. ОИМ1М1 Математика 1 Математика I 3 3 0 0 0 8 

2. ОТИ1Ф  Физика Физика I 3 1 2 0 0 8 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија 

Хемија, хемијска 

технологија и хемијско 
инжењерство 

I 3 1 2 0 0 8 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 Информатика I 2 0 0 0 0 4 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 Енглески језик 
I 

II 

1 

1 

1 

1 
0 0 0 

2 

2 

6. ОИМ1И2 Информатика 2 Информатика II 2 2 0 0 0 6 

7. ОТИ1М2 Математика 2 Математика II 3 3 0 0 0 8 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика Машинство II 2 1 1 0 0 6 

9. ОРИ1КП Котирана пројекција Машинство II 3 1 2 0 0 8 

10. ОРИ2М1 Механика 1 Механика III 2 2 0 0 0 6 

11. ОРИ2МЕ Машински елементи Машинство III 2 1 2 0 0 6 

12. ОРИ2ОГ Основи геологије Рударство и геологија III 3 0 0 0 0 6 

13. ОРИ2МП Минералогија и петрографија Рударство и геологија III 3 3 0 0 0 8 

14. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 Енглески језик 
III 

IV 

1 

1 

1 

1 
0 0 0 

2 

2 

15. ОРИ2ОМ Отпорност материјала Механика IV 2 2 0 0 0 6 

16. ОРИ2ОМУ Основе машина и уређаја Рударство и геологија IV 2 2 0 0 0 4 

17. ОРИ2Г Геодезија Рударство и геологија IV 2 2 0 0 0 4 

18. ОРИ2МСТ Механика стена и тла Рударство и геологија IV 3 3 0 0 0 8 

19. ОРИ2МУР Материјали у рударству Рударство и геологија IV 2 2 0 0 0 6 

20. ОРИ2РД Рудничка документација Рударство и геологија IV 2 2 0 0 0 6 

21. ОРИ2ОЕ Основи електротехнике Електротехника IV 3 2 0 0 0 8 

22. ОTИ1НХ Неорганска хемија 

Хемија, хемијска 

технологија и хемијско 

инжењерство 

IV 3 1 2 0 0 8 

23. ОТИ2АХ  Аналитичка хемија  
Хемија, хемијска 
технологија и хемијско 

инжењерство 

IV 3 1 2 0 0 6 

24. ОTИ2ОХ Органска хемија 

Хемија, хемијска 

технологија и хемијско 

инжењерство 

IV 3 1 2 0 0 6 

25. ОРИ3ЛМС 
Лежишта минералних 

сировина 
Рударство и геологија V 3 0 0 0 0 4 

26. ОРИ3ГИТ Геоинформатика Рударство и геологија V 2 2 0 0 0 8 

27. ОРИ3ИЛМС 
Истраживање лежишта 

минералних сировина 
Рударство и геологија V 2 2 0 0 0 8 

28. ОРИ3ПМС 
Припрема минералних 

сировина 

Минералне и рециклажне 

технологије 
V 2 2 0 0 0 8 

29. ОРИ3ГИЖ Геоинжењеринг Рударство и геологија V 2 2 0 0 0 8 

30. ОРИ3ТИЈП 
Технологија израде јамских 

просторија 
Рударство и геологија V 3 2 0 0 0 4 

31. ОРИ3ТИ Транспорт и извоз Рударство и геологија V 2 2 0 0 0 4 

32. ОРИ3ТОР Технологије и одрживи развој 
Минералне и рециклажне 

технологије 
V 2 1 1 0 0 6 

33. ОТИ2ФХ Физичка хемија 

Хемија, хемијска 

технологија и хемијско 

инжењерство 

V 3 1 2 0 0 9 

34. ОИМ2С Статистика Математика V 3 1 2 0 0 9 

35. ОРИ3УКС 
Уситњавање и класирање 

сировина 

Минералне и рециклажне 

технологије 
V 3 2 1 0 0 7 

36. ОРИ3ИМСС 
Испитивање минералних и 

секундарних сировина 

Минералне и рециклажне 

технологије 
V 2 2 0 0 0 6 

37. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 Енглески језик 
V 
VI 

1 
1 

1 
1 

0 
0 

0 0 
2 
2 

38. ОРИ3ТБМ 
Технологија бушења и 
минирања 

Рударство и геологија VI 3 2 0 0 0 6 

39. ОРИ3БЗРР 
Безбедност и здравље на раду 

у рудницима 
Рударство и геологија VI 3 2 0 0 0 4 

40. ОРИ3РМ Рударска мерења Рударство и геологија VI 2 2 0 0 0 8 

41. ОРИ3ПС Подградни системи Рударство и геологија VI 2 2 0 0 0 8 

42. ОРИ3ЕК Експлоатација камена Рударство и геологија VI 2 2 0 0 0 8 

43. ОРИ3ССК Стабилност и санација косина Рударство и геологија VI 2 2 0 0 0 8 

44. ОРИ3ФМК 
Физичке методе 

концентрације 

Минералне и рециклажне 

технологије 
VI 3 2 1 0 0 7 

45. ОРИ3Ф Флотација 
Минералне и рециклажне 

технологије 
VI 3 2 1 0 0 7 

46. ОРИ3ПОМРТ Помоћне операције у МиРТ-у 
Минералне и рециклажне 

технологије 
VI 3 2 0 0 0 6 

47. ОРИ3ОЕЛМС Основи ЕЛМС-а Рударство и геологија VI 2 0 0 0 0 6 

48. ОМИ3ОЕМ 
Основе екстрактивне 

металургије 

Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство; 
VI 2 0 0 0 0 6 

49. ОРИ3ТПГО 
Технологије прераде 

грађевинског отпада  

Минералне и рециклажне 

технологије 
VI 2 2 0 0 0 6 



50. ОРИ3ТОО Третман опасног отпада 
Минералне и рециклажне 

технологије 
VI 2 2 0 0 0 6 

51. ОРИ3СП1 Стручна пракса 1 
Рударство и геологија / 
Минералне и рециклажне 

технологије 

VI 0 0 0 0 6 2 

52. ОРИ4ТПВЕ 
Технологија површинске 

експлоатације 
Рударство и геологија VII 3 3 0 0 0 6 

53. ОРИ4ТПДЕ 
Технологија подземне 

експлоатације 
Рударство и геологија VII 3 3 0 0 0 6 

54. ОРИ4ВР Вентилација рудника Рударство и геологија VII 2 2 0 0 0 4 

55. ОРИ4ОР Одводњавање рудника Рударство и геологија VII 2 2 0 0 0 4 

56. ОРИ4УРЖС 
Утицај рударства на животну 

средину 
Рударство и геологија VII 2 2 0 0 0 5 

57. ОРИ4СМ Сеизмика минирања Рударство и геологија VII 2 2 0 0 0 5 

58. ОРИ4ГИС 
Географски информациони 

системи 
Рударство и геологија VII 2 2 0 0 0 5 

59. ОРИ4ОД Одлагање и депоновање Рударство и геологија VII 2 2 0 0 0 5 

60. ОРИ4ТПМС1 Технологије ПМС-а 1 
Минералне и рециклажне 

технологије 
VII 2 2 0 0 0 4 

61. ОРИ4УТО Управљање и третман отпада 
Минералне и рециклажне 

технологије 
VII 2 2 0 0 0 4 

62. ОРИ4ТПЖС 
Технолошки процеси и 

животна средина 

Минералне и рециклажне 

технологије 
VII 3 0 3 0 0 8 

63. ОТИ3ЗЖС Заштита животне средине 
Минералне и рециклажне 

технологије 
VII 3 0 3 0 0 8 

64. ОРИ4ОВМРТ Отпадне воде у МиРТ-у 
Минералне и рециклажне 

технологије 
VII 3 1 0 0 0 4 

65. ОРИ4ЛОР 
Лужење и обогаћивање 
раствора 

Минералне и рециклажне 
технологије 

VII 3 1 2 0 0 6 

66. ОРИ4ОЈ Одводњавање и јаловишта 
Минералне и рециклажне 
технологије 

VII 2 2 1 0 0 8 

67. ОРИ4РПМС Реагенси у ПМС-у 
Минералне и рециклажне 

технологије 
VII 2 2 1 0 0 8 

68. ОРИ4ТПТО 
Технологија припреме 

техногених отпада 

Минералне и рециклажне 

технологије VII 2 2 1 0 0 8 

69. ОРИ4АОИЕ 
Алтернативни и обновљиви 

извори енергије 

Минералне и рециклажне 

технологије VII 2 2 1 0 0 8 

70. ОРИ4ПР Пројектовање рудника Рударство и геологија VIII 3 2 0 0 0 6 

71. ОРИ4МО Методе откопавања Рударство и геологија VIII 3 3 0 0 0 6 

72. ОТИ4ЕОП 
Економика и организација 

пословања 
Економија VIII 3 0 0 0 0 6 

73. ОРИ4СЗР 
Стандарди и законска 

регулатива 
Рударство и геологија VIII 3 0 0 0 0 6 

74. ОРИ4БЗРМРТ 
Безбедност и здравље на раду 

у МиРТ-у 

Минералне и рециклажне 

технологије 
VIII 3 3 0 0 0 6 

75. ОРИ4ПМТ Процесна мерна техника Електротехника VIII 3 3 0 0 0 6 

76. ОРИ4ТПМС2 Технологија ПМС-а 2 
Минералне и рециклажне 

технологије 
VIII 2 2 2 0 0 6 

77. ОРИ4ТР Технологије рециклаже 
Минералне и рециклажне 

технологије 
VIII 2 4 0 0 0 6 

78. ОРИ4СП2 Стручна пракса 2 

Рударство и геологија / 

Минералне и рециклажне 

технологије 

VIII 0 0 0 0 6 4 

79. ОРИ4ЗР Завршни рад 
Рударство и геологија / 
Минералне и рециклажне 

технологије 

VIII 0 0 0 8 0 4 

80. ОРИ4ЗРИО Завршни рад-израда и одбрана 

Рударство и геологија / 

Минералне и рециклажне 

технологије 

VIII 0 0 0 0 4 4 

 

Табеле 

 

 



Табела 9.1а. Kњига наставника за основне академске студије (ОАС) за студијски програм – Рударско инжењерство 

Ред. 

број 
Матични број Презиме, средње слово, име Звање 

1. 1601966751026 Трумић Ж. Милан  редовни професор - РП 

2. 2404964754110 Милић В. Витомир редовни професор - РП 
3. 1912962260015 Вушовић М. Ненад  редовни професор - РП 
4. 0308958763810 Стевић М. Зоран  редовни професор - РП 
5. 2603963780811 Пантовић В. Радоје редовни професор - РП 
6. 3009966756029 Богдановић Д. Грозданка редовни професор - РП 
7. 0604957710452 Андрић Д. Љубиша редовни професор - РП 
8. 0711955790034 Антонијевић М. Милан редовни професор - РП 
9. 2910964757023 Штрбац Д. Нада редовни професор - РП 
10. 1003956751015 Жикић И. Миодраг редовни професор - РП 
11. 2701961756036 Милић М. Снежана редовни професор - РП 
12. 1006960721812 Ризнић Т. Дејан редовни професор - РП 
13. 2712970725013 Ђоковић М. Јелена редовни професор - РП 
14. 3105974756010 Ђоловић З. Ивана редовни професор - РП 
15. 1109974750029 Соколовић М. Јовица ванредни професор - ВП 
16. 2809963715065 Цоцић Б. Мира ванредни професор - ВП 
17. 1803978751015 Деспотовић М. Владимир ванредни професор - ВП 
18. 3107976731328 Стојадиновић С. Саша ванредни професор - ВП 
19. 1510970751027 Таникић И. Дејан ванредни професор - ВП 
20. 1310964751016 Станујкић М. Драгиша ванредни професор - ВП 
21. 0711969730018 Малуцков А. Чедомир ванредни професор - ВП 

22. 0412982756029 Петровић Михајловић Б. Марија ванредни професор - ВП 
23. 2709962736315 Алагић Ч. Слађана ванредни професор - ВП 
24. 2905981756037 Трумић С. Маја доцент - Д 

25. 1808979751010 Штирбановић М. Зоран доцент - Д 
26. 2907980751018 Петровић В. Дејан доцент - Д 

27. 0609983756039 Радојевић А. Ана доцент - Д 
28. 2002963710038 Бањешевић С. Миодраг доцент - Д 
29. 2609966122155 Ђукановић Н. Душко доцент - Д 
30. 0307978450154 Коцев Р. Дарко доцент - Д 
31. 0105978756014 Нујкић М. Маја доцент - Д 
32. 0307977756012 Митовски М. Александра доцент - Д 

33. 0305986755026 Јевтић М. Милена доцент - Д 

34. 0910961756037 Николић С. Ениса Наставник страног  језика - НСЈ 
35. 1903958756023 Манзаловић Ж. Мара Наставник страног  језика - НСЈ 
36. 1604984756026 Васковић З. Сандра Наставник страног  језика - НСЈ 
37. 0804964756017 Стевановић М. Славица Наставник страног  језика - НСЈ 
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Стандард 1. Структура студијског програма 

Студијски програм мастер академских студија Рударско инжењерство, има све потребне 

елементе прописане Законом о високом образовању. Студијски програм припада пољу 

техничко-технолошких наука, област Рударство и омогућава стицање академског звања мастер 

инжењер рударства. 

Услов уписа матер академских студија на студијском програму Рударско инжењерство јесу 

завршене основне студије у трајању од четири године и остварених 240 ЕСПБ бодова из 

области техничко-технолошких наука. 

Студијски програм Рударско инжењерство, са три изборна модула, одликује се флексибилним 

курикулумом, који представља логичан наставак студијског програма основних академских 

студија. Студенти, који су на основним академским студијама стекли опште инжењерско 

образовање, и који су, према својим жељама и афинитетима, сами креирали степен и карактер 

усмерења, на  мастер академским студијама, нуди се даље напредовање у стицању знања и 

вештина у одређеним специјалностима. 

Свршени студенти мастер академских студија, у зависности од усмерења (модула), добијају 

диплому: мастер инжењер рударства, и истовремено стичу јасно профилисане компетенције, 

које их чине релевантним за тржиште рада. 

Програм мастер академских студија траје једну академску годину (два семестра), вреднован са 

60 ЕСПБ, има јасну структуру и садржи три модула. Садржи утврђену листу изборних 

предмета, а ниво оптерећења студената за сваки предмет и за мастер рад исказан је у складу са 

европским системом за пренос бодова (ЕСПБ).  

Курикулум мастер академских студија на студијском програму Рударско инжењерство има 

јасно дефинисану структуру која се састоји из три изборна модула: 

 Модул М1 - Експлоатација лежишта минералних сировина – ЕЛМС 

 Модул М2 - Припрема минералних сировина – ПМС 

 Модул М3 - Рециклажне технологије и одрживи развој – РТОР. 

Руководилац студијског програма има обавезу да упозна студенте са структуром студијског 

програма и даје савете код одлучивања за изборне предмете и/или модуле изборних предмета. 

Настава на студијском програму мастер академских студија Рударско инжењерство укључује 

класична предавања, одговарајуће рачунарске и лабораторијске вежбе и обавезну стручну 

праксу у погонима одговарајућих привредних делатности у непосредном окружењу. Студијски 

програм укључује и мастер рад који носи 4 ЕСПБ. Варијације у исходима учења, које 

проистичу из одабира одговарајућег модула, истовремено обезбеђују стицање и оспособљавање 

за конкретне задатке. 

За реализацију ових студија на студијском програму Рударско инжењерство, обезбеђен је 

потпун учионичко-лабораторијски простор и рачунарска опрема, као и традиционално 

коришћење полуиндустријског и индустријског потенцијала Рударско топионичарског басена 

Бор-Групе. 

Сви неопходни услови за упис на мастер академским студијама на студијском програму 

Рударско инжењерство су јасно дефинисани и јавно доступни у виду бесплатног штампаног 

информатора, као и у електронској форми на званичном вебсајту Универзитета у Београду, 

Техничког факултета у Бору (https://www.tfbor.bg.ac.rs/). 

Прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције). 

 

Стандарди 
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Стандард 2. Сврха студијског програма 

Мастер академске студије на студијском програму Рударско инжењерство уведене су да 

свршеним студентима основних академских студија, исте или сродне научне области, омогући 

надградњу знања и вештина у одређеним специјалностима, по изборним модулима. Завршетком 

ових студија студенти стичу звање мастер инжењерa рударства, што је у складу са 

националним оквиром квалификација (Сл.гласник РС. бр. 72/2009). Знања, вештине и 

компетенције, које стичу свршени студенти овог студијског програма, чине их релевантним за 

тржиште рада, а истовремено им омогућавају наставак образовања на нивоу докторских 

академских студија истог или неког од сродних програма, на истој високошколској установи 

или на некој сродној високошколској установи у свету. 

Мастер академске студије на студијском програму Рударско инжењерство представљају 

програм који се директно наслања на претходно остварено опште инжењерско образовање које 

је студентима пренето на основним академским студијама из области рударског инжењерства. 

На нивоу мастер академских студија образују се специјализовани и препознатљиви кадрови 

који су у могућности да изврше широк спектар сложених послова из домена површинске и 

подземне експлоатације лежишта минералних сировина, припреме и концентрације 

металичних, неметаличних и енергетских сировина, рециклаже свих врста отпада (комуналног, 

техногеног, техничког, опасног и др.), рекултивације земљишта, пречишћавања отпадних вода 

и др. Ови висококвалитетни кадрови биће у могућности да учествују у мултидисциплинарним 

проучавањима, научним и привредним пројектима у којима постоји потреба за знањима и 

вештинама из области рударства. 

Студијски програм је милтидисциплинаран са три изборна модула који комплементарно 

дефинишу базну производње у области рударства, рационално коришћење природних и других 

ресурса, рециклажу, рекултивацију и заштиту животне средине, као сегмент одрживог развоја 

привредне делатности. Постоје директне везе овог студијског програма са програмима 

инжењерски оријентисаних дисциплина на Универзитету у Београду - Рударско-геолошком 

факултету, као и потенцијалне везе са осталим дисциплинама у подручју техничко-

технолошких наука. У том погледу, студијски програм доприноси бољој интеграцији 

високошколског образовног система у Србији.  

Студијски програм је флексибилан у подручју техничко-технолошких наука, од техничких, 

инжењерских дисциплина, технолошких и истраживачких до области заштите животне средине 

и одрживог развоја, што му омогућава стално усавршавање и прилагођавање новим захтевима 

реалног живота. 

Сврха овог, и овако конципираног студијског програма Рударско инжењерство, је да у овој 

области одговори свим захтевима, од рударске производње до заштите животне средине, да је 

флексибилан на нове захтеве у овој области, да је потпуно у складу како са основним 

интенцијама Универзитета у Београду тако и мисијом и визијом Техничког факултета у Бору. 

Према свим својим елементима овај студијски програм је потпуно интегрисан у европску 

академску мрежу студијских програма Рударско инжењерство. 

Прилози за стандард 2:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).  
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Основни циљ мастер академских студија на студијском програму Рударско инжењерство је 

стално унапређење процеса образовања на свим нивоима и развој студијског програма који је 

прилагођен савременим светским достигнућима у науци и развоју образовног процеса, што 

јесте и један од основних циљева Техничког факултета у Бору, као високошколске установе на 

којој се програм изводи. 

Основни циљ овог студијског програма на Рударском инжењерству јесте организација и 

реализација образовног процеса који ће свршени студенти мастер инжењери рударства, стећи 

вештине и компетенције које одговарају одабраним специјалностима из области рударства. 

Такође, један од циљева студијског програма је да буде у потпуном складу са основним 

циљевима Универзитета у Београду и да је потпуно интегрисан у европску академску мрежу 

студијских програма Рударско инжењерство. 

Циљ студијског програма огледа се у његовом квалитету и могућност његове адекватне 

реализације кроз савремене видове интерактивне наставе, подржане лабораторијским вежбама 

и практичним радом у индустријским погонима непосредног окружења. 

Свршени студенти мастер академских студија, допуњују основно инжењерско образовање 

стечено на основним академским студијама, одговарајућим специјализацијама из одабраног 

модула. Циљ је да студенти са дипломом мастера разумеју веома сложене аспекте широког 

спектра индустријских процеса и да на бази интегрисања теоријског знања са теренским и 

лабораторијским истраживањима буду оспособљени за решавање и веома комплексних 

проблема у рударској пракси. При томе се нарочита пажња усмерава на значај схватања 

амбивалентног контекста проблема природних ресурса, односно на разумевање потребе за 

проучавањем и експлоатацијом минералних сировина, што је садржано у основи концепта 

одрживог развоја. Циљ овог студијског програма јесте да стручњаци стекну способност за 

интердисциплинарни и мултидисциплинарни приступ проучавању врло сложених природних, 

привредних и пословних процеса и система. Интегрално разумевање студијског програма као 

сегмента одрживог развоја у овој области је предуслов добре међусобне комуникације 

свршених студената појединих модула ове и сродних научних области, посебно оних које им 

технолошки предходе (геологија) или су накнадне (металургија, технологија, заштита животне 

средине). 

Циљеви студијског програма, мастер академских студија на Рударском инжењерству, су јасно 

формулисани у комплетној документацији студијског програма, која је јавно доступна и 

представљени су на веб сајту Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/). 

Прилози за стандард 3:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).  
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Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 

Поред компетенција стечених на основним академским студијама, свршени студенти мастер 

академских студија на студијском програму Рударско инжењерство, имаће развијене 

способности интегралног сагледавања проблема, аналитички приступ у решавању истих, 

синтеза узрочно-последичних појава и информација, могућност самосталног решавања 

проблема, предвиђања последица и резултата, овладавање методама и поступцима 

истраживања као и директне примене теоријских знања у рударској пракси. 

Очекиване стручне, односно предметно-специфичне компетенције које стичу студенти мастер 

академских студија, јесу способност за тимски рад и за лидерску позицију у групи, лакоћа 

комуникације, способност рада у интердисциплинарним тимовима, разумевање разноликости и 

мултикултурности, способност рада у међународном окружењу, етичка посвећеност, 

способност прилагођавања новим ситуацијама, креирање и извођење пројеката, покретачки и 

предузимачки дух, брига о квалитету и жеља за успехом. Очекивани исходи учења дефинисани 

су теоријским знањем и практичним вештинама које ће поседовати свршени студенти програма 

мастер академских студија Рударско инжењерство, при чему су специфичности дефинисане 

избором одговарајућег модула.  

Свршени студенти мастер академских студија требају да имају способност рада у тимовима на 

међународном нивоу, да поседују креативну способност, да су предузимљиви, да имају 

позитиван однос према квалитету рада и жељи за успехом, да поседују етички морални однос 

према послу којим се баве. 

Стручне компетенције свршених студената мастер академских студија су: 

 добро и детаљно познавање одабране уже специјалности из области рударства, која се 

непосредно надграђује на општа инжењерска знања стечена на основним академским 

студијама; 

 способност самосталног решавања конкретних проблема из одабране специјалности уз 

употребу савремених научних метода и поступака уз мултидисциплинаран  и 

интердисциплинаран приступ; 

 осећај потребе сталног праћења нових научних сазнања и достигнућа; 

 способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањем 

одабране уже специјалности. 

Очекивани исходи образовања свршених студената мастер академских студија су адекватно 

теоретско знање, практична вештина примене истог, у ужим научностручним областима, 

дефинисаним избором одговарајућег модула. 

Независно од уже специјалности, од свршених студената мастер академских студија, очекује се 

да поседују способност за самостално постављање хипотеза и формулисања доказа истих, да 

поседују способност разумевања комплексних процеса и система и њихову флексибилност у 

функцији  реалних променљивих. 

Свршени студенти би требало да поседују способност запажања квалитативних и 

квантитативних промена у процесима и системима, као и њихову адекватну обраду применом 

одговарајућих софтверских пакета, компјутерске обраде података и моделирања процеса. 

Способност за коришћење савремене литературе, модерних средстава за комуникацију и свих 

могућности за континуиран развој каријере представљају у неопходне исходе учења који 

свршене студенте оспособљавају за даље академско образовање на докторским студијама. 

Прилози за стандард 4:  

Прилог 4.1. Додатак дипломи. 
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Стандард 5. Курикулум 

Студијски програм мастер академских студија на Рударском инжењерству, одликује се 

флексибилним курикулумом којим се студентима нуди надградња опште инжењерског 

образовања које се потпуно усмерава ка одређеним специјалностима.  

Курикулум студијског програма мастер академских студија Рударско инжењерство има јасно 

дефинисану структуру која се састоји из три изборна модула. Студенти одмах по упису бирају 

један од понуђена три модула: 1) Експлоатација лежишта минералних сировина - ЕЛМС, 2) 

Припрема минералних сировина - ПМС и 3) Рециклажне технологије и одрживи развој - РТОР, 

при чему је сваки модул дефинисан својом комбинацијом обавезних и изборних предмета. 

У структури студијског програма на мастер академским студијама,  заступљене су следеће 

групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и то: научно-стручни  и стручно-

апликативни – око 70 % и општеобразовни и теоријско-методолошки – око 30%. 

Изборни предмети на мастер академским студијама, у односу на укупан број ЕСПБ бодова, 

заступљени су са најмање 30 %. Варијације у исходима учења, које проистичу из одабира 

одговарајућег модула, истовремено обезбеђују стицање и оспособљавање за конкретне задатке. 

Кроз обавезне предмете Математичка обрада експерименталних резултата 1 и Теоријске основе 

за израду мастер рада, студент стиче неопходна знања која се састоје од теоријско-

методолошке припреме, неопходне за разумевање проблематике која треба да се обради у 

оквиру мастер рада. На овај начин студент стиче додатне компентенције за анализу и синтезу 

проблема, његову методолошку обраду, писање елабората, припреме презентације и саме 

презентације добијених резултата у оквиру предмета Мастер рад.  

Саставни део курикулума студијских програма је стручна пракса са 4 ЕСПБ бода у II семестру. 

Стручна пракса се реализује у одговарајућим привредним, друштвеним и јавним установама 

као и научно-истраживачким установама и институтима. Мастер рад је дефинисан кроз две 

позиције: мастер рад и змастер рад-израда и одбрана и укупно носи 8 ЕСПБ. 

Студент завршава мастер академске студије када сакупи кроз предвиђене активности 60 ЕСПБ 

бодова, уради и одбрани мастер рад. 

Табеле и Прилози за стандард 4:  

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.  

Tабелa 5.1a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске 

студије (ОАС). 

Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  студије другог степена 

студија (МАС) 

Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије 

Табела 5.2. Спецификација  предмета. 

Табела 5.2а. Књига предмета - студијски програм  (Рударско инжењерство) 

Табела 5.3.  Изборна настава на студијском  програму.  

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: 

(Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно 

уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)   

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 

формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) 

формулара). 

Блок табела  5.1. Студијски програм са изборним подручјем-модулима. 

Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).  

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 

високошколске установе.  

Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев 

за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).  

Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за 

акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 
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Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

Према свом садржају и структури студијски програм мастер академских студија Рударско 

инжењерство на Универзитету у Београду - Техничком факултету у Бору хармонизован је са 

постојећим програмима у Eвропи и Свету. 

Академски називи мастер инжењер рударства, трајање студија од једне године и вредност од 60 

ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита и компетенције 

наставника, усаглашени су са већим бројем високошколских установа европског образовног 

простора. Ово омогућава висок степен мобилности студената. Такође, студијски програм је 

усаглашен са захтевима Закона о високом образовању што је потврђено његовом 

верификацијом на Сенату Универзитета у Београду. 

Све очекиване опште и предметно-специфичне компетенције свршених студената, као и исходи 

учења који проистичу из курикулума потпуно су усклађени са препорукама докумената из 

области рударства. 

У прилогу су дате интернет адресе студијских програма на иностраним универзитетима. У 

поређењу са приказаним студијским програмима, мастер академских студија Рударско 

инжењерство Универитета у Београду – Техничког факултета у Бору имају исти академски 

назив, исто вредновање од 60 ЕСПБ, компатибилну структуру курикулума и велики број 

истоимених или аналогних предмета, што доказује да овај студијски програм испуњава захтеве 

овог стандарда у целини. 

Прилози за стандард 6:  

Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим 

је програм усклађен. 

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 

којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 
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Стандард 7. Упис студената 

Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору уписује 16 студената на студијски 

програм мастер академских студија Рударско инжењерство, имајући у виду друштвене потребе 

и постојеће ресурсе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности. Студенти се при 

упису опредељују за један од изборних модула.  

Високошколска установа организује упис на студијски програм према свом Статуту, Статуту 

Универзитета у Београду и Закону о високом образовању. Право на упис на студијски програм 

мастер академских студија Рударско инжењерство имају сва лица са претходно стеченим 

звањем дипломирани инжењер рударства или лица која су у току основних академских студија 

на неком од сродних студијских програма на истој или другој високошколској установи стекла 

240 ЕСПБ. Упис на овај студијски програм омогућен је свим лицима без обзира на расу, боју 

коже, пол, сексуалну оријентацију, етничко, национално или социјално порекло, језик, 

вероиспосвест, политичко мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или 

моторног хендикепа или имовинско стање. 

Рангирање кандидата за упис на мастер академске студије, утврђује се на основу просечне 

оцене остварене на претходним студијама и дужине трајања студија, односно студирања. 

Лице је остварило право на упис уколико се на ранг листи налази у оквиру броја који је 

конкурсом предвиђен за упис. Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу 

студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на 

коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета или у статусу 

студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној 

ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената. Страни држављанин 

може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. 

Настава на студијском програму мастер академских студија Рударско инжењерство изводи се 

на српском језику и студент се може уписати на програм ако познаје српски језик. Студент се 

уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се сам финансира.  

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања и роковима могу се                          

наћи на званичном веб сајту Универзитета у Београду – Техничког факултета у Бору 

(https://master.tfbor.bg.ac.rs/).  

Табеле и Прилози за стандард 7:  

Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и 

претходне две године. 

Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама 

студија у текућој школској години. 

Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;  

Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.  

Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - 

(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на мастер 

студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата. 
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Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 

Оцењивање и напредовање студената на студијском програму мастер академских студија  

Рударско инжењерство, врши се према важећем Правилнику Универзитета у Београду – 

Техничког факултета у Бору, који је јавно доступан документ и налази се на званичном вебсајту 

установе (додатак: Правилник о наставној делатности).  

Напредовање студената се врши испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, 

односно стицањем одређеног броја поена, при чему сваки појединачни предмет у програму има 

тачно одређен број ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ бодова за сваки предмет одређен је на основу 

процене радног оптерећења студента, при чему је у обзир узет број часова предавања, број и 

тип часова вежби (рачунске, кабинетске или лабораторијске вежбе, израда семинарских радова, 

елабората, пројеката и др.), број часова осталих видова активне наставе (нпр. стручна пракса, 

студијски истраживачки рад), као и процена потребног времена које студенти морају утрошити 

за припрему за праћење наставних активности.  

Методологија за одређивање ЕСПБ бодова за сваки предмет јединствена је за све студијске 

програме на Универзитету у Београду, односно на Техничком факултету у Бору. У 

предиспитним обавезама студент остварује на сваком предмету од 30 до 70 поена, а остатак до 

100 поена на самом испиту. 

У зависности од броја укупно освојених поена успех студента се изражава оценом од 5 (није 

положио) до 10 (изузетан) и то: 

- 50 и мање – оцена 5 (пет) - (није положио); 

- 51÷60 – оцена 6 (шест) - (довољан); 

- 61÷70 – оцена 7 (седам) - (добар); 

- 71÷80 – оцена 8 (осам) - (врло добар); 

- 81÷90 – оцена 9 (девет) - (одличан); 

- 91÷100 – оцена 10 (десет) - (изузетан). 

Табеле и Прилози за стандард 8:  

Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и 

полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.  

Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму. 

Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције). 
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Стандард 9. Наставно особље 

Наставници и сарадници који су ангажовани на студијском програму мастер академских 

студија на Рударском инжењерству представљају компетентан кадар из ове области.  

Наставу на студијском програму мастер академских студија на Рударском инжењерству на 

Техничком факултету у Бору обавља: 10 редовних професора, 4 ванредних професора, 3 

доцената и 7 асистената,  што је потпуно довољно за покривање броја часова на студијском 

програму. Просечно оптећење наставника и сарадника не прелази оквире условљене 

стандардима за акредитацију. 

Научне компетенције и стручне квалификације наставног особља потпуно одговарају њиховом 

задужењу у настави. Сви наставници имају најмање пет референци из уже научне области из 

које изводе наставу на мастер академских студија на Рударском инжењерству, што укључује 

монографије, књиге, прегледне чланке, научне и стручне радове, уџбенике, практикуме или 

збирке задатака и патенте. Листа наставника на студијском програму мастер академских 

студија, као и сви релеватни подаци о њиховим компетенцијама и предметима за које су 

задужени, јавно су доступни у виду књиге наставника.  

Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору има Правилник о избору наставника и 

сарадника, који је јавно доступан документ и чији садржај је усклађен са Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом високошколске установе. 

Табеле и Прилози за стандард 9:  

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Табела 9.1а. Kњига наставника - студијски програм  (Рударско инжењерство) 

Табела 9.2. Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 

областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са 

потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са 

пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са 

непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - 

допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са 

пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са 

непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - допунски 

рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи. 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму;   

Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора. 

Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа. 

Напомена:  Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8). 
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Стандард 10. Организациона и материјална средства 

Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору има адекватну организациону способност 

и одговарајућа материјална средства за извођење студијског програма свих нивоа академских 

студија Рударско инжењерство.  

Технички факултет у Бору је акредитован као научноистраживачка установа, у складу са 

законом (https://www.tfbor.bg.ac.rs/akreditacija/doc/akreditacija_nio_2019.pdf) 

Настава на студијском програму Рударско инжењерство изводи се у свим зградама којима 

располаже Факултет, и то на локацији: улица Војске Југославије бр. 12. Укупан простор који 

стоји на располагању за извођење наставе по овом студијском програму премашује неопходних 

4 m
 2

. Технички факултет у Бору располаже укупним бруто простором од 6.146 m
2
. У периоду 

од претходне акредитације, Факултет је сопственим средствима реконструисао и опремио више 

учионица. Уложени су и напори за побољшања рада наставника и сарадника. Реновирано је и 

више кабинета да би се побољшали услови у којима раде наставници и сарадници.  

Високошколска установа располаже техничком и лабораторијском опремом за извођење 

наставе и вежби, почев од LCD пројектора, стационарних и лаптоп рачунара за извођење 

предавања и рачунарских вежби до великог броја разноврсне лабораторијске опреме од мале до 

капиталне вредности за несметано и квалитетно извођење лабораторијских и показних вежби.  

Сви предмети су покривени уџбеничком литературом. Уџбеници у издању Факултета могу се 

купити у Скриптарници факултета, а уџбеници са других факултета могу се на почетку сваке 

школске године за све заинтересоване студенте обезбедити у организацији Факултета.  

Библиотека располаже са најмање 700 библиотечких јединица релевантних за извођење 

студијског програма Рударско инжењерство од којих је преко 100 наслова новијег датума. 

Истовремено, библиотека је преко рачунарске мреже повезана са Универзитетском 

библиотеком "Светозар Марковић" и Народном библиотеком Србије. Преко ове мреже 

Факултету су доступни многобројни научни часописи и други сервиси и базе. 

Табеле и Прилози за стандард 10:  

Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 

настава на студијском програму: 

Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма. 

Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.  

Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 

практикумима, које се налазе у библиотеци или их има у продаји. 

Прилог 10.1. Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу. 

Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.  

Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). 

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 

 

Стандарди 

  

https://www.tfbor.bg.ac.rs/akreditacija/doc/akreditacija_nio_2019.pdf


Стандард 11. Контрола квалитета 

Контрола квалитета студијског програма мастер академских студија студијског програма 

Рударско инжењерство редовно се спроводи на Техничком факултету у Бору. Самовредновање 

и спољашња провера квалитета овог студијског програма спроводи се са циљем унапређења 

квалитета наставе, курикулума, наставног особља, оцењивања студената, оцењивања квалитета 

уџбеника и друге литературе.  

Систематична контрола квалитета обавља се периодично, у унапред одређеним временским 

интервалима. Студенти  су увек активно учествовали у процесу контроле квалитета студијског 

програма, а резултати самовредновања су јавно публиковани. 

Резултати контроле квалитета студијског програма су јавно доступни и представљају део 

јединственог извештаја о самовредновању који је објављен на веб сајту факултета 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/index.php). Остале информације и документа о 

обезбеђењу и унапређењу квалитета на Техничком факултету у Бору дати су на сајту 

https://www.tfbor.bg.ac.rs/kvalitet/index.php. 

Табеле и Прилози за стандард 11: 

Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет 

(Комисије за квалитет,...) на Установи. 

Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји. 

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању 

студијског програма.. 

Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе. 

Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  

Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 

организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 
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ТАБЕЛЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ  

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:  

 

 

Рударско инжењерство 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 

Уводна табела 

Блок табела  5.1. Студијски програм Рударско инжењерство са изборним подручјем-модулима  

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија на другом степену студија 

(МАС) - Рударско инжењерство 

Табела 5.1б. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена 

студија (МАС) – Рударско инжењерство 

Табела 5.2а. Књига предмета за мастер академске студије (МАС) за студијски програм – 

Рударско инжењерство 

Табела 9.1а. Kњига наставника за мастер академске студије (МАС) за студијски програм – 

Рударско инжењерство 

 

 

 

 

 

  



УВОДНА ТАБЕЛА 

Назив студијског програма: Рударско инжењерство 

Високошколска установа у којој се изводи 

студијски програм: 
Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

Образовно – научно/образовно – уметничко 

поље: 
Техничко-технолошке науке 

Научна, стручна или уметничка област: Рударско инжењерство 

Врста студија: Мастер академске студије (МАС) 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60 ЕСПБ 

Назив дипломе: Мастер инжењер рударства 

Дужина студија: 1 година, два семестра 

Година у којој је започела реализација 

студијског програма: 
1961. 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм нов): 
2020/2021 (са изменама првобитног 

наставног плана) 

Број студената који студира по овом 

студијском програму: 
34 

Планирани број студената који ће се уписати 

на овај студијски програм: 
16 

Датум када је програм прихваћен од стране 

одговарајућег тела (навести ког): 

20. 03. 2013. Сенат Универзитета у Београду 

Измене и допуне студијског програма, решење 

број: 06-01-06-1311/47-13 (Прилог 5.3 Одлука 

Сената) 

Језик на коме се изводи студијски програм: Српски 

Година када је програм акредитован: 
2009. (Прилог: Уверење о акредитацији 

студијског програма) 

Web адреса на којој се налазе подаци о 

студијском програму: 
https://www.tfbor.bg.ac.rs/nastava/rud_inz.php 

https://www.rudarstvo.tfbor.bg.ac.rs/ 
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https://www.rudarstvo.tfbor.bg.ac.rs/
https://www.tfbor.bg.ac.rs/nastava/rud_inz.php


Блок табела  5.1.  Студијски програм РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО са изборним подручјем-модулима:  

 М1 - Експлоатција лежишта минералних сировина (ЕЛМС),  

 М2 - Припрема минералних сировина (ПМС) и  

 М3 - Рециклажне технологије и одрживи развој (РТОР) 
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ 

2 ПРЕДМЕТА СА: СТРУЧНОМ ПРАКСОМ 4 ЕСПБ = 16 ЕСПБ  

И МАСТЕР РАДОМ 8 ЕСПБ 

СВЕ УКУПНО = 24 ЕСПБ 

МОДУЛ 1: ЕЛМС 
   

ОБАВЕЗНИ = 2 ПРЕДМЕТА = 10 ЕСПБ 
ИЗБОРНИ = 4 ПРЕДМЕТА = 26 ЕСПБ 

3 ПРЕДМЕТА ОД 6 = 18 ЕСПБ 

1 ПРЕДМЕТ ОД 8 = 8 ЕСПБ 
 

УКУПНО: 36 

 

УКУПНО ЕСПБ: 60 

 

 

 

МОДУЛ 2: ПМС 

  

ОБАВЕЗНИ = 2 ПРЕДМЕТА = 18 ЕСПБ 
ИЗБОРНИ = 3 ПРЕДМЕТА = 18 ЕСПБ 

3 ПРЕДМЕТА ОД 6 = 18 ЕСПБ 

 

УКУПНО: 36 

 

УКУПНО ЕСПБ: 60 

 

МОДУЛ 3: РТОР 

   

ОБАВЕЗНИ = 2 ПРЕДМЕТА = 18 ЕСПБ 
ИЗБОРНИ = 3 ПРЕДМЕТА = 18 ЕСПБ 

3 ПРЕДМЕТА ОД 6 = 18 ЕСПБ 

 

УКУПНО: 36 

 

УКУПНО ЕСПБ: 60 

 

 



Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама на другом степену студија (МАС) -                           

Рударско инжењерство 

 

Модул 1: Експлоатација лежишта минералних сировина - ЕЛМС 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета  Сем. Број часова ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. МРИ1МОЕП 
Математичка обрада експерименталних 

података 
I 4 6 

2. МРИ1ТОП Техно-економска оцена пројеката I 4 6 

3. 
 

 

МРИ1СР 

МРИ1МОП 

МРИ1АТП 

МРИ1ИСПО 

МРИ1ОРР 

МРИ1СРО 

Изборни предмети 1, 2 и 3: 

(бирају се 3 предмета ) 

1. Санација и рекултивација  

2. Моделовање и оптимизација процеса 

3. Аутоматизација технолошких процеса 

4. Израда специјалних подземних објеката 

5. Обустава рударских радова 

6. Стабилност рудничких објеката 

I 5 6 

4. I 5 6 

5. I 5 6 

6. МРИ2ПР Прописи у рударству II 2 4 

7. 

 

МРИ1ПЈП 

МРИ1ОПК 

Изборни предмет 4:  

1. Планирање јамске производње 

2. Оптимизација површинских копова 

II 6 8 

8. МРИ1ТОИМР Теоријске основе за израду мастер рада II 4 6 

9. МРИ1СП Стручна пракса II 6 4 

10. MРИ1MР Мастер рад II 8 4 

11.  MРИ1MРИО Мастер рад-израда и одбрана II 4 4 

Укупно часова активне наставе на години 53  

Укупно ЕСПБ 60 

 

Модул 2: Припрема минералних сировина - ПМС 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета  Сем. Број часова ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА   

1. МРИ1МОЕП 
Математичка обрада експерименталних 

података 
I 4 6 

2. МРИ1ТПФППК 
Теоријски принципи физичких процеса 

припреме и концентрације 
I 6 9 

3. МРИ1ТПФХХПК 
Теоријски принципи физико-хемијских и 

хемијских процеса концентрације 
I 6 9 

4. 

 

МРИ1СР 

МРИ1МОП 

МРИ1АТП 

Изборни предмет 1: 

1. Санација и рекултивација  

2. Моделовање и оптимизација процеса 

3. Аутоматизација технолошких процеса   

I 5 6 

5. 

 

МРИ1ОППМС 

МРИ1ТПММС 

 

МРИ1ТПНМС 

 

МРИ1ТПУ 

МРИ1ТИОВ 

Изборни предмет 2 и 3: 

1. Основи пројектовања у ПМС-у 

2. Технологије прераде металичних 

минералних сировина 

3. Технологије прераде неметаличних 

минералних сировина 

4. Технологије прераде угљева 

5. Третман индустријских отпадних вода 

II 4 6 

6. II 4 6 

7. МРИ1ТОИМР Теоријске основе за израду мастер рада II 4 6 

8. МРИ1СП Стручна пракса II 6 4 

9. MРИ1MР Мастер рад II 8 4 

10. MРИ1MРИО Мастер рад-израда и одбрана II 4 4 

Укупно часова активне наставе на години 51  

Укупно ЕСПБ 60 

 

 

 

 

 

 

 



Модул 3: Рециклажне технологије и одрживи развој - РТОР 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета  Сем. Број часова ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА   

1. МРИ1МОЕП 
Математичка обрада експерименталних 

података 
I 4 6 

2. МРИ1ТПФППК 
Теоријски принципи физичких процеса 

припреме и концентрације 
I 6 9 

3. МРИ1ТПФХХПК 
Теоријски принципи физико-хемијских и 

хемијских процеса концентрације 
I 6 9 

4. 

 

МРИ1СР 

МРИ1МОП 

МРИ1АТП 

Изборни предмет 1: 

1. Санација и рекултивација  

2. Моделовање и оптимизација процеса 

3. Аутоматизација технолошких процеса   

I 5 6 

5. 

 

МРИ1ПУКД 

 

МРИ1РММО 

МРИ1РНО 

МРИ1ТТО 

МРИ1ХБТО 

Изборни предмет 2 и 3: 

1. Пројектовање и управљање комуналном 

депонијом 

2. Рециклажа метала и металног отпада 

3. Рециклажа неметаличног отпада 

4. Термички третман отпада 

5. Хемијски и биолошки третман отпада 

II 4 6 

6. II 4 6 

7. МРИ1ТОИМР Теоријске основе за израду мастер рада II 4 6 

8. МРИ1СП Стручна пракса II 6 4 

9. MРИ1MР Мастер рад II 8 4 

10. MРИ1MРИО Мастер рад-израда и одбрана II 4 4 

Укупно часова активне наставе на години 51  

Укупно ЕСПБ 60 

 

Табеле 

 



Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена студија (МАС) - 

Рударско инжењерство 

 

Модул 1: Експлоатација лежишта минералних сировина - ЕЛМС 

Р. 

бр. 
Шифра предмета Назив предмета Сем. 

Активна настава 
Ост. ЕСПБ 

Обавезни/ 

Изборни 

Тип 

предмета П В ДОН СИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. МРИ1МОЕП 
Математичка обрада 

експерименталних података 
I 2 2 0 0 0 6 О ТМ 

2. МРИ1ТОП Техно-економска оцена пројеката I 2 2 0 0 0 6 О НС 

 

3. 

 

 

 

МРИ1СР 

МРИ1МОП 

 

МРИ1АТП 

 

МРИ1ИСПО 

 

МРИ1ОРР 

МРИ1СРО 

Изборни предмети 1, 2 и 3: 

(бирају се 3 предмета ) 

1. Санација и рекултивација  

2. Моделовање и оптимизација 

процеса 

3. Аутоматизација технолошких 

процеса 

4. Израда специјалних подземних 

објеката 

5. Обустава рударских радова 

6. Стабилност рудничких објеката 

I 3 2 0 0 0 6 И СА 

4. I 3 2 0 0 0 6 И СА 

5. I 3 2 0 0 0 6 И СА 

6. МРИ2ПР Прописи у рударству II 2 0 0 0 0 4 О ТМ 

7. 

 

МРИ1ПЈП 

МРИ1ОПК 

 

Изборни предмет 4:  

1. Планирање јамске производње 

2. Оптимизација површинских 

копова 

II 3 3 0 0 0 8 И НС 

8. МРИ1ТОИМР 
Теоријске основе за израду мастер 

рада 
II 2 2 0 0 0 6 О ТМ 

9. МРИ1СП Стручна пракса II 0 0 0 0 6 4 О СА 

10. MРИ1MР Мастер рад II 0 0 0 8 0 4 О СА 

11.  MРИ1MРИО Мастер рад-израда и одбрана II 0 0 0 0 4 4 О СА 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
20 15 8 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 43 10 60   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова  

за све године студија 
43 10 60   

 

Модул 2: Припрема минералних сировина - ПМС 

Р. 

бр. 
Шифра предмета Назив предмета Сем. 

Активна настава 
Ост. ЕСПБ 

Обавезни/ 

Изборни 

Тип 

предмета П В ДОН СИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. МРИ1МОЕП 
Математичка обрада 

експерименталних података 
I 2 2 0 0 0 6 О ТМ 

2. МРИ1ТПФППК 
Теоријски принципи физичких 

процеса припреме и концентрације 
I 3 2 1 0 0 9 О НС 

3. МРИ1ТПФХХПК 

Теоријски принципи физико-

хемијских и хемијских процеса 

концентрације 

I 3 2 1 0 0 9 О НС 

4. 

 

МРИ1СР 

МРИ1МОП 

 

МРИ1АТП 

 

Изборни предмет 1: 

1. Санација и рекултивација  

2. Моделовање и оптимизација 

процеса 

3. Аутоматизација технолошких 

процеса   

I 3 2 0 0 0 6 И СА 

5. 
МРИ1ОППМС 

МРИ1ТПММС 

 

МРИ1ТПНМС 

 

МРИ1ТПУ 

МРИ1ТИОВ 

Изборни предмет 2 и 3: 

1. Основи пројектовања у ПМС-у 

2. Технологије прераде металичних 

минералних сировина 

3. Технологије прераде 

неметаличних минералних сировина 

4. Технологије прераде угљева 

5. Третман индустријских отпадних 

вода 

II 2 2 0 0 0 6 И СА 

6. II 2 2 0 0 0 6 И СА 

7. МРИ1ТОИМР 
Теоријске основе за израду мастер 

рада 
II 2 2 0 0 0 6 О ТМ 

8. МРИ1СП Стручна пракса II 0 0 0 0 6 4 О СА 

9. MРИ1MР Мастер рад II 0 0 0 8 0 4 О СА 

10. MРИ1MРИО Мастер рад-израда и одбрана II 0 0 0 0 4 4 О СА 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
17 14 10 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 41 10 60   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова  

за све године студија 
41 10 60   

 

 

 

 

 

 



Модул 3: Рециклажне технологије и одрживи развој - РТОР 

Р. 

бр. 
Шифра предмета Назив предмета Сем. 

Активна настава 
Ост. ЕСПБ 

Обавезни/ 

Изборни 

Тип 

предмета П В ДОН СИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. МРИ1МОЕП 
Математичка обрада 

експерименталних података 
I 2 2 0 0 0 6 О ТМ 

2. МРИ1ТПФППК 
Теоријски принципи физичких 

процеса припреме и концентрације 
I 3 2 1 0 0 9 О НС 

3. МРИ1ТПФХХПК 

Теоријски принципи физико-

хемијских и хемијских процеса 

концентрације 

I 3 2 1 0 0 9 О НС 

4. 

 

МРИ1СР 

МРИ1МОП 

 

МРИ1АТП 

 

Изборни предмет 1: 

1. Санација и рекултивација  

2. Моделовање и оптимизација 

процеса 

3. Аутоматизација технолошких 

процеса   

I 3 2 0 0 0 6 И СА 

5. 
МРИ1ПУКД 

 

МРИ1РММО 

 

МРИ1РНО 

МРИ1ТТО 

МРИ1ХБТО 

Изборни предмет 2 и 3: 

1. Пројектовање и управљање 

комуналном депонијом 

2. Рециклажа метала и металног 

отпада 

3. Рециклажа неметаличног отпада 

4. Термички третман отпада 

5. Хемијски и биолошки третман 

отпада 

II 2 2 0 0 0 6 И СА 

6. II 2 2 0 0 0 6 И СА 

7. МРИ1ТОИМР 
Теоријске основе за израду мастер 

рада 
II 2 2 0 0 0 6 О ТМ 

8. МРИ1СП Стручна пракса II 0 0 0 0 6 4 О СА 

9. MРИ1MР Мастер рад II 0 0 0 8 0 4 О СА 

10. MРИ1MРИО Мастер рад-израда и одбрана II 0 0 0 0 4 4 О СА 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови  

на години 
17 14 10 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 41 10 60   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова  

за све године студија 
41 10 60   

 

Табеле 

 



Табела 5.2а. Књига предмета за студије другог степена студија (МАС) за студијски програм – Рударско инжењерство 

Редни 

број 
Шифра Назив 

Ужа научна, уметничка 

односно стручна област 
Сем. П В ДОН СИР 

Остали 

часови 
ЕСПБ 

1. МРИ1МОЕП 
Математичка обрада 
експерименталних података 

Математика I 2 2 0 0 0 6 

2. МРИ1ТОП 
Техно-економска оцена 
пројеката 

Рударство и геологија I 2 2 0 0 0 6 

3. МРИ1ТПФППК 

Теоријски принципи физичких 

процеса припреме и 

концентрације 

Минералне и рециклажне 

технологије 
I 3 2 1 0 0 9 

4. МРИ1ТПФХХПК 

Теоријски принципи физико-

хемијских и хемијских процеса 

концентрације 

Минералне и рециклажне 

технологије 
I 3 2 1 0 0 9 

5. МРИ1СР Санација и рекултивација  

Рударство и геологија / 

Минералне и рециклажне 

технологије 

I 3 2 0 0 0 6 

6. МРИ1МОП 
Моделовање и оптимизација 

процеса 
Рударство и геологија  I 3 2 0 0 0 6 

7. МРИ1АТП 
Аутоматизација технолошких 

процеса 

Минералне и рециклажне 

технологије 
I 3 2 0 0 0 6 

8. МРИ1ИСПО 
Израда специјалних подземних 
објеката 

Рударство и геологија I 3 2 0 0 0 6 

9. МРИ1ОРР Обустава рударских радова Рударство и геологија I 3 2 0 0 0 6 

10. МРИ1СРО Стабилност рудничких објеката Рударство и геологија I 3 2 0 0 0 6 

11. МРИ2ПР Прописи у рударству Рударство и геологија II 2 0 0 0 0 4 

12. МРИ1ПЈП Планирање јамске производње Рударство и геологија II 3 3 0 0 0 8 

13. МРИ1ОПК 
Оптимизација површинских 
копова 

Рударство и геологија II 3 3 0 0 0 8 

14. МРИ1ОППМС Основи пројектовања у ПМС-у 
Минералне и рециклажне 

технологије 
II 2 2 0 0 0 6 

15. МРИ1ТПММС 

Технологије прераде 

металичних минералних 

сировина 

Минералне и рециклажне 

технологије 
II 2 2 0 0 0 6 

16. МРИ1ТПНМС 

Технологије прераде 

неметаличних минералних 

сировина 

Минералне и рециклажне 

технологије 
II 2 2 0 0 0 6 

17. МРИ1ТПУ Технологије прераде угљева 
Минералне и рециклажне 

технологије 
II 2 2 0 0 0 6 

18. МРИ1ТИОВ 
Третман индустријских 

отпадних вода 

Минералне и рециклажне 

технологије 
II 2 2 0 0 0 6 

19. МРИ1ПУКД 
Пројектовање и управљање 

комуналном депонијом 

Минералне и рециклажне 

технологије 
II 2 2 0 0 0 6 

20. 
МРИ1РММО 

 

Рециклажа метала и металног 

отпада 

Минералне и рециклажне 

технологије 
II 2 2 0 0 0 6 

21. МРИ1РНО 
Рециклажа неметаличног 
отпада 

Минералне и рециклажне 
технологије 

II 2 2 0 0 0 6 

22. МРИ1ТТО Термички третман отпада 
Минералне и рециклажне 

технологије 
II 2 2 0 0 0 6 

23. МРИ1ХБТО 
Хемијски и биолошки третман 

отпада 

Минералне и рециклажне 

технологије 
II 2 2 0 0 0 6 

24. МРИ1ТОИМР 
Теоријске основе за израду 

мастер рада 

Рударство и геологија / 

Минералне и рециклажне 

технологије 

II 2 2 0 0 0 6 

25. МРИ1СП Стручна пракса 

Рударство и геологија / 

Минералне и рециклажне 

технологије 

II 0 0 0 0 6 4 

26. MРИ1MР Мастер рад 

Рударство и геологија / 

Минералне и рециклажне 

технологије 

II 0 0 0 8 0 4 

27. MРИ1MРИО Мастер рад-израда и одбрана 
Рударство и геологија / 
Минералне и рециклажне 

технологије 

II 0 0 0 0 4 4 

 

Табеле 

 

 



Табела 9.1а. Kњига наставника за студије другог степена студија (МАС) - Рударско инжењерство 

Ред. 

број 
Матични број Презиме, средње слово, име Звање 

1. 1601966751026 Трумић Ж. Милан  редовни професор - РП 

2. 2404964754110 Милић В. Витомир редовни професор - РП 
3. 1912962260015 Вушовић М. Ненад  редовни професор - РП 
4. 0308958763810 Стевић М. Зоран  редовни професор - РП 
5. 2603963780811 Пантовић В. Радоје редовни професор - РП 
6. 3009966756029 Богдановић Д. Грозданка редовни професор - РП 
7. 0604957710452 Андрић Д. Љубиша редовни професор - РП 
8. 1003956751015 Жикић И. Миодраг редовни професор - РП 
9. 3105974756010 Ђоловић З. Ивана редовни професор - РП 

10. 1006960721812 Ризнић Т. Дејан редовни професор - РП 
11. 1109974750029 Соколовић М. Јовица ванредни професор - ВП 
12. 2809963715065 Цоцић Б. Мира ванредни професор - ВП 
13. 1803978751015 Деспотовић М. Владимир ванредни професор - ВП 
14. 3107976731328 Стојадиновић С. Саша ванредни професор - ВП 
15. 2905981756037 Трумић С. Маја доцент - Д 

16. 1808979751010 Штирбановић М. Зоран доцент - Д 

17. 2907980751018 Петровић В. Дејан доцент - Д 

 

Табеле 
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Посебан стандард 

Технички факултет у Бору који од оснивања 1961. године ради у оквиру велике породице 

Универзитета у Београду, акредитован је од стране Министарства науке и технологије као 

научноистраживачка установа за области: рударство, металургија, технологија и менаџмент 

(Решење о акредитацији НИО) на основу остварених резултата у реализацији научних 

пројеката и остварених научних резултата публикованих у националним и часописима са SCI 

листе и тиме у складу са Законом о високом образовању стекао формалне услове за 

организовање докторских академских студија у научној области Рударско инжењерство. 

На Техничком факултету у Бору, израда доктората из области рударства одобрена је школске 

1974/75. године. До данас је одбрањено укупно 127 дисертација, од чега 37 дисертација на 

студијском програму Рударско инжењерство. Такође, на Факултету је одбрањено и 167 

магистарских радова, од чега 56 радова на студијском програму Рударско инжењерство).  

Спремност Факултета за реализацију докторских студија види се и из остварене сарадње са 

научним и истраживачким установама у земљи и свету. Факултет запошљава довољан број 

наставника у сталном радном односу који сада учествују у реализацији докторских 

академских студија на студијском програму Рударско инжењерство, а који су били ментори 

или чланови комисија при изради и одбрани докторских дисертација, на Техничком факултету 

у Бору на Рударско-геолошком факултету у Београду и Факултету техничких наука у 

Косовској Митровици. 

Садашња компетентност наставника, изражена преко броја публикација у часописима на 

СЦИ/СЦИе листи, броја цитата и учешћима у научноистраживачким пројектима, сасвим је 

довољна за реализацију трећег нивоа студија на студијском програму Рударско инжењерство. 

Табеле за стандард ПС: 

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација. 

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких  и уметничкоистраживачких пројеката који 

се тренутно реализују на универзитету. 

Табела П.3. Листа научноистраживачких и уметничкоистраживачких  пројеката који се 

тренутно реализују у високошколској установи. 

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и 

уметничкоистраживачке пројекате. 

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких и уметничкоистраживачких резултата у 

установи у претходној школској години. 

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује 

Табела П.7. Листа наставника запослених са пуним или непуним радним временом  који су 

били ментори у изради доктората. 

Прилози за стандарда ПС:  

Прилог П.1. Програм научноистраживачког рада  

Прилог П.2. Решење о акредитацији научноистраживачке организације. 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Стандард 1: Структура студијског програма 

Студијски програм докторских академских студија Рударско инжењерство припада пољу 

техничко-технолошких наука и има све елементе који су прописани Законом о високом 

образовању. Студијски програм докторских aкадемских студија рударско инжењерство 

представља директан континуитет програму који постоји на основним академским и мастер 

академским студијама рударског инжењерства и усмерен је ка стицању академског назива 

доктор наука – рударско инжењерство. 

Докторске академске студије трају три године са укупно 180 ЕСПБ, организовано кроз 8 

изборних предмета. Сваки предмет носи по 10 ЕСПБ бодова и структуиран је кроз 6 часова 

предавања и 4 часа студијског истраживачког рада недељно. Полагањем испита студент стиче 

80 ЕСПБ бодова. Курикулуми предмета дати су у Књизи предмета. Докторска дисертација је 

завршни део докторских академских студија. За реализацију докторске дисертације 

предвиђено је 55,55 % ЕСПБ, и то: на активностима дефинисања теме за израду докторске 

дисертације 10 ЕСПБ, кроз студијски истраживачки рад 70 ЕСПБ и за израду и одбрану 

докторске дисертације 20 ЕСПБ. 

Методе извођења наставе су предавања и студијски истраживачки рад, који се реализују на 

интерактивни начин, уз консултације, менторски рад и самостални рад студента, чиме се 

остварује стални контакт студената са наставницима и ментором.  

Настава се изводи по правилу на српском језику, али Факултет може организовати и изводити 

докторске академске студије, односно поједине делове тих студија, као и организовати израду 

и одбрану докторске дисертације, и на страном језику (Правилник о студирању на докторским 

студијама ).  

Могућ је и избор предмета, тј. пренос ЕСПБ бодова, са других акредитованих студијских 

програма докторских академских студија на универзитетима у земљи или иностранству, са 

којима Технички факултет у Бору има дефинисан уговор о сарадњи и размени студената, а 

према Правилнику о студирању на докторским студијама. 

Услови уписа на студијски програм и други битни елементи студијског програма и режима 

студија су прописани Правилником о упису на други и трећи степен и Правилником о 

студирању на докторским студијама. 

Прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Публикација установе  
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Стандард 2: Сврха студијског програма 

Основна сврха студијског програма докторских академских студија Рударско инжењерство је 

у складу са основном мисијом Техничког факултета у Бору (Mисија и визија Факултета) а то 

је: образовање квалитетних кадрова који су оспособљени да самостално воде оригинална и 

научно релевантна истраживања, да се баве развојем и применем нових, иновираних 

технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва, као и да критички 

процењују истраживања других, дајући научни допринос у области рударског инжењерства.  

Докторске академскe студије, имајући у виду њихову основну сврху, треба да омогуће 

следеће: 

- образовање за водеће и најсложеније послове у областима рударске производње, 

истраживања, развоја, услуга, саветодавних и организационих послова у области рударства у 

високошколским установама, институтима, државним и другим јавним предузећима и 

институцијама, 

- укључивање перспективних младих стручњака у савремене токове технолошког развоја 

друштва, и  

- да допринесу подизању нивоа образовања и знања свих делова друштва, што је од 

стратешког националног интереса.  

 

С обзиром да докторске академске студије рударског инжењерства представљају последњи 

формални степен у оквиру универзитетског образовања, као и да доктори наука рударског 

инжењерства представљају кадрове са највишим академским образовањем, који се 

оспособљавају за обављање сложених научноистраживачких, управљачких и инжењерских 

послова, све је значајнија улога ових студија у условима отвореног глобалног тржишта.  

Поред тога што програм треба да задовољи потребе за стручњацима високог 

научноистраживачког нивоа компетенција, знања и вештина, које су тренутно знатно веће од 

досадашњих како у Србији тако и у читавој регији и шире, програм има и сврху да омогући 

студентима брзо и ефикасно прилогађавање европском научном и образовном простору,                

те даљу надградњу стечених знања у складу са захтевима за континуираним образовањем              

(long life learning). 

Прилози за стандард 2:  

Прилог 1.1. Публикација установе  
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Стандард 3: Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма докторских академских студија Рударско инжењерство сагласни 

су са основним задацима и циљевима образовања на Техничком факултету у Бору (Основни 

задаци и циљеви), који се односе на стално унапређење и осавремењивање процеса 

образовања, трансфер стечених знања у привреду и друштво, и приближавање светским 

достигнућима, као и захтевима времена и тржишта.  

Студијски програм има за циљ да:  

- подржи и поспеши развој научне мисли и стваралаштва у области рударског 

инжењерства, 

- пренесе студентима савремена достигнућа и актуелна знања из ове научне области,  

- омогући студентима надградњу у развоју аналитичких способности, критичког начина 

мишљења и лидерства, овладавање методологијама системске и креативне анализе 

сложених проблема, и даљи развој професионаних знања и вештина,  

- оспособи студенте за самосталан/тимски рад, реализацију научних истраживања и 

активно учешће у међународним и домаћим истраживачким и развојним пројектима, 

- оспособи студенте за иновативно размишљање и имплементацију најновијих научних 

сазнања у конкретне производне системе, и 

- стално подстиче развој еколошке свести и етичког инжењерског размишљања. 

 

С обзиром да је студијски програм докторских академских студија усмерен на образовање 

висококвалитетних научних кадрова у области рударског инжењерства, посебан циљ 

студијског програма је оспособљеност студената за даљи самостални рад, што обухвата: 

дефисање истраживачког проблема, његову разраду, истраживање и писање - презентирање 

добијених резултата најширој научној јавности, кроз публиковање сопствених резултата у 

националним и међународним часописима са SCI листе. На овај начин, верификује се научна 

вредност остварених резултата, који се усклађују и пореде са трендовима у развоју ове 

области, што Факултет на коме се поменути резултати остварују чини препознатљивим у 

свету. 

Прилози за стандард 3:  

Прилог 1.1. Публикација установе  
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Свршени студенти на студијском програму докторских академских студија Рударско 

инжењерство стичу назив доктор наука - рударско инжењерство и одговарајуће опште и 

предметно специфичне способности. 

Опште способности које студенти стичу на овом студијском програму обухватају знања, 

вештине, развијене способности и компетенције за самосталан научноистраживачки рад, 

презентацију сопствених резултата на научним скуповима, публиковање радова у научним 

часописима, укључивање у домаће и међународне пројекте, решавање конкретних проблемa 

из праксе, развој нових и иновираних технологија, поштовање кодекса научне праксе,                     

а у циљу доприноса развоју научне дисциплине и науке уопште. 

Савладавањем студијског програма, студент стиче и предметно специфичне компетенције,                     

и то:   

- професионална знања и вештине у контексту предмета израде докторске дисертације и 

шири поглед на методологију научноистраживачког рада у пољу 

техничкотехнолошких наука,   

- способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака,   

- повезивање основних знања из различитих области и њихову примену,   

- оспособљеност за самосталан научни рад и критичко праћење научне литературе,   

- способност самосталног стицања знања и разумевање битних концепата у ширем 

домену инжењерских наука (концепти моделирања, експерименталне, симулационе и 

аналитичке анализе сложених проблема, принципа пројектовања и организације) и 

- способност праћења савремених достигнућа у предметној области.  

 

Студенти који успешно заврше студирање на овом нивоу студија овлада ће вештинама и 

методама које представљају стандарде у савременом рударском инжењерству и компетентни 

су да воде истраживања и решавају реалне проблеме из рударске праксе захваљујући стеченим 

општим и специфичним способностима, израженим кроз знање и разумевање, интелектуалне 

вештине, професионална практична знања и друге облике преносивих знања. 

Прилози за стандард 4:  

Прилог 4.1. Додатак дипломи. 
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Стандард 5: Курикулум 

Докторске академске студије студијског програма Рударско инжењерство трају три године, 

односно шест семестара са укупно 180 ЕСПБ и обухватају 8 изборних предмета и докторску 

дисертацију, кроз дефинисање теме, студијскоистраживачки рад, израду и одбрану докторске 

дисертације. 

Студијски програм докторских академских студија Рударско инжењерство има јасно 

дефинисану структуру и одликује се флексибилним курикулумом. 

Сваки изборни предмет носи по 10 ЕСПБ бодова и структуиран је кроз 6 часова предавања и 4 

часа студијског истраживачког рада недељно. Полагањем испита студент стиче 80 ЕСПБ 

бодова. Курикулуми предмета дати су у Табели 5.2. Студент завршава студије израдом 

докторске дисертације која се састоји од теоријске и методолошке припреме области из које се 

докторска дисертација ради. За реализацију докторске дисертације предвиђено је 55,55 % 

ЕСПБ, и то: на активностима дефинисања теме за израду докторске дисертације 10 ЕСПБ, 

кроз студијски истраживачки рад 70 ЕСПБ и за израду и одбрану докторске дисертације 20 

ЕСПБ. Такође, од укупно броја часова активне наставе (150), часови предавања износе 48 и 

чине више од 30 %, што је у складу са захтевом Стандарда 5. 

Докторска дисертација је самостални научни рад настао током докторских студија. 

Докторска дисертација се може бранити ако се предходно објави најмање један рад у часопису 

са SCI листе, из те области. Пре јавне одбране позитиван извештај о урађеној докторској 

дисертацији треба да прихвати Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору и Стручно 

веће за техничко-технолошке науке Универзитета у Београду. 

Докторска дисертација се брани пред комисијом која се састоји од наставника докторских 

студија, од којих бар један мора бити са сродне високошколске или научне установе, ван 

састава Факултета. Већина чланова комисије мора бити са Факултета. 

Услови уписа на студијски програм и остали елементи студијског програма и режима студија 

су прописани Правилником о упису на други и трећи степен* и Правилником о студирању на 

докторским студијама*.  

Табеле за стандард 5:  

Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија. 

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија. 

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације. 

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама. 

Прилози за стандард 5:  

Прилог 5.1. Статут (прилог је исти као у документацији за установу). 

Прилог 5.2. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције). 

Прилог 5.3. Правилник о докторским студијама. 
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Стандард 6: Квалитет, савременост, релевантност и међународна усаглашеност 

студијског програма 

Студијски програм Рударско инжењерство докторских студија на Техничком факултету у 

Бору прати савремене светске токове и стање струке и науке, што се огледа у великом броју 

публикованих радова и цитата на SCI листи и говори о утицајности научноистраживачког 

рада наставника на овом студијском програму. 

Студијски програм Рударско инжењерство је такође формално и структурно усаглашен са 

усвојеним предметно специфичним стандардима за акредитацију и усаглашен је са европским 

стандардима у погледу уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, начина 

стицања дипломе и начина студирања. Прилозима се потврђује усклађеност и упоредивост са 

три акредитована инострана програма, од којих су најмање два из европског образовног 

простора. 

Квалитет, савременост и међународну усаглашеност овог студијског програма потврђује 

сарадња Техничког факултета у области Рударског инжењерства са институцијама у Свету, 

Европи и на Балкану, рецимо са Рударским факултретом у Приједору, Универзитета у Бања 

Луци, Босна и Херцеговина и Faculty of Mines, University of Mining and Geology „St. Ivan 

Rilski”, Sofija, Bulgaria 

Усаглашеност програма и стечених знања на Техничком факултету у Бору потврђује се у 

пракси великим бројем студената који су након дипломирања или докторирања наставили 

успешне каријере у развијеним европским земљама, као и у Канади, САД и Аустралији. 

Наставници који ће учествовати у реализацији докторских студија на студијском програму 

Рударско инжењерство били су чланови комисија за одбрану докторских дисертација и на 

неким од сродних факултета у иностранству. Такође, на свим нивоима академских студија 

Рударског инжењерства остварује се појединачна сарадња професора са колегама у Свету. 

Прилози за стандард 6:  

Прилог 6.1., 6.2., 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма,                    

са којим је програм усклађен. 

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 

којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 
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Стандард 7: Упис студената 

Технички факултет у Бору уписује студенте на студијски програм докторских академских 

студија Рударско инжењерство према дефинисаним условима, који су ближе одређени и 

детаљно описани у Правилнику о упису на други и трећи степен*.  

На докторске академскe студије се могу уписати студенти који су у предходним нивоима 

студија освојили најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом изнад 8.00, што је 

регулисано Правилником о упису на други и трећи степен*. Страни држављани се могу 

уписати на студијски програм докторских академских студија рударског инжењерства под 

истим условима као и домаћи држављани.  

На конкурс за упис на докторске академске студије може се пријавити и кандидати који су у 

току мастер академских студија на неком од сродних студијских програма на другој 

високошколској установи стекли 300 ЕСПБ. Услови уписа кандидата са сродних факултета 

такође су дефинисани Правилником о упису на други и трећи степен*. 

Настава на студијском програму докторских академских студија Рударско инжењерство, 

изводи се на српском језику, али Факултет може организовати и изводити докторске 

академске студије, односно поједине делове тих студија, као и организовати израду и одбрану 

докторске дисертације, и на страном језику (Правилник о студирању на докторским 

студијама* ).  

Процедура уписа је јавна. Упис на докторске академске студије се врши после објављивања 

јавног конкурса у дневној штампи. Потпунија обавештења о условима уписа, начину 

пријављивања и потребним документима објављују се на званичном веб сајту Техничког 

факултета у Бору (https://doktorske.tfbor.bg.ac.rs/).  

За наредну школску 2019-2020. годину, на овај студијски програм планиран је упис 8 

студената. Број студената је утврђен имајући у виду друштвене потребе и постојеће ресурсе 

високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности. 

Табеле за стандард 7:  

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм (из Захтева за 

акредитацију). 

Прилози за стандард 7:  

Прилог 7.1. Конкурс за упис на докторске студије (ако je започела њихова реализација).  
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Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Оцењивање и напредовање студената на студијском програму докторских академских студија 

Рударско инжењерство, врши се у складу са одредбама Закона о високом образовању                        

и важећим правним актима Техничког факултета у Бору (Правилник о наставној делатности                

и Правилник о студирању на докторским студијама), који су јавно доступни документи                   

и налазе се на званичном веб сајту установе (https://www.tfbor.bg.ac.rs/doc/n_akta/ 

4.Pravilnik_o_studiranju_na_doktorskim_studijama.pdf), а према утврђеној спецификацији 

предмета и књизи предмета. 

Напредовање студената се врши испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, 

односно стицањем одређеног броја поена кроз рад у настави (предавања и СИР) и израду 

докторске дисертације, према броју освојених ЕСПБ бодова за сваки предмет, што је утврђено 

на основу процене радног оптерећења студента. Укупан успех студента на предмету се 

изражава оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан), која је заснована на укупном броју 

поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према 

квалитету стечених знања и вештина. Напредовање сваког студента оцењиваће се једном 

годишње, а оцене и резултати ће бити приказани у извештаја о самовредновању студијског 

програма. 

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских академских студија 

рударског инжењерства и представља самостални рад студента кроз који студент даје 

одређени оригинални допринос науци. Самим тим, израда и одбрана докторске дисертације је 

процес којим се завршавају докторске академскe студије.  Остварени научни допиринос се 

оцењује на тај начин што кандидат пре одбране докторске дисертације мора да има најмање 

један публикован или прихваћен рад за публиковање у часопису са импакт фактором са СЦИ 

листе, односно СЦИе листе. из те области. 

Поступак од пријављивања за упис на докторске академске студије, преко студирања, израде, 

до одбране докторске дисертације дефинисан је Правилником о студирању на докторским.  

Табеле за стандард 8:  

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три  школске 

године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање 

Прилози за стандард 8:  

Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије).  

Прилог 8.2. Правилник самосталне и високошколске установе о оцени докторске дисертације. 

Прилог 8.3. Правилник о докторским студијама.  
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Стандард 9: Наставно особље 

Наставници који су ангажовани на студијском програму Рударско инжењерство на докторским 

академских студијама представљају компетентан и стручан кадар из ове научне области.  

Укупан број наставника који учествује у реализацији програма докторских академских студија је 21,           

од тога 16 у сталном радном односу (око 76 %), и сви испуњавају услове допунског стандарда 9 за 

техничко-технолошке науке о потребом броју радова у часописима са СЦИ, односно СЦИе листе. 

Компетентност се додатно потврђује и на основу  научних радова објављених у домаћим часописима, 

радова објављених у зборницима са међународних научних скупова, монографија, патената, уџбеника, 

нових производа или битно побољшаних постојећих производа. Укупна компетентност наставника 

може се проценити чињеницом да су сви изабрани по критеријумима за избор који важе на 

Универзитету у Београду. 

Од укупног броја ангажованих наставника у сталном радном односу на студијском програму, 11 

наставника испуњавају услове да буду ментори, однoсно 68,75 %,  што говори о добром квалитету 

ангажованог кадра и усклађености са захтевом допунског стандарда 9 (најмање пет радова објављених у 

претходних десет година у часописима са импакт фактором са СЦИ листе, односно СЦИе листе). 

Значајан број наставника је својим досадашњим менторством или учешћима у комисијама за одбрану 

докторских дисертација показао добре резултате што их промовише за нова менторства. 

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке, што се огледа у великом 

броју публикованих радова и цитата на СЦИ, односно СЦИе листи, значајној међународној сарадњи и 

говори о утицајности научноистраживачког рада наставника на овом студијском програму.  

Сви наставници на студијском програму су укључени на пројекте основних истраживања и 

технолошког развоја Министарства просвете, науке и технолошког развоја (тренутно у реализацији 4 

домаћа) и 2 међународна пројекта. Наставници са овог програма од 1997. уређују часописe Journal of 

Mining and Metallurgy, Section A и Рециклажа и одрживи развој, а и чланови су уређивачких одбора 

других домаћих и међународних часописа.  

Табеле за стандард 9:  

Табела 9.0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса 

података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се 

траже). 

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских 

студија са пуним радним временом.  

Табела 9.2. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских 

студија са neпуним радним временом. 

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских 

студија - допунски рад. 

Табела 9.4 Листа наставника укључених у научноистраживачке пројекте 

Табела 9.5 Листа наставника укључених ууметничко-истраживачке  пројекте   

Табела 9.6. Компетентност наставника. 

Табела  9.7. Листа ментора ангажованих на реализацији датог  студијског програма докторских студија  

(ментори могу да буду само наставно особље са докторских студија датог студијског програма). 

Табела 9.8. Компетентност ментора. 

Прилози за стандард 9:  

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са 

потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, наставника са 

пуним радним временом на студијском програму докторских студија.  

Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, наставника са 

непуним радним временом на студијском програму докторских студија.  

Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјава, наставника  - 

допунски рад  на студијском програму докторских студија. 

Прилог 9.5. Правилник о избору наставника.   

Прилог 9.6. Одлука стручног органа високошколске установе о ангажовању особља  у наставном 

процесу које нема наставна звања према Закону о високом образовању  (лица са научним звањем). 

Прилог 9.7. Усвојен  од стране стручног органа списак особља   ангажованог у наставном процесу које 

нема наставна према Закону о високом образовању (лица са научним звањем) 

Прилог 9.8. Одлука Сената о избору  (ангажовању) гостујућег професора. 

Прилог 9.9. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму.   

Прилог 9.10. Доказ о боравку за стално запослене  стране држављане издат од надлежног органа.  

Прилог 9.11. Одлука надлежног органа о именовању ментора. 
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Стандард 10: Организациона и материјална средства 

Технички факултет у Бору поседује одговарајуће људске, просторне (учионичке и 

лабораторијске), техничко-технолошке капаците и ресурсе, као и адекватна организационa и 

материјална средства за извођење студијског програма докторских академских студија 

Рударско инжењерство. 

За извођење студијског програма обезбеђен је одговарајући простор за извођење наставе и 

одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад, потребна техничка и 

информационотехнолошка опрема за савремено извођење наставе и библиотечки простор и 

читаоницу. Захваљујући потписаном билатералном споразуму са Институтом за рударство и 

металургију у Бору, као и пројектима који се заједнички реализују са овом НИО, постоји 

могућност коришћења институтског лабораторијског простора, опреме, као и бибилотечког 

фонда њиховог Центра за научнотехничку информатику са великим бројем наслова. Такође, 

досада потписивани уговори и са институцијама из иностранства (Рударским факултетом у 

Приједору, Универзитета у Бања Луци, Босна и Херцеговина и Faculty of Mines, University of 

Mining and Geology „St. Ivan Rilski”, Sofija, Bulgaria) омогућавају студентима приступ опреми 

неопходној за НИР и израду докторских дисертација. 

Технички факултет у Бору је усвојио краткорочни (у оквиру годишњег Плана рада за текућу 

годину) и петогодишњи план НИР-а. У оквиру тог сегмента, реализацијом различитих видова 

пројеката (4 домаћа и 2 међународни) самостално и у сарадњи са другим високошколским 

установама, акредитованим научним установама и међународним организацијама, кроз 

планиране стипендије младим истраживачима које даје МНТР, наставници на студијском 

програму Рударско инжењерство обезбеђују средства за реализацију докторских академских 

студија и научноистраживачког рада.  

Библиотека Техничког факултета у Бору је део Конзорцијума библиотека Србије за 

обједињену набавку (КоБСОН) и сви електронски часописи и базе доступни су студентима 

докторских академских студија на овом програму преко КоБСОН-овог веб сајта 

(http://kobson.nb.rs/). Поред тога, библиотека редовно прима и неке од иностраних часописа у 

папирној форми најзначајнијих за струку.  

Табеле за стандард 10:  

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду. 

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући 

лабораторијски простор неопходан за експериментални рад. 

Прилози за стандард 10:  

Прилог 10.1. План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада.  

Прилог 10.2. Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим 

институтима и међународним организацијама.  

Прилог 10.3. Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима.  

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 
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Стандард 11: Контрола квалитета 

Стратегија Техничког факултета у Бору је да се сталном контролом одржава квалитет свих 

студијских програма. На тај начин, контрола квалитета представља интегрални део система 

обезбеђења квалитета на Техничком факултету у Бору. Ова контрола врши се у складу са 

политиком обезбеђења квалитета и осталим актима из ове области, што подразумева редовно, 

систематично праћење реализације студијског програма и контролу свих његових сегмената у 

унапред одређеним временским интервалима, уз активно учешће студената. 

Контрола квалитета студијског програма и реализације наставе обавља се према одредбама 

Правилника о студентском вредновању педагошког рада наставника, које се врши на крају 

сваког семестра, а најмање једном годишње на крају наставе у зимском семестру. Извештај се 

разматра на Наставнонаучном већу и доносе одговарајуће одлуке у циљу побољшања и 

унапређења рада. У контроли квалитета наставног процеса учествују студенти са своја два 

представника у Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета, а извештај пре разматрања 

на Наставнонаучном већу разматра и Студентски парламент.  

У извештају о самовредновању студијског програма докторских академских студија дате су 

позитивне оцене о испуњености услова за реализацију ових студија у складу са предвиђеним 

Стандардима и Законом о високом образовању.  

Табеле за стандард 11:  

Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет 

(комисије за квалитет,...). 

Табела 11.2. Листа одбора за квалитет – ако постоји. 

Прилози за стандард 11:  

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања високошколске   установе. 

Прилог 11.2.  Извештај о резултатима самовредновања датог студијског програма докторских 

студија.  

Прилог 11.3. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета.  

Прилог 11.4. Правилник о уџбеницима. 

Прилог 11.5. Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада 

организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 
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Стандард 12: Јавност у раду 

Технички факултет у Бору обезбеђује репозиторијум у којем се трајно чувају електронске 

верзије одбрањених докторских дисертација, заједно са извештајем комисије за оцену 

дисертације, подацима о ментору и саставу комисије. Дисертације се објављују на сајту 

библиотеке Факултета на јавни увид (https://biblioteka.tfbor.bg.ac.rs/). Такође, докторске 

дисертације које се бране на Техничком факултету у Бору стављају се на јавни увид на 

заједничком порталу UviDok https://uvidok.rcub.bg.ac.rs свих докторских дисертација и 

припадајућих извештаја на нивоу Универзитета у Београду, a репозиторијум свих одбрањених 

докторских дисертација на Универзитету у Београду доступан је на веб страницама 

Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" http://eteze.bg.ac.rs/ и NaRDuS-у 

(Национални Репозиторијум Дисертација у Србији) http://nardus.mpn.gov.rs/. 

Подаци о менторима заједно са подацима о њиховим референцама којима се потврђује 

компетентност доступни су на веб страници Техничког факултета у Бору у оквиру Књиге 

ментора. 

Прилози за стандард 12:  

Прилог 12.1. Дигитални репозиторијум - сајт установе.  

Прилог 12.2. Подаци о менторима - сајт установе.  
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Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за докторске академске 

студије (ДАС) – Рударско инжењерство 

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама (ДАС) – Рударско инжењерство 

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 

докторских студија (ДАС) – Рударско инжењерство са пуним радним временом 

Табела 9.2. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 

докторских студија (ДАС) – Рударско инжењерство са непуним радним временом 

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 

докторских студија (ДАС) – Рударско инжењерство допунски рад  

Табела 9.7. Листа ментора – ангажованих на реализацији докторских студија (ДАС) –                             

Рударско инжењерство 

 

 

 

 

 

 



 

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија (ДАС) - Рударско инжењерство 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар 
Статус 

предмета 

Активна настава 
ЕСПБ 

П СИР Остало 

Прва година 

1. 
Изборни 

предмет 1 
Предмет изборног блока 1 I И 6 4 0 10 

2. 
Изборни 

предмет 2 
Предмет изборног блока 1 I И 6 4 0 10 

3. 
Изборни 

предмет 3 
Предмет изборног блока 1  I И 6 4 0 10 

4. 
Изборни 

предмет 4 
Предмет изборног блока 1  II И 6 4 0 10 

5. 
Изборни 

предмет 5 
Предмет изборног блока 1 II И 6 4 0 10 

6. 
Изборни 

предмет 6 
Предмет изборног блока 1 II И 6 4 0 10 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 36 24 0 60 

Друга година 

7. 
Изборни 
предмет 7 

Предмет изборног блока 2  III И 6 4 0 10 

8. 
Изборни 

предмет 8 
Предмет изборног блока 2 III И 6 4 0 10 

9. ДРИ2ДДДТ 
Докторска дисертација - 
дефинисање теме 

III О 0 10 0 10 

10. ДРИ2ДДСИР1 
Докторска дисертација – 

студијски истраживачки рад 1 
IV О 0 20 0 30 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 12 38 0 60 

Трећа година 

11. ДРИ3ДДСИР2 
Докторска дисертација – 
студијски истраживачки рад 2 

V О 0 20 0 30 

12. ДРИ3ДДСИР3 
Докторска дисертација – 

студијски истраживачки рад 3 
VI О 0 20 0 10 

13. ДРИ3ДДИОДД 
Докторска дисертација – израда 
и одбрана докторске 

дисертације 

VI О 0 20 0 20 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 0 60 0 60 

Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 48 92 0 180 

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар 
Статус 

предмета 
Активна настава ЕСПБ 

Предмет изборног блока 1 

1. ДРИ1ГС Геостатистика I или II И 6 4 0 10 

2. ДРИ1НМГ 
Нумеричке методе у 

геомеханици 
I или II И 6 4 0 10 

3. ДРИ1ДД Даљинска детекција I или II И 6 4 0 10 

4. ДРИ1БМ Блоковске методе I или II И 6 4 0 10 

5. ДРИ1ГМ Геомониторинг I или II И 6 4 0 10 

6. ДРИ1ППТЗО 
Померање поткопаног терена и 

заштита објеката 
I или II И 6 4 0 10 

7. ДРИ1КМ Контролисано минирање I или II И 6 4 0 10 

8. ДРИ1СМ Сеизмика минирања I или II И 6 4 0 10 

9. ДРИ1ТИ Теорија истакања I или II И 6 4 0 10 

10. ДРИ1ГИТ Геоинформационе технологије I или II И 6 4 0 10 

11. ДРИ1НТПЕ 
Нетрадиционалне технологије 

подземне експлоатације 
I или II И 6 4 0 10 

12. ДРИ1СТПЕ 
Специфичне технологије 
површинске експлоатације 

I или II И 6 4 0 10 

13. ДРИ1ТПУКС 
Теорија процеса уситњавања и 

класирања сировина 
I или II И 6 4 0 10 

14. ДРИ1МММАМ 

Микронизација, механичка и 

механохемијска активација 

минерала 

I или II И 6 4 0 10 

15. ДРИ1ТПФМК 
Теорија процеса физичких 
метода концентрације 

I или II И 6 4 0 10 

16. ДРИ1ТЕФХПФ 

Теорија елементарних физичко 

- хемијских процеса у 
флотацији 

I или II И 6 4 0 10 

17. ДРИ1ТПХМК 
Теоријски принципи хемијских 

метода концентрације 
I или II И 6 4 0 10 

18. ДРИ1ИММС 
Испитивање мељивости 
минералних сировина 

I или II И 6 4 0 10 

19. ДРИ1КМП 
Кинетика млевења и 

просејавања 
I или II И 6 4 0 10 

20. ДРИ1ТОКФ 
Теоријске основе кинетике 
флотирања 

I или II И 6 4 0 10 



 

21. ДРИ1СМФ Специфичне методе флотације I или II И 6 4 0 10 

22. ДРИ1НТКАОИЕ 

Напредне технологије за 

коришћење алтернативних и 

обновљивих извора енергије 

I или II И 6 4 0 10 

23. ДРИ1ТППУ 
Теоријски принципи прераде 

угљева 
I или II И 6 4 0 10 

24. ДРИ1МИППК 
Микроскопска испитивања у 
процесима припреме и 

концентрације 

I или II И 6 4 0 10 

25. ДРИ1ВОППК 

Вишекритеријумско 

одлучивање у процесима 
припреме и концентрације 

I или II И 6 4 0 10 

Предмет изборног блока 2 

1. ДРИ2МНИР Методологија НИР-а III И 6 4 0 10 

2. ДРИ2ИСУ 
Интелигентни системи 

управљања  
III И 6 4 0 10 

3. ДРИ2МУ Машинско учење III И 6 4 0 10 

4. ДРИ2ОПМ Одабрана поглавља математике III И 6 4 0 10 

5. ДРИ2ЕСР 
Експертски системи у 

рударству 
III И 6 4 0 10 

 

Табеле 

 



 

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама на докторским студијама (ДАС) - Рударско инжењерство 
Р. Б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ УНО Т 

1. Геостатистика Миодраг С. Бањешевић I или II 10 Рударство и геологија И 

2. Нумеричке методе у геомеханици Радоје В. Пантовић I или II 10 Рударство и геологија И 

3. Даљинска детекција Саша С. Стојадиновић I или II 10 Рударство и геологија И 

4. Блоковске методе Дејан В. Петровић I или II 10 Рударство и геологија И 

5. Геомониторинг Радоје В. Пантовић I или II 10 Рударство и геологија И 

6. 
Померање поткопаног терена и 

заштита објеката 
Ненад М. Вушовић I или II 10 Рударство и геологија И 

7. Контролисано минирање Саша С. Стојадиновић I или II 10 Рударство и геологија И 

8. Сеизмика минирања Радоје В. Пантовић I или II 10 Рударство и геологија И 

9. Теорија истакања Дејан В. Петровић I или II 10 Рударство и геологија И 

10. Геоинформационе технологије Ненад М. Вушовић I или II 10 Рударство и геологија И 

11. 
Нетрадиционалне технологије 

подземне експлоатације 
Дејан В. Петровић I или II 10 Рударство и геологија И 

12. 
Специфичне технологије 
површинске експлоатације 

Миодраг И. Жикић I или II 10 Рударство и геологија И 

13. 
Теорија процеса уситњавања и 

класирања сировина 

Милан Ж. Трумић 

Маја С. Трумић 
I или II 10 

Минералне и рециклажне 

технологије 
И 

14. 
Микронизација, механичка и 
механохемијска активација 

минерала 

Милан Ж. Трумић 

Љубиша Д. Андрић 
I или II 10 

Минералне и рециклажне 

технологије 
И 

15. 
Теорија процеса физичких 

метода концентрације 
Јовица М. Соколовић I или II 10 

Минералне и рециклажне 

технологије 
И 

16. 
Теорија елементарних физичко - 

хемијских процеса у флотацији 

Маја С. Трумић 

Драган С. Радуловић 
I или II 10 

Минералне и рециклажне 

технологије 
И 

17. 
Теоријски принципи хемијских 
метода концентрације 

Грозданка Д. Богдановић I или II 10 
Минералне и рециклажне 
технологије 

И 

18. 
Испитивање мељивости 

минералних сировина 

Милан Ж. Трумић 

Владан Д. Милошевић 
I или II 10 

Минералне и рециклажне 

технологије 
И 

19. Кинетика млевења и просејавања Милан Ж. Трумић I или II 10 
Минералне и рециклажне 
технологије 

И 

20. 
Теоријске основе кинетике 

флотирања 
Маја С. Трумић I или II 10 

Минералне и рециклажне 

технологије 
И 

21. Специфичне методе флотације 
Грозданка Д. Богдановић 
Драган С. Радуловић 

I или II 10 
Минералне и рециклажне 
технологије 

И 

22. 

Напредне технологије за 

коришћење алтернативних и 

обновљивих извора енергије 

Зоран М. Стевић  I или II 10 
Минералне и рециклажне 
технологије 

И 

23. 
Теоријски принципи прераде 

угљева 
Јовица М. Соколовић I или II 10 

Минералне и рециклажне 

технологије 
И 

24. 

Микроскопска испитивања у 

процесима припреме и 
концентрације 

Зоран М. Штирбановић 

Јовица Н. Стојановић 
I или II 10 

Минералне и рециклажне 

технологије 
И 

25. 

Вишекритеријумско одлучивање 

у процесима припреме и 
концентрације 

Зоран М. Штирбановић 

Драгиша M. Станујкић  
I или II 10 

Минералне и рециклажне 

технологије 
И 

26. Методологија НИР-а Мира Б. Цоцић III 10 Рударство и геологија И 

27. 
Интелигентни системи 

управљања  
Дејан И. Таникић III 10 Машинство И 

28. Машинско учење Владимир M. Деспотовић  III 10 
Аутоматика и рачунарска 
техника 

И 

29. Одабрана поглавља математике Ивана З. Ђоловић III 10 Математика И 

30. Експертски системи у рударству Дејан В. Петровић III 10 Рударство и геологија И 

31. 
Докторска дисертација - 

дефинисање теме 
 III 10 

Рударство и геологија / 
Минералне и рециклажне 

технологије 

О 

32. 
Докторска дисертација – 

студијски истраживачки рад 1 
 IV 30 

Рударство и геологија / 
Минералне и рециклажне 

технологије 

О 

33. 
Докторска дисертација – 

студијски истраживачки рад 2 
 V 30 

Рударство и геологија / 

Минералне и рециклажне 
технологије 

О 

34. 
Докторска дисертација – 

студијски истраживачки рад 3 
 VI 10 

Рударство и геологија / 

Минералне и рециклажне 
технологије 

О 

35. 
Докторска дисертација – израда и 
одбрана докторске дисертације 

 VI 20 

Рударство и геологија / 

Минералне и рециклажне 

технологије 

О 

Укупно ЕСПБ    

УНО - Ужа научна област , УУО- Ужа уметничка област, Т- Тип предмета (И-изборни,О-обавезни....) 
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Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија (ДАС) - Рударско инжењерство  

са пуним радним временом 

Р.Б Maтични број Име, средње слово, презиме Звање 
Датум 
избора 

Ужа научна, 

уметн.однос.стручна област за 

коју је биран 

Редни број 

Извода (ЕБР 
– ПУРС) и 

број у изводу 

Часова активне 

наставе на свим 
програмима ове 

установе 

Часова активне 

наставе у другим 

ВШУ у Србији 

Укупно часова 

активне наставе 
недељно на свим 

ВШУ у Србији 

Проценат 

запослења у 

установи 

1.  1912962260015 Ненад М. Вушовић РП 21.12.2005. 
Рударство и геологија-рударска 
група предмета 

    100 

2.  2603963780811 Радоје В. Пантовић РП 20.05.2014 
Рударство и геологија-рударска 

група предмета     100 

3.  0308958763810 Зоран М. Стевић РП 16. 07. 2013. Електротехника     100 

4.  1601966751026 Милан Ж. Трумић РП 15.10.2014. 
Минералне и рециклажне 
технологије 

    100 

5.  3009966756029 Грозданка Д. Богдановић РП 22.09.2015. 
Минералне и рециклажне 

технологије 
    100 

6.  3105974756010 Ивана З. Ђоловић РП 23.06.2017. Математика     100 

7.  1003956751015 Миодраг И. Жикић РП 17.04.2019. 
Рударство и геологија-рударска 

група предмета 
    100 

8.  1510970751027 Дејан И. Таникић ВП 06.04.2015. Машинство     100 

9.  1109974750029 Јовица М. Соколовић ВП 24.04.2017 
Минералне и рециклажне 
технологије 

    100 

10.  2809963715065 Мира Б. Цоцић ВП 11.07.2017. 
Рударство и геологија-геолошка 

група предмета 
    100 

11.  1310964751016 Драгиша M. Станујкић  ВП 30.10.2017. Информатика     100 

12.  1803978751015 Владимир M. Деспотовић ВП 29.10.2018. 
Аутоматика и рачунарска 
техника 

    100 

13.  3107976731328 Саша С. Стојадиновић ВП 29.10.2018. 
Рударство и геологија-рударска 

група предмета 
    100 

14.  2907980751018 Дејан В. Петровић Д 06.04.2015. 
Рударство и геологија-рударска 

група предмета 
    100 

15.  0905981756037 Маја С. Трумић Д 19.10.2015. 
Минералне и рециклажне 

технологије 
    100 

16.  1808979751010 Зоран М. Штирбановић Д 19.10.2015. 
Минералне и рециклажне 

технологије 
    100 

Укупно часова активне наставе и број наставника   

Звања наставника 

Н
ас

та
в
н

и
к
 

ст
р

ан
о
г 

 

је
зи

к
а-

Н
С

Ј 

Н
ас

та
в
н

и
к
 

в
еш

ти
н

а-
Н

В
 

П
р

ед
ав

ач
-П

 

П
р

ед
ав

ач
  

в
ан

 р
ад

н
о

г 

о
д

н
о

са
П

Р
О

 

В
и

ш
и

 

П
р

ед
ав

ач
-В

П
 

П
р

о
ф

. 
ст

р
. 

ст
у

д
.-

П
С

С
 

Д
о
ц

ен
т-

Д
 

В
ан

р
.п

р
о

ф
.-

В
П

 

Р
ед

о
в
.п

р
о

ф
.-

Р
П

 

И
ст

р
аж

и
в
ач

-И
 

Е
м

ер
и

ту
с-

Е
 

Ч
л
ан

 С
ан

у
-Ч

С
 

О
ст

ал
и

-О
 

 

 
 

Табеле 



 

 

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија (ДАС) - Рударско инжењерство  

са непуним радним временом 

Р.Б Maтични број 
Име, средње слово, 

презиме 
Звање 

Датум 
избора 

Ужа научна, 

уметн.однос.стручна 

област за коју је биран 

Редни број 

Извода (ЕБР – 
ПУРС) и број у 

изводу 

Часова активне 

наставе на свим 
програмима ове 

установе 

Часова активне 

наставе у другим 

ВШУ у Србији 

Укупно часова 

активне наставе 
недељно на свим 

ВШУ у Србији 

Проценат 

запослења у 

установи 

1.  0604957710452 Љубиша Д. Андрић   РП 15.10.2014. 
Минералне и рециклажне 
технологије 

    5 

2.  2002963710038 Миодраг С. Бањешевић Д 20.10.2014. 
Рударство и геологија-

геолошка група предмета 
    15 

Укупно часова активне наставе и број наставника   
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Табела 9.3. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија (ДАС) - Рударско инжењерство  

допунски рад 

Р.Б Maтични број 
Име, средње слово, 

презиме 
Звање 

Датум 
избора 

Ужа научна, 

уметн.однос.стручна област 

за коју је биран 

Часова активне наставе 

на свим програмима 

ове установе 

Часова активне 

наставе у другим 

ВШУ у Србији 

Укупно часова активне 

наставе недељно на свим 

ВШУ у Србији 

Рад по 

уговору у 
установи 

(%) 

1.  1904969751038 Владан Д. Милошевић И 27.03.2019. 
Техничко-технолошке науке-
енергетика, рударство и 

енергетска ефикасност  

   0 

2.  0511966710270 Драган С. Радуловић И 30.05.2018. 

Техничко-технолошке науке-

енергетика, рударство и 
енергетска ефикасност 

   0 

3.  1602974710033 Јовица Н. Стојановић И 24.2.2016. 

Геолошке науке 

(минералогија, 
кристалографија, наука о 

материјалима) 

   0 

Укупно часова активне наставе и број наставника   
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Табела 9.7. Листа ментора ангажованих на реализацији докторских студија (ДАС) –                             

Рударско инжењерство  

Р.Б Maтични број Име, средње слово, презиме 
Назив установе у којој је запослен 

са пуним радним временом 

1.  2603963780811 Радоје В. Пантовић 
Универзитет у Београду, 

Технички факултет у Бору 

2.  0308958763810 Зоран М. Стевић 
Универзитет у Београду, 

Технички факултет у Бору 

3.  1601966751026 Милан Ж. Трумић 
Универзитет у Београду, 

Технички факултет у Бору 

4.  3009966756029 Грозданка Д. Богдановић 
Универзитет у Београду, 

Технички факултет у Бору 

5.  0604957710452 Љубиша Д. Андрић   

Институт за технологију 

нуклеарних и других минералних 

сировина (ИТНМС) Београд 

6.  1003956751015 Миодраг И. Жикић 
Универзитет у Београду,  

Технички факултет у Бору 

7.  1109974750029 Јовица М. Соколовић 
Универзитет у Београду, 

Технички факултет у Бору 

8.  2809963715065 Мира Б. Цоцић 
Универзитет у Београду, 

Технички факултет у Бору 

9.  1803978751015 Владимир M. Деспотовић 
Универзитет у Београду, 

Технички факултет у Бору 

10.  3107976731328 Саша С. Стојадиновић 
Универзитет у Београду, 

Технички факултет у Бору 

11.  0905981756037 Маја С. Трумић 
Универзитет у Београду, 

Технички факултет у Бору 
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УВОДНА ТАБЕЛА 
 

Назив студијског програма: МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Високошколска установа у којој се изводи 

студијски програм: 
Универзитет у Београду 

Технички факултету у Бору 

Образовно – научно/образовно – уметничко 

поље: 
Техничко-технолошке науке 

Научна, стручна или уметничка област: Металуршко инжењерство 

Врста студија: Основне академске студије 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240 

Назив дипломе: Дипломирани инжењер металургије 

Дужина студија: 4 године / 8 семестара 

Година у којој је започела реализација 

студијског програма: 

2006.  

(Студије у области металургије на 

Техничком факултету у Бору постоје од 

1961. године) 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм нов): 
/ 

Број студената који студира по овом 

студијском програму: 
40 

Планирани број студената који ће се уписати 

на овај студијски програм: 
20 

Датум када је програм прихваћен од стране 

одговарајућег тела (навести ког): 

27.05. 2008. Наставно-научно веће Техничког 

факултета у Бору 

04. 06. 2008. Сенат Универзитета у Београду 

22. 02. 2013. Наставно-научно веће 

Техничког факултета у Бору 

20. 03. 2013. Сенат Универзитета у Београду 

Језик на коме се изводи студијски програм: Српски 

Година када је програм акредитован: 2009. 

Web адреса на којој се налазе подаци о 

студијском програму: 
https://www.metalurgija.tfbor.bg.ac.rs/ 
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Стандард 1. Структура студијског програма 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у одговарајућим 

стандардима) 

Студијски програм основних академских студија под називом Металуршко инжењерство, који 

се изводи на Техничком факултету у Бору, из оквира је образовно-научног поља техничко-

технолошких наука и истоимене научне области. Студијски програм обухвата два модула: 

Екстрактивна металургија и Прерађивачка металургија. Програм се остварује кроз 

четворогодишње студије - током осам семестара са 240 ЕСПБ, и усмерен је ка стицању звања 

дипломирани инжењер металургије. Јасно дефинисана сврха, циљеви и исходи учења студијског 

програма прилагођени су актуелном стању струке и захтевима привреде, и усклађени су са 

савременом праксом у свету (детаљније у Стандарду 6), поштујући  идеју Болоњског процеса и 

тежњу ка јединственом високообразовном простору Европе од 2010. године. 

Студијски програм се остварује кроз теоријску и практичну наставу у оквиру предмета релеватних 

за металуршку струку, при чему је ниво оптерећења студената за сваки предмет, укључујући 

стручну праксу и завршни рад, исказан у складу са европским системом за пренос бодова. Сваки 

модул у оквиру студијског програма има утврђену листу обавезних и изборних предмета, са 

дефинисаним садржајем, условима и начином извођења, категорисаних по типу на академско-

општеобразовне (14.77%), теоријско-методолошке (18.46%), научно-стручне (35.23%) и стручно-

апликативне (31.54%). У структури програма изборни предмети распоређени су у седам изборних 

блокова и заступљени са 20.42%, што је такође у складу са одредбама стандарда (детаљније у 

Стандарду 5).  

Методе извођења наставе чине теоријска предавања, рачунске и лабораторијске вежбе и остали 

облици наставе (консултације, израда семинарских радова и пројектних задатака и сл.), 

реализовани на интерактивни начин и осмишљени као спој теорије и праксе који студенте треба да 

оспособи за практичну примену стечених знања у решавању конкретних задатака у производњи и 

поспеши њихову креативност и иновативност.  

У прве две године студија, студенти се едукују из области природно-математичких наука и 

општих инжењерских дисциплина, док се на трећој години обрађују фундаментални предмети из 

проблематике струке, пре свега теоријски аспекти металуршких процеса, физике метала и  

топлотне технике. На четвртој години предмети су распоређени у два модула: Екстрактивна 

металургија и Прерађивачка металургија, дефинисана кроз одговарајуће комбинације научно-

стручних и стручно-апликативних металуршких предмета из области обојене и црне металургије, 

ливарства, прераде метала у пластичном стању, металургије праха, металургије секундарних 

сировина и други, који профилишу одређени модул, а студентима дају неопходна знања о 

технологији добијања и прераде метала. У студијски програм су укључени и одабрани предмети 

из области информатике, заштите животне средине, економике, управљања квалитетом, који се 

реализују заједнички са другим студијским програмима, и представљају неопходни саставни део 

комплетније едукације савременог инжењера.  

У оквиру наставног процеса предвиђена је и стручна пракса у VIII семестру у трајању од 90 

часова, која студентима треба да омогући да схвате значај и повезивање теоријских основа и 

практичног инжењерства, исказаног кроз решавање конкретних проблема. Студијски програм 

укључује и завршни рад који носи 4 ЕСПБ. 

Студент завршава студије након четири академске године када обезбеди 240 ЕСПБ (свака година 

по 60 бодова), остварујући на тај начин неопходан праг знања за стицање звања дипломирани 

инжењер металургије и даљи наставак школовања на мастер академским студијама. Услови за 

упис на овај студијски програм, као и прелазак студената са других студијских програма у оквиру 

истих или сродних области су дефинисани у оквиру Стандарда 7. 

Прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције). 
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Стандард 2. Сврха студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.  

Металуршко инжењерство спада у групу техничко-технолошких наука. У складу са дефиницијом 

металургије као науке о процесима добијања метала из руда и концентрата, рафинацији метала, 

производњи легура, преради и обради метала и легура у различите финалне производе, те 

добијању различитих нових металних материјала, овај студијски програм има јасно дефинисану 

сврху и улогу у едукацији кадрова за квалитетно обављање наведених врста послова. Сектор 

производње је деценијама доминантно присутан у нашој земљи, а металургија као индустријска 

привредна грана је један од наших највећих извозника. Реализацијом овако конципираног 

студијског програма за тржиште рада се обезбеђују дипломирани инжењери металургије који 

поседују врхунска знања у европским и светским оквирима. 

 

Значајне промене у власничкој структури великих металуршких гиганата (HBIS Group Iron  & 

Steel d.o.o. Beograd, Zijin Bor Copper d.o.o. Bor, LeBelier d.o.o. Kikinda, Impol Seval Севојно, 

Ваљаоница бакра Севојно и др.), капитална улагања у овој области и исказана растућа потреба за 

младим кадровима металуршког профила у Србији и региону (https://kolektiv.co.rs/apsolventima-

tehnickog-fakulteta-u-boru-uruceni-ugovori-o-strucnoj-praksi/), представљају гарант оправданости 

овог студијског програма. Тим пре што континуирана едукација у области металургије на 

Техничком факултету у Бору постоји од 1961. годинe и образује инжењере металургије 

препознатљиве и уважаване у стручном и научном смислу и на националном и међународном 

нивоу. 

 

Сврха студијског програма основних академских студија Металуршко инжењерство јесте 

образовање стручњака са квалификацијом дипломирани инжењер металургије, у складу са 

Правилником о листи стручних, академских и научних назива, објављеном у Службеном гласнику 

Републике Србије (бр.30/07, 112/2008, 72/2009, 81/2012 и 53/17), као и са основном мисијом 

Техничког факултета у Бору (Мисија и визија Факултета), која се односи на задовољавање 

исказане потребе младе генерације за високошколским образовањем, трансфер стечених знања у 

привреду и друштво, и приближавање светским достигнућима. 

 

Настава на овом студијском програму омогућава превасходно разумевање сложених технолошких 

процеса у областима екстрактивне и прерађивачке металургије, чиме се образују стручњаци за рад 

у топионицама, електролизама, погонима рафинације, челичанама, ливницама, ваљаоницама, 

пресаоницама, ковачницама, погонима за прераду секундарних металних сировина, одељењима 

термичке обраде, металургије праха, техничке контроле, металографских и механичких 

испитивања, а такође и за рад у пројектантским и научно-истраживачким организацијама. Додатни 

аспекти из сегмента заштите животне средине, економике, информатике и управљања квалитетом, 

уграђени у курикулум као саставни део комплетније мултидисциплинарно-оријентисане едукације 

савременог инжењера, омогућавају комбинацију вештина лако преносиву у друге области 

(индустрија, рециклажне технологије, заштита животне средине и сл.), али представља и добру 

основу за професионално опредељење у области приватног предузетништва у складу са актуелним 

тржишним трендовима.  

Прилози за стандард 2:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).  
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

Циљ студијског програма основних академских студија Металуршко инжењерство је стицање 

адекватних компетенција - знања, стручности и вештина за рад на креативним, оперативним и 

руководећим местима у области екстрактивне и прерађивачке металургије, као и у осталим 

индустријским гранама где је неопходно познавање металуршког инжењерства при креирању 

решења и доношењу ефикасних управљачких одлука, у области истраживања, развоја, 

пројектовања, логистике, производње, планирања, оцене ризика, итд., а у складу са основним 

задацима и циљевима образовања на Техничком факултету у Бору (Основни задаци и циљеви) 

који се односе на стално унапређење и осавремењивање процеса образовања, трансфер стечених 

знања у привреду и друштво, и приближавање светским достигнућима. 

 

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних 

способности и постизању стручности у области металуршког инжењерства - екстрактивне и 

прерађивачке металургије, и сагласни су са захтевима времена, захтевима послодаваца и 

захтевима тржишта рада. Студенти, који кроз програм стичу широк спектар металуршких знања, 

као и знања из фундаменталних природно-математичких наука и општих инжењерских 

дисциплина, оспособљавају се за креативно размишљање и систематско разматрање сложених 

техничких проблема кроз развој критичког инжењерског размишљања, развијају способност за 

уклапање у тимски рад,  имају способности за презентовање (у писаној и усменој форми) својих 

резултата стручној и широј јавности и овладавају специфичним практичним вештинама за 

обављање професије.  

 

Такође, посебан циљ програма је и у развоју иновативног - економски, енергетски и еколошки 

опредељеног размишљања код студената, сходно актуелном техно-економском тренутку и идеји 

одрживог развоја, а имајући у виду неопходност имплементације, поштовања и сталног 

унапређења у области система квалитета. 

 

Поред наведеног, циљ студијског програма се састоји и у обезбеђивању фундаменталних знања 

неопходних за праћење наставе на вишим нивоима студија (мастер и докторске студије). 

Прилози за стандард 3:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).  
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Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности 

које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис 

квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу 

националног оквира квалификација. 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената  

Кроз едукацију на студијском програму основних академских студија Металуршко инжењерство, 

студенти стичу компетенције - теоријска и практична знања и вештине, које представљају добру 

основу за запошљавање и развој успешне стручне каријере у овој области, али и наставак даљег 

школовања кроз напредније нивое истоименог или других сродних програма.  

У оквиру програма се развијају опште (анализа, синтеза, предвиђање решења и последица, 

овладавање методама и поступцима истраживања, развој критичког и самокритичког мишљења и 

приступа, примена знања у пракси, развој комуникационих способности, сарадња са ужим 

социјалним и међународним окружењем, професионална етика) и предметно-специфичне 

способности (познавање и разумевање металуршке струке, решавање конкретних проблема 

коришћењем научних метода и поступака, повезивање и примена основних знања из различитих 

техничких области, праћење и примена новина у литератури и струци, спретност у употреби 

стеченог знања, употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима), 

које омогућавају студентима да стечена знања и вештине успешно примене у решавању реалних 

проблема сложених привредних и пословних система, код трансфера технологије или иновирања 

технолошких процеса у области екстрактивне и прерађивачке металургије и сродних дисциплина, 

о чему сведоче и досадашњи резултати евалуације дипломираних инжењера металургије који су 

дипломирали на Техничком факултету у Бору (Извештај о вредновању дипломираних студената), 

вршене на основу Правилникa о вредновању квалитета и компетенција дипломираних студената. 

 

Опис исхода учења  

Опште и предметно-специфичне компетенције у складу су са основним очекиваним исходима 

студијског програма, према којима студенти на овом програму стичу теоријска и практична знања 

и вештине, развијају креативност и иновативност, што их оспособљава за запошљавање у струци и 

омогућава да се искажу на конкретним примерима у пракси. Свршени студенти овог студијског 

програма треба да поседују добру професионалну основу за могућност брзе и лаке надградње 

стеченог знања кроз развијену потребу за систематским и континуираним учењем, способност 

планирања и организовања, основу за добру усмену и писану комуникацију, информатичке 

способности, способност добијања и анализирања информација, те решавања проблема и 

одлучивања.  

У структури студијског програма јасно се истичу стручне компетенције, односно исходи учења. 

Очекује се да студенти, поред добре основе из области природно-математичких наука и општих 

инжењерских дисциплина, поседују теоријска, фундаментална знања из области металургије и 

знања из примењеног практичног инжењерства у струци, што обухвата: познавање основних 

металуршких агрегата; детаљно познавање, разумевање и овладавање техникама вођења 

технолошких процеса у екстрактивној и прерађивачкој металургији; познавање употребе и 

коришћења мерне, регулационе и друге пратеће опреме; познавање основних инжењерских алата 

и могућности њихове примене; те овладавање вештинама пројектовања, организације рада, 

руковођења и управљања системима, у складу са основним економским, енергетским, еколошким 

захтевима, као и захтевима система квалитета. 

Прилози за стандард 4:  

Прилог 4.1. Додатак дипломи. 
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Стандард 5. Курикулум 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 

модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет. 

Kурикулум основних академских студија на студијском програму Металуршко инжењерство 

сачињен је коришћењем добре праксе са иностраних универзитета и на бази сопствених 

досадашњих искустава, имајући у виду савремене производне и друштвене потребе. Према 

структури курикулума (Табеле 5.1 и 5.2) студијски програм траје четири академске године (осам 

семестара), односно у бодовима - 240 ЕСПБ. Сви предмети, изузев предмета Енглески 1, 2 и 3, су 

једносеместрални. Однос појединих група предмета, у односу на укупан број ЕСПБ, је следећи: 

академско-општеобразовни 14.77%, теоријско-методолошки 18.46%,  научно-стручни 35.23%, и 

стручно-апликативни 31.54%, а изборни предмети распоређени су у седам блокова, почев од друге 

године студија и заступљени су са 20.42%. Сви наведени елементи курикулума усклађени су са 

одредбама Стандарда 5. Курикулум (Табела 5.1) се одликује структуром која студентима нуди 

опште инжењерско образовање (прве две године студија - едукација претежно из области 

природно-математичких наука и општих инжењерских дисциплина), које се постепено усмерава 

ка одређеним специјалностима струке (трећа година - фундаментални предмети из области струке, 

пре свега теоријски аспекти металуршких процеса, физике метала и топлотне технике). На 

четвртој години организована су два модула: Екстрактивна металургија и Прерађивачка 

металургија, дефинисана одговарајућим комбинацијама научно-стручних и стручно-

апликативних изборних предмета из области металургије, који профилишу одређени модул. У VIII 

семестру је предвиђена и стручна пракса са фондом 90 часова и завршни рад са фондом од 4 ЕСПБ 

бода (Правилник о студирању на основним и дипломским академским студијама), који треба да 

омогуће студенту да на основу реализованог практичног рада, адекватне теоријско-методолошке 

припреме и самосталне израде рада, примени стечена знања и вештине на конкретном практичном 

примеру (Табела  Т.5.2.а). Студент завршава студије након четири академске године када обезбеди 

240 ЕСПБ (свака година по 60 ЕСПБ), те одбрани завршни рад пред трочланом комисијом 

(Правилник о завршетку студија), чиме стиче звање дипломираног инжењера металургије и 

могућност за даљи наставак школовања на мастер академским студијама. 

Табеле и Прилози за стандард 5:  

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.  

Tабелa 5.1 a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), 

специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС). 

Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена студија: 

МАС, МСС и САС. 

Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије 

Табела 5.2. Спецификација  предмета. 

Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  (назив програма) 

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму.  

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-

општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, 

Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)   

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и 

формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара). 

Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима. 

Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).  

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.  

Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев за 

акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).  

Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за акредитацију 

студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 
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Блок табела  5.1.  Студијски програм Металуршко инжењерство са изборним подручјем-

модулима: Екстрактивна металургија и Прерађивачка металургија 
 

 

 

 
 

*Напомена: У оквиру студијског програма постоји 6 заједничких изборних 

блокова из којих студенти бирају по један предмет (укупно шест предмета), што у 

збиру износи 40 ЕСПБ, а који заједно са наведеним предметима у блок табели 

укупно чине 240 ЕСПБ. 

 

 

 
 Стандарди 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
Металуршкп инжеоерствп (240 ЕСПБ) 

са избпрним мпдулима: 
1. Екстрактивна металургија 

2. Прерађивачка металургија 

ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ 

22 ПРЕДМЕТА СА: СТРУЧНОМ ПРАКСОМ ОД 2 ЕСПБ = 154 ЕСПБ  

И ЗАВРШНИМ РАДОМ 4 ЕСПБ. 

СВЕ УКУПНО = 158 ЕСПБ 

МОДУЛ 1  - Екстрактивна металургија 
ОБАВЕЗНИ= 5 ПРЕДМЕТА= 36 ЕСПБ 

ИЗБОРНИ= 1 ПРЕДМЕТ ОД 6 ЕСПБ= 

6 ЕСПБ 
УКУПНО: 42 ЕСПБ 

 

МОДУЛ 2  - Прерађивачка металургија 
ОБАВЕЗНИ= 5 ПРЕДМЕТА= 36 ЕСПБ 

ИЗБОРНИ= 1 ПРЕДМЕТ ОД 6ЕСПБ = 

6 ЕСПБ 
УКУПНО: 42 ЕСПБ 
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Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 
 

Mодул 1 - ЕКСТРАКТИВНА МЕТАЛУРГИЈА 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета  Сем.  Број часова  ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 1 6 8 

2. ОТИ1Ф Физика 1 6 8 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија 1 6 8 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 1 4 4 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 1 2 2 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 2 2 2 

6. ОТИ1НХ Неорганска хемија 2 6 8 

7. ОИМ1И2 Информатика 2 2 4 6 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика 2 4 6 

9. ОТИ1М2 Математика 2 2 6 8 

Укупно часова активне наставе 46  

  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА 

10. ОИМ2С Статистика 3 6 9 

11. ОТИ2ФХ Физичка хемија 3 6 9 

12. ОТИ2М Минералогија 3 6 8 

13. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 3 2 4 

13. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 4 2 2 

14. ОМИ2ИМ1 Испитивање метала 1 4 6 9 

15. ОМИ2МТ1 Металуршка термодинамика 1 4 6 9 

16. ОТИ2АХ Аналитичка хемија 4 6 6 

17. 

 

ОМИ2Е 

ОМИ2ПММ 

Предмет изборног блока 1. 

17.1. Електрохемија 

17.2. Познавање металних 

mатеријала 

4 4 
 

4 

Укупно часова активне наставе 44  

Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

18. ОМИ3ФМ1 Физичка металургија 1 5 6 6 

19. ОМИ3МИ2 Испитивање метала 2 5 6 6 

20. 

 

ОМИ3ТПП  

 

ОМИ3ТПМПС 

Предмет изборног блока 2. 

20.1. Теорија пирометалуршких 

процеса 

20.2. Теорија прераде метала у 

пастичном cтању 

5 6 8 

21. 
 

ОМИ3МО 

ОМИ3ТЛ 

Предмет изборног блока 3. 

21.1. Металуршке операције 

21.2. Теорија ливарства 

5 6 8 

22. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 5 2 2 

22. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 6 2 2 

23. 

 

ОМИ3ТХЕП 

 

ОМИ3ТО 

Предмет изборног блока 4. 

23.1. Теорија хидро и 

електрометалуршких процеса 

23.2. Термичка обрада 

6 6 8 

24. ОМИ3ФМ2 Физичка металургија 2 6 6 6 

25. 
ОМИ3ТТПМ Топлотна техника и пећи у 

металургији 
6 6 8 

26. 
 

ОИМ4ЕМ 

Предмет изборног блока 5. 

26.1. Еколошки менаџмент 
6 2 6 
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ОМИ3ОЕМ 

 

ОМИ3ОПМ 

26.2. Основе екстрактивне 

металургије 

26.3. Основе прерађивачке 

металургије 

Укупно часова активне наставе 48  

Укупно ЕСПБ 60 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

27. ОМИ4МГ Металургија гвожђа 7 6 8 

28. 
ОМИ4МТОМ Металургија тешких обојених 

метала 
7 6 8 

29. ОМИ4МРМ Металургија ретких метала 7 6 8 

30. ОМИ4МЛМ Металургија лаких метала 7 5 6 

31. 

 

ОМИ4ВМ 

ОМИ4МСС 

ОМИ4ДМП 

Предмет изборног блока 6. 

31.1. Вакуум металургија 

31.2. Металургија секундарних 

сировина 

31.1. 31.3. Добијање металних превлака 

8 5 6 

32. ОТИ4ЕОП Економика и организација пословања 8 3 6 

33. ОМИ4МЧ Металургија челика 8 6 6 

34. 
 

ОИМ3УK 

ОМИ4ПМ 

Предмет изборног блока 7. 

34.1. Управљање квалитетом 

34.2. Пројектовање у металургији 

8 6 6 

35. ОМИ4СП Стручна пракса 8 (*Напомена) 2 

36. ОМИ4ЗРИ Завршни рад – истраживање 8 4 2 

37. ОМИ4ЗРИО Завршни рад – израда и одбрана 8 (*Напомена) 2 

Укупно часова активне наставе
* 

47  

УКУПНО ЕСПБ 60 

*НАПОМЕНА: У оквиру четврте године основних академских студија, на два предмета 

укључени су Остали часови ( Завршни рад – израда и одбрана и Стручна пракса)  који укупно 

носе 10 часова,  а не могу се урачунати у укупан број часова активне наставе. 

 

Модул 2 - ПРЕРАЂИВАЧКА МЕТАЛУРГИЈА 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета  Сем.  Број часова  ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 1 6 8 

2. ОТИ1Ф Физика 1 6 8 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија 1 6 8 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 1 4 4 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 1 2 2 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 2 2 2 

6. ОТИ1НХ Неорганска хемија 2 6 8 

7. ОИМ1И2 Информатика 2 2 4 6 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика 2 4 6 

9. ОТИ1М2 Математика 2 2 6 8 

Укупно часова активне наставе 46  

  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА 

10. ОИМ2С Статистика 3 6 9 

11. ОТИ2ФХ Физичка хемија 3 6 9 

12. ОТИ2М Минералогија 3 6 8 

13. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 3 2 4 

13. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 4 2 2 

14. ОМИ2ИМ1 Испитивање метала 1 4 6 9 

15. ОМИ2МТ1 Металуршка термодинамика 1 4 6 9 
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16. ОТИ2АХ Аналитичка хемија 4 6 6 

17. 
 

ОМИ2Е 

ОМИ2ПММ 

Предмет изборног блока 1. 

17.1. Електрохемија 

17.2. Познавање металних mатеријала 

4 4 
 

4 

Укупно часова активне наставе 44  

Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

18. ОМИ3ФМ1 Физичка металургија 1 5 6 6 

19. ОМИ3МИ2 Испитивање метала 2 5 6 6 

20. 

 

ОМИ3ТПП  

 

ОМИ3ТПМПС 

Предмет изборног блока 2. 

20.1. Теорија пирометалуршких 

процеса 

20.2. Теорија прераде метала у 

пастичном cтању 

5 6 8 

21. 
 

ОМИ3МО 

ОМИ3ТЛ 

Предмет изборног блока 3. 

21.1. Металуршке операције 

21.2. Теорија ливарства 

5 6 8 

22. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 5 2 2 

22. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 6 2 2 

23. 

 

ОМИ3ТХЕП 

 

ОМИ3ТО 

Предмет изборног блока 4. 

23.1. Теорија хидро и 

електрометалуршких процеса 

23.2. Термичка обрада 

6 6 8 

24. ОМИ3ФМ2 Физичка металургија 2 6 6 6 

25. ОМИ3ТТПМ Топлотна техника и пећи у металургији 6 6 8 

26. 

 

ОИМ4ЕМ 

ОМИ3ОЕМ 

 

ОМИ3ОПМ 

Предмет изборног блока 5. 

26.1. Еколошки менаџмент 

26.2. Основе екстрактивне 

металургије 

26.3. Основе прерађивачке металургије 

6 2 6 

Укупно часова активне наставе 48  

Укупно ЕСПБ 60 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

27. ОМИ4ПМПС1 Прерада метала у пластичном стању 1 7 6 8 

28. ОМИ4Л Ливарство 7 6 8 

29. ОМИ4С Синтерметалургија 7 6 8 

30. ОМИ4МЗ Металургија заваривања 7 5 6 

31. ОМИ4ПМПС2 Прерада метала у пластичном стању 2 8 6 6 

32. 

ОМИ4КМ 

ОМИ4СММ 

ОМИ4МСС 

Предмет изборног блока 6. 

32.1 Контактни материјали 

32.2 Синтеровани метални материјали 

32.3 Металургија секундарних 

сировина 

8 5 6 

33. ОИМ4ЕОП Економика и организација пословања 8 3 6 

34. 
 

ОИМ3УK 

ОМИ4ПМ 

Предмет изборног блока 7. 

34.1. Управљање квалитетом 

34.2. Пројектовање у металургији 

8 6 6 

35. ОМИ4СП Стручна пракса 8 (*Напомена) 2 

36. ОМИ4ЗРИ Завршни рад – истраживање 8 4 2 

37. ОМИ4ЗРИО Завршни рад – израда и одбрана 8 (*Напомена) 2 

Укупно часова активне наставе 47  

УКУПНО ЕСПБ 60 

*НАПОМЕНА: У оквиру четврте године основних академских студија, на два предмета укључени 

су Остали часови ( Завршни рад – израда и одбрана и Стручна пракса)  који укупно носе 10 часова,  

а не могу се урачунати у укупан број часова активне наставе. 
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Табела 5.1а. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске 

студије (ОАС)- Металуршко инжењерство 
 

Mодул 1 - ЕКСТРАКТИВНА МЕТАЛУРГИЈА 

Р. 

бр. 
Шифра Назив Сем. 

Активна настава 

Ост. ЕСПБ 

Обавезни

/ 

Изборни 

Тип 

предмета 
П В 

Д

О

Н 

СТИР

/ИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 1 3 3    8 O TM 

2. ОТИ1Ф Физика 1 3 1 2   8 O ТМ 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија 1 3 1 2   8 O ТМ 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 1 2 2    4 O АО 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 1 1 1    2 O АО 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 2 1 1    2 O АО 

6. ОТИ1НХ Неорганска хемија 2 3 1 2   8 O ТМ 

7. ОИМ1И2 Информатика 2 2 2 2    6 O АО 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика 2 2 1 1   6 O АО 

9. ОТИ1М2 Математика 2 2 3 3    8 O ТМ 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 

часови) и бодови на години 
23 16 7  60   

Укупно часова активне наставе на години 46     

ДРУГА ГОДИНА 

10. ОИМ2С Статистика 3 3 3    9 O ТМ 

11. ОТИ2ФХ Физичка хемија 3 3 1 2   9 O НС 

12. ОТИ2М Минералогија 3 3 3    8 O НС 

13. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 3 1 1    4 O АО 

13. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 4 1 1    2 O АО 

14. ОМИ2ИМ1 Испитивање метала 1 4 3 1 2   9 OЗ НС 

15. ОМИ2МТ1 
Металуршка 

термодинамика 1 4 3 2 1   9 OЗ НС 

16. ОТИ2АХ Аналитичка хемија 4 3 1 2   6 O ТМ 

17. 

 

ОМИ2Е 

ОМИ2ПММ 

Предмет изборног 

блока 1. 

17.1. Електрохемија 

17.2. Познавање 

металних mатеријала 

4 2 1 1   4 ИБЗ АО 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 

часови) и бодови на години 
22 14 8  60   

Укупно часова активне наставе на години 44     

ТРЕЋА ГОДИНА 

18. ОМИ3ФМ1 Физичка металургија 1 5 3 1 2   6 ОЗ НС 

19. ОМИ3МИ2 Испитивање метала 2 5 3 1 2   6 ОЗ НС 

20. 
ОМИ3ТПП 

ОМИ3ТПМПС 

Предмет изборног 

блока 2. 

20.1. Теорија 

пирометалуршких 

процеса 

20.2. Теорија прераде 

метала у пастичном 
cтању 

5 3 2 1   8 ИБЗ 
 
 

НС 
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21. 

 

 

ОМИ3МО 

 

ОМИ3ТЛ 

Предмет изборног 
блока 3. 
21.1. Металуршке 

операције 

21.2. Теорија 

ливарства 

5 3 2 1   8 ИБЗ 
 

НС 

22. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 5 1 1    2 О АО 

22. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 6 1 1    2 О АО 

23. ОМИ3ТХЕП 

ОМИ3ТО 

Предмет изборног 

блока 4. 

23.1. Теорија хидро и 

електрометалуршких 

процеса 

23.2. Термичка обрада 

 

6 
 

3 

 
 

1 

 
2 

  8 ИБЗ СА 

24. ОМИ3ФМ2 Физичка металургија 2 6 3 1 2   6 ОЗ НС 

25. ОМИ3ТТПМ 
Топлотна техника и 

пећи у металургији 
6 3 2 1   8 ОЗ НС 

26. 

ОИМ4ЕМ  

 

ОМИ3ОЕМ 

 

ОМИ3ОПМ 

Предмет изборног 
блока 5. 
26.1. Еколошки 

менаџмент 

26.2. Основе 

екстрактивне 

металургије 

26.3. Основе 

прерађивачке 

металургије 

6 2     6 ИБЗ 

 
СА 

 

 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 

часови) и бодови на години 
25 12 11  60   

Укупно часова активне наставе на години 48     

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

27. ОМИ4МГ Металургија гвожђа 7 3 2 1   8 ОМ СА 

28. ОМИ4МТОМ 

Металургија тешких 
обојених 
метала 

7 3 2 1   8 ОМ СА 

29. ОМИ4МРМ 
Металургија ретких 

метала 
7 3 1 2   8 ОМ СА 

30. ОМИ4МЛМ 
Металургија лаких 

метала 
7 2 2 1   6 ОМ СА 

31. 

 

ОМИ4ВМ  

 

ОМИ4МСС 

 

ОМИ4ДМП 

Предмет изборног 

блока 6. 

31.1. Вакуум 

металургија 

31.2. Металургија 

секундарних сировина 

31.3. Добијање 

металних превлака 

8 
    

2 
1 2   6 ИБМ СА 

32. ОТИ4ЕОП 

Економика и 
организација 

пословања 

8 3 0    6 О 
АО 

 

33. ОМИ4МЧ Металургија челика 8 3 1 2   6 ОМ СА 

34. 

 

ОИМ3УK  

 

ОМИ4ПМ 

Предмет изборног 
блока 7. 
34.1. Управљање 

квалитетом 

34.2. Пројектовање у 

8 3 3    6 ИБЗ 
НС 
НС 
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металургији 

35. ОМИ4СП Стручна пракса 8 0 0 0 0 6 2 О      СА 

36. ОМИ4ЗРИ 
Завршни рад - 
истраживања 

8 0 0 0 4 0 2 О СА 

37. ОМИ4ЗРИО 
Завршни рад – израда 

и одбрана 
8 0 0 0 0 4 2 О СА 

Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали 

часови) и бодови на години 
22 12 13 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 47     

Укупно часова активне наставе, остали часови и 

бодова за све године студија 
185 10 240   

 

Mодул 2 - ПРЕРАЂИВАЧКА МЕТАЛУРГИЈА 

Р. 

бр. 
Шифра Назив Сем. 

Активна настава 

Ост. ЕСПБ 

Обавезни

/ 

Изборни 

Тип 

предмета 
П В 

Д

О

Н 

СТИР

/ИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 1 3 3    8 O     TM 

2. ОТИ1Ф Физика 1 3 1 2   8 O ТМ 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија 1 3 1 2   8 O ТМ 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 1 2 2    4 O АО 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 1 1 1    2 O АО 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 2 1 1    2 O АО 

6. ОТИ1НХ Неорганска хемија 2 3 1 2   8 O ТМ 

7. ОИМ1И2 Информатика 2 2 2 2    6 O АО 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика 2 2 1 1   6 O АО 

9. ОТИ1М2 Математика 2 2 3 3    8 O ТМ 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 

часови) и бодови на години 
23 16 7  60   

Укупно часова активне наставе на години 46     

ДРУГА ГОДИНА 

10. ОИМ2С Статистика 3 3 3    9 O ТМ 

11. ОТИ2ФХ Физичка хемија 3 3 1 2   9 O НС 

12. ОТИ2М Минералогија 3 3 3    8 O НС 

13. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 3 1 1    4 O АО 

13. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 4 1 1    2 O АО 

14. ОМИ2ИМ1 Испитивање метала 1 4 3 1 2   9 OЗ НС 

15. ОМИ2МТ1 
Металуршка 

термодинамика 1 4 3 2 1   9 OЗ НС 

16. ОТИ2АХ Аналитичка хемија 4 3 1 2   6 O ТМ 

17. 

 

ОМИ2Е 

ОМИ2ПММ 

Предмет изборног 

блока 1. 

17.1. Електрохемија 

17.2. Познавање 

металних mатеријала 

4 2 1 1   4 ИБЗ  
АО 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 

часови) и бодови на години 
22 14 8  60   

Укупно часова активне наставе на години 44     

ТРЕЋА ГОДИНА 

18. ОМИ3ФМ1 Физичка металургија 1 5 3 1 2   6 ОЗ НС 

19. ОМИ3МИ2 Испитивање метала 2 5 3 1 2   6 ОЗ НС 
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20. 
ОМИ3ТПП 

ОМИ3ТППС 

Предмет изборног 

блока 2. 

20.1.Теорија 

пирометалуршких 

процеса 

20.2. Теорија прераде 

метала у пастичном 
cтању 

5 3 2 1   8 ИБЗ  НС 

21. 

 

ОМИ3МО  

 

ОМИ3ТЛ 

Предмет изборног 
блока 3. 
21.1. Металуршке 

операције 
21.2. Теорија 
ливарства 

5 
 

3 

 

2 
 

1 
  8 ИБЗ   НС 

22. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 5 1 1    2 О АО 

22. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 6 1 1    2 О АО 

23. ОМИ3ТХЕП 

ОМИ3ТО 

Предмет изборног 

блока 4. 

23.1. Теорија хидро и 

електрометалуршких 

процеса 

23.2. Термичка обрада 

6 3   1 2   8 ИБЗ     СА 

24. ОМИ3ФМ2 Физичка металургија 2 6 3 1 2   6 ОЗ НС 

25. ОМИ3ТТПМ 
Топлотна техника и 

пећи у металургији 
6 3 2 1   8 ОЗ НС 

26. 

ОИМ4ЕМ  

 

ОМИ3ОЕМ 

 

ОМИ3ОПМ 

Предмет изборног 
блока 5. 
26.1. Еколошки 
менаџмент 
26.2. Основе 
екстрактивне 
металургије 
26.3. Основе 
прерађивачке 
металургије 

6 2     6 ИБЗ 
 
    СА 

 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 

часови) и бодови на години 
25 12 11  60   

Укупно часова активне наставе на години 48     

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

27. ОМИ4ПМПС1 
Прерада метала у 

пластичном стању 1 
7 3 2 1   8 ОМ СА 

28. ОМИ4Л Ливарство 7 3 2 1   8 ОМ СА 

29. ОМИ4С Синтерметалургија 7 3 1 2   8 ОМ СА 

30. ОМИ4МЗ 
Металургија 
заваривања 

7 2 1 2   6 ОМ СА 

31. ОМИ4ПМПС2 

Прерада метала 

у пластичном 

стању 2 

8 3 1 2   6 ОМ СА 

32. 

ОМИ4КМ 

ОМИ4СММ 

ОМИ4МСС 

Предмет изборног 
блока 6. 

32.1. Контактни 

материјали 
32.2. Синтеровани 

метални материјали 
32.3. Металургија 

секундарних сировина 

8 2 1 2   6 ИБМ 

 

СА 
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33. ОИМ4ЕОП 
Економика и 
организација 
пословања 

8 3 0    6 О АО 

34. 

 

ОИМ3УK  

 

ОМИ4ПМ 

Предмет изборног 
блока 7. 
34.1. Управљање 

квалитетом 
34.2. Пројектовање у 
металургији 

8 3 3    6 ИБЗ 
НС 
НС 

35. ОМИ4СП Стручна пракса 8 0 0 0 0 6 2 ОЗ      СА 

36. ОМИ4ЗРИ 
Завршни рад – 
истраживање 

8 0 0 0 4 0 2 ОЗ СА 

37 ОМИ4ЗРИО 
Завршни рад – израда 

и одбрана 
8 0 0 0 0 4 2 ОЗ СА 

Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали 

часови) и бодови на години 
22 11 14 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 47     

Укупно часова активне наставе, остали часови и 

бодова за све године студија 
185 10 240   

 

 
 Стандарди 
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Табела 5.2.а Књига предмета – студијски програм Металуршко инжењерство 
Ре

дн

и 

бр

ој 

Шифра Назив 

Ужа научна, 

уметничка 

односно 

стручна 

област 

Сем. П В ДОН ИР 
Остали 

час. 
ЕСПБ 

1. ОИМ1М1 Математика 1 Математика 1 3 3    8 

2. ОТИ1Ф Физика Физика 1 3 1 2   8 

3. ОТИ1ОХ Општа хемија 

Хемија, 

хемијска 

технологија и 

хемијско 

инжењерство 

1 3 1 2   8 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 Информатика 1 2 2    4 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 
Енглески 

језик 
1 1 1    2 

5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 
Енглески 

језик 
2 1 1    2 

6. ОТИ1НХ Неорганска хемија 

Хемија, 

хемијска 

технологија и 

хемијско 

инжењерство 

2 3 1 2   8 

7. ОИМ1И2 Информатика 2 Информатика 2 2 2    6 

8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика Машинство 2 2 1 1   6 

9. ОТИ1М2 Математика 2 Математика 2 3 3    8 

10. ОИМ2С Статистика Математика 3 3 3    9 

11. ОТИ2ФХ Физичка хемија 

Хемија, 

хемијска 

технологија и 

хемијско 

инжењерство 

3 3 1 2   9 

12. ОТИ2М Минералогија 
Рударство и 

геологија 3 3 3    8 

13. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 
Енглески 

језик 
3 1 1    4 

13. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 
Енглески 

језик 
4 1 1    2 

14. ОМИ2ИМ1 Испитивање метала 1 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

4 3 1 2   9 

15. ОМИ2МТ1 
Металуршка 

термодинамика 1 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

4 3 2 1   9 

16. ОТИ2АХ Аналитичка хемија 

Хемија, 

хемијска 

технологија и 

хемијско 

инжењерство 

4 3 1 2   6 

17. 
ОМИ2Е       

ОМИ2ПММ 

Предмет изборног 

блока 1 

17.1. Електрохемија 

17.2. Познавање 

металних 

материјала 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

4 2 1 1   4 
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18. ОМИ3ФМ1 Физичка металургија 1 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

5 3 1 2   6 

19. ОМИ3МИ2 Испитивање метала 2 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

5 3 1 2   6 

20. 
ОМИ3ТПП 

ОМИ3ТПМПС 

Предмет изборног 

блока 2. 

20.1. Теорија 

пирометалуршких 

процеса 

20.2. Теорија 

прераде метала у 

пастичном cтању 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

5 3 2 1   8 

21. 

 

 

ОМИ3МО  

 

ОМИ3ТЛ 

Предмет изборног 

блока 3. 

21.1. Металуршке 

операције 

21.2. Теорија ливарства 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

5 3 2 1   8 

22. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 
Енглески 

језик 
5 1 1    2 

22. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 
Енглески 

језик 
6 1 1    2 

23. ОМИ3ТХЕП 

ОМИ3ТО 

Предмет изборног 

блока 4. 

23.1. Теорија хидро и 

електрометалуршких 

процеса 

23.2. Термичка обрада 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

6 3 1 2   8 

24. ОМИ3ФМ2 Физичка металургија 2 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

6 3 1 2   6 

25. ОМИ3ТТПМ 
Топлотна техника и 

пећи у металургији 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

 

6 3 2 1   8 

26. 

ОИМ4ЕМ  

 

ОМИ3ОЕМ 

 

 

ОМИ3ОПМ 

Предмет изборног 

блока 5. 

26.1. Еколошки 

менаџмент 

26.2. Основе 

екстрактивне 

металургије 

26.3. Основе 

прерађивачке 

металургије 

Индустријски 

менаџмент 

 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

6 2     6 

27. ОМИ4МГ Металургија гвожђа 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

7 3 2 1   8 
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28. ОМИ4МТОМ 

Металургија тешких 

обојених 

метала 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

7 3 2 1   8 

29. ОМИ4МРМ 
Металургија ретких 

метала 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

7 3 1 2   8 

30. ОМИ4МЛМ 
Металургија лаких 

метала 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

7 2 2 1   6 

31. 

 

ОМИ4ВМ 

 

ОМИ4МСС 

 

ОМИ4ДМП 

Предмет изборног 

блока 6. 

31.1. Вакуум 

металургија 

31.2. Металургија 

секундарних сировина 

31.3. Добијање 

металних превлака 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

8 2 1 2   6 

32. ОМИ4МЧ Металургија челика 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

8 3 1 2   6 

33. ОМИ4ПМПС1 
Прерада метала у 

пластичном стању 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

7 3 2 1   8 

34. ОМИ4Л Ливарство 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

 

7 3 2 1   8 

35. ОМИ4С Синтерметалургија 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

7 3 1 2   8 

36. ОМИ4МЗ 
Металургија 

заваривања 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

7 2 1 2   6 

37. ОМИ4ПМПС2 
Прерада метала у 

пластичном стању 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

8 3 1 2   6 

38. 

 

ОМИ4КМ 

ОМИ4СММ 

ОМИ4МСС 

Предмет изборног 

блока 6. 

38.1. Контактни 

материјали 

38.2. Синтеровани 

метални материјали 

38.3. Металургија 

секундарних сировина 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

8 2 1 2   6 

39. ОТИ4ЕОП 

Економика и 

организација 

пословања 

Економија 8 3 0    6 

40. 

 

 

 

ОИМ3УK  

Предмет изборног 

блока 7. 

40.1. Управљање 

Индустријски 

менаџмент 

 

Екстрактивна 

8 3 3    6 
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ОМИ4ПМ 
квалитетом 

40.2. Пројектовање у 

металургији 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

41. ОМИ4СП Стручна пракса 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

ижењерство; 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

8     6 2 

42. ОМИ4ЗРИ 
Завршни рад - 

истраживања 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

ижењерство; 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

8    4  2 

43. ОМИ4ЗРИО 
Завршни рад – израда и 

одбрана 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

ижењерство; 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

8     4 2 
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Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 

уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив 

је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру 

европског образовног простора.  

Студијски програм основних академских студија Металуршко инжењерство формиран је у складу 

са карактеристикама и основним елементима курикулума за овај профил који се изводе на 

високошколским установама овог типа у свету, као и на основу позитивног искуства европских 

високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу у области металуршког 

инжењерства(https://www.theguardian.com/higher-education-network/2018/feb/28/qs-world-university-rankings-

2018-materials-science). У структурирању програма значајан утицај имала је и добра пракса 

континуирано развијана и осавремењивана на Техничком факултету у Бору.  

Програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, а основни сегменти 

студијског програма, као што су академски назив, назив и садржај понуђених предмета, начини 

полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са иностраним 

високошколским установама (Прилози 6.1-6.4), као и оним у оквиру европског образовног 

простора. 

Квалитет, савременост и међународну усаглашеност студијског програма Металуршко 

инжењерство потврђује сарадња Техничког факултета са многим институцијама у свету, Европи и 

региону, где је остварена сарадња са 35 факултета и института из иностранства (листа 

институција), уз потписаних 27 билатералних споразума о сарадњи са факултетима многих 

међународних универзитета (https://www.tfbor.bg.ac.rs/medjun_saradnja/saradnja.php). Истраживачи 

са студијског програма Металуршко инжењерство учествовали су на шест међународних 

пројеката у периоду 2015 – 2018. година (листа пројеката), уз одржана предавања по позиву наших 

професора на иностраним универзитетима, учешће наших наставника као чланова међународних 

научних комисија и као гостујућих професора на иностраним универзитетима, студијски боравци 

колега из иностранства на ТФ Бор, учешће у академским мрежама, итд. (видети рад Д. Живковић и 

др., Актуелно стање у развоју високог образовања металуршке струке у региону, Бакар, 38 (1) 

(2013) 29-34.)  

Значајна мобилност наставника и студената на свим нивоима академских студија студијског 

програма Металуршко инжењерство остварује се захваљујући међународној сарадњи и учешћу на 

мултилатералним пројектима типа ERASMUS, TEMPUS-MCHEM и DEREL, стручним 

усавршавањима наставног особља у сарадњи са међународним компанијама које послују у области 

металургије, кроз коришћење кратких боравака за наставнике и студенте виших нивоа студија.  

Документацијом се потврђује усаглашеност са више од три акредитована инострана програма, од 

којих су два из европског образовног простора са којима је овај програм усклађен. 

Прилози за стандард 6:  

Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је 

програм усклађен. 

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима 

је студијски програм усклађен (листа предмета). 
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Стандард 7. Упис студената 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте 

на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог 

знања, склоности и способности. 

Технички факултет у Бору уписује студенте на студијски програм основних академских студија 

Металуршко инжењерство према дефинисаним условима - завршена средња школа у трајању од 

четири године и положен пријемни испит, што је детаљно описано у Правилнику о упису на 

основне студије (Прилог 7.3).  

 

Сваке године Технички факултет у Бору уписује студенте на прву годину основних академских 

студија према квоти усклађеној са просторним и кадровским потенцијалима Факултета и одобрену 

у процесу претходне акредитације студијског програма где је предвиђен упис 20 студената (17 

студената финансираних из буџета и три самофинансирајућа студента). Право на упис имају сва 

лица са претходно стеченим четворогодишњим средњим образовањем без обзира на расу, боју 

коже, пол, сексуалну оријентацију, етничко, национално или социјално порекло, језик, 

вероиспосвест, политичко мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног 

хендикепа или имовинско стање. 

 

На овај студијски програм пријављују се свршени средњошколци после објављивања јавног 

конкурса у дневној штампи (Прилог 7.1). Након полагања пријемног испита и рангирања 

кандидата, врши се упис студената у прву годину основних академских студија (Прилог 7.2).  

 

Потпунија обавештења о условима уписа, начину пријављивања, важним датумима и терминима 

одржавања пријемних испита, објављују се на званичној интернет страници  Техничког факултета 

у Бору (https://upis.tfbor.bg.ac.rs/). 

 

Настава на студијском програму основних академских студија Металуршко инжењерство, изводи 

се на српском језику. Студент се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета 

или студента који се сам финансира. 

Прелазак студената са других студијских програма у оквиру истих или сродних области је могућ, 

што је прецизирано Правилником о упису на основне студије - Прилог 7.3. 

Табеле и Прилози за стандард 7:  

Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и претходне 

две године. 

Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у 

текућој школској години. 

Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;  

Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.  

Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - 

(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм 

се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на мастер студије 

води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата. 

 
 Стандарди 
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Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених 

у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  

Оцењивање и напредовање студената на студијском програму основних академских студија 

Металуршко инжењерство, врши се у складу са одредбама Закона о високом образовању и у 

сагласности са важећим правним актима Техничког факултета у Бору, који су јавно доступна 

документа и налазе се на званичној интернет страници установе 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/n_akta/akta_nastava.php), а према утврђеној спецификацији предмета 

(Табела 5.2) и књизи предмета (Табела 5.2а). 

 

Напредовање студената се врши кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и 

полагањем испита, односно стицањем одређеног броја поена, при чему сваки појединачни предмет 

у програму има тачно одређен број ЕСПБ, као и начин расподеле поена при оцени знања (Табела 

5.2, Табела 5.2а). Број ЕСПБ за сваки предмет одређен је на основу процене радног оптерећења 

студента, при чему је у обзир узет број часова предавања, број часова и тип вежби, број часова 

осталих видова активне наставе, као и процена потребног времена које студенти морају утрошити 

за самостални рад на припреми испита. Успешност студената у савлађивању градива одређеног 

предмета континуирано се прати током наставе од стране наставника и сарадника и изражава се 

поенима. 

Број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе на 

предметима студијског програма основних академских студија Металуршко инжењерство креће се 

у оквирима од 30 до 70 поена, што је у складу са одредбама стандарда. Максимални број поена 

које може да оствари на предмету је 100 поена. Укупан успех студента на предмету се изражава 

оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан), која је заснована на укупном броју поена које је 

студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету 

стечених знања и вештина. 

 

Успешност студирања редовно се прати од стране наставника и сарадника. Сваке школске године 

руководство Факултета и Наставно-научно веће анализирају општи успех и предлажу мере за 

отклањање евентуалних недостатака који ометају успешно студирање. Праћење успешности и 

квалитета студија је један од битних елемената самовредновања Факултета. 

Табеле и Прилози за стандард 8:  

Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем 

предиспитних обавеза као и на испиту.  

Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму. 

Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције). 
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Стандард 9. Наставно особље 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 

уметничким и стручним  квалификацијама.  

На студијском програму основних академских студија Металуршко инжењерство на Техничком 

факултету у Бору ангажован је компетентан кадар – 34 наставника и 9 сарадника са потребним 

научним и стручним квалификацијама из одговарајућих области (Табела T.9.2 и T.9.5), изабраних 

према критеријумима Универзитета у Београду.  

Наведени број наставника и сарадника је у складу са захтевима Стандарда 9 о оптерећености, што 

значи да је укупан број наставника и сарадника довољан да покрије укупан број часова наставе на 

студијском програму, са укупним оптерећењем сваког наставника и сарадника на основним 

академским студијама у оквирима броја часова предвиђених овим стандардом. 

Сви наставници на основним академским студијама студијског програма Металуршко 

инжењерство су у сталном радном односу и ангажовани са пуним радним временом на матичној 

ВШУ. Научне компетенције и стручне квалификације наставног особља потпуно одговарају 

образовно-научном пољу и задужењу у настави (Табела 9.1, Прилог 9.6-Правилник о избору 

наставника).  

 

Научне и стручне квалификације наставника и задужења у настави на студијском програму 

основних академских студија Металуршко инжењерство, као и сви релеватни подаци о њиховим 

компетенцијама и предметима за које су задужени (биографија, избори у звања, референце), 

доступни су у оквиру Табеле 9.1. 

 

Факултет се труди да приликом избора најмлађих категорија наставног особља задржи најбоље 

студенте које укључује у научноистраживачки рад као вид њиховог усавршавања, а у циљу 

обезбеђења квалитетног научног подмлатка. 

Табеле и Прилози за стандард 9:  

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса 

података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се 

траже). 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм.....(назив програма)  

Табела 9.2.Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 
Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 

областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) 

са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
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Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - 

допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника 

са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника 

са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - 

допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи. 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму;   

Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора. 

Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа. 

Напомена:  

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8). 
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Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм Металуршко инжењерство 

 

Ред. 

број 
Матични број Презиме, средње слово, име Звање* 

1. 0711955790034 Антонијевић М. Милан РП 

2. 2601962710191 Вуковић В. Милован РП 

3. 0407955751011 Гусковић М. Драгослав РП 

4. 3105974756010 Ђоловић З. Ивана РП 

5. 3009955756027 Иванов Љ. Светлана РП 

6. 1605975751018 Манасијевић М. Драган РП 

7. 2701961756036 Милић М. Снежана РП 

8. 1006960721812 Ризнић Т. Дејан РП 

9. 2910964757023 Штрбац Д. Нада РП 

10. 0103975751019 Балановић Т. Љубиша ВП 

11. 1305974758317 Грекуловић Ј. Весна ВП 

12. 1312983750066 Ђорђевић Б. Предраг ВП 

13. 0711969730018 Малуцков А. Чедомир ВП 

14. 2408971751017 Марјановић Р. Саша ВП 

15. 1511970751015 Младеновић А. Срба ВП 

16. 0412982756029 Петровић Михајловић Б. Марија ВП 

17. 1310964751016 Станујкић М. Драгиша ВП 

18. 1510970751027 Таникић И. Дејан ВП 

19. 2809963715065 Цоцић Б. Мира ВП 

20. 1901982751013 Горгиевски Д. Милан Д 

21. 2110984756035 Калиновић С. Тања Д 

22. 0307978450154 Коцев Р. Дарко Д 

23. 1906979738210 Марковић И. Ивана Д 

24. 0307977756012 Митовски М. Александра Д 

25. 0105978756014 Нујкић М. Маја Д 

26. 0609983756039 Радојевић А. Ана Д 

27. 0111988756039 Арсић В.  Санела
** 

Д 

28. 2001983755023 Воза Р. Данијела Д 

29. 0305986755026 Јевтић М. Милена Д 

30. 2501983735092 Станишев М. Ивана
**

 Д 

31. 0804964756017 Стевановић М. Славица НСЈ 

32. 1604984756026 Васковић З. Сандра НСЈ 

33. 1903958756023 Манзаловић Ж. Мара НСЈ 

34. 0910961756037 Николић С. Ениса НСЈ 

 
* РП – редовни професор, ВП – ванредни професор, Д – доцент, НСЈ – наставник страног језика 

 

 **Напомена: Наставници се воде само на вежбама на одређеним предметима који се налазе у 

распореду предмета по семестрима и годинама студија (Табела 5.1.) Одсека за металуршко инжењерство 

Стандарди 
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Стандард 10. Организациона и материјална средства 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-

технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и 

предвиђеном броју студената. 

Технички факултет у Бору поседује адекватна организационa и материјална средства, 

одговарајуће просторне капацитете, савремену техничку и информационо-технолошку опрему за 

савремено извођење наставе на студијском програму Металуршко инжењерство, са укупним 

простором који премашује неопходних 4 м
2  

бруто простора по студенту према захтеву Стандарда 

10. 

Библиотека има библиотечки простор и читаоницу, располаже са укупно 1800 за програм 

релевантних библиотечких јединица и покрива предмете неоходном уџбеничком литературом. 

Узорак од 330 наслова дат у Табели 10.3. Факултет је корисник услуга КОБСОН-а, што студентима 

омогућује брз и једноставан електронски приступ савременој литератури, а има и развијену 

платформу за подршку електронском учењу (Moodle).  

Табеле и Прилози за стандард 10:  

Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава 

на студијском програму: 

Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма. 

Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.  

Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., 

које се налазе у библиотеци или их има у продаји. 

Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу. 

Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.  

Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). 

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 
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Стандард 11. Контрола квалитета 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 

самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Контрола квалитета, као интегрални део система обезбеђења квалитета на Техничком факултету у 

Бору, врши се у складу са политиком обезбеђења квалитета (Прилог 11.2) и осталим актима из ове 

области (https://www.tfbor.bg.ac.rs/kvalitet/index.php). 
 

Редовно систематско праћење реализације студијског програма и контрола свих његових 

сегмената у унапред одређеним временским интервалима, у складу са захтевима Стандарда 11 и  

уз активно учешће студената, врше се кроз вредновање реализације наставе 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/index.php) - вредновање педагошког рада наставника од 

стране студената, вредновање квалитета и компетенција дипломираних студената и вредновање 

квалитета наставне литературе, као и вредновање резултата и квалитета НИР-а 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/evalua_nir.php). Остале информације и документа о 

обезбеђењу и унапређењу квалитета на Техничком факултету у Бору дата су на сајту Установе 

https://www.tfbor.bg.ac.rs/kvalitet/izvestaji.php 

 

У извештају о резултатима самовредновања студијског програма у постакредитационом периоду  

(Прилог 11.1) дата је позитивна оцена о испуњености услова за реализацију основних академских 

студија студија у складу са предвиђеним Стандардима и Законом о високом образовању. 

Табеле и Прилози за стандард 11: 

Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије за 

квалитет,...) на Установи. 

Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји. 

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању 

студијског програма.. 

Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе. 

Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  

Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 

организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 

 

Стандарди 
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УВОДНА ТАБЕЛА 

Назив студијског програма: Металуршко инжењерство 

Високошколска установа у којој се изводи 

студијски програм: 
Технички факултет у Бору 

Образовно – научно/образовно – уметничко 

поље: 
Техничко-технолошко поље 

Научна, стручна или уметничка област: Техничко-технолошке науке 

Врста студија: Мастер акадамске студије 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60 

Назив дипломе: Мастер инжењер металургије 

Дужина студија: Једна академска година 

Година у којој је започела реализација 

студијског програма: 
2006. 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм нов): 
 

Број студената који студира по овом 

студијском програму: 
14 

Планирани број студената који ће се уписати 

на овај студијски програм: 
8 

Датум када је програм прихваћен од стране 

одговарајућег тела (навести ког): 

Сенат Универзитета у Београду, 4.јуна 

2008.год., и 20.03.2013. год.,  

Наставно-научно веће Техничког факултета 

у Бору, 27.05.2008.год., и 22.02.2013. год.,  

Језик на коме се изводи студијски програм: српски 

Година када је програм акредитован: 2009. 

Web адреса на којој се налазе подаци о 

студијском програму: 
https://www.metalurgija.tfbor.bg.ac.rs/master-

akademske-studije/ 
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Стандард 1. Структура студијског програма 
 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

 

Студијски програм мастер академских студија под називом Металуршко 

инжењерство, који се изводи на Техничком факултету у Бору, из оквира је образовно-

научног поља техничко-технолошких наука и истоимене научне области. Програм се 

остварује кроз једногодишње студије - током два семестра, са 60 ЕСПБ бодова, и 

усмерен је ка стицању звања: мастер инжењер металургије. Студијски програм, 

његови циљеви и исходи учења, прилагођени су актуелном стању струке и усклађени 

са савременом праксом у свету (детаљније обрађено у оквиру Стандарда 6) и основном 

идејом Болоњског процеса. 

Овај студијски програм представља логичан наставак студијског програма основних 

академских студија, са флексибилним курикулумом. Студентима, који су на основним 

академским студијама стекли инжењерско образовање у области металургије, 

креирајући карактер усмерења према сопственим афинитетима, на мастер академским 

студијама се нуди даље продубљивање знања и вештина у овој области. Свршени 

студенти овог студијског програма на тај начин стичу јасно профилисане компетенције 

које их чине релевантним за тржиште рада. Планом студијског програма предвиђена су 

шест обавезних предмета и три изборна блока са 2 и 4 предмета по блоку, који 

обухвата предмете од значаја за струку. У структури студијског програма предвиђена је 

и стручна пракса у летњем семестру у трајању од 90 часова и израда мастер рада који 

носи 8 ЕСПБ (детаљније дато у оквиру Стандарда 5). Утврђена изборност према броју 

ЕСПБ је у складу са утврђеним захтевима.  

Методе извођења наставе су предавања, вежбе, студијско-истраживачки рад и остали 

додатни облици наставе, који се реализују на интерактивни начин и осмишљени су као 

спој теорије и праксе који студенте треба да оспособи за практичну примену 

новостечених знања у решавању конкретних задатака у производњи, те да поспеши 

њихову креативност и иновативност. Варијације у исходима учења, које проистичу из 

одабира одговарајућег изборног предмета, обезбеђују стицање знања и способности за 

обављање конкретних инжењерских задатака у области добијања и прераде метала 

према склоностима студента или захтевима послодаваца за оне студенте који су се 

запослили после завршетка првог нивоа студија. 

Студент завршава студије након једне академске године, када обезбеди 60 ЕСПБ, 

остварујући на тај начин неопходан праг знања за стицање звања мастер инжењер 

металургије и даљи наставак школовања на докторским академским студијама. Услови 

за упис на овај студијски програм, као и прелазак студената са других студијских 

програма у оквиру истих или сродних области су дефинисани (детаљно описано у 

оквиру Стандарда 7).  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције). 
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Стандард 2. Сврха студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, 

доступну јавности.  

 

 

Основна сврха студијског програма мастер академских студија Металуршко 

инжењерство је образовање компетентних стручњака са квалификацијом мастер 

инжењер металургије, која је предвиђена Правилником о листи стручних, 

академских и научних назива, објављеним у Службеном гласнику Републике 

Србије бр. 53/2017-100, 114/2017-38, 52/2018-123, 21/2019-302, 34/2019-185, и у 

складу са основном мисијом Техничког факултета у Бору (Mисија и визија 

Факултета). 

Мастер академске студије Металуршко инжењерство, представљају програм који 

се директно наслања на претходно остварено инжењерско образовање на основним 

академским студијама, и на овом нивоу образовања едукују се кадрови који су у 

могућности да обављају широк спектар сложених послова из домена добијања и 

прераде метала. Сврха овог студијског програма је стицање знања, вештина и 

компетенција, које свршене студенте чини релевантним за тржиште рада, 

истовремено омогућавајући им наставак образовања на нивоу докторских студија 

истог или неког од сродних програма, на истој високошколској установи или на 

некој сродној високошколској установи код нас и у свету, а у складу са актуелним 

трендовима. На тај начин се наставља континуирана едукација у овој области, која 

на Техничком факултету у Бору постоји већ 58 годинa, оспособљавајући кадрове за 

тимски рад и учествовање у мултидисциплинарним проучавањима, научним и 

привредним пројектима у којима постоји потреба за знањима и вештинама из 

области металургије.  

 

Прилози за стандард 2:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 

институције).  
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

 

 

Циљеви студијског програма мастер академских студија Металуршко инжењерство 

усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и 

постизању стручности у области металуршког инжењерства – добијања и прераде 

метала, легура и савремених металних материјала, и сагласни су са основним 

задацима и циљевима образовања на Техничком факултету у Бору (Основни задаци 

и циљеви) који се односе на стално унапређење и осавремењивање процеса 

образовања, трансфер стечених знања у привреду и друштво, и приближавање 

светским достигнућима, као и захтевима времена и захтевима тржишта рада.  

Студенти, кроз овај програм стичу адекватне компетенције – знања и 

стручности на вишем нивоу у односу на основне академске студије, и то: 

- оспособљавају се за систематско разматрање,  

- развој критичког инжењерског размишљања,  

- креативни приступ сложеним техничким проблемима,  

- развијају способност за тимски рад и пројектни приступ,  

- овладавају специфичним практичним вештинама алатима и техникама 

потребним за обављање професије,  и 

- развијају свест о економским, енергетским и еколошким елементима у 

производњи сходно актуелном техно-економском тренутку и идеји 

одрживог развоја, а имајући у виду неопходност имплементације, 

поштовања и сталног унапређења у области система квалитета. 

 

Прилози за стандард 3:  

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 

институције).  
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

 

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-

специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, 

научне и уметничке делатности.  

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената 

 

Поред општих и предметно-специфичних способности стечених на основним 

академским студијама, свршени студенти дипломских академских студија 

Металуршко инжењерство, поседују и додатне компетенције, према којима 

студенти треба да: 

 - поседују адекватну професионалну основу за могућност брзе и лаке надградње 

стеченог знања  на првом нивоу студија,  

- могућност предлагања решења и предвиђања последица на основу анализе 

проблема,  

- способност директне примене теоријског знања у пракси,  

- способност брзе адаптације новим ситуацијама,  

- способност креирања и извођења пројеката,  

- покретачки и предузетнички дух,  

- развијену одговорност у процесу одлучивања и способност независног, 

самосталног рада.  

- висок степен спремности за рад у мулти- и интердисциплинарним тимовима 

- степен спремности за лидерску позицију у групи,  

- комуникационе вештине,  

- способност рада у међународном окружењу,  

- висока етичка свест – посебно у области заштите животне средине и пословања,  

- брига о квалитету,  

- способност решавања конкретних и сложених проблема из области уз употребу 

савремених научних метода и поступака,  

- развијен осећај за континуирано праћење и примену новина у струци,  

- способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању 

знањима 

  одговарајуће специјалности, и 

- способности неопходне за развој каријере. 

Наведене способности свршене студенте мастер академских студија оспособљавају 

за успешан рад у струци и даље академско образовање на докторским студијама. 

Прилози за стандард 4:  

Прилог 4.1. Додатак дипломи. 
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Стандард 5. Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 

модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет. 

Kурикулум мастер академских студија на студијском програму Металуршко 

инжењерство формиран је на основу искустава иностраних универзитета и 

сопствених досадашњих искустава, према савременим производним и друштвеним 

потребама. Из курикулума (Табела 5.1б.) се уочава да програм траје једну 

академску годину (два семестра), изражено у бодовима - 60 ЕСПБ. Планом 

студијског програма предвиђена су шест обавезних предмета и три изборна блока 

са 2 и 4 предмета по блоку. У структури студијског програма предвиђена је и 

стручна пракса у летњем семестру у трајању од 90 часова и израда мастер рада 

који носи 8 ЕСПБ (Табела 5.2г и 5.2д, Правилник о студирању на основним и 

дипломским студијама). Сви предмети су једносеместрални, са нивоом оптерећења 

исказаним у складу са ЕСПБ (Табела 5.2.). Распоред извођења предмета у 

студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у 

предходно реализованим предметима. Кроз изборне предмете и мастер рад 

кандидат се усмерава ка проблематици која га интересује или од њега захтева 

његов послодавац ако кандидат ради.  

Настава се реализује кроз предавања, рачунске/лабораторијске вежбе, и студијски 

истраживачки рад студента, уз консултације и менторство наставника. Утврђена 

изборност према броју ЕСПБ износи 22 ЕСПБ, односно 36,67%, а што је у складу 

са стандардом. Студент завршава студије након једне академске године када 

обезбеди 60 ЕСПБ, те уради и одбрани мастер рад (Правилник о завршетку 

студија), чиме стиче звање мастер инжењера металургије и могућност за даљи 

наставак школовања на докторским академским студијама.  

Табеле и Прилози за стандард 5:  

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.  

Tабелa 5.1 a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије 

(ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС). 

Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена 

студија: МАС, МСС и САС. 

Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије 

Табела 5.2. Спецификација  предмета. 

Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  (назив програма) 

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму.  

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-

општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко 

стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)   

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 

формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) 

формулара). 

Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима. 

Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).  

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске 

установе.  

Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев за 

акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).  

Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за 

акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 
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Блок табела  5.1.  Студијски програм-МАС, нема модула 

 

 *Напомена: У оквиру студијског програма, налазе се и 3 изборна 

предмета који укупно носе 22 ЕСПБ, који заједно са наведеним 

обавезним предметима у блок табели и стручном праксом укупно 

чине 60 ЕСПБ. 
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Мастер академске студије-Металуршко инжењерство 

……………………………….. 

ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ 

6 ПРЕДМЕТА СА: СТРУЧНОМ ПРАКСОМ ОД 6ЕСПБ  = 38 ЕСПБ  

И МАСТЕР РАДОМ 8 ЕСПБ. 

СВЕ УКУПНО = 38 ЕСПБ 
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Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. 
Број 

часова 
ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. ММИ1ФМ3 Физичка металургија 3 1 6 8 
2. ММИ1КМ Карактеризација материјала 1 6 8 

3. 

 

ММИ1ТМ 

ММИ1ТС 

ММИ1КФТ 

Предмети изборног блока 1. 

1.1. Термодинамика материјала 

1.2. Теорија синтеровања 

1.3. Кинетика фазних 

трансформација 

1 4 
 

6 

4. 

 

ММИ1ФП1 

ММИ1ССПМ 

ММИ1ФР 

Предмети изборног блока 2. 

2.1. Феномени преноса 1 

2.2. Структура и својства 

племенитих метала 

2.3. Фазне равнотеже 

1 6 
 

8 

5. 

 

ММИ1КПДЖП 

ММИ1MЛОМ 

ММИ1МЛГЧ 

ММИ1ПРПМ 

Предмети изборног блока 3. 

3.1. Конти поступци за добијање 

жице и профила 

3.2. Металургија легура обојених 

метала 

3.3. Металургија ливеног гвожђа и 

челика 

3.4. Прерада ретких и племенитих 

метала 

2 6 
8 

6. 
ММИ1ТОИМР Теоријске основе за израду мастер 

рада 
2 6 8 

7. ММИ1СП Стручна пракса 2 *(напомена) 6 

8. ММИ1ИМРИ Мастер рад – истраживање 2 11 4 

9. ММИ1ИМРИО Мастер рад – израда и одбрана 2 *(напомена) 4 

Укупно часова активне наставе 45  

Укупно ЕСПБ 60 

 

 

 

*НАПОМЕНА: У оквиру мастер академских студија, на два предмета ( Мастер рад – 

израда и одбрана и Стручна пракса) постоје Остали часови   који укупно носе 10 часова,  а 

не могу се урачунати у укупан број часова активне наставе. 
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Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог 

степена студија: МАС-Металуршко инжењерство 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

Р

е

д

н

и

 

б

р

о

ј 

Шифра Назив Сем. 

Активна настава 

Ост. 

Е

С

П

Б 

Обавез

ни/ 

Изборн

и 

О/И 

Тип 

предмета 
П В 

 

Д

О

Н 

С

ИР

/П

ИР 

ПРВА ГОДИНА 

1 ММИ1ФМ3 Физичка металургија 3 1 3 1 2   8 O НС 

2 ММИ1КМ Карактеризација материјала 1 3 1 2   8 O НС 

3 

 

ММИ1ТМ 

ММИ1ФР 

ММИ1ТС  

ММИ1КФТ 

Предмети изборног блока 1. 

3.1. Термодинамика 

материјала  

3.2 Фазне равнотеже 

3.3. Теорија синтеровања 

3.4. Кинетика фазних 

трансформација 

1 2 1 1   6 И ТМ 

4 

 

 

ММИ1ФП1 

ММИ1ССПМ 

 

 

Предмети изборног блока 2. 

4.1. Феномени преноса 1 

4.2. Структура и својства 

племенитих метала 

1 3 2 1   8 И НС 

5 

 

ММИ1КПДЖП  

 

ММИ1МЛОМ  

ММИ1МЛГЧ  

ММИ1ПРПМ 

Предмети изборног блока 3. 

5.1. Конти поступци за 

добијање жице и профила 

5.2. Металургија легура 

обојених метала 

5.3. Металургија ливеног 

гвожђа и челика 

5.4. Прерада ретких и 

племенитих метала 

2 3 1 2   8 И СА 

6 ММИ1ТОИМР 
Теоријске основе за израду 

мастер рада 
2 2 2  2  8 О ТМ 

7 ММИ1СП Стручна пракса 2     6 6 О СА 

8 ММИ1МРИ Мастер рад-истраживање 2    11  4 О СА 

9 ММИ1МРИО Мастер рад-израда и одбрана 2     4 4 О СА 

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН,  СИР/ПИР, 

остали часови) и ЕСПБ на години 
16 8 8 13 10 

6

0 
  

Укупно часова активне наставе на години 45     

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за 

све године студија 
45 

10 6

0 
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Табела 5.2.а Књига предмета – мастер студије Металуршко инжењерство 

Редни 

број 
Шифра Назив 

Ужа научна, 

уметничка 

односно стручна 

област 

С

е

м. 

П В ДОН 
Остали 

час. 
ЕСПБ 

1 ММИ1ФМ3 
Физичка 

металургија III 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

1 3 1 2  8 

2 ММИ1КМ 
Карактеризација 

материјала 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

1 3 1 2  8 

3 

ММИ1ТМ 
Термодинамика 

материјала 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

1 2 1 1  6 

ММИ1ФР Фазне равнотеже 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

ММИ1ТС 
Теорија 

синтеровања 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

ММИ1КФТ 
Кинетика фазних 

трансформација 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

4 

ММИ1ФП1  
Феномени преноса 

1 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 
1 3 2 1  8 

ММИ1ССПМ 

Структура и 

својства 

племенитих метала 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

5 

ММИ1КПДЖП 

Конти поступци за 

добијање жице и 

профила 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

2 3 1 2  8 

ММИ1МЛОМ 
Металургија легура 

обојених метала 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

ММИ1МЛГЧ 

Металургија 

ливеног гвожђа и 

челика 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

ММИ1ПРПМ 
Прерада ретких и 

племенитих метала 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

6 ММИ1ТОИМР 

Теоријске основе за 

израду  

мастер рада 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство 

2 2 2  2 8 

7 ММИ1СП Стручна пракса 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство; 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

2    6 6 
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материјали 

8 ММИ1МРИ 
Мастер рад-

истраживање 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство; 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

2    11 4 

9 ММИ1МРИО 
Мастер рад-израда 

и одбрана 

Екстрактивна 

металургија и 

металуршко 

инжењерство; 

Прерађивачка 

металургија и 

метални 

материјали 

2    4 4 
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Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 

програма 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, 

науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-

образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним 

високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.  

Студијски програм мастер академских студија Металуршко инжењерство формиран је 

у складу са карактеристикама и основним елементима курикулума за овај профил који 

се изводе на високошколским установама овог типа у свету, као и на основу 

позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле 

болоњску реформу у области металуршког инжењерства 

(http://www.shanghairanking.com/shanghairanking-subject-rankings/metallurgical-

engineering.html). У структуирању програма значајан утицај имала је и добра пракса 

континуирано развијана и осавремењивана на Техничком факултету у Бору.  

Програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, а основни 

сегменти студијског програма, као што су академски назив, назив и садржај понуђених 

предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, 

усаглашени су са иностраним високошколским установама (Прилог 6.1,2,3), као и оним 

у оквиру европског образовног простора (Прилог 6.4).  

Квалитет, савременост и међународну усаглашеност студијског програма Металуршко 

инжењерство потврђује сарадња Техничког факултета са многим институцијама у 

свету, Европи и региону, где је остварена сарадња са 35 факултета и института из 

иностранства (листа институција), уз потписаних 27 билатералних споразума о 

сарадњи са факултетима многих међународних универзитета 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/medjun_saradnja/saradnja.php). Истраживачи са студијског 

програма Металуршко инжењерство учествовали су на шест међународних пројеката у 

периоду 2015 – 2018. година (листа пројеката), уз одржана предавања по позиву наших 

професора на иностраним универзитетима, учешће наших наставника као чланова 

мећународних научних комисија и као гостујућих професора на иностраним 

универзитетима, студијски боравци колега из иностранства на ТФ Бор, учешће у 

академским мрежама, итд. (видети рад Д. Живковић и др., Актуелно стање у развоју 

високог образовања металуршке струке у региону, Бакар, 38 (1) (2013) 29-34.)  

Такође, значајна мобилност наставника и студената на свим нивоима академских 

студија Металуршко инжењерство остварује се захваљујући наведеној међународној 

сарадњи, као и учешћу у наведеним међународним пројектима, на мултилатералним 

пројектима ERASMUS, TEMPUS-MCHEM и DEREL, стручним усавршавањима 

наставног особља у сарадњи са међународним компанијама које послују у области 

металургије, кроз коришћење кратких боравака за наставнике и студенте. 

Прилози за стандард 6:  

Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим 

је програм усклађен. 

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 

којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 
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Стандард 7: Упис студената 

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима 

уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном 

школовању и провере њиховог знања, склоности и способности. 

 

 

Технички факултет у Бору уписује студенте на студијски програм мастер академских 

студија Металуршко инжењерство према дефинисаним условима, што је детаљно 

описано у Правилнику о упису на други и трећи степен (Прилог 7.3).  На овај студијски 

програм  је предвиђен упис 8 студената. Право на упис имају сва лица по завршетку 

основних академских студија без обзира на расу, боју коже, пол, сексуалну 

оријентацију, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероиспосвест, 

политичко мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног 

хендикепа или имовинско стање. 

На овај студијски програм студенти се уписују после објављивања јавног конкурса у 

дневној штампи (Прилог 7.1). Потпунија обавештења о условима уписа и начину 

пријављивања објављују се на званичном website-у Техничког факултета у Бору 

(https://upis.tfbor.bg.ac.rs/).).  

Настава на студијском програму мастер академских студија Металуршко инжењерство, 

изводи се на српском језику. Прелазак студената са других студијских програма у 

оквиру истих или сродних области је могућ, што је прецизирано Правилником о упису 

на други и трећи степен-Прилог 7.3. 

 

Табеле и Прилози за стандард 7:  

Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и 

претходне две године. 

Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија 

у текућој школској години. 

Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;  

Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.  

Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - 

(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на 

мастер студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата. 
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Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу 

поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.  

 

 

Оцењивање и напредовање студената на студијском програму мастер академских 

студија Металуршко инжењерство, врши се у складу са одредбама Закона о 

високом образовању из 2005. године и важећим правним актима Техничког 

факултета у Бору (Правилник о наставној делатности), који су јавно доступна 

документа и налазе се на званичном website-у установе (http://www.tfbor.bg.ac.rs), а 

према утврђеној спецификацији предмета (Табела 5.2.) и књизи предмета (Табела 

5.2.a)). 

Напредовање студената се врши кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних 

обавеза и полагањем испита, односно стицањем одређеног броја поена, при чему 

сваки појединачни предмет у програму има тачно одређен број ЕСПБ, као и начин 

расподеле поена при оцени знања (Табела 5.2., Табела 5.2.a) Број ЕСПБ за сваки 

предмет одређен је на основу процене радног оптерећења студента, при чему је у 

обзир узет број часова предавања, број часова и тип вежби, број часова осталих 

видова активне наставе, као и процена потребног времена које студенти морају 

утрошити за самостални рад на припреми испита. Број поена које студент може да 

стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе на предметима 

студијског програма академских студија Металуршко инжењерство креће се у 

оквирима од 35 до 60 поена, што је у складу са одредбама Стандарда 8, а 

максимални број поена које може да оствари на предмету је 100 поена. Укупан 

успех студента на предмету се изражава оценом од 5 (није положио) до 10 

(одличан), која је заснована на укупном броју поена које је студент стекао 

испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету 

стечених знања и вештина. 

 

Табеле и Прилози за стандард 8:  

Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и 

полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.  

Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму. 

Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције). 
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Стандард 9: Наставно особље 

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним 

научним, уметничким и стручним  квалификацијама.  

 

 

На студијском програму мастер академских студија Металуршко инжењерство на 

Техничком факултету у Бору ангажован је компетентан кадар – 11 наставника и 3 

сарадника) са потребним научним и стручним квалификацијама из одговарајућих 

области (Табела 9.2 и Табела 9.5), изабраних према критеријумима Универзитета у 

Београду.  

Наведени број наставника и сарадника је у складу са захтевима Стандарда 9 о 

оптерећености, што значи да је укупан број наставника и сарадника довољан да покрије 

укупан број часова наставе на студијском програму, са укупним оптерећењем сваког 

наставника на основим академским студијама испод предвиђених 6 часова недељно на 

годишњем нивоу, односно 10 часова за сараднике (Извештај о параметрима студијског 

програма). Такође, од укупног броја наставника 100% је у сталном радном односу са 

пуним радним временом на матичној ВШУ. 

Научне компетенције и стручне квалификације наставног особља потпуно одговарају 

образовно-научном пољу и задужењу у настави (Табела 9.8, Правилник о избору у 

звања - Прилог 9.3). Сви наставници ангажовани на студијском програму имају више од 

пет референци из уже научне области из које изводе наставу, што укључује 

монографије, књиге, прегледне чланке, научне и стручне радове, уџбенике, практикуме 

или збирке задатака (Табела 9.1 и Прилог 9.3).  

Листа наставника на студијском програму мастер академских студија Металуршко 

инжењерство, као и сви релеватни подаци о њиховим компетенцијама и предметима за 

које су задужени (биографија, избори у звања, референце), доступни су у оквиру књиге 

наставника (Табела 9.1). 

 

 

Табеле и Прилози за стандард 9:  

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом 

уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке 

који се траже). 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм.....(назив програма)  

Табела 9.2.Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском 
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програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или 

уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 

(ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - 

допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - 

допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи. 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму;   

Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора. 

Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа. 

Напомена:  

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8). 
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Табела 9.1.а. Kњига наставника – мастер академске студије - Металуршко инжењерство  

 

Ред. 

број 
Матични број Презиме, средње слово, име Звање 

1 3009955756027 Иванов Љ. Светлана РП 

2 1305974758317 Грекуловић Ј. Весна ВП 

3 0103975751019 Балановић Т. Љубиша ВП 

4 2910964757023 Штрбац Д. Нада РП 

5 0307977756012 Митовски М. Александра Д 

6 1605975751018 Манасијевић М. Драган РП 

7 1906979738210 Марковић И. Ивана Д 

8 1901982751013 Милан Д. Горгиевски Д 

9 0407955751011 Гусковић М. Драгослав РП 

10 1511970751015 Младеновић А. Срба ВП 

11 2408971751017 Марјановић Р. Саша ВП 
 

Стандарди 
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Стандард 10: Организациона и материјална средства 

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, 

техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру 

студијског програма и предвиђеном броју студената. 

 

 

Технички факултет у Бору поседује адекватна организационa и материјална средства за 

извођење студијског програма мастер академских студија Металуршко инжењерство, 

на локацији ул. Иве Лоле Рибара бр.11, 13, и Војске Југославије 15, са укупним 

простором који премашује неопходних 4 м
2  

према захтеву Стандарда 10.  

Високошколска установа поседује одговарајуће просторне (учионичке и 

лабораторијске) капацитете (Табела 10.1), потребну техничку и информационо-

технолошку опрему за савремено извођење наставе (Табела 10.2, Прилог 10.1 и Прилог 

10.2), има библиотечки простор и читаоницу, и покрива предмете неоходном 

уџбеничком литературом (Табела 10.4 и 10.5).  

Библиотека располаже са око 1800 за програм релевантних библиотечких јединица 

(Списак свих наслова из области Металуршко инжењерство у Бибилотеци*), од чега је 

узорак од 330 наслова дат у Табели 10.3. Факултет је корисник услуга КОБСОН-а, што 

студентима омогућује брз и једноставан електронски приступ савременој литератури. 

У овој области, у оквиру правних аката Факултета на снази су Правилник о раду 

библиотеке, Правилник о наставној литератури, и Правилник о издавачкој делатности. 

 

 

Табеле и Прилози за стандард 10:  

Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 

настава на студијском програму: 

Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма. 

Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.  

Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 

практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји. 

Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу. 

Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.  

Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). 

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 

 
Стандарди 
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Стандард 11: Контрола квалитета      

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 

самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

 

Контрола квалитета, као интегрални део система обезбеђења квалитета на Техничком 

факултету у Бору, врши се у складу са политиком обезбеђења квалитета (Прилог 11.2) и 

осталим актима из ове области (https://www.tfbor.bg.ac.rs/kvalitet/index.php). 

 Редовно систематско праћење реализације студијског програма и контролу свих 

његових сегмената у унапред одређеним временским интервалима, уз активно учешће 

студената, врши се кроз вредновање реализације наставе 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/index.php) - вредновање педагошког рада 

наставника од стране студената, вредновање квалитета и компетенција дипломираних 

студената и вредновање квалитета наставне литературе, као и вредновање резултата и 

квалитета НИР-а (2015*., 2016*., 2017*., 2018*.). Остале информације и документа о 

обезбеђењу и унапређењу квалитета на Техничком факултету у Бору дата су на сајту 
https://www.tfbor.bg.ac.rs/kvalitet/izvestaji.php.  

У извештају о резултатима самовредновања студијског програма у 

постакредитационом периоду  (Прилог 11.1) дате су позитивне оцене о испуњености 

услова за реализацију ових студија у складу са предвиђеним Стандардима и Законом о 

високом образовању.  

 

Табеле и Прилози за стандард 11: 

Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије 

за квалитет,...) на Установи. 

Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји. 

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању 

студијског програма.. 

Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе. 

Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  

Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 

организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 
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Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских 

студија 

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу 

показатеља који се односе на научноистраживачки рад. 

Технички факултет у Бору Универзитета у Београду, основан је 1961. године. 

До сада је четири пута акредитован од стране Министарства науке и технологије као 

научно-истраживачка установа (2007. 2011. 2015. и 2019. године), и то за области: 

рударство, металургија, технологија и менаџмент на основу остварених резултата у 

реализацији научних пројеката и остварених научних резултата публикованих у 

националним и међународним часописима са SCI листе, и тиме у складу са Законом о 

високом образовању стекао формалне услове за организовање докторских студија у 

научној области Металуршко инжењерство. Такође, Факултет има програм развоја 

НИР-а за период 2019-2024. год. (Прилог П.1), као и програм развоја научног 

подмлатка за наведени период. 

На Техничком факултету у Бору, израда доктората из области металургије 

одобрена је школске 1974/75. године, а до данас је одбрањено укупно 127 дисертација 

(последњих година према критеријумима БУ, најмање један рад на SCI листи), од чега 

45 дисертација на студијском програму Металуршко инжењерство. (На 

Факултету је одбрањено и 167 магистарских радова, од чега 44 магистарска рада на 

студијском програму Металуршко инжењерство). У периоду након последње 

акредитације, на овом студијском програму докторирало је 7 кандидата, а 2 

дисертације су у фази пријаве. 

Кроз табеле у Прилогу (П1-П7) може се уочити значајна компетентност 

Техничког факултета у Бору за организовање ове врсте студија. Наставници који 

учествују у реализацији докторских студија на студијском програму Металуршко 

инжењерство менторисали су до сада 16 докторских дисертација на ТФ Бор.  

Компетентност наставника изражена преко броја публикација у часописима на 

SCI листи и броја цитата, aли и значајно учешће у НИР-у у оквиру домаћих (међу 

наставницима на овом програму су и руководиоци актуелних пројеката МПНТР РС – 

ОИ172037, ТР34003, ТР34023) и међународних пројеката (Додатни прилог), изузетна 

међународна сарадња, као и уређивање међународног часописа M22 категорије - 

Journal of Mining and Metallurgy Section B: Metallurgy и организација International 

October Conference on Mining and Metallurgy (jeдног од скупова са најдужом 

традицијом у овој области у нашој земљи, ове године по 51. пут), те учешће у 

међународној академској мрежи МЕТНЕТ, добра су основа за реализацију трећег 

нивоа студија на студијском програму Металуршко инжењерство. 

Табеле за стандард ПС: 

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација. 

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких  и уметничкоистраживачких пројеката 

који се тренутно реализују на универзитету. 

Табела П.3. Листа научноистраживачких и уметничкоистраживачких  пројеката који се 

тренутно реализују у високошколској установи. 

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и 

../../../Akreditacija%202019/Prilozi/Prilog_P_1_Program_naucnoistrazivackog%20rada.pdf
../../../Akreditacija%202019/Prilozi/Dopunski_prilozi/Lista_projekata.doc
../../../Akreditacija%202019/Prilozi/Dopunski_prilozi/Linkovi_sa_interneta/TF_Akademske_mreze.htm
../../../Akreditacija%202019/Prilozi/Dopunski_prilozi/Plan_podmladak_fakultet_2011_2015.pdf
../../../Akreditacija%202019/Prilozi/Dopunski_prilozi/Linkovi_sa_interneta/Committees.htm
../../../Akreditacija%202019/Prilozi/Dopunski_prilozi/Resenje_o_akreditaciji_nio_2007.pdf
../../../Akreditacija%202019/Prilozi/Dopunski_prilozi/Linkovi_sa_interneta/Editors.htm
../../../Akreditacija%202019/Prilozi/Dopunski_prilozi/Plan_podmladak_fakultet_2011_2015.pdf
../../../Akreditacija%202019/Prilozi/Dopunski_prilozi/Linkovi_sa_interneta/Committees.htm
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уметничкоистраживачке пројекате. 

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких и уметничкоистраживачких резултата у 

установи у претходној школској години. 

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује 

Табела П.7. Листа наставника запослених са пуним или непуним радним временом  који су 

били ментори у изради доктората. 

Прилози за стандарда ПС:  

Прилог П.1. Програм научноистраживачког рада  

Прилог П.2. Решење о акредитацији научноистраживачке организације. 
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Стандард 1: Структура студијског програма 

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од 

најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно 

на завршеним интегрисаним академским студијама. Докторска дисертација је завршни део 

студијског програма докторских студија. 

Студијски програм докторских академских студија Металуршко инжењерство 

припада пољу техничко-технолошких наука и усмерен је ка стицању академског 

назива доктор наука -металуршко инжењерство.  

Докторске академске студије трају три године са укупно 180 ЕСПБ, 

организовано кроз 5 изборних предмета. Сваки предмет који студент може изабрати 

носи по 15 ЕСПБ и структуиран је кроз 6 часова предавања и 4 часа научно 

истраживачког рада недељно. Полагањем испита студент стиче 75 ЕСПБ бодова. 

Курикулуми предмета дати су у Књизи предмета. За реализацију докторске 

дисертације предвиђено је 58,33% ЕСПБ, и то: на активностима дефинисања теме за 

израду докторске дисертације 15 ЕСПБ, кроз научно истраживачки рад 70 ЕСПБ и за 

израду и одбрану докторске дисертације 20 ЕСПБ.  

Методе извођења наставе су предавања и научно истраживачки рад, који се 

реализују на интерактивни начин, уз консултације, менторски рад и самостални рад 

студента, чиме се остварује стални контакт студената са наставницима и ментором.  

Настава се изводи по правилу на српском језику, али Факултет може 

организовати и изводити докторске студије, односно поједине делове тих студија, као 

и организовати израду и одбрану докторске дисертације, и на енглеском језику 

(Правилник о докторским студијама).  

Могућ је и избор предмета, тј. пренос ЕСПБ бодова, са других акредитованих 

студијских програма докторских студија на универзитетима у земљи или 

иностранству, са којима Технички факултет у Бору има дефинисан уговор о сарадњи 

и размени студената, а према Правилнику о докторским студијама. 

Услови уписа на студијски програм и други битни елементи студијског 

програма и режима студија су прописани Правилником о упису на други и трећи 

степен и Правилником о докторским студијама. 

Прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Публикација установе  

 

Стандарди 
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Стандард 2: Сврха студијског програма 

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у 

образовном систему. 

Сврха студијског програма докторских академских студија Металуршко 

инжењерство је у складу са основном мисијом Техничког факултета у Бору (Mисија и 

визија Факултета), а то је образовање кадрова оспособљених да самостално воде 

оригинална и научно релевантна истраживања, развој нових и иновираних 

технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва, као и да критички 

процењују истраживања других, дајући научни допринос у области металуршког 

инжењерства.  

Докторске студије, имајући у виду њихову основну сврху, треба да омогуће: 

- образовање за водеће и најсложеније послове у областима индустрије, 

истраживања, развоја, услуга, саветодавних и организационих послова у области 

металургије у високошколским установама, институтима, државним и другим јавним 

институцијама, 

- укључивање перспективних младих стручњака у савремене токове 

технолошког развоја друштва, и  

- допринесу подизању нивоа образовања и знања свих делова друштва, што је 

од стратешког националног интереса.  

 Обзиром да дају последњи формални степен у оквиру универзитетског 

образовања којим се студент оспособљава за обављање сложених научно-

истраживачких, управљачких и инжењерских послова, све је значајнија улога ових 

студија у условима отвореног глобалног тржишта. Поред тога што програм треба да 

задовољи потребе за стручњацима високог научно-истраживачког нивоа 

компетенција, знања и вештина, које су тренутно знатно веће од досадашњих како у 

Србији тако и у читавој регији и шире, програм има и сврху да омогући студентима 

брзо и ефикасно прилогађавање европском образовном простору, те даљу надградњу 

стечених знања у складу са захтевима за континуираним образовањем. 

Прилози за стандард 2:  

Прилог 1.1. Публикација установе  

 
Стандарди 

../../../Akreditacija%202019/Akreditacija/Doktorske%20studije/Prilozi/Dopunski_prilozi/Misija_i_vizija_Fakulteta.pdf
../../../Akreditacija%202019/Akreditacija/Doktorske%20studije/Prilozi/Dopunski_prilozi/Misija_i_vizija_Fakulteta.pdf


 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

Технички факултет у Бору 

Војске Југославије 12, 19210 Бор 

 

AKРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ 

МЕТАЛУРШКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО 

 

 7 

 

Стандард 3: Циљеви студијског програма 

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве. 

Циљеви студијског програма докторских академских студија Металуршко 

инжењерство сагласни су са основним задацима и циљевима образовања на 

Техничком факултету у Бору (Основни задаци и циљеви), који се односе на стално 

унапређење и осавремењивање процеса образовања, трансфер стечених знања у 

привреду и друштво, и приближавање светским достигнућима, као и захтевима 

времена и тржишта.  

Студијски програм има за циљ да:  

- подржи и поспеши развој научне мисли и стваралаштва у области 

метaлуршког инжењерства, 

-   пренесе студентима актуелна знања из научне области,  

- омогући студентима надградњу у развоју аналитичких способности, критичког 

начина мишљења и лидерства, овладавање методологијама системске и креативне 

анализе сложених проблема, и даљи развој професионаних знања и вештина,  

- оспособи студенте за самосталан/тимски рад, реализацију научних 

истраживања и активно учешће у међународним и домаћим истраживачким и 

развојним пројектима, 

               - оспособи студенте за иновативно размишљање и имплементацију најновијих 

научних сазнања у конкретне производне системе, и 

               - стално подстиче развој еколошке свести и етичког инжењерског 

размишљања. 

Посебан циљ студијског програма је оспособљеност студената за даљи 

самостални рад, што обухвата: дефисање истраживачког проблема, његову разраду, 

истраживање и писање - презентовање добијених резултата најширој научној јавности, 

кроз публиковање сопствених резултата у часописима са SCI листе. На овај начин, 

верификује се научна вредност остварених резултата, који се усклађују и пореде са 

трендовима у развоју ове области, што Факултет на коме се поменути резултати 

остварују чини препознатљивим у свету. 

Овако исказани циљеви показују друштвену оправданост постојања Техничког 

факултета у Бору и одређују општи оквир његове делатности и основу за 

препознавање приоритета Факултета у будућности што се најбоље види из дефинисане 

визије Факултета: остваривање високог места у друштву најбољих. 

Прилози за стандард 3:  

Прилог 1.1. Публикација установе  
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне 

истраживачке способности које су подређене квалитетном обављању стручне и научне 

делатности. 

Свршени студенти на студијском програму докторских академских студија 

Металуршко инжењерство стичу назив доктор наука - металуршко инжењерство, 

и одговарајуће способности – опште и предметно специфичне. 

Опште способности које студенти стичу на овом студијском програму 

обухватају знања, вештине, развијене способности и компетенције за самосталан 

научно-истраживачки рад, презентацију сопствених резултата на научним скуповима, 

публиковање радова у научним часописима, укључивање у домаће и међународне 

пројекте, решавање конкретних проблеме из праксе, развој нових и иновираних 

технологија, поштовање кодекса научне праксе, у циљу допириноса развоју научне 

дисциплине и науке уопште. 

Савладавањем студијског програма, студент стиче и предметно-специфичне 

компетенције, и то:   

- професионална знања и вештине у контексту предмета израде докторске 

дисертације и шири поглед на методологију научно-истраживачког рада у 

пољу техничко-технолошких наука,   

- способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака,   

- повезивање основних знања из различитих области и њихову примену,   

- оспособљеност за самосталан научни рад и критичко праћење научне 

литературе,   

- способност самосталног стицања знања и разумевање битних концепата у 

ширем домену инжењерских наука (концепти моделирања, експерименталне, 

симулационе и аналитичке анализе сложених проблема, принципа 

пројектовања и организације),  и 

- способност праћења савремених достигнућа у предметној области.  

Студенти који успешно заврше студирање на овом нивоу студија компетентни 

су да воде истраживања и решавају реалне проблеме из металуршке праксе 

захваљујући стеченим општим и специфичним способностима, израженим кроз знање 

и разумевање, интелектуалне вештине, професионална практична знања и друге 

облике преносивих знања. 

Прилози за стандард 4:  

Прилог 4.1. Додатак дипломи. 
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Стандард 5: Курикулум 

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и 

докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија. 

Докторске академске студије студијског програма Металуршко инжењерство 

трају три године са укупно 180 ЕСПБ и обухватају пет изборних предмета и 

докторску дисертацију, кроз дефинисање теме, научно-истраживачки рад, израду и 

одбрану докторске дисертације (Табела 5.2 и 5.4).  

Сваки предмет који студент може изабрати носи по 15 ЕСПБ и структуиран је 

кроз 6 часова предавања и 4 часа научно-истраживачког рада недељно. Полагањем 

испита студент стиче 75 ЕСПБ бодова. Курикулуми предмета дати су у Табели 5.1 и 

Прилогу 5.2. Oд укупног броја часова активне наставе, часови предавања чине 25%, 

што је у складу са захтевом Стандарда 5. 

Студент завршава студије израдом докторске дисертације кoja представља 

самостални научни рад настао током докторских студија. Докторску дисертацију 

кандидат ради током трећег, четвртог, петог и шестог семестра кроз следеће 

активности: У трећем семестру је предвиђен припремни рад за дефинисање теме 

докторске дисертације који носи 15 ЕСПБ бодова. У четвртом, петом и шестом 

семестру студент спроводи научно-истраживачки рад који носи укупно 70 ЕСПБ 

бодова и, коначно, у шестом семестру спроводи израду и одбрану докторске 

дисертације која носи 20 ЕСПБ бодова. Укупно, све четири активности које се 

најнепосредније односе на поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације 

носе 105 ЕСПБ бодова, односно 58,33% ЕСПБ од укупног броја ЕСПБ на докторским 

студијама.  

Пре одбране саме дисертације кандидат је обавезан да има најмање један рад 

(по правилу као првопотписани аутор) објављен или прихваћен за објављивање у 

часопису према ISI публикацијама Journal Citation Reports што укључује SCI и SCIe 

листу. Пре јавне одбране позитиван извештај о урађеној докторској дисертацији треба 

да прихвати ННВ Техничког факултета у Бору и Веће научних области техничких 

наука Универзитета у Београду (Табела 5.3). 

Поступци пријаве, израде и одбране докторске дисертације прописани су 

Правилником о докторским студијама.  

Последња акредитација научноистраживачког рада Техничког факултета у 

Бору обављена је 2019. године. 
Табеле за стандард 5:  

Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија. 

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија. 

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације. 

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама. 

Прилози за стандард 5:  

Прилог 5.1. Статут (прилог је исти као у документацији за установу). 

Прилог 5.2. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције). 

Прилог 5.3. Правилник о докторским студијама. 
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../../../Akreditacija%202019/Akreditacija/Doktorske%20studije/Tabele/Tabela_5_3.doc
../../../Akreditacija%202019/Akreditacija/Doktorske%20studije/Prilozi/Prilog_8_2_Pravilnik_institucije_o_oceni_doktorske_disertacije.pdf
../../../Akreditacija%202019/Akreditacija/Doktorske%20studije/Tabele/Tabela_5_4.doc
../../../Akreditacija%202019/Akreditacija/Doktorske%20studije/Prilozi/Prilog_5_2_Knjiga_predmeta.doc
../../../Akreditacija%202019/Akreditacija/Doktorske%20studije/Tabele/Tabela_5_1_Specifikacija_predmeta.doc
../../../Akreditacija%202019/Akreditacija/Doktorske%20studije/Tabele/Tabela_5_2.doc


 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

Технички факултет у Бору 

Војске Југославије 12, 19210 Бор 

 

AKРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ 

МЕТАЛУРШКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО 

 

 10 

 

Табела 5.2 Студијски програм: Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

Р. 

бр 

Шифра 

предмета 
Назив предмета С 

Статус  

предм. 

Активна настава 
ЕСПБ 

П НИР 
ОСТ

АЛО 

Прва година 

1. 
 

ДMИ1МНИР 

ДИМ1ПМ 

Предмети изборног блока 1. 

1.1.Методологија НИР-а  

1.2.Пројект менаџмент 
1 ИБ 6 4  15 

2. 

 

ДМИ1ПП 

ДМИ1ХЕП 

ДМИ1ФМ4 

Предметиизборногблока 2. 

2.1 .Пирометалуршки процеси 

2.2 .Хидро и електрометалуршки процеси  

2.3.Физичка металургија 4 

1 ИБ 6 4  15 

3. 

 

ДМИ1МТ2 

ДМИ1МР 

ДМИ1ФЧПМ 

 

ДМИ1МПМ 

Предмети изборног блока 3.  

3.1.Металуршка термодинамика 2 

3.2.Металуршки реактори 

3.3.Физика чврстоће и пластичности метала  

3.4.Механичко понашање метала 

2 ИБ 6 4  15 

4. 

 

ДМИ1МК 

ДМИ1СММ 

ДМИ1СМКМ 

Предмети изборног блока 4. 

4.1.Металуршка кинетика  

4.2.Савремени метални материјали  

4.3.Савремене методе карактеризације 

материјала 

2 ИБ 6 4  15 

Укупно часова активне наставеи бодова на години 24 16  60 

Друга година 

5. 

 

ДМИ2ФП2 

ДМИ2СПЛМЛ 

 

ДМИ2СММК 

Предмети изборног блока 5.  

5.1.Феномени преноса 2 

5.2.Савремени поступци ливења и 

моделирањe у ливарству 

5.3.Синтеровани метални материјали и 

композити 

3 ИБ 6 4  15 

6. ДМИ2ДДДТ Докторскадисертација-дефинисањетеме 3 О  10  15 

7. ДМИ2ДДСНИР1 
Докторска дисертација – научно 

истраживачки рад 1 
4 О  20  30 

Укупно часова активне наставеи бодова на години 6 34  60 

Трећа година 

8. ДМИ3ДДНИР2 
Докторска дисертација-научно 

истраживачки рад 2 
5 О  20  30 

9. ДМИ3ДДНИР3 
Докторска дисертација-научно 

истраживачки рад 3 
6 О  20  10 

10 ДМИ3ДДИОДД 
Докторска дисертација - израда и одбрана 

докторске дисертације 
6 О    20 

Укупно часова активне наставеи бодова на години  40  60 

Укупно часова активне наставеи бодова у студијском програму 30 90  180 

Напомена: 

1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова 

2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама 

3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног 

броја часова активне наставе 

4. Трећа година је  само студијски истраживачки или самоистраживачки рад 

5. Број бодова по години минимум 60 
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Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама 

Р.Б. Назив предмета Име или имена наставника С. ЕСПБ 

УНО 

односно 

УУО 

Т 

1. Методологија НИР-а др Нада Д. Штрбац, ред.проф. 1 15 ЕММИ И 

2. Пројект менаџмент 
др Ненад Н. Милијић, доц. 

др Дејан М. Богдановић, ред. проф. 
1 15 ИМ И 

3. Пирометалуршки процеси 
др Драган М. Манасијевић, ред. 

проф. 
1 15 ЕММИ И 

4. 

Хидро и 

електрометалуршки 

процеси 

др Весна Ј. Грекуловић, ван. проф. 

др Милан Д. Горгиевски, доц. 
1 

15 
ЕММИ 

И 

5. Физичка металургија 4 др Светлана Љ. Иванов, ред. проф. 1 15 ПМММ И 

6. 
Металуршка 

термодинамика 2 

др Драган М. Манасијевић, ред. 

проф. 
2 15 ЕММИ И 

7. Металуршки реактори 
др Александра М. Митовски, доц. 

др Мирослав Сокић, науч. сав. 
2 15 ЕММИ И 

8. 
Механичко понашање 

метала 
др Саша Р. Марјановић, ван. проф. 2 15 ПМММ И 

9. 
Физика чврстоће и 

пластичности метала 

др Драгослав М. Гусковић, ред. 

проф.  
2 15 ПМММ И 

10. Металуршка кинетика 
др Нада Д. Штрбац, ред.проф. 

др Весна Ј. Грекуловић, ван. проф. 
2 15 ЕММИ И 

11. 

Савремене методе 

карактеризације 

материјала 

др Љубиша Т. Балановић, ван. 

проф. 

Др Милан Д. Горгиевски, доц. 

2 
15 

ЕММИ 
И 

12. 
Савремени метални 

материјали 

др Владан Р. Ћосовић, науч. сав. 

др Љубиша Т. Балановић, ван. 

проф. 

2 
15 

ЕММИ 
И 

13. Феномени преноса 2 
др Весна Ј. Грекуловић, ван. проф. 

Др Милан Д. Горгиевски, доц 
3 15 ЕММИ И 

14. 
Синтеровани метални 

материјали и композити 
др Ивана И. Марковић, доц. 3 15 ПМММ И 

15. 

Савремени поступци 

ливења и моделирање у 

ливарству 

Др Срба А. Младеновић, ван. проф. 
3 

15 
ПМММ 

И 

16. 
Докторска дисертација-

дефинисање теме 

Сви наставници са студијског 

програма који могу бити ментори 
3 15  О 

17. 
Докторска дисертација- 
научно 
истраживачки рад 1 

Сви наставници са студијског 

програма 
4 

30 
 

О 

18. 
Докторска дисертација- 
научно истраживачки рад 2 

Сви наставници са студијског 

програма 
5 30  О 

19. 
Докторска дисертација- 
научно истраживачки рад 3 

Сви наставници са студијског 

програма 
6 10  О 

20. 

Докторска дисертација - 

израда и одбрана 

докторске дисертације 

Сви наставници са студијског 

програма који могу бити ментори 

 

6 20 
 

O 

Укупно ЕСПБ 330   

УНО - Ужа научна област , УУО- Ужа уметничка област, Т- Тип предмета (И-изборни,О-обавезни....) 

 *Tабелу модификујте у зависности од броја података које унсите, користећи инсер мод 
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* Ужа научна област ИМ – Индустријски менаџмент 

   Ужа научна област ЕММИ – Екстактивна металургија и металуршко инжењерство 

   Ужа научна област ПМММ – Прерађивачка металургија и метални материјали 
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Стандард 6: Квалитет, савременост, релевантност и међународна усаглашеност 

студијског програма 

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем 

образовно-научном пољу, усаглашен је са стратешким приоритетима земље и упоредив је са 

сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског 

образовног простора. 

Квалитет, савременост и међународну усаглашеност овог студијског програма 

потврђује сарадња Техничког факултета у области металуршког инжењерства са 

многим институцијама у свету, Европи и региону, о чему сведоче потписани 

билатерални споразуми са иностраним факултетима, учешће на међународним 

пројектима (листа пројеката), предавања по позиву наших професора на иностраним 

универзитетима, сарадња у области НИР са бројним светским академским 

институцијама (листа институција и списак заједничких активности), студијски 

боравци колега из иностранства на ТФ Бор, учешће у академским мрежама, итд.  

Такође, значајна мобилност наставника и студената на свим нивоима 

академских студија Металуршко инжењерство остварује се захваљујући учешћу у 

међународним пројектима.  

Студијски програм је упоредив са сличним програмима на иностраним 

високошколским установама и прати савремене светске токове и стање струке и 

науке, што се огледа у великом броју публикованих радова, цитата на SCI листи и 

техничких/развојних решења, што говори о утицајности научно-истраживачког рада 

наставника на овом студијском програму. Прилозима се потврђује усклађеност са 

више од три акредитована инострана програма из оквира европског и светског 

образовног простора. Програм докторских студија је такође формално и структурно 

усаглашен са европским стандардима у погледу уписа, трајања студија, услова 

преласка у наредну годину, начина стицања дипломе и начина студирања.  

Такође, студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним 

предметно специфичним стандардима за акредитацију. 

Прилози за стандард 6:  

Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са 

којим је програм усклађен. 

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 

којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 
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Стандард 7: Упис студената 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, 

образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских 

студија. 

Технички факултет у Бору уписује студенте на студијски програм докторских 

академских студија Металуршко инжењерство на основу конкурса који расписује 

Универзитет у Београду, а на основу предлога факултета. За наредну шк. 2020-2021. 

годину, на овај студијски програм  је предвиђен упис 5 студената (Табела 7.1).   

На докторске студије студијског програма Металуршко инжењерство се може 

уписати лице које има: 

1. завршене претходне степене академских студија у најмањем обиму од 300 

ЕСПБ, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, и општом просечном 

оценом најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама; или 

2. завршене претходне степене академских студија у најмањем обиму од 300 

ЕСПБ са општом просечном оценом мањом од 8,00, али не мањом од 7,50, на 

основним академским и мастер академским студијама, ако има објављене научне 

радове, што је регулисано Правилником о условима, начину и поступку уписа на 

други и трећи степен академских студија. 

Настава на студијском програму докторских академских студија Металуршко 

инжењерство, изводи се на српском језику, али Факултет може организовати и 

изводити докторске студије, односно поједине делове тих студија, као и организовати 

израду и одбрану докторске дисертације, и на страном језику. На докторске студије се 

може уписати лице које зна бар један светски језик јер литература за наставу и 

научноистраживачки рад може бити и на неком од светских језика.  (Правилник о 

докторским студијама).  

Упис се врши после објављивања јавног конкурса у дневној штампи (Прилог 

7.1). Потпунија обавештења о условима уписа и начину пријављивања објављују се на 

званичном website-у Техничког факултета у Бору (https://doktorske.tfbor.bg.ac.rs/).  

Услови уписа кандидата са сродних факултета дефинисани су Правилником о 

условима, начину и поступку уписа на други и трећи степен академских студија. 

Табеле за стандард 7:  

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм (из Захтева за 

акредитацију). 

Прилози за стандард 7:  

Прилог 7.1. Конкурс за упис на докторске студије (ако je започела њихова реализација).  
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Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 

стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се 

оцењује на основу показатеља њеног научног доприноса. 

Оцењивање и напредовање студената на студијском програму докторских 

академских студија Металуршко инжењерство, врши се у складу са одредбама Закона 

о високом образовању и важећим правним актима Техничког факултета у Бору 

(Правилник о наставној делатности и Правилник о докторским студијама-Прилог 8.3), 

који су јавно доступна документа и налазе се на званичном вебсајту установе 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/n_akta/akta_nastava.php), а према утврђеној спецификацији 

предмета (Табела 5.1) и књизи предмета (Прилог 5.2). 

Студенти савлађују студијски програм докторских академских студија 

полагањем испита чиме стичу одређени број ЕСПБ бодова. Напредовање студената се 

врши кроз рад у настави (предавања и СИР) и израду докторске дисертације, према 

броју освојених ЕСПБ бодова за сваки предмет, што је утврђено на основу процене 

радног оптерећења студента (Табела 5.1, Прилог 5.2). Укупан успех студента на 

предмету се изражава оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан), која је заснована 

на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и 

полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина.  

Израда и одбрана докторске дисертације је процес којим се завршавају 

докторске студије. Докторска дисертација представља самостални рад студента кроз 

који студент даје одређени оригинални допринос науци. При том се остварени научни 

допиринос оцењује на тај начин што кандидат пре одбране докторске дисертације 

мора да има најмање један рад који је повезан са садржајем докторске дисертације, у којем је 

он први аутор, објављен или прихваћен за објављивање у часопису са импакт фактором са 

СЦИ листе, односно СЦИе листе. (Табела 8.1). 

Поступак од пријављивања за упис на докторске студије, преко студирања, 

израде, до одбране докторске дисертације дефинисан је Правилником о докторским 

студијама (Прилог 8.3).  

Табеле за стандард 8:  

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три  школске 

године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање 

Прилози за стандард 8:  

Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије).  

Прилог 8.2. Правилник самосталне и високошколске установе о оцени докторске 

дисертације. 

Прилог 8.3. Правилник о докторским студијама.  

 
Стандарди 

file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Prilog_5_2_Knjiga_predmeta.doc
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file:///C:/Users/Vesna/Tabele/Tabela_8_1.doc
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file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Prilog_8_2_Pravilnik_institucije_o_oceni_doktorske_disertacije.pdf
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Стандард 9: Наставно особље 

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље које 

има потребну научну компетентност. 

Технички факултет у Бору Универзитета у Београду, као високошколска 

установа која изводи докторске академске студије има руководиоца студијског 

програма. 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са 

потребним стручним и научним квалификацијама, што се доказује списком радова и 

подацима о учешћу на домаћим и међународним научноистраживачким пројектима. 

Укупан број наставника који учествује у реализацији програма докторских студија је 

15, од тога 13 је у радном односу са пуним радним временом (86,7%), и сви испуњавају 

услове допунског стандарда 9 за техничко-технолошке науке о потребном броју 

радова у часописима са SCI листе (Табeла 9.6). Укупна компетентност наставника 

може се проценити чињеницом да су сви изабрани по критеријумима за избор који 

важе на Универзитету у Београду. 

На основу Правилника о докторским студијама дефинише се процедура 

именовања ментора. Сви наставници на студијском програму, изузев двоје наставника 

на једном предмету који се преузима са Инжењерског менаџмента, могу бити и 

ментори, што значи 13 ментора или 86,7% од укупног броја ангажованих наставника 

на програму, и говори о високом квалитету ангажованог кадра и усклађености са 

захтевом допунског стандарда 9 (најмање пет радова на SCI листи у претходних десет 

година). Од укупног броја ментора, њих 11 или 84,6% је у радном односу са пуним радним 

временом у високошколској установи. Један број наставника је својим досадашњим 

менторством показао добре резултате што их промовише за нова менторства (Табела 

9.7 и 9.8).  

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке, 

што се огледа у великом броју публикованих радова и цитата на SCI листи (Табела 

9.6, преглед укупног броја радова, цитата и техничких решења наставника на 

програму), значајној међународној сарадњи (Стандард 6) и говори о утицајности 

научно-истраживачког рада наставника на овом студијском програму. На студијском 

програму је 93,3 % наставника укључено на пројекте Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (тренутно у реализацији 9 пројеката, а од тога су три наставника 

и руководиоци пројеката), а неки и на међународним пројектима (Табела 9.6). 

Наставници са овог програма од 1997. уређују и часопис Journal of Mining and 

Metallurgy, Section B, а и чланови су уређивачких одбора других домаћих и 

међународних часописа. 

За двојицу наставника који су aнгажовани на студијском програму по уговору 

са акредитованих НИО, сагласности њихових матичних институција су дате у додатку 

овом стандарду (др Владан Ћосовић, научни саветник ИХТМ, Београд и др Мирослав 

Сокић, научни саветник ИТНМС, Београд). 

file:///C:/Users/Vesna/Tabele/Tabela_9_5_Mentori.doc
file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Dopunski_prilozi/Spisak_referenci.doc
file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Dopunski_prilozi/Citiranost.doc
file:///C:/Users/Vesna/Tabele/Tabela_9_4.doc
file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Dopunski_prilozi/Linkovi_sa_interneta/Editors.htm
file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Dopunski_prilozi/Saglasnost_Sokic.pdf
file:///C:/Users/Vesna/Tabele/Tabela_9_1.doc
file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Dopunski_prilozi/Saglasnost_Sokic.pdf
file:///C:/Users/Vesna/Tabele/Tabela_9_3_kompetentnost_nastavnika.doc
file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Dopunski_prilozi/Saglasnost_Cosovic.pdf
file:///C:/Users/Vesna/Tabele/Tabela_9_3_kompetentnost_nastavnika.doc
file:///C:/Users/Vesna/Downloads/Standard_6.doc
file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Dopunski_prilozi/Linkovi_sa_interneta/Editors.htm
file:///C:/Users/Vesna/Tabele/Tabela_9_2.doc
file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Dopunski_prilozi/Lista_projekata.doc
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Табеле за стандард 9:  

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом 

уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све 

податке који се траже). 

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 

докторских студија са пуним радним временом.  

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 

докторских студија са neпуним радним временом. 

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 

докторских студија - допунски рад. 

Табела 9.4 Листа наставника укључених у научноистраживачке пројекте 

Табела 9.5 Листа наставника укључених ууметничко-истраживачке  пројекте   

Табела 9.6. Компетентност наставника. 

Табела  9.7. Листа ментора ангажованих на реализацији датог  студијског програма 

докторских студија  (ментори могу да буду само наставно особље са докторских студија датог 

студијског програма). 

Табела 9.8. Компетентност ментора. 

Прилози за стандард 9:  

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 

(ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, 

наставника са пуним радним временом на студијском програму докторских студија.  

Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, 

наставника са непуним радним временом на студијском програму докторских студија.  

Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјава, 

наставника  - допунски рад  на студијском програму докторских студија. 

Прилог 9.5. Правилник о избору наставника.   

Прилог 9.6. Одлука стручног органа високошколске установе о ангажовању особља  у 

наставном процесу које нема наставна звања према Закону о високом образовању  (лица са 

научним звањем). 

Прилог 9.7. Усвојен  од стране стручног органа списак особља   ангажованог у наставном 

процесу које нема наставна према Закону о високом образовању (лица са научним звањем) 

Прилог 9.8. Одлука Сената о избору  (ангажовању) гостујућег професора. 

Прилог 9.9. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму.   

Прилог 9.10. Доказ о боравку за стално запослене  стране држављане издат од надлежног 

органа.  

Прилог 9.11. Одлука надлежног органа о именовању ментора. 

Напомена:  

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8). 
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Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија са пуним радним временом 

Р.Б Maтични број 
Име, средње слово, 

презиме 

Звањ

е 

Датум 

избора 

Ужа научна, 

уметн.однос.стручна област 

за коју је биран 

Редни 

број 

Извода 

(ЕБР – 

ПУРС) и 

број у 

изводу 

Часова 

активне 

наставе на 

свим 

програмима 

ове 

установе 

Часова 

активне 

наставе у 

другим 

ВШУ у 

Србији 

Укупно 

часова 

активне 

наставе 

недељно на 

свим ВШУ 

у Србији 

Проценат 

запослења 

у установи 

1.  0407955751011 Драгослав М. Гусковић РП 05.05.2003. 
Прерађивачка металургија и 

метални материјали 
 8.12 0 8.12 100 

2.  3009955756027 Светлана Љ. Иванов РП 17.10.2018. 
Прерађивачка металургија и 

метални материјали 
 8.73 0 8.73 100 

3.  2910964757023 Нада Д. Штрбац 
РП 

РП 

09.04.2008. 

09.11.2011. 

Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство 

Индустријски менаџмент 
 8.91 0 8.91 100 

4.  1605975751018 Драган М. Манасијевић РП 20.09.2017. 
Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство 
 7.73 0 7.73 100 

5.  2408971751017 Саша Р. Марјановић ВП 19.10.2015. 
Прерађивачка металургија и 

метални материјали 
 7.53 0 7.53 100 

6.  1511970751015 Срба А. Младеновић ВП 28.08.2017. 
Прерађивачка металургија и 

метални материјали 
 7.14 0 7.14 100 

7.  1305974758317 Весна Ј. Грекуловић ВП 29.01.2018. 
Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство 
 6.45 0 6.45 100 

8.  0103975751019 Љубиша Т. Балановић ВП 24.09.2018. 
Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство 
 6.39 0 6.39 100 

9.  1906979738210 Ивана И. Марковић Д 20.10.2014. 
Прерађивачка металургија и 

метални материјали 
 7.39 0 7.39 100 

10.  0307977756012 
Александра М. 

Митовски 
Д 06.07.2015. 

Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство 
 6.62 0 6.62 100 

11.  1901982751013 Милан Д. Горгиевски Д 19.10.2015. 
Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство 
 6.82 0 6.82 100 

12.  1409973722211 Ненад Н. Милијић Д 19.10.2015. Индустријски менаџмент  6.32 0 6.32 100 
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13.  2302965751010 Дејан М. Богдановић  РП 21.02.2018. Индустријски менаџмент  6.57 0 6.57 100 

Укупно часова активне наставе и број наставника 
Укупно часова активне наставе 94.72 на 

13 наставника 
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Ознака извода из пореске пријаве по редним бројевима: 

1. ..... 

2. ..... 

3. ..... 

Напомена: Ознака на пример 1/5 означава: 1-редни број из извода, а 5 - број у изводу. 

Линкови се отварају CTRL + клик на линк 

 
 

* Табела је попуњена по старом електронском образцу 
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Табела 9.3. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија - допунски рад 

 

Р.Б Maтични број 
Име, средње слово, 

презиме 
Звање 

Датум 

избора 

Ужа научна, 

уметн.однос.стручна 

област за коју је биран 

Часова активне 

наставе на свим 

програмима ове 

установе 

Часова активне 

наставе у другим 

ВШУ у Србији 

Укупно часова 

активне наставе 

недељно на 

свим ВШУ у 

Србији 

Рад по 

уговору 

у 

установ

и (%) 

1.  0703974710103 Владан Р. Ћосовић И 
23.12.2015

. 

Техничко-технолошке 

науке-наука о 

материјалима 

1.00 0 1.00 0 

2.  2011966790031 Мирослав Д. Сокић И 
20.12.2017

. 

Техничко-технолошке 

науке- материјали и 

хемијске технологије 

0.87 0 0.87 0 

Укупно часова активне наставе и број наставника 1.87 часова активне наставе на 2 наставника  
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* Табела је попуњена по старом електронском образцу 
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Табела 9.7. Листа ментора ангажованих на реализацији докторских студија 

Р.Б. Матични број Име презиме 
Назив установе у којој је запослен са пуним 

радним временом  

14.  0407955751011 Драгослав М. Гусковић Технички факултет у Бору 

15.  3009955756027 Светлана Љ. Иванов Технички факултет у Бору 

16.  2910964757023 Нада Д. Штрбац Технички факултет у Бору 

17.  1605975751018 Драган М. Манасијевић Технички факултет у Бору 

18.  2408971751017 Саша Р. Марјановић Технички факултет у Бору 

19.  1511970751015 Срба А. Младеновић Технички факултет у Бору 

20.  1305974758317 Весна Ј. Грекуловић Технички факултет у Бору 

21.  0103975751019 Љубиша Т. Балановић Технички факултет у Бору 

22.  1906979738210 Ивана И. Марковић Технички факултет у Бору 

23.  0307977756012 Александра М. Митовски Технички факултет у Бору 

24.  1901982751013 Милан Д. Горгиевски Технички факултет у Бору 

25.  0703974710103 Владан Р. Ћосовић 
Институт за хемију, технологију и 

металургију Београд 

26.  2011966790031 Мирослав Д. Сокић 
Институт зa тeхнoлoгиjу нуклeaрних и 

других минeрaлних сирoвинa Београд 
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Стандард 10: Организациона и материјална средства 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-

технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма 

докторских студија и броју студената који се уписују. 

Технички факултет у Бору поседује адекватна организационa и материјална 

средства за извођење студијског програма докторских академских студија 

Металуршко инжењерство.  

Услов везан за људске ресурсе потребне за извођење овог програма испуњен је 

у потпуности, јер је на програму ангажовано 14 наставника, а уписује се 5 студената.  

Што се тиче осталих неопходних ресурса за савремено извођење наставе, 

високошколска установа поседује одговарајуће просторне (учионичке и 

лабораторијске) капацитете (Табела 10.2), потребну опрему за научноистраживачки 

рад (Табела 10.1), као и библиотечки простор и читаоницу (Прилог 10.3).  

Технички факултет у Бору је усвојио петогодишњи Програм НИР-а за период 

2019-2024. (Прилог П.1). У оквиру тог сегмента, реализацијом бројних пројеката на 

којима су укључени наставници и сарадници студијског програма Металуршко 

инжењерство, самостално и у сарадњи са другим српским и иностраним 

високошколским установама и акредитованим научним институцијама, студијски 

програм Металуршко инжењерство обезбеђује додатна средства за реализацију 

докторских студија и научно-истраживачког рада.  

Захваљујући бројним потписаним билатералним споразумима са факултетима 

и институтима из иностранства и Србије, учешћу у академској МЕТНЕТ мрежи, те 

наведеним пројектима који се заједнички реализују са српским и иностраним НИО, 

створена је и могућност за коришћење њихових лабораторијских простора, опреме и 

библиотечког фонда, чиме је докторским  студентима омогућена мобилност и приступ 

додатној опреми потребној за НИР и израду докторских дисертација (Потврда 

досадашње успешне праксе у овој области дата је кроз изјаве о коришћењу опреме.)  

Библиотека Техничког факултета у Бору је део Конзорцијума библиотека 

Србије за обједињену набавку (КоБСОН) и сви електронски часописи и базе са сајта 

(http://kobson.nb.rs/kobson.82.html) доступни су студентима докторских студија на 

овом програму. Поред тога, библиотека редовно иновира књижни фонд и обезбеђује 

неке од иностраних часописа значајнијих за струку у папирној форми. 

Табеле за стандард 10:  

Табела 10.1.  Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду. 

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући 

лабораторијски простор неопходан за експериментални рад. 

Прилози за стандард 10:  

Прилог 10.1 - План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада.  

Прилог 10.2 - Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим 

институтима и међународним организацијама.  

Прилог 10.3 - Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима.  

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

file:///C:/Users/Ivana/AppData/Roaming/Microsoft/Prilozi/Prilog_P_1_Program_naucnoistrazivackog%20rada.pdf
file:///C:/Users/Ivana/AppData/Roaming/Microsoft/Prilozi/Dopunski_prilozi/Izjave_o_koriscenju_opreme.pdf
file:///C:/Users/Ivana/AppData/Roaming/Microsoft/Prilozi/Prilog_10_3a_Izjava_o_broju_biblioteckih_jedinica.pdf
file:///C:/Users/Ivana/AppData/Roaming/Microsoft/Tabele/Tabela_10_1.doc
file:///C:/Users/Ivana/AppData/Roaming/Microsoft/Prilozi/Dopunski_prilozi/Lista_projekata.doc
file:///C:/Users/Ivana/AppData/Roaming/Microsoft/Tabele/Tabela_10_2.doc
http://kobson.nb.rs/kobson.82.html
file:///C:/Users/Ivana/AppData/Roaming/Microsoft/Prilozi/Prilog_10_3_Prilog_o_dostupnim_bazama_podataka_i_biblioteckim_resursima.doc
file:///C:/Users/Ivana/AppData/Roaming/Microsoft/Tabele/Tabela_P_6.doc
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Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 
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Стандард 11: Контрола квалитета 

За студијски програм докторских студија високошколска установа редовно и систематично 

спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Контрола квалитета, као интегрални део система обезбеђења квалитета на 

Техничком факултету у Бору, врши се у складу са политиком обезбеђења квалитета 

(Прилог 11.3) и осталим актима из ове области доступним на линку 

https://www.tfbor.bg.ac.rs/kvalitet/index.php.  

Редовно систематско праћење реализације студијског програма и контролу 

свих његових сегмената у унапред одређеним временским интервалима, уз активно 

учешће студената, врши се кроз вредновање реализације наставе 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/index.php) - вредновање педагошког рада 

наставника од стране студената, вредновање квалитета и компетенција дипломираних 

студената и вредновање квалитета наставне литературе, као и вредновање резултата и 

квалитета НИР-а.  

Правилником о докторским студијама дефинисан је начин праћења квалитета 

докторских дисертација и спречавање плагијаризма. На основу Правилника о 

поступку провере оригиналности докторских дисертација које се бране на 

Универзитету у Београду свака дисертација се шаље Универзитетској библиотеци 

Светозар Марковић на проверу оригиналности преко специјализованог софтвера. 

У извештају о резултатима самовредновања студијског програма у 

постакредитационом периоду  (Прилог 11.12) и извештају о спољашњој провери 

осигурања квалитета дате су позитивне оцене о испуњености услова за реализацију 

ових студија у складу са предвиђеним Стандардима и Законом о високом образовању.  

Табеле за стандард 11:  

Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет 

(комисије за квалитет,...). 

Табела 11.2. Листа одбора за квалитет – ако постоји. 

Прилози за стандард 11:  

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања високошколске   установе. 

Прилог 11.2.  Извештај о резултатима самовредновања датог студијског програма докторских 

студија.  

Прилог 11.3. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета.  

Прилог 114. Правилник о уџбеницима. 

Прилог 11.5 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада 

организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 

 
Стандарди 

https://www.tfbor.bg.ac.rs/kvalitet/index.php
file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Dopunski_prilozi/Izvestaj_o_spoljasnoj_proveri_Fakultet_BOR.pdf
file:///C:/Users/Vesna/Prilozi/Dopunski_prilozi/Izvestaj_o_spoljasnoj_proveri_Fakultet_BOR.pdf
https://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/index.php
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Стандард 12: Јавност у раду 

Високошколска установа обезбеђује јавну доступност студијског програма и докторске 

дисертације као завршног рада докторских студија. 

Технички факултет у Бору објављује на свом сајту https://biblioteka.tfbor.bg.ac.rs/ 

на увид јавности докторске дисертације које се не бришу, те на тај начин обезбеђује 

репозиторијум у којем се трајно чувају електронске верзије одбрањених докторских 

дисертација, заједно са рефератом комисије о урађеној докторској дисертацији, 

подацима о ментору и саставу комисије и подацима о научним радовима кандидата 

чије је објављивање предуслов за одбрану докторске тезе. Такође, докторске 

дисертације које се бране на Техничком факултету у Бору стављају се на јавни увид 

на заједничком порталу UviDok https://uvidok.rcub.bg.ac.rs свих докторских 

дисертација на нивоу Универзитета у Београду, a репозиторијум свих одбрањених 

докторских дисертација на Универзитету у Београду доступан је на веб страницама 

Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" http://eteze.bg.ac.rs/ и NaRDuS-у 

(Национални Репозиторијум Дисертација у Србији) http://nardus.mpn.gov.rs/. 

Подаци о потенцијалним менторима на докторским академским студијама на 

студијском програму Металуршко инжењерство заједно са подацима о њиховим 

референцама којима се потврђује њихова компетентност доступни су на званичној веб 

страници 

https://www.metalurgija.tfbor.bg.ac.rs/Materials/Akreditacija_2014/DAS/das_mi_knjiga_m

entora.pdf. 

Прилози за стандард 12:  

Прилог 12.1 -Дигитални репозиторијум - сајт установе.  

Прилог 12.2 - Подаци о менторима - сајт установе.  
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https://www.metalurgija.tfbor.bg.ac.rs/Materials/Akreditacija_2014/DAS/das_mi_knjiga_mentora.pdf
http://eteze.bg.ac.rs/
https://www.metalurgija.tfbor.bg.ac.rs/Materials/Akreditacija_2014/DAS/das_mi_knjiga_mentora.pdf
http://nardus.mpn.gov.rs/
https://biblioteka.tfbor.bg.ac.rs/
https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/
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Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у 
одговарајућим стандардима) 

Студијски програм Технолошко инжењерство је састављен тако да испуњава све услове 
који су прописани Законом. У студијском програму су јасно истакнути циљеви, сврха, док су 
исходи процеса учења исказани за сваки предмет. Студенти који похађају и заврше овај 
студијски програм стичу академски назив, утврђен од стране Националног савета за високо 
образовање: дипломирани инжењер технoлогије.  

Основне академске студије на студијском програму Технолошко инжењерство трају 
четири академске године и укупни број бодова који студенти стичу је 240 ЕСПБ. 
Технолошко инжењерство се састоји од обавезних и изборних предмета, а ниво оптерећења 
студената за сваки предмет, стручну праксу и завршни рад исказан је у складу са европским 
системом за пренос бодова (ЕСПБ). Изборни предмети се бирају из листе изборних предмета, 
при чему избор неких предмета може бити условљен одговарајућим предзнањем, 
прописаним условима за похађање наставе датог предмета. 

На студијском програму постоје два модула: Неорганска хемијска технологија и 
Инжењерство за заштиту животне средине, при чему су прве две године заједничке. Током 
прве две године студија студенти се едукују из области природно-математичких наука: 
физика, хемија, математика, информатика, општих инжењерских дисциплина: 
термодинамика, инжењерска графика, основи електротехнике, и из статистике, минералогије 
и енглеског језика. У оквиру обавезних предмета на трећој години студија (виша неорганска 
хемија, теоријске основе хемијске технологије, општа хемијска технологија, механичке 
операције, операције преноса топлоте и масе, основи инструменталних метода) студенти 
стичу неопходна знања за разумевање теоријских основа технолошких процеса. Кроз изборне 
предмете на трећој години студија (екологија, заштита животне средине, електрохемија, 
токсикологија) студенти се упознају са основама заштите животне средине и основним 
принципима неорганске хемијске технологије. У четвртој години студенти оба студијска 
модула имају три заједничка предмета: неорганску хемијску технологију, корозију и заштиту, 
економику и организацију пословања. У четвртој години студија на модулу Неорганска 
хемијска технологија изучавају се технологија нових материјала, пројектовање у хемијској 
индустрији, уређаји у хемијској индустрији, технологија воде, корозија материјала, 
технологија керамике, технологија стакла, основе физике вакуума и плазме. На модулу 
Инжењерство за заштиту животне средине у четвртој години студија се изучавају загађење и 
заштита земљишта, отпадне воде, загађење и заштита ваздуха, технологије прераде и 
одлагања чврстог отпада, пречишћавање отпадних гасова, органске загађујуће материје, 
металургија секударних сировина, физички извори штетности и заштита животне средине. 
Студијски програм укључује и стручну праксу и завршни рад (који носи 4 ЕСПБ), током чије 
израде се студенти оспособљавају за рад на савременој лабораторијској опреми. 

Образовни процес студијског програма се изводи кроз класична предавања, при чему се 
предвиђено градиво излаже коришћењем рачунара и савремене пројекционе опреме, као и 
кроз одговарајуће лабораторијске, рачунске вежбе, остале облике наставе (консултације, 
семинарске радове) који прате предавања, и стручну праксу. Поред лабораторија за хемију и 
физику, студентима су на располагању и лабораторије за физичку хемију, материјале, 
неорганску хемијску технологију, припрему минералних сировина, минералогију, 
електротехнику, рачунарски центар, библиотека. 

Услови за упис на овај студијски програм су јасно дефинисани и представљају јавно 
публикован документ доступан на званичном веб-сајту Универзитета и Факултета. Прелазак 
студената са других студијских програма, у оквиру истих или сродних области, на студијски 
програм основних академских студија је могућ, док о броју и врсти допунских предмета 
одлучује Комисија за наставна питања Факултета.  
Прилози за стандард 1:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције). 

 



Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 
јавности. 

Сврха студијског програма основних академских студија Технолошко инжењерство јесте 
образовање компетентних стручњака са квалификацијом дипломирани инжењер 
технологије, која је предвиђена Националним оквиром квалификација. Дипломирани 
инжењери технологије поседују академско знање, вештине и компетенције, које их чине 
релевантним за тржиште рада и истовремено им омогућавају наставак професионалног 
развоја и даље образовање на нивоу мастер академских студија истог или неког од сродних 
студијских програма, што је у складу са мисијом и визијом Факултета. Образовање на 
студијском програму је засновано на искуствима престижних светских Универзитета и у 
складу са потребама привреде Републике Србије. 

Основна сврха овог студијског програма је упознавање студената са основним наукама 
(хемија, физичка хемија, термодинамика, физика, математика) и уже стручним дисциплинама 
(феномени преноса, технолошки принципи, пројектовање уређаја) ради лакшег и бољег 
разумевања примене тог знања приликом праћења и развоја технолошких процеса, као и 
утицаја тих процеса на животну средину. На студијском програму Технолошко инжењерство, 
студенти добијају знања и из друштвено-економских наука, са посебним нагласком на 
разумевање економичности производње и штетних последица загађивања животне средине. 
Реализацијом студијског програма Технолошко инжењерство за тржиште рада се обезбеђују 
дипломирани инжењери технологије са врхунским знањима у европским и светским 
оквирима, при чему се обезбеђује конкурентност истраживачког потенцијала Републике 
Србије у области технологије. 

Сврха модула Неорганска хемијска технологија је образовање студената са непходним 
компетенцијама за професионални рад у разним индустријским областима – производња 
киселина, база, соли, вештачких ђубрива; производња грађевинских материјала – креч, гипс, 
цемент, стакло, порцелан, стаклокерамички материјали, ватростални материјали; припрема 
воде за пиће; испитивање корозионих процеса; пројектовање уређаја. Високо образовани 
стручњаци у области Технолошког инжењерства – модул Неорганска хемијска технологија, 
имају велики значај у управљању ресурсима. Због тога је сврха студијског програма 
образовање високо оспособљених стручњака који поседују релевантне вештине за 
рационалну и одрживу производњу у хемијској индустрији. Ови стручњаци поседују 
напредно знање непходно за примену савремених технологија у хемијској индустрији, са 
максимално могућим позитивним економским ефектима. Стицање напредних вештина и 
знања неопходних за примену приликом технолошке производње обухваћено је програмима 
појединих обавезних и изборних предмета, стручном праксом, али и истраживачким радом у 
оквиру завршног рада студената. 

Сврха модула Инжењерство за заштиту животне средине је образовање студената са 
компетенцијама непходним за обављање професионалних послова у областима испитивања 
карактеристика земљишта; контроле утицаја загађења на животну средину; планирања, 
избора и примене одговарајућих технологија заштите животне средине; карактеризације и 
управљања отпадом; решавања задатака пречишћавања отпадних вода; решавања задатака 
пречишћавања отпадних гасова; испитивања и праћење квалитета (мониторинг) животне 
средине ради спречавања загађења. Компетентни стручњаци који су образовање стекли на 
модулу Инжењерство за заштиту животне средине, поред упознавања са основама 
технолошке производње, моћи ће на бази тог знања да се баве пословима из области заштите 
животне средине и да дају иновативне предлоге за решавање релевантних и сложених 
проблема у овој области. Кроз изборне предмете студенти стичу непходна и напредна знања 
о основним технологијама заштите земљишта, ваздуха и вода. 
Прилози за стандард 2:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције). 

 
 



Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве. 

Циљ студијског програма Технолошког инжењерства је постизање комепетенција и 
академских вештина којима се дипломирани инжењери технологије оспособљавају за 
високостручни рад у области неорганске хемијске технологије, односно заштите животне 
средине, што је у складу са основним задацима и циљевима образовања на Техничком 
факултету у Бору (Основни задаци и циљеви) који се односе на стално унапређење и 
осавремењивање процеса образовања, трансфер стечених знања у привреди и друштву и 
приближавање светским достигнућима. Циљеви реализације студијског програма су 
усмерени ка томе, да се кроз теоријску наставу и адекватни лабораторијски рад и рачунске 
вежбе, као и стручну праксу у одговарајућим индустријским постројењима, студентима 
пружи неопходно специфично знање и практичне вештине, које ће их чинити компетентним 
за успешно обављање послова и радних задатака будуће професије на пословима усклађеним 
са захтевима тржишта рада и привредног развоја Републике Србије. Студентима студијског 
програма Технолошко инжењерство се обезбеђује теоријска и стручна основа, али и 
могућност да, на основу својих афинитета, одреде своје даље усмерење кроз два студијска 
модула и одговарајуће изборне предмете. 

На основу стечених знања, дипломирани инжењери технологије су оспособљени да: 
професионално примењују савремене ефикасне технологије ради добијања квалитетних 
производа; интегришу информације из различитих извора и повеже их у циљу ефикасније 
заштите животне и радне околине; интегришу и примене стечена знања и интелектуалне 
вештине ради препознавања и решавања реалних проблема везаних за повећање ефикасности 
рада и планирања производње; активно прате нова технолошка достигнућа и да их 
примењују у пракси с циљем развијања и унапређења технолошких процеса и очувања 
животне средине. Такође, дипломирани инжењери технологије поседују спосособност за 
тимски рад, као и посвећеност да стечена знања и вештине преносе другима. У складу са 
савременим циљевима образовања, студенти стичу навике за перманентно образовање и 
напредовање у области технологије. 

Циљеви студијског програма Технолошко инжењерство, кроз изборни модул Неорганска 
хемијска технологија, су усмерени на постизање компетенција и овладавање специфичним 
практичним вештинама неопходних за развој и праћење технолошких процеса у одређеним 
областима хемијске индустрије (производња киселина, база, соли, вештачких ђубрива; 
производња грађевинских материјала – креч, гипс, цемент, стакло, порцелан, 
стаклокерамички материјали, ватростални материјали; припрема воде за пиће; испитивање 
корозионих процеса; пројектовање уређаја). 

Студијским програмом Технолошко инжењерство, кроз изборни модул Инжењерство за 
заштиту животне средине, студентима се обезбеђује постизање неопходних компетенција и 
специфичних практичних вештинама у областима испитивања карактеристика земљишта; 
контроле утицаја загађења на животну средину; планирања, избора и примене адекватних 
технологија и стандарда заштите животне средине; карактеризације и управљања отпадом; 
решавања реалних задатака пречишћавања отпадних вода; решавања реалних задатака 
пречишћавања отпадних гасова; испитивања и праћења квалитета (мониторинг) животне 
средине ради спречавања загађења. 

Стечена знања и академске вештине дипломирани инжењери технологије могу користити 
за своје даље стручно усавршавање и за завршавање виших степена стручног и научног 
образовања, као што су мастер академске студије и докторске академске студије. 
Прилози за стандард 3:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције). 

 
 
 
 
 



Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне 
способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 
делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати 
одређеном нивоу националног оквира квалификација. 

Савладавањем студијског програма Технолошко инжењерство студенти стичу опште и 
предметно специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручних и 
научних задатака из домена технологије. Наког успешно савладаног студијског програма 
студенти стичу академска знања и вештине из области природно-математичких наука и 
инжењерских дисциплина, при чему се оспособљавају да: анализирају инжењерске проблеме 
у циљу њихове идентификације и формулације; овладавају методама и процесима 
истраживања; стечена теоријска знања и практичне вештине самостално проширују и 
примењују у пракси; развијају критички, непристрасан и истраживачки приступ у решавању 
проблема и предлагању решења; унапређују своје знање и прате развој технологије на 
светском нивоу; овладавају вештинама усмене и писане комуникације и квалитетног 
преношења информација, како стручном окружењу и јавности из предметне области, тако и 
ширем окружењу. 

Студенти након успешног завршетка студијског програма стичу следеће предметно-
специфичне способности: разумевање примене научених технологија и метода укључујући и 
њихова ограничења; коришћење и повезивање  информација и основна знања из широког 
опсега инжењерских и других дисциплина у контексту њихове примене; комбиновање 
стечених знања и употреба научних метода и поступака у сагледавању и решавању 
конкретних проблема; праћење технолошких новина у струци и науци и примена савремених 
инжењерских алата за прорачуне и пројектовање; овладавање вештинама учења, усвајања и 
примене савремених информационо-комуникационим технологија у области технолошког 
инжењерства. 

Исходи учења студијског програма Технолошко инжењерство су: овладавање знањима и 
вештинама из области природно-математичких наука (физике, хемије, математике, 
информатике) и општих инжењерских дисциплина; сагледавање ширег контекста 
инжењерских проблема, што подразумева узимање у обзир како економска, тако и еколошка 
питања; савладавање примене различитих прилаза и методологија анализе технолошких 
процеса уз коришћење релевантне техничке документације. Савладавањем студијског 
програма Технолошко инжењерство студенти стичу компетенције и вештине које им 
омогућавају да, како самостално, тако и у тиму, учествују у решавању конкретних проблема 
и задатака из области технолошког инжењерства, као и стручну основу за надградњу 
стеченог знања кроз перманентно образовање, као и наставак академског школовања на 
вишим ступњевима студија (мастер и докторске академске студије).  

Дипломирани инжењери технологије компетентни су за рад на факултетима, институтима 
и истраживачко-развојним јединицама, као и у средњешколском образовању, о чему сведоче 
и досадашњи резултати евалуације дипломираних инжењера технологије (Извештај о 
вредновању квалитета дипломираних студената) вршене на основу Правилника о вредновању 
квалитета и компентенција дипломираних студената.  

Студенти који заврше овај студијски програм основних академских студија, у трајању од 
четири године (осам семестара) и остваре 240 ЕСПБ, стичу право на академски назив 
дипломирани инжењер технологије – са назнаком у додатку дипломе Неорганска хемијска 
технологија или дипломирани инжењер технологије – са назнаком Инжењерство за 
заштиту животне средине. 
Прилози за стандард 4:  
Прилог 4.1. Додатак дипломи. 

 
 
 
 
 



Стандард 5. Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 
модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

Укупан број предмета на Технолошком инжењерству са стручном праксом и завршним 
радом је 36. На трећој години постоје два изборна предмета са по две позиције за сваки 
предмет. У четвртој години се налазе два изборна модула: а) Неорганска хемијска 
технологија, и б) Инжењерство за заштиту животне средине. У сваком модулу постоје три 
обавезна предмета и два изборна предмета са две односно три позиције. Предмети су 
једносеместрални, осим енглеског језика. Програм траје четири академске године (осам 
семестара), односно 240 ЕСПБ. Сваки семестар има 15 радних недеља. 

Структура студијског програма показује да се овај програм састоји од: 15,06% академско-
општеобразовних, 18,83% теоријско-методолошких, 36,64% научно-стручних и 29,45% 
стручно-апликативних предмета, рачунато од укупног броја кредита (ЕСПБ) на студијском 
програму. 

У плану студијског програма дати су називи свих обавезних и изборних предмета, број 
часова активне наставе и број ЕСПБ за сваки предмет. У програму сваког предмета дат је: 
назив и опис предмета, име наставника, категорија предмета (обавезни или изборни), број 
ЕСПБ, сврха и циљ предмета са очекиваним исходима, садржај и број часова теоријске и 
практичне наставе, начин и методе извођења наставе, списак основне литературе за 
припремање испита, начин провере знања и оцењивања, као и одговарајући број поена 
предиспитних и испитних обавеза.  

Стручна пракса и завршни рад саставни су део студијског програма Технолошко 
инжењерство и носе 2 кредита, односно 4 кредита. Реализација стручне праксе у трајању од 
90 часова врши се у одговарајућим привредним и јавним организацијама, као и у 
научноистраживачким установама. 

Основне академске студије студијског програма Технолошко инжењерство студент 
завршава израдом завршног рада. Израда завршног рада укључује истраживачки рад, израду 
и одбрану самог рада.
Табеле и Прилози за стандард 5:  
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.  
Tабелa 5.1.a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске 
студије (ОАС). 
Табела 5.2. Спецификација  предмета. 
Табела 5.2.а. Књига предмета – студијски програм  студијски програм Технолошко 
инжењерство  
Табела 5.3.  Изборна настава на студијском  програму.  
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: 
(Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно 
уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)  
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 
формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) 
Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима. 
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).  
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 
високошколске установе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 
уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и 
упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у 
оквиру европског образовног простора. 

Студијски програм Технолошко инжењерство је састављен тако, да на 
интердисциплинаран, целовит и свеобухватан начин пружа студентима најновија научна и 
стручна сазнања из области хемије, хемијске технологије, хемијског инжењерства и заштите 
животне средине. 

Студијски програм Технолошко инжењерство је усаглашен са савременим и актуелним 
научним и стручним сазнањима, а упоредив је са програмима хемијског инжењерства, на 
разним факултетима на којима се изучава ова дисциплина. Главни принципи усаглашености 
се огледају у следећем: 

(а) oсновне академске студије трају четири године (240 ЕСПБ), мастер академске студије 
једну годину (60 ЕСПБ), а докторске академске студије трају три године (180 ЕСПБ), 

(б) предмети су једносеместрални, 
(ц) постоји кредитни систем, 
(д) постоје изборни предмети, 
(е) постоји практичан рад студената, стручна пракса, истраживачки рад, студијски 

истраживачки рад и научно истраживачки рад, 
(ф) јасно су дефинисани циљеви и исход студирања, односно знања и вештине, које 

студент стиче после завршених основних академских студија. 
Овај програм је усклађен и упоредив са програмима хемијског инжењерства на многим 

иностраним факултетима чије појединости су могу наћи на њиховим веб-сајтовима који су 
наведени у Прилозима. 
Прилози за стандард 6:  
Прилог 6.1, 6.2, 6.3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са 
којим је програм усклађен. 
Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 
којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стандард 7. Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује 
студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и 
провере њиховог знања, склоности и способности.

Технички факултет у Бору уписује студенте на студијски програм основних академских 
студија Технолошко инжењерство имајући у виду друштвене потребе и постојеће ресурсе, 
посебно у погледу просторних и кадровских могућности. 

Технички факултет у Бору организује упис на студијски програм према Закону о високом 
образовању, Статуту Универзитета у Београду, свом Статуту и Правилнику о упису на 
основне студије. Право на упис на овај студијски програм имају сва лица са претходно 
стеченим средњошколским образовањем у четворогодишњем трајању, без обзира на расу, 
боју коже, пол, сексуалну оријентацију, етничко, национално или социјално порекло, језик, 
вероиспосвест, политичко мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или 
моторног хендикепа или имовнско стање. 

Настава на студијском програму основних академских студија Технолошко инжењерство 
се изводи на српском језику и студент се може уписати на програм ако познаје овај језик. На 
студије се могу уписати студенти у статусу студента који се финансира из буџета (50) или 
студента који се сам финансира (10). 

На студијски програм основних академских студија Технолошко инжењерство студенти 
се уписују после објављивања конкурса на званичном веб-сајту Универзитета у Београду, а у 
складу са условима уписа предвиђеним Статутом факултета и Правилником о упису на 
основним студијама.  

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања 
пријемних испита, као и материјале за спремање пријемног испита из Математике, Физике, 
Хемије и Основа економике пословања могу се наћи на званичном веб-сајту Техничког 
факултета у Бору (www.tfbor.bg.ac.rs) и на сајту Одсека за технолошко инжењерство 
(https://www.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs/). 
Табеле и Прилози за стандард 7:  
Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и 
претходне две године. 
Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама 
студија у текућој школској години. 
Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;  
Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.  
Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - 
(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 
програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на 
мастер студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

Полагањем испита студент стиче одговарајући број ЕСПБ бодова, а крајња оцена, на 
сваком предмету из студијског програма Технолошко инжењерство, формира се на основу 
континуалног праћења и оцењивања активности и знања студента на предиспитним и 
испитним обавезама. У ове обавезе спадају: редовно и активно присуствовање настави, 
лабораторијским и/или рачунским вежбама, израда семинарских радова и пројеката, 
полагање колоквијума и писаних тестова, усмени испит, залагање на другим активностима 
(практичан рад и тд.). Предиспитне и испитне обавезе су дефинисане у програму сваког 
предмета. Укупан број бодова износи 100, од чега се на предиспитним обавезама може 
остварити минимално 30, а максимално 70 бодова. Остатак се остварује на испитним 
обавезама. 

Укупан успех студента, на сваком појединачном предмету, изражава се оценом од 5 (није 
положио) до 10 (одличан). Коначна оцена се заснива на укупном броју поена, које је студент 
остварио на предиспитним и испитним обавезама, а према приказаним способностима и 
стеченом знању. Право на испит има сваки студент који је остварио онолико бодова у 
предиспитним обавезама који му омогућавају да освајањем максималних бодова који су 
дефинисани испитом, положи дати испит са оценом 6 (на пример, ако је прeдвиђено да се 
полагањем испита добија 40 бодова, онда, студент да би остварио право на полагање тог 
испита, мора имати најмање 11 бодова остварених путем предиспитних обавеза). 

Напредовање студената, током школске године, дефинисано је Правилником о студирању 
на основним академским студијама, а у складу са одредбама Статута Техничког факултета у 
Бору. Наставно-научно веће континуално анализира напредовање студената и предлаже мере 
за отклањање недостатака у циљу успешног завршетка студија. Успешност и квалитет 
студија један је од важних елемената самовредновања Факултета, при чему важну улогу има 
Комисија за студије првог степена.  

Правилником о студирању на основним академским студијама дефинисано је 
напредовање студената током школовања. 
Табеле и Прилози за стандард 8:  
Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и 
полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.  
Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму. 
Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стандард 9. Наставно особље 
За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 
уметничким и стручним  квалификацијама. 

За студијски програм Технолошко инжењерство су обезбеђени наставници и сарадници са 
потребним стручним и научним квалификацијама. 

Број ангажованих наставника одговара потребама студијског програма и довољан је да 
покрије укупан број часова наставе. Сваки наставник остварује просечно 180 часова активне 
наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан и теренски рад) годишње, односно 6 
часова недељно. Величина групе за предавања је до 180 студената, групе за вежбе до 60 
студената и групе за лабораторијске вeжбе до 20 студената. 

У настави, на студијском програму, учествују 29 наставника: 8 редовних професора, 8 
ванредних професора, 9 доцената и 4 предавача, у сталном радном односу (100%). У настави 
је ангажовано и 9 сарадника. Број сарадника такође одговара потребама студијског програма 
и покрива укупан број часова наставе. Сваки сарадник остварује максимално 300 часова 
вежби годишње, односно до 10 часова недељно. 

Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном пољу, 
врсти и нивоу задужења. Сваки наставник има најмање пет репрезентативних референци из 
уже научне, односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму. Сви 
релевантни подаци о наставницима и сарадницима (радна биографија, избори у звања, 
референце), доступни су јавности на сајту Техничког факултета у Бору (www.tf.bor.ac.rs) и 
сајту Одсека за технолошко инжењерство (https://www.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs/). 
Табеле и Прилози за стандард 9:  
Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи. 
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм Технолошко инжењерство. 
Табела 9.2. Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника - допунски рад  на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.5. Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.6. Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима, и ужим научним или 
уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 
(ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 
Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга 
ВУ. 
Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, 
наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника 
- допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 



Прилог 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи. 
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању наставника из иностранства на студијском програму. 
Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора. 
Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа. 
Напомена: 
Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард 6. Наставно особље (Табела 6.1–6.7 и Прилог 6.3–6.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стандард 10. Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма 
и предвиђеном броју студената. 

Технички факултет у Бору има обезбеђен простор за адекватно извођење студијског 
програма Технолошко инжењерство. Укупан простор којим Факултет располаже за извођење 
наставе износи 6.146 m2. Како је број студената на свим студијским програмима и на свим 
годинама са којима Факултет улази у акредитацију 888, то значи да простор по студенту 
износи 6,92 m2; што је изнад потребног захтева Стандарда 10. од 4,0 m2 бруто простора по 
студенту. 

Услови за извођење наставе су у потпуности у складу са потребама студијског програма. 
Факултет поседује амфитеатар, бројне учионице и одговарајуће лабораторије, техничку 
опрему за савремено извођење наставе (LCD пројектори, рачунари, велики број интернет 
прикључака, итд.).  

Студентима је обезбеђен библиотечки простор са читаоницом. Библиотека располаже са 
укупно 20.991 библиотечких јединица, од чега је преко 200 релевантних наслова за студијски 
програм Технолошко инжењерство. Факултет је корисник услуга КоБСОН-а, што 
студентима, наставницима и сарадницима омогућује брз и једноставан приступ савременој 
светској и домаћој литератури. 
Табеле и Прилози за стандард 10:  
Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 
настава на студијском програму Технолошко инжењерство. 
Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма. 
Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.  
Табела 10.4. Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму.  
Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 
практикумима), које се налазе у библиотеци или их има у продаји. 
Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу. 
Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.  
Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и 
сл. 
Напомена: 
Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1–9.3 и Прилог 9.1–9.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стандард 11. Контрола квалитета 
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 
самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Контрола квалитета на студијском програму врши се у складу са политиком обезбеђења 
квалитета Факултета и осталим актима из ове области (www.tf.bor.ac.rs/kvalitet/index.php). 

Редовно и систематско праћење реализације и контрола квалитета студијског програма, 
врши се у унапред одређеним временским интервалима, уз активно учешће студената кроз 
вредновање реализације наставе, и то: вредновање педагошког рада наставника и квалитета 
наставне литературе од стране студената (у сваком семестру школске године), вредновање 
резултата и квалитета НИР-а, као и вредновање квалитета и компетенција дипломираних 
студената, све у циљу унапређења квалитета наставе, курикулума, особља, итд. Спољашња 
контрола квалитета врши се на четири године. 

Добијене позитивне оцене о испуњености услова за реализацију студијског програма су у 
складу са предвиђеним Стандардима и Законом о високом образовању. 
Табеле и Прилози за стандард 11:  
Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет 
(Комисије за квалитет...) на Установи. 
Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет. 
Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о 
самовредновању студијског програма. 
Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета Установе. 
Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  
Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 
организационих јединица задужених за квалитет (Kомисије за квалитет...). 

 



ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ПРВОГ И ДРУГОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
УВОДНА ТАБЕЛА 

 
Назив студијског програма: ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Високошколска установа у којој се изводи 
студијски програм: 

Технички факултет у Бору, Универзитета у 
Београду 

Образовно – научно/образовно – уметничко 
поље: 

Техничко-технолошке науке 

Научна, стручна или уметничка област: Технолошко инжењерство 

Врста студија: Основне академске студије 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240 

Назив дипломе: Дипломирани инжењер технологије 
Дужина студија: 4 године, 8 семестара 
Година у којој је започела реализација 
студијског програма: 

1978/1979. 

Година када ће започети реализација 
студијског програма (ако је програм нов): 

/ 

Број студената који студира по овом 
студијском програму: 

171 

Планирани број студената који ће се уписати 
на овај студијски програм: 

60 

Датум када је програм прихваћен од стране 
одговарајућег тела (навести ког): 

Сенат Универзитета у Београду 
Измене и допуне студијског програма од 
04.06.2008.год. 150-1/XXI-9.18JJ 
 
Сенат Универзитета у Београду 
Измене и допуне студијског програма од 
20.03.2013.год., број 06-246-4/14. 

Језик на коме се изводи студијски програм: српски језик 

Година када је програм акредитован: 
2014. година 
(Уверење о акредитацији студијског програма) 

Web адреса на којој се налазе подаци о 
студијском програму: 

www.tehnologija.tf.bor.ac.rs/html/osnovneakade 
mske.htm 

 
 
 

 
 
 

 



Блок табела 5.1. Студијски програм Технолошко инжењерство  
са изборним подручјем – модулима: Неорганска хемијска технологија и Инжењерство 

за заштиту животне средине 
 
 

 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
Технолошко инжењерство 

ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ 

36 ПРЕДМЕТА СА СТРУЧНОМ ПРАКСОМ ОД 2 ЕСПБ = 236 ЕСПБ  

И ЗАВРШНИМ РАДОМ ОД 4 ЕСПБ. 

СВЕ УКУПНО: 240 ЕСПБ 

МОДУЛ 1 

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА   

ОБАВЕЗНИ = 32 ПРЕДМЕТА = 216 ЕСПБ 

ИЗБОРНИ = 4 ПРЕДМЕТА, ОД 4 ДО 8 ЕСПБ = 24 ЕСПБ 

УКУПНО: 240 ЕСПБ 

МОДУЛ 2 

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

ОБАВЕЗНИ = 32 ПРЕДМЕТА = 216 ЕСПБ 

ИЗБОРНИ = 4 ПРЕДМЕТА, ОД 4 ДО 8 ЕСПБ = 24 ЕСПБ 

УКУПНО: 240 ЕСПБ 



Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија студијског програма 
Технолошко инжењерство за основне академске студије 

 

Модул: Неорганска хемијска технологија 

Ред. 
број 

Шифра 
предмета 

Назив предмета  Сем. 
Број 

часова 
ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 1 3+3 8 
2. ОТИ1Ф Физика 1 3+3 8 
3. ОТИ1ОХ Општа хемија 1 3+3 8 
4. ОИМ1И1 Информатика 1 1 2+2 4 
5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 1 1+1 2 
6. ОТИ1НХ Неорганска хемија 2 3+3 8 
7. ОИМ1И2 Информатика 2 2 2+2 6 
8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика 2 2+2 6 
9. ОТИ1М2 Математика 2 2 3+3 8 
10. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 2 1+1 2 

Укупно часова активне наставе 23+23 
  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА 

11. ОИМ2С Статистика 3 3+3 9 
12. ОТИ2ФХ Физичка хемија 3 3+3 9 
13. ОТИ2М Минералогија 3 3+3 8 
14. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 3 1+1 4 
15. ОТИ2АХ Аналитичка хемија 4 3+3 8 
16. ОТИ2Т Термодинамика 4 3+3 6 
17. ОТИ2ОЕ Основи електротехнике 4 3+2 8 
18. ОТИ2ОХ Органска хемија 4 3+3 6 
19. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 4 1+1 2 

Укупно часова активне наставе 23+22 
Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

20. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 5 1+1 2 
21. ОТИ3ТОХТ Теоријске основе хемијске технологије 5 3+3 6 
22. ОТИ3МО Механичке операције 5 3+3 8 
23. ОТИ3ВНХ Виша неорганска хемија 5 2+3 6 
24. Изборни предмет 1 

24.1 ОТИ3Е 1. Екологија 
5 3+3 8 

24.2 ОТИ3ЗЖС 2. Заштита животне средине 
25. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 6 1+1 2 
26. ОТИ3ОХТ Општа хемијска технологија 6 3+3 8 
27. ОТИ3ОПТМ Операције преноса топлоте и масе 6 3+3 8 
28. Изборни предмет 2 

28.1 ОМИ2Е 1. Електрохемија 
6 2+2 4 

28.2 ОТИ3Т 2. Токсикологија 
29. ОТИ3ОИМ Основи инструменталних метода 6 3+2 8 

Укупно часова активне наставе 24+24 
Укупно ЕСПБ 60 

 
 
 
 
 



ЧЕТВРТА ГОДИНА 

30. ОТИ4НХТ Неорганска хемијска технологија 7 3+3 8 
31. ОТИ4ПХТ Пројектовање у хемијској технологији 7 3+3 8 
32. ОТИ4УХИ Уређаји у хемијској индустрији 7 2+3 8 
33. ОТИ4КЗ Корозија и заштита 7 3+3 6 
34. ОТИ4ТНМ Технологија нових материјала  8 3+3 6 
35. ОТИ4ЕОП Економика и организација пословања 8 3+0 6 
36. Изборни предмет 3 

36.1 ОТИ4ТВ 1. Технологија воде 
8 3+3 6 

36.2 ОТИ4КМ 2. Корозија материјала 
37. Изборни предмет 4 

37.1 ОТИ4ТК 1. Технологија керамике 
8 2+3 6 37.2 ОТИ4ТС 2. Технологија стакла 

37.3 ОТИ4ОФВП 3. Основе физике вакуума и плазме 
Укупно часова активне наставе 22+21 

Укупно ЕСПБ 54 
38. ОТИ4СП Стручна пракса 8 0+0+0+0+6* 2 
39. Завршни рад 

39.1 ОТИ4ЗРИРИ Завршни рад – ИР (истраживања) 8 0+0+0+4+0 2 
39.2 ОТИ4ЗРИО Завршни рад – израда и одбрана 8 0+0+0+0+4* 2 

Укупно ЕСПБ 60 

УКУПНО ЕСПБ 240 

*) остали облици наставе се не рачунају у недељно оптерећење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модул: Инжењерство за заштиту животне средине 

Ред. 
број 

Шифра 
предмета 

Назив предмета  Сем. 
Број 

часова 
ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 1 3+3 8 
2. ОТИ1Ф Физика 1 3+3 8 
3. ОТИ1ОХ Општа хемија 1 3+3 8 
4. ОИМ1И1 Информатика 1 1 2+2 4 
5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 1 1+1 2 
6. ОТИ1НХ Неорганска хемија 2 3+3 8 
7. ОИМ1И2 Информатика 2 2 2+2 6 
8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика 2 2+2 6 
9. ОТИ1М2 Математика 2 2 3+3 8 
10. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 2 1+1 2 

Укупно часова активне наставе 23+23 
  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА 

11. ОИМ2С Статистика 3 3+3 9 
12. ОТИ2ФХ Физичка хемија 3 3+3 9 
13. ОТИ2М Минерологија 3 3+3 8 
14. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 3 1+1 4 
15. ОТИ2АХ Аналитичка хемија 4 3+3 8 
16. ОТИ2Т Термодинамика 4 3+3 6 
17. ОТИ2ОЕ Основи електротехнике 4 3+2 8 
18. ОТИ2ОХ Органска хемија 4 3+3 6 
19. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 4 1+1 2 

Укупно часова активне наставе 23+22 
Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

20. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 5 1+1 2 
21. ОТИ3ТОХТ Теоријске основе хемијске технологије 5 3+3 6 
22. ОТИ3МО Механичке операције 5 3+3 8 
23. ОТИ3ВНХ Виша неорганска хемија 5 2+3 6 
24. Изборни предмет 1 

24.1 ОТИ3Е 1. Екологија 
5 3+3 8 

24.2 ОТИ3ЗЖС 2. Заштита животне средине 
25. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 6 1+1 2 
26. ОТИ3ОХТ Општа хемијска технологија 6 3+3 8 
27. ОТИ3ОПТМ Операције преноса топлоте и масе 6 3+3 8 
28. Изборни предмет 2 

28.1 ОМИ2Е 1. Електрохемија 
6 2+2 4 

28.2 ОТИ3Т 2. Токсикологија 
29. ОТИ3ОИМ Основи инструменталних метода 6 3+2 8 

Укупно часова активне наставе 24+24 
Укупно ЕСПБ 60 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

30. ОТИ4НХТ Неорганска хемијска технологија 7 3+3 8 
31. ОТИ4ЗЗЗ Загађење и заштита земљишта 7 3+3 8 
32. ОТИ4ЗЗВ Загађење и заштита ваздуха 7 2+3 8 
33. ОТИ4КЗ Корозија и заштита 7 3+3 6 
34. ОТИ4ОВ  Отпадне воде  8 3+3 6 
35. ОТИ4ЕОП Економика и организација пословања 8 3+0 6 
36. Изборни предмет 3 



36.1 ОТИ4ТПОЧО 1. Технологија прераде и одлагања 
чврстог отпада 8 3+3 6 

36.2 ОТИ4ПОГ 2. Пречишћавање отпадних гасова 
37. Изборни предмет 4 

37.1 ОТИ4ОЗМ 1. Органске загађујуће материје 

8 2+3 6 
37.2 ОМИ4МСС 2. Металургија секундарних 

сировина 
37.3 ОТИ4ФИШЗЖС 3. Физички извори штетности и 

заштита животне средине 
Укупно часова активне наставе 22+21 

Укупно ЕСПБ 54 
38. ОТИ4СП Стручна пракса 8 0+0+0+0+6* 2 
39. Завршни рад 

39.1 ОТИ4ЗРИРИ Завршни рад – ИР (истраживања) 8 0+0+0+4+0 2 
39.2 ОТИ4ЗРИО Завршни рад – израда и одбрана 8 0+0+0+0+4* 2 

Укупно ЕСПБ 60 

УКУПНО ЕСПБ 240 

*) остали облици наставе се не рачунају у недељно оптерећење. 



Табела 5.1а. Распоред предмета по семестрима и годинама студија студијског 
програма Технолошко инжењерство за основне академске студије 

 
Модул: Неорганска хемијска технологија 

Ред. 
бр. 

Шифра Назив 

С
ем

ес
та

р 

Активна настава 

О
ст

ал
и

 

Е
С

П
Б

 

Обавезни/ 
Изборни 

Тип 
предмета 

П В ДОН ИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 1 3 3 0 0 0 8 ОЗ ТМ 
2. ОТИ1Ф Физика 1 3 1 2 0 0 8 ОЗ ТМ 
3. ОТИ1ОХ Општа хемија 1 3 1 2 0 0 8 ОЗ ТМ 
4. ОИМ1И1 Информатика 1 1 2 2 0 0 0 4 ОЗ АО 
5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 1 1 1 0 0 0 2 ОЗ АО 
6. ОТИ1НХ Неорганска хемија 2 3 1 2 0 0 8 ОЗ ТМ 
7. ОИМ1И2 Информатика 2 2 2 2 0 0 0 6 ОЗ АО 
8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика 2 2 1 1 0 0 6 ОЗ АО 
9. ОИМ1М2 Математика 2 2 3 3 0 0 0 8 ОЗ ТМ 
10. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 2 1 1 0 0 0 2 ОЗ АО 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 

23 16 7 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 46     

ДРУГА ГОДИНА 

11. ОИМ2С Статистика 3 3 3 0 0 0 9 ОЗ ТМ 
12. ОТИ2ФХ Физичка хемија 3 3 1 2 0 0 9 ОЗ НС 
13. ОТИ2М Минералогија 3 3 3 0 0 0 8 ОЗ НС 
14. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 3 1 1 0 0 0 4 ОЗ АО 
15. ОТИ2АХ Аналитичка хемија 4 3 1 2 0 0 8 ОЗ НС 
16. ОТИ2Т Термодинамика 4 3 3 0 0 0 6 ОЗ НС 
17. ОТИ2ОЕ Основи електротехнике 4 3 2 0 0 0 8 ОЗ АО 
18. ОТИ2ОХ Органска хемија 4 3 1 2 0 0 6 ОЗ НС 
19. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 4 1 1 0 0 0 2 ОЗ АО 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 23 16 6 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 45     

ТРЕЋА ГОДИНА 

20. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 5 1 1 0 0 0 2 ОЗ АО 
21. ОТИ3ТОХТ Теоријске основе 

хемијске технологије 
5 3 3 0 0 0 6 ОЗ НС 

22. ОТИ3МО Механичке операције 5 3 2 1 0 0 8 ОЗ НС 
23. ОТИ3ВНХ Виша неорганска хемија 5 2 1 2 0 0 6 ОЗ ТМ 
24. Изборни предмет 1 
24.1 ОТИ3Е 1. Екологија 

5 3 0 3 0 0 8 И НС 24.2 ОТИ3ЗЖС 2. Заштита животне 
средине 

25. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 6 1 1 0 0 0 2 ОЗ АО 
26. ОТИ3ОХТ Општа хемијска 

технологија 
6 3 2 1 0 0 8 ОЗ НС 

27. ОТИ3ОПТМ Операције преноса 
топлоте и масе 

6 3 2 1 0 0 8 ОЗ НС 

28. Изборни предмет 2 
28.1 ОМИ2Е 1. Електрохемија 

6 2 1 1 0 0 4 И НС 
28.2 ОТИ3Т 2. Токсикологија 
29. ОТИ3ОИМ Основи 

инструменталних метода 
6 3 1 1 0 0 8 ОЗ НС 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 24 14 10 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 48     



ЧЕТВРТА ГОДИНА 

30. ОТИ4НХТ Неорганска хемијска 
технологија 

7 3 1 2 0 0 8 ОЗ НС 

31. ОТИ4ПХТ Пројектовање у 
хемијској технологији 

7 3 1 2 0 0 8 ОМ СА 

32. ОТИ4УХИ Уређаји у хемијској 
индустрији 

7 2 1 2 0 0 8 ОМ СА 

33. ОТИ4КЗ Корозија и заштита 7 3 1 2 0 0 6 ОЗ СА 
34. ОТИ4ТНМ Технологија нових 

материјала 
8 3 1 2 0 0 6 ОМ СА 

35. ОТИ4ЕОП Економика и 
организација пословања 

8 3 0 0 0 0 6 ОЗ АО 

36. Изборни предмет 3 
36.1 ОТИ4ТВ 1. Технологија воде 

8 3 1 2 0 0 6 ИЗМ СА 
36.2 ОТИ4КМ 2. Корозија материјала 
37. Изборни предмет 4 
37.1 ОТИ4ТК 1. Технологија керамике 

8 2 1 2 0 0 6 ИЗМ СА 37.2 ОТИ4ТС 2. Технологија стакла 
37.3 ОТИ4ОФВ

П 
3. Основе физике 

вакуума и плазме 
38. ОТИ4СП Стручна пракса 8 0 0 0 0 6 2 ОЗ СА 
39. Завршни рад 
39.1 ОТИ4ЗРИРИ Завршни рад – ИР 

(истраживања) 
8 0 0 0 4 0 2 ОЗ СА 

39.2 ОТИ4ЗРИО 
Завршни рад – израда и 
одбрана 

8 0 0 0 0 4 2 ОЗ СА 

Укупно часова (предавања/вежбе /ДОН/остали 
часови) и бодови на години 22 7 18 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 47     
Укупно часова активне наставе, остали часови и 

бодова за све године студија 186 10 240   

Легенда типа предмета: 
АО – Академско општеобразовни; 
ТМ – Теоријско методолошки; 
НС – Научно стручни; 
СА – Стручно апликативни. 
 

Легенда изборности предмета: 
ОЗ – Обавезни заједнички; 
И – Изборни; 
ОМ – Обавезни за појединачни модул; 
ИЗМ – Изборни за појединачни модул. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 5.1а. Распоред предмета по семестрима и годинама студија студијског 
програма Технолошко инжењерство за основне академске студије (ОАС) 

 
Модул: Инжењерство за заштиту животне средине 

Ред. 
бр. 

Шифра Назив 

С
ем

ес
та

р 

Активна настава 

О
ст

ал
и

 

Е
С

П
Б

 

Обавезни/ 
Изборни 

Тип 
предмета 

П В ДОН ИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. ОИМ1М1 Математика 1 1 3 3 0 0 0 8 ОЗ ТМ 
2. ОТИ1Ф Физика 1 3 1 2 0 0 8 ОЗ ТМ 
3. ОТИ1ОХ Општа хемија 1 3 1 2 0 0 8 ОЗ ТМ 
4. ОИМ1И1 Информатика 1 1 2 2 0 0 0 4 ОЗ АО 
5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 1 1 1 0 0 0 2 ОЗ АО 
6. ОТИ1НХ Неорганска хемија 2 3 1 2 0 0 8 ОЗ ТМ 
7. ОИМ1И2 Информатика 2 2 2 2 0 0 0 6 ОЗ АО 
8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика 2 2 1 1 0 0 6 ОЗ АО 
9. ОИМ1М2 Математика 2 2 3 3 0 0 0 8 ОЗ ТМ 
10. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 2 1 1 0 0 0 2 ОЗ АО 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 

23 16 7 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 46     

ДРУГА ГОДИНА 

11. ОИМ2С Статистика 3 3 3 0 0 0 9 ОЗ ТМ 
12. ОТИ2ФХ Физичка хемија 3 3 1 2 0 0 9 ОЗ НС 
13. ОТИ2М Минералогија 3 3 3 0 0 0 8 ОЗ НС 
14. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 3 1 1 0 0 0 4 ОЗ АО 
15. ОТИ2АХ Аналитичка хемија 4 3 1 2 0 0 8 ОЗ НС 
16. ОТИ2Т Термодинамика 4 3 3 0 0 0 6 ОЗ НС 
17. ОТИ2ОЕ Основи електротехнике 4 3 2 0 0 0 8 ОЗ АО 
18. ОТИ2ОХ Органска хемија 4 3 1 2 0 0 6 ОЗ НС 
19. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 4 1 1 0 0 0 2 ОЗ АО 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 23 16 6 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 45     

ТРЕЋА ГОДИНА 

20. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 5 1 1 0 0 0 2 ОЗ АО 
21. ОТИ3ТОХТ Теоријске основе 

хемијске технологије 
5 3 3 0 0 0 6 ОЗ НС 

22. ОТИ3МО Механичке операције 5 3 2 1 0 0 8 ОЗ НС 
23. ОТИ3ВНХ Виша неорганска хемија 5 2 1 2 0 0 6 ОЗ ТМ 
24. Изборни предмет 1 
24.1 ОТИ3Е 1. Екологија 

5 3 0 3 0 0 8 И НС 24.2 ОТИ3ЗЖС 2. Заштита животне 
средине 

25. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 6 1 1 0 0 0 2 ОЗ АО 
26. ОТИ3ОХТ Општа хемијска 

технологија 
6 3 2 1 0 0 8 

ОЗ НС 

27. ОТИ3ОПТМ Операције преноса 
топлоте и масе 

6 3 2 1 0 0 8 ОЗ НС 

28. Изборни предмет 2 
28.1 ОМИ2Е 1. Електрохемија 

6 2 1 1 0 0 4 И НС 
28.2 ОТИ3Т 2. Токсикологија 
29. ОТИ3ОИМ Основи 

инструменталних метода 
6 3 1 1 0 0 8 ОЗ НС 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 24 14 10 0 60   

Укупно часова активне наставе на години 48     



ЧЕТВРТА ГОДИНА 

30. ОТИ4НХТ Неорганска хемијска 
технологија 

7 3 1 2 0 0 8 ОЗ НС 

31. ОТИ4ЗЗЗ Загађење и заштита 
земљишта 

7 3 1 2 0 0 8 ОМ СА 

32. ОТИ4ЗЗВ Загађење и заштита 
ваздуха 

7 2 1 2 0 0 8 ОМ СА 

33. ОТИ4КЗ Корозија и заштита 7 3 1 2 0 0 6 ОЗ СА 
34. ОТИ4ОВ Отпадне воде 8 3 1 2 0 0 6 ОМ СА 
35. ОТИ4ЕОП Економика и 

организација пословања 
8 3 0 0 0 0 6 ОЗ АО 

36. Изборни предмет 3 
36.1 ОТИ4ТПОЧО 1. Технологија прераде и 

одлагања чврстог 
отпада 8 3 1 2 0 0 6 ИЗМ СА 

36.2 ОТИ4ПОГ 2. Пречишћавање 
отпадних гасова 

37. Изборни предмет 4 
37.1 ОТИ4ОЗМ 1. Органске загађујуће 

материје 

8 2 1 2 0 0 6 ИЗМ СА 
37.2 ОМИ4МСС 2. Металургија 

секундарних сировина 
37.3 ОТИ4ФИШ

ЗЖС 
3. Физички извори 

штетности и заштита 
животне средине 

38. ОТИ4СП Стручна пракса 8 0 0 0 0 6 2 ОЗ СА 
39. Завршни рад 
39.1 ОТИ4ЗРИРИ Завршни рад – ИР 

(истраживања) 
8 0 0 0 4 0 2 ОЗ СА 

39.2 
ОТИ4ЗРИО 

Завршни рад – израда и 
одбрана 

8 0 0 0 0 4 2 ОЗ СА 

Укупно часова (предавања/вежбе /ДОН/остали 
часови) и бодови на години 22 7 18 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 47     
Укупно часова активне наставе, остали часови и 

бодова за све године студија 186 10 240   

Легенда типа предмета: 
АО – Академско општеобразовни; 
ТМ – Теоријско методолошки; 
НС – Научно стручни; 
СА – Стручно апликативни. 
 

Легенда изборности предмета: 
ОЗ – Обавезни заједнички; 
И – Изборни; 
ОМ – Обавезни за појединачни модул; 
ИЗМ – Изборни за појединачни модул. 

 



Табела 5.2.а Књига предмета – студијски програм Технолошко инжењерство за 
основне академске студије 

 
 

Ред. 
бр. 

Шифра Назив 

Ужа научна, 
уметничка 
односно стручна 
област С

ем
ес

та
р 

П В ДОН 
Остали 

час. 
ЕСПБ 

1. ОИМ1М1 Математика 1 Математика 1 3 3 0 0 8 
2. ОТИ1Ф Физика Физика 1 3 1 2 0 8 
3. ОТИ1ОХ Општа хемија Хемија, хемијска 

технологија и 
хемијско 
инжењерство 

1 3 1 2 0 8 

4. ОИМ1И1 Информатика 1 Информатика 1 2 2 0 0 4 
5. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 Енглески језик 1 1 1 0 0 2 
6. ОТИ1НХ Неорганска хемија Хемија, хемијска 

технологија и 
хемијско 
инжењерство 

2 3 1 2 0 8 

7. ОИМ1И2 Информатика 2 Информатика 2 2 2 0 0 6 
8. ОТИ1ИГ Инжењерска графика Машинство 2 2 1 1 0 6 
9. ОТИ1М2 Математика 2 Математика 2 3 3 0 0 8 
10. ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 Енглески језик 2 1 1 0 0 2 
11. ОИМ2С Статистика Математика 3 3 3 0 0 9 
12. ОТИ2ФХ Физичка хемија Хемија, хемијска 

технологија и 
хемијско 
инжењерство 

3 3 1 2 0 9 

13. ОТИ2М Минералогија Рударство и 
геологија 

3 3 3 0 0 8 

14. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 Енглески језик 3 1 1 0 0 4 
15. ОТИ2АХ Аналитичка хемија Хемија, хемијска 

технологија и 
хемијско 
инжењерство 

4 3 1 2 0 8 

16. ОТИ2Т Термодинамика Машинство 4 3 3 0 0 6 
17. ОТИ2ОЕ Основи електротехнике Електротехника 4 3 2 0 0 8 
18. ОТИ2ОХ Органска хемија Хемија, хемијска 

технологија и 
хемијско 
инжењерство 

4 3 1 2 0 6 

19. ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 Енглески језик 4 1 1 0 0 2 
20. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 Енглески језик 5 1 1 0 0 2 
21. ОТИ3ТОХТ Теоријске основе хемијске 

технологије 
Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

5 3 3 0 0 6 

22. ОТИ3МО Механичке операције Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

5 3 2 1 0 8 

23. ОТИ3ВНХ Виша неорганска хемија Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

5 2 1 2 0 6 

24. Изборни предмет 1 

 

ОТИ3Е 24.1. Екологија Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 5 3 0 3 0 8 

ОТИ3ЗЖС 24.2. Заштита животне 
средине 

Хемија, хемијска 
технологија и 



хемијско 
инжењерство 

25. ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 Енглески језик 6 1 1 0 0 2 
26. ОТИ3ОХТ Општа хемијска 

технологија 
Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

6 3 2 1 0 8 

27. ОТИ3ОПТМ Операције преноса 
топлоте и масе 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

6 3 2 1 0 8 

28. Изборни предмет 2 

 

ОМИ2Е 28.1. Електрохемија Екстрактивна 
металургија и 
металуршко 
инжењерство 

6 2 1 1 0 4 
ОТИ3Т 28.2. Токсикологија Хемија, хемијска 

технологија и 
хемијско 
инжењерство 

29. ОТИ3ОИМ Основи инструменталних 
метода 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

6 3 1 1 0 8 

Модул 1 － Неорганска хемијска технологија 

30. ОТИ4НХТ Неорганска хемијска 
технологија 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

7 3 1 2 0 8 

31. ОТИ4ПХТ Пројектовање у хемијској 
технологији 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

7 3 1 2 0 8 

32. ОТИ4УХИ Уређаји у хемијској 
индустрији 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

7 2 1 2 0 8 

33. 

ОТИ4КЗ Корозија и заштита Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 3 1 2 0 6 

34. ОТИ4ТНМ Технологија нових 
материјала 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 3 1 2 0 6 

35. ОТИ4ЕОП Економика и организација 
пословања 

Економија 8 3 0 0 0 6 

36. Изборни предмет 3 

 

ОТИ4ТВ 36.1. Технологија воде Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 3 1 2 0 6 
ОТИ4КМ 36.2. Корозија материјала Хемија, хемијска 

технологија и 
хемијско 
инжењерство 

37. Изборни предмет 4 

 

ОТИ4ТК 37.1. Технологија 
керамике 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 2 1 2 0 6 
ОТИ4ТС 37.2. Технологија стакла Хемија, хемијска 

технологија и 
хемијско 
инжењерство 



ОТИ4ОФВП 37.3. Основе физике 
вакуума и плазме 

Физика 

Модул 2 － Инжењерство за заштиту животне средине 

30. ОТИ4НХТ Неорганска хемијска 
технологија 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

7 3 1 2 0 8 

31. ОТИ14ЗЗЗ Загађење и заштита 
земљишта 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

7 3 1 2 0 8 

32. 

ОТИ4ЗЗВ Загађење и заштита 
ваздуха 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

7 2 1 2 0 8 

33. 

ОТИ4КЗ Корозија и заштита Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 3 1 2 0 6 

34. 

ОТИ4ОВ Отпадне воде Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 3 1 2 0 6 

35. ОТИ4ЕОП Економика и организација 
пословања 

Економија 8 3 0 0 0 6 

36. Изборни предмет 3 

 

ОТИ4ТПОЧО 36.1. Технологија прераде 
и одлагања чврстог 
отпада 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 3 1 2 0 6 
ОТИ4ПОГ 36.2. Пречишћавање 

отпадних гасова 
Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

37. Изборни предмет 4 

 

ОТИ4ОЗМ 37.1. Органске загађујуће 
материје 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 2 1 2 0 6 

ОМИ4МСС 37.2. Металургија 
секундарних 
сировина 

Екстрактивна 
металургија и 
металуршко 
инжењерство 

ОТИ4ФИШЗЖС 37.3. Физички извори 
штетности и 
заштита животне 
средине 

Физика 

38. ОТИ4СП Стручна пракса Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 0 0 0 6 2 

39. Завршни рад 

 

ОТИ4ЗРИРИ 39.1. Завршни рад – 
ИР (истраживања) 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 0 0 0 4 2 

 

ОТИ4ЗРИО 39.2. Завршни рад – 
израда и одбрана 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

8 0 0 0 4 2 

 



Табела 9.1.а Kњига наставника студијског програма Технолошко инжењерство за основне 
академске студије 

 
Ред. 
бр. 

Матични број Презиме, средње слово, име Звање 

1. 0711955790034 Антонијевић М. Милан Ред. проф. 
2. 2712970725013 Ђоковић М. Јелена Ред. проф. 
3. 3105974756010 Ђоловић З. Ивана Ред. проф. 
4. 2701961756036 Милић М. Снежана Ред. проф. 
5. 1006960721812 Ризнић Т. Дејан Ред. проф. 
6. 0308958763810 Стевић М. Зоран Ред. проф. 
7. 1802958756014 Шербула М. Снежана Ред. проф. 
8. 2910964757023 Штрбац Д. Нада Ред. проф. 
9. 2709962736315 Алагић Ч. Слађана Ван. проф. 
10. 1305974758317 Грекуловић Ј. Весна Ван. проф. 
11. 0711969730018 Малуцков А. Чедомир Ван. проф. 
12. 0412982756029 Петровић Михајловић Б. Марија Ван. проф. 
13. 0201982754114 Радовановић Б. Милан Ван. проф. 
14. 1310964751016 Станујкић М. Драгиша  Ван. проф. 
15. 1510970751027 Таникић И. Дејан Ван. проф. 
16. 2809963715065 Цоцић Б. Мира Ван. проф. 
17. 0305986755026 Јевтић М. Милена Доцент 
18. 0307978450154 Коцев Д. Дарко Доцент 
19. 0105978756014 Нујкић М. Маја Доцент 
20. 0307977756012 Митовски М. Александра Доцент 
21. 0609983756039 Радојевић А. Ана Доцент 
22. 2712981755038 Симоновић Т. Ана Доцент 
23. 2501983735092 Станишев М. Ивана Доцент 
24. 2110984756035 Тања С. Калиновић Доцент 
25. 2806988756026 Тасић З. Жаклина Доцент 
26. 1604984756026 Васковић З. Сандра Наставник 
27. 1903958756023 Манзаловић Ж. Мара Наставник 
28. 0910961756037 Николић С. Ениса Наставник 
29. 0804964756017 Стевановић М. Славица Наставник 
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Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

 

Студијски програм Mастер академских студија - Технолошко инжењерство је заснован на 
законским прописима који су дефинисани Законом о високом образовању и према класификацији 
Правилником о Листи стручних, академских и научних назива (Сл. гласник РС бр. 100/2015) програм 
припада пољу техничко-технолошких наука. Успешним завршавањем ових студија стиче се академско 
звање мaстер инжењер технологије. 

Студијски програм Mастер академских студија - Технолошко инжењерство представља 
наставак студијског програма основних академских студија, при чему се студентима, који су завршили 
претходне студије, нуди даља надградња знања.  

Програм траје годину дана (два семестра), и носи 60 ЕСПБ. Укупан број бодова потребан за 
стицање академског назива мастер инжењер технологије је 300 ЕСПБ бодова, па се на ове студије могу 
уписати кандидати који су на основним академским студијама стекли најмање 240 ЕСПБ бодова.За 
сваки предмет и за завршни рад одређен је одговарајући број ЕСПБ бодова, а начин оцењивања је 
такође дефинисан у програму предмета.  

Студијски програм мастер академских студија Технолшко инжењерство има три обавезна 
предмета (Одабрана поглавља преноса количине кретања, топлоте и масе и Хемијски принципи у заштити 
животне средине, Теоријске основе за израду мастер рада) и три изборна предмета са по две позиције 
(Хемијска термодинамика, Хемијска кинетика; Анализа технолошких процеса и зaштита животне средине, 
Структура и особине неорганских материјала; Електрохемијско инжењерство и Индустријски извори 
загађења ваздуха) који укупно носе 38 ЕСПБ бодова. Студенти, у зависности од свог претходног стеченог 
знања, као и личних афинитета, могу бирати предмете који више гравитирају ка заштити животне средине 
или ка неорганској хемијској технологији. У сваком случају, кроз обавезне предмете, стећи ће знања која ће 
им омогућити касније опредељивање.  

Поред обавезних и изборних предмета, на студијском програму мастер академских студија 
постоје предмети који представљају увод у писање мастер рада. Студент мора да обави стручну праксу 
(6 ЕСПБ), положи предмете под називом Теоријске основе за израду мастер рада (8 ЕСПБ) и Студијски 
исртаживачки рад (4 ЕСПБ), и приступити изради и одбрани мастер рада (4 ЕСПБ), што заједно носи 
(22 ЕСПБ). Мастер рад је резултат самосталног рада студента којим се систематизују и примењују 
научна и стручна знања у циљу решавања конкретних проблема из области Технолошког 
инжењерство. На тај начин студент доказује способност решавања проблема, оригиналност у 
приступу, способност да изведе одговарајуће закључке, као и способност да стручној јавности изложи 
одређену материју. 

Настава на студијском програму мастер студија Технолошко инжењерство укључује, 
предавања, лабораторијске, вежбе, консултације, семинарски и студијски истраживачки рад.  

Сви неопходни услови за упис на студијски програм мастер академских студија Технолошко 
инжењерство су јасно формулисани и јавно доступни у виду електронског документа доступног на 
званичном веб сајту Техничког факултета. Прелазак студената са других студијских програма у оквиру 
истих или сродних области на студијски програм мастер академских студија је могућ, при чему о броју 
и врсти допунских предмета одлучује посебна комисија. 

 
Прилози за стандард 1:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције). 
 



 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, 
доступну јавности.  

 

Сврха студијског програма Мастер академских студија - Технолошко инжењерство јесте 
образовање компетентних стручњака са квалификацијом Мастер инжењер технологије, која је 
предвиђена Правилником о Листи стручних, академских и научних назива. Мастер инжењери 
технологије поседују скуп знања, вештина и компетенција, које их чине релевантним за тржиште рада 
и истовремено им омогућавају наставак образовања на нивоу докторских студија истог или неког од 
сродних студијских програма. Мастер инжењери технологије могу радити у многим организацијама 
које се баве производњом материјала од опште важности, хемијској индустрији, заштити животне 
средине, рециклажи сировина, итд., што чини школовање ових инжењера друштвено оправданим и 
корисним. 

Сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе, тј. 
Техничког факултета у Бору (Мисија и визија факултета), на коме се програм реализује. 
 
Прилози за стандард 2:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције).  
. 
 
 



 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

Циљеви студијског програма Мастер академских студија - Технолошко инжењерство су у 
потпуном складу са сврхом и основним циљевима Техничког факултета у Бору (Основни задаци и 
циљеви), као високошколске установе на којој се програм изводи. Основни циљ јесте организација и 
реализација образовног процеса којим ће свршени студенти, мастер инжењери технологије, стећи 
вештине и компетенције које су потребне за рад. Методе које се користе да би се овај циљ остварио 
укључују савремене и интерактивне видове наставе, који су потпуно интегрисани са лабораторијским и 
студијским истраживачким радом. 

Полагањем обавезних и изборних премета, студенти стичу неопходна теоријска и практична 
знања која су им потребна за успешан рад. Кроз израду семинарских радова, уз претходно сагледавање 
литературних података везаних за обрађивану тему, и накнадном презентацијом и одбраном 
семинарских радова, студенти стичу вештине и компетенције које им омогућавају да у свом будућем 
раду, добро и на правилан начин, сагледавају проблеме на које наилазе. У току израде и писања мастер 
рада, студенти уче да правилно тумаче добијене експерименталне резултате дајући и одговарајућу 
дискусију. Овакав рад утиче да свршени студенти Мастер академских студија - Технолошко 
инжењерство, са претходним стеченим знањем на основним академским студијама, имају добро 
фундаментално инжењерско образовање у одговарајућим областима као што су  феномени преноса и 
технолошке операције, термодинамика и кинетика хемијских реакција које се одвијају у технолошким 
процесима, утицај технолошких процеса на стање животне средине, и др. Све ово има за циљ, да 
мастер инжењери технологије успешно разумеју веома сложене аспекте широког спектра 
индустријских процеса и њиховог утицаја на животну средину и да на бази интегрисаног теоријског 
знања са  лабораторијским истраживањима буду оспособљени за решавање и веома комплексних 
проблема у пракси.  

Циљеви студијског програма Mастер академских студија - Технолошко инжењерство су јасно 
формулисани у комплетној документацији програма, која је јавно доступна и налази се на вебсајту 
Техничког факултета у Бору www.tfbor.bg.ac.rs и сајту Технолошког одсека 
https://www.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs. 
 
 
Прилози за стандард 3:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције). 
 



 

Стандард 4: Компетенције мастер студената 
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне 
способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 
делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати 
одређеном нивоу националног оквира квалификација.

 
Описопштих и предметно-специфичнихкомпетенцијастудената: 
По завршетку студија на овом студијском програмуМастер инжењери технологијестичу 

следеће способности (вештине), односно компетенције: способност примене знања, разумевања и 
решавања проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним 
контекстима повезаним са техничко-технолошким пољем; способност интеграције знања у решавању 
сложене проблематике;  способност разумевања и решавања проблема у различитим ситуацијама које 
проистичу током рада везаног за техничко-технолошко поље рада; способност логичког расуђивања на 
основу доступних информација, формулисања сопственог мишљења, претпоставки и извођења 
закључака; способност анализе, синтезе и предвиђања решења проблема и последица. 

Описисходаучења: 
Савладавањем студијског програма Технолошко инжењерство студент стиче следеће 

предметно-специфичне способности: способност овладавања методама, поступцима и процесима 
истраживања, способност развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа,  способност 
пласирања и публиковања различитих научних и стручних информација, давање мишљења и 
размењивање идеја; способност примене стечених фундаменталних знања из техничко-технолошких и 
сродних наука; способност за самостални и тимски стручни и истраживачки рад; способност за 
стручно засновану интерпретацију експерименталних података и примене знања у пракси; способност 
ефикасне стручне комуникације; способност руковођења стручним тимовима и организацијама; 
формирање става о неопходности перманентног усавршавања и способност пласирања професионалне 
етике. 

Студенти ће, поред осталог, бити оспособљени за рад на обради података коришћењем 
одговарајућих софтверских пакета, инструмената и опреме, а развиће и способност за претраживање и 
коришћење савремене литературе у разним базама података. Поред овога, стећи ће и широка знања из 
области заштите животне средине. То ће им омогућити, заједно са стеченим  знањима, да наставе своје 
школовање и на докторским студијама. 

 
Прилози за стандард 4:  
Прилог 4.1.Додатак дипломи. 
 



 

Стандард 5: Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних 
предмета и модула и њихов опис.  

Студијски програм мастер академских студија Технолошко инжењерство одликује се 
флексибилним курикулумом којим се студентима нуди надградња опште инжењерског образовања 
које се путем изборних предмета и израдом мастер рада усмерава ка жељеним областима. 

Курикулум студијског програма мастер академских студија Технолошко инжењерство има 
јасно дефинисану структуру, и састоји се од обавезних и изборних предмета. Из курикулума (Табела 
5.1) се уочава да програм траје једну академску годину (два семестра), изражено у бодовима – 60 
ЕСПБ. Сви предмети су једносеместрални, са нивоом оптерећења исказаним у складу са ЕСПБ (Табела 
5.2). 

Студијски програм мастер академских студија Технолшко инжењерство има три обавезна 
предмета (Одабрана поглавља преноса количине кретања, топлоте и масеи Хемијски принципи у заштити 
животне средине и Теоријске основе за израду мастер рада) и три изборна предмета са по две позиције 
(Хемијска термодинамика, Хемијска кинетика; Анализа технолошких процеса и заштита животне средине, 
Структура и особине неорганских материјала; Електрохемијско инжењерство и Индустријски извори 
загађења ваздуха). Студенти у зависности од свог претходно стеченог знања, као и личних афинитета, могу 
бирати предмете који их усмеравају ка заштити животне средине или ка неорганској хемијској технологији, 
кроз обавезне предмете при чему ће стећи знања која ће им омогућити ово опредељивање. У другом 
семестру на предмету Теоријске основе за израду мастер рада, студенти анализирају и формулишу 
хипотезе истраживања, приказују план истраживања, прикупљају литературу, врше експерименте 
дајући и дискусију резултата. Овај предмет представља увод у писање мастер рада, који носи 6 ЕСПБ. 
У структури студијског програма предвиђена је и стручна пракса у трајању од 90 часова у другом 
семестру.  
У структури студијског програма на мастер академским студијама, заступљене су следеће групе 
предмета и то: 

научно и стручно-апликативне  
општеобразовне и теоријско-методолошке, 

и у односу на укупан број ЕСПБ бодова су у складу са стандардима.  
Студент завршава студије након једне академске године, обезбеђује 60 ЕСПБ, те уради и одбрани 
мастер рад, чиме стиче звање Мастер инжењера технологије и могућност за даљи наставак 
школовања на докторским академским студијама. 

Табеле и Прилози за стандард 5:  
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.  

Tабелa 5.1 a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне 
студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС).
Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог 
степена студија: МАС, МСС и САС. 
Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије 
Табела 5.2. Спецификација  предмета. 
Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  (назив програма) 

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму.  
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: 
(Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно 
уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)  

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 
формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) 
формулара). 
Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима. 
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).  
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 
високошколске установе.  
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз 



захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).  
Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за 
акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 
 



 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 
програма 
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, 
науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-
образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним 
високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. 

Студијски програм Технолошко инжењерство - мастер академске студије је састављен 
тако, да на интердисциплинаран, целовит и свеобухватан начин пружа студентима најновија научна и 
стручна сазнања из областихемијског инжењерства и заштите животне средине.  

Мастер академске студије на студијском програму Технолошко инжењерство је усаглашен са 
савременим и актуелним научним и стручним сазнањима, а упоредив је са сличним програмима 
хемијског инжењерства, на разним факултетима на којима се изучава ова дисциплина. Главни 
принципи усаглашености се огледају у следећем:  

(а) мастер академскестудије трају једну годину (60 ЕСПБ кредита) 
(б) предмети су једносеместрални,  
(в) постоји кредитни систем,  
(г) постоје изборни предмети  
(д) постоји стручна пракса 
(ђ) постоји израда мастер рада (СИР и израда и одбрана рада) 
(е) јасно су дефинисани циљеви и исход студирања, односно знања и вештине, које 
студент стиче после завршених дипломских академских студија. 

Овај програм је усклађен и упоредив са програмима хемијског инжењерства на многим 
иностраним факултетима чије појединости су могу наћи на њиховим веб сајтовима који су наведени у 
документу: Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм 
усклађен, дата је у прилозима. 

 

Прилози за стандард 6:  
Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са 
којим је програм усклађен. 
Прилог 6.4.Pdfдокументкурикулума акредитованих иностраних студијских програма са 
којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 
 



 

Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима 
уписује студенте наодговарајући студијски програм на основу успеха у претходном 
школовању и провере њиховог знања, склоности и способности. 

Tехнички факултет у Бору уписује студенте на студијски програм мастер академских студија 
Технолошко инжењерство имајући у виду друштвене потребе и постојеће ресурсе, посебно у погледу 
просторних и кадровских могућностистудијског програма.  

Tехнички факултет у Бору организује упис на студијски програм према Закону о високом 
образовању,Статуту Универзитета у Београду и Статуту Техничког факултета у Бору.Право на упис на 
студијски програм мастер академских студија Технолошко инжењерство имају сва лица са претходно 
стеченим звањем дипломирани инжењер технологије или лица која су у току основних академских 
студија на неком од сродних студијских програма на истој или другој високошколској установи стекла 
240 ЕСПБ. Упис на овај студијски програм омогућен је свим лицима без обзира на расу, боју коже, 
пол, сексуалну оријентацију, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероиспосвест, 
политичко мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа или 
имовинско стање. 

Настава на студијском програму мастер академских студија Технолошко инжењерство изводи се на 
српском језику и студент се може уписати на програм ако познаје српски језик. Студент се уписује у 
статусу студента који се финансира из буџета (6) или студента који се сам финансира (2)након 
спроведеног конкурса.  

На студијски програм мастер академских студија Технолошко инжењерство студенти се уписују 
после објављивањаконкурса на сајту Универзитета у Београду и у дневној штампи. Детаљна 
обавештења о условима уписа, начину пријављивања и роковима могу се наћи на званичном веб сајту 
Техничког факултета у Бору:www.tfbor.bg.ac.rs и сајту Технолошког одсека: 
https://www.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs. 

 
Табелеи Прилози за стандард 7:  
Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и 
претходне две године. 
Табела 7.2.Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама 
студија у текућој школској години. 
Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;  
Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената. 
Прилог 7.3.Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - 
(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 
програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на 
мастер студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата. 
 



 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу 
поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.  
 

Полагањем испита студент стиче одговарајући број ЕСП бодова, а крајња оцена, на сваком 
предмету из студијског програма Mастер академских студија - Технолошко инжењерство, формира се 
на основу сталног праћења и оцењивања активности и знања студента, које је показао на 
предиспитним и испитним обавезама. Предиспитне и испитне обавезе су дефинисане у програму 
сваког предмета. Укупан број бодова износи 100 од чега се на предиспитним обавезама може 
остварити минимално 30, а максимално 70 бодова. Остатак се остварује на испитним обавезама. 
Посебан део напредовања студената чини стицање ЕСПБ у оквиру студијског истраживачког рада. 

Укупан (коначан) успех студента, на сваком појединачном предмету, изражава се оценом од 5 
(није положио) до 10 (одличан). Ова коначна оцена се заснива на укупном броју поена, који је студент 
остварио на предиспитним и испитним обавезама, а према приказаним способостима и стеченом 
знању. 

Напредовање студента, током школске године, дефинисано је Правилником о условима, 
начину и поступку уписа на други и трећи степен академских студија на техничком факултету у бору, 
а у складу са одредбама Статута Техничког факултета у Бору. 
 
Табеле и Прилози за стандард 8:  
Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и 
полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.  
Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму. 
Прилог 8.2. Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције). 
 



 

Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним 
научним, уметничким и стручним  квалификацијама. 
 

Наставници и сарадници који су ангажовани на студијском програму мастер академских 
студија Технолошко инжењерство представљају компетентан кадар из ове области. Укупно је на овом 
студијском програму ангажовано 12 (4редовна професора, 3 ванредних професора и 5 
доцента)наставника, што одговара квалитетном ангажовању наставника за покривање броја часова на 
студијском програму. Просечно оптерећење наставника и сарадника не прелази оквире условљене 
стандардима за акредитацију. Дванаест(12) наставника ангажованих на овом студијском програму се 
налазе у сталном радном односу на Техничком факултету у Бору са 100% радним временом. Научне 
компетенције и стручне квалификације наставног особља потпуно одговарају њиховом задужењу у 
настави. Сви наставници имају најмање пет референци из уже научне области из које изводе наставу 
на мастер академским студијама Технолошко инжењерство.Референце подразумевају објављене 
монографије, књиге, прегледне чланке, научне и стручне радове, уџбенике, практикуме или збирке 
задатака анагажованих наставника. Листа наставника на студијском програму мастер академских 
студија, као и сви релеватни подаци о њиховим компетенцијама и предметима за које су задужени, 
јавно су доступни у виду књиге наставника дате у прилогу. 

Технички факултет у Бору има Правилник о избору наставника и сарадника као и критеријуме за избор 
наставника и сарадника, који су јавно доступни документи и чији садржај је усклађен са Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Техничког факултета у Бору, а по 
којима су извршени избори наставника. 
Табеле и Прилози за стандард 9:  
Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса 
података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се 
траже). 
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм Мастер академске студије - Eлектротехника 
и рачунарство  
Табела 9.2.Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим 
програмима/друга ВУ. 
Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или 
уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 
(ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 
Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.4. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - 
допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - 
допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 



Прилог 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи. 
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму;   
Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора. 
Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа. 
 



 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, 
техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру 
студијског програма и предвиђеном броју студената. 

Технички факултет у Бору има обезбеђен простор за адекватно извођење студијског програма 
мастер академских студија Технолошко инжењерство. Укупан простор којим факултет располаже за 
извођење наставе износи 6146 m2, што одговара квалитетном студирању адекватног броја студената на 
свим студијским програмима са којима Факултет улази у акредитацију. Факултет поседује учионице и 
одговарајуће лабораторије (Табела 10.1), савремену техничку опрему за извођење наставе, као што су 
LCD пројектори, рачунари, софтверски пакети, велики број интернет прикључака, и тд. (Табела 10.2, 
Прилог 10.1, Прилог 10.2), библиотечки простор са читаоницом и велики број релевантне и неопходне 
литературе (Табела 10.3, Табела 10.4, Табела 10.5). Услови за извођење наставе су потпуно у складу са 
потребама студијског програма. 

Библиотека располаже са укупно 20991 библиотечких јединица при чему су релеватни наслови 
дати у Табели 10.3. Факултет је корисник услуга КоБСОН-а У овој области, у оквиру правних аката 
Факултета, на снази су: Правилник о раду библиотеке, Правилник о наставној литератури, и Правилник 
о издавачкој делатности. 
 
Табеле и Прилози за стандард 10:  
Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 
настава на студијском програму: 
Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма. 
Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.  
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.  
Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 
практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји. 
Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу. 
Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.  
Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 
(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 
програм се прилажу само у електронској верзији).  

 



 

Стандард 11: Контрола квалитета 
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 
самовредновања и спољашњом провером квалитета. 
 

Контрола квалитета, као интегрални део система обезбеђења квалитета на Техничком факултету у 
Бору, врши се у складу са политиком обезбеђења квалитета (Прилог11.2) и осталим актима из ове 
области(Прилог 11.4, Прилог 11.3, 
http://www.tf.bor.ac.rs/kvalitet/index.php,https://www.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs). 

Редовно систематско праћење реализације студијског програма и контролу свих његових сегмената 
у унапред одређеним временским интервалима, уз активно учешће студената, врши се кроз вредновање 
реализације наставе (http://www.tf.bor.ac.rs/samoevaluacija/index.php) - вредновање педагошког рада 
наставника од стране студената, вредновање квалитета и компетенција дипломираних студената и 
вредновање квалитета наставне литературе, као и вредновање резултата и квалитета НИР-а (2013-
2019).Остале информације и документа о обезбеђењу и унапређењу квалитета на Техничком факултету 
у Бору дата су на сајту http://www.tf.bor.ac.rs/kvalitet/izvestaji.php 
https://www.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs 

У извештају о резултатима самовредновања студијског програма у постакредитационом периоду  
(Прилог 11.1) и извештају о спољашњој провери осигурања квалитета дате су позитивне оцене о 
испуњености услова за реализацију ових студија у складу са предвиђеним Стандардима и Законом о 
високом образовању. 
 
Табеле и Прилози за стандард 11: 
Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије за 
квалитет,...) на Установи. 
Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји. 
Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању 
студијског програма. 
Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета - Установе. 
Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи. 
Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада организационих 
јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 
 



УВОДНА ТАБЕЛА 
Назив студијског програма: Технолошкоинжењерство 

Високошколска установа у којој се изводи 
студијски програм: 

Технички факултет у Бору 

Образовно – научно/образовно – уметничко 
поље: 

Техничкотехнолошко 

Научна, стручна или уметничка област: Технолошко инжењерство 

Врста студија: Мастеракадемскестудије 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60 

Назив дипломе: Мастеринжењертехнологије 
Дужина студија: 1 година, 2 семeстра 
Година у којој је започела реализација 
студијског програма: 

2006. 

Година када ће започети реализација 
студијског програма (ако је програм нов): 

 

Број студената који студира по овом 
студијском програму: 

10 (2018/2019.) 

Планирани број студената који ће се уписати 
на овај студијски програм: 

8 

Датум када је програм прихваћен од стране 
одговарајућег тела (навести ког): 

Сенат Универзитета у БеоградуИзмене и допуне студијског 
програма од04. 06. 2008 150-1/XXI-9.17(Прилог Одлука Сената 
2008) 
Сенат Универзитета у БеоградуИзмене и допуне студијског 
програма од20. 03. 201306-01-06-1311/50-13 (Прилог Одлука 
Сената 2013) 

Језик на коме се изводи студијски програм: српски 

Година када је програм акредитован: 2008, 2013 

Web адреса на којој се налазе подаци о 
студијском програму: 

https://www.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs 
http://www.tfbor.bg.ac.rs/akreditacija/index.php 



 
 
 
 
 
 

Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима 

 
 
 
 
Табела 5.1.Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета  Сем.  Број часова  ЕСПБ 
ПРВА ГОДИНА  

1. МТИ1ОППККТМ 
Одабрана поглавља преноса количине кретања, топлотеи 
масе 

I 3+2+1 8 

2. МТИ1ХПЗЖС Хемијски принципи у заштити животне средине I 3+0+3 8 
3. Изборни предмет 1  I 2+1+1 6 
3.1. МТИ1ХТ Хемијска термодинамика    
3.2. МТИ1ХК Хемијска кинетика    
4.  Изборни предмет 2  I 3+0+3 8 
4.1. МТИ1АТПЗЖС Анализа технолошких процеса и заштита животне    

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
Технолошко инжењерство 

ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИЗА СВЕ МОДУЛЕ 

8 ПРЕДМЕТА СА: СТРУЧНОМ ПРАКСОМ 1 = 6 ЕСПБ  

И ЗАВРШНИМ РАДОМ 8 ЕСПБ. 

СВЕ УКУПНО =60ЕСПБ 

МОДУЛ 1 
ОБАВЕЗНИ=8ПРЕДМЕТА= 60ЕСПБ 

ИЗБОРНИ=… ПРЕДМЕТА ОД ...= .. ЕСПБ 
УКУПНО: … 

 

МОДУЛ 2
ОБАВЕЗНИ=…ПРЕДМЕТА= … ЕСПБ 

ИЗБОРНИ=… ПРЕДМЕТА ОД ...= .. ЕСПБ 
УКУПНО: … 

 

МОДУЛ 3
ОБАВЕЗНИ= … ПРЕДМЕТА= … ЕСПБ 

ИЗБОРНИ= … ПРЕДМЕТА ОД ... = .. ЕСПБ 
УКУПНО: … 

 



средине 
4.2. МТИ1СОНМ Структура и особине неорганских материјала    
5. Изборни предмет 3  II 3+1+2 8 
5.1. МТИ1ЕИ Електрохемијско инжењерство    
5.2. МТИ1ИИЗВ Индустријски извори загађења ваздуха    
6. МТИ1ТОИМР Теоријске основе за израду мастер рада II 2+2+0+2+0 8 
7. МТИ1СП Стручна пркса II 0+0+0+0+6 6 
8. МТИ1МР Мастер рад II 0+0+0+11+4 8 
      

Укупно часова активне наставе 16+6+10+13+10  
  Укупно ЕСПБ 60 

 
 
Tабелa 5.1б.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена студија: МАС 

Редниб
рој 

Шифра Назив Сем. 
Активнана става 

Ост
. 

ЕСП
Б 

Обавезни/
Изборни 
О/И 

Тип предмета 
П В 

 
ДОН 

СИР/
ПИР 

ПРВА ГОДИНА 

1. 
МTИ1ОП
ПККТМ 

Одабрана поглавља преноса количине 
кретања, топлоте и масе 

I 3 2 1 0 0 8 О  

2. 
МТИ1ХП
ЗЖС 

Хемијски принципи у заштити животне 
средине 

I 3 0 3 0 0 8 О  

3.  Изборни предмет 1 I 2 1 1 0 0 6   

3.1. МTИ1ХТ Хемијска термодинамика        И  

3.2. МТИ1ХК Хемијска кинетика        И  

4.   Изборни предмет 2 I 3 0 3 0 0 8   

4.1. 
МТИ1АТ
ПЗЖС 

Анализа технолошких процеса и заштита 
животне средине 

       И  

4.2. 
МТИ1СО
НМ 

Структура и особине неорганских 
материјала 

       И  

5.  Изборни предмет 3 I I 3 1 2 0 0 8   

5.1. МТИ1ЕИ Електрохемијско инжењерство        И  

 
МТИ1ИИ
ЗВ 

Индустријски извори загађења ваздуха        И  

6. 
МТИ1ТО
ИМР 

Теоријске основе за израду мастер рада I I 2 2 0 2 0 8 О  

7.  МТИ1СП Стручна пракса I I 0 0 0 0 6 6 О  



8.  МТИ1МР Мастер рад I I       О  

8.1. 
МТИ1МР
СИРИ 

Мастер рад – СИР   0 0 0 11 0 4   

8.2. 
МТИ1МР
ИО 

Мастер рад – израда и одбрана  0 0 0 0 4 4   

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ 
нагодини 

    60   

Укупно часова активне наставе на години 16+6+10+10+13     

Укупно часова активне наставе на години 55     

 
 
Табела 9.1.а.Kњига наставника - студијски програм Tехнолошко инжењерство 
 

Ред. 
број 

Матичниброј Презиме, средњеслово, име Звање 

1. 0711955790034 Антонијевић М. Милан Радовни професор 
2. 2701961756036 Милић, М. Снежана Редовни професор 
3. 1802958756014 Шербула, М. Снежана Редовни професор 
4. 2712970725013 Ђоковић, М. Јелена Редовни професор 
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Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских 
студија 

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу 
показатеља који се односе на научноистраживачки рад. 

    Технички факултет у Бору је на основу поднете документације Министарству науке 
и заштите животне средине акредитован за област технологије(видети Прилог-П.2). С 
тим актом факултет је стекао један од предуслова за извођење докторских студија. 
Такође, способност за извођење докторских студија се види и из референци, које се 
налазе у прилогу докумената за акредитацију, а обухватају публикацијe у часописима са 
SCI/SCIe листе. Велики број наставника који раде на Техничком факултету у Бору своје 
резултате је објављивао у научним часописима који се налазе на SCI листи, па је тиме 
факултет обезбедио наставни кадар на овим студијама. Доста наставника има и више 
од 5 радова што их чини компетентним за менторски рад. Наставници овог факултета 
учествују у великом броју и у реализацији научних и пројеката из технолошког 
развоја који су финансирани од стране Министарства науке. У досадашњем раду, 
Технички факултет у Бору је остваривао сарадњу са знатним бројем научних установа 
из света која се огледала првенствено у објављивању радова и реализацији 
заједничких пројеката.  
     Технички факултет у Бору поседује кадровски потенцијал, просторне могућности, 
опрему и библиотечке јединице за успешно извођење докторских студија. 
Табеле за стандард ПС: 
Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација. 
Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких  и уметничкоистраживачких пројеката 
који се тренутно реализују на универзитету. 
Табела П.3. Листа научноистраживачких и уметничкоистраживачких  пројеката који се 
тренутно реализују у високошколској установи. 
Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и 
уметничкоистраживачке пројекате. 
Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких и уметничкоистраживачких резултата у 
установи у претходној школској години. 
Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује 
Табела П.7. Листа наставника запослених са пуним или непуним радним временом  који су 
били ментори у изради доктората. 
Прилози за стандарда ПС:  
Прилог П.1. Програм научноистраживачког рада  
Прилог П.2. Решење о акредитацији научноистраживачке организације. 
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Стандард 1: Структура студијског програма 

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од 
најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно 
на завршеним интегрисаним академским студијама. Докторска дисертација је завршни део 
студијског програма докторских студија. 

    Студијски програм докторских студија Технолошко инжењерство је заснован на 
прописима који су јасно дефинисани у Закону о високом образовању. Програм има 
назив и циљеве, јасно дефинисане исходе процеса учења, услове за упис, листу 
обавезних и изборних предмета са њиховим оквирним садржајем, бодовну вредност 
сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса бодова, услове за 
прелазак са других студијских програма, начин извођења студија, као и вредност 
студија исказану кроз 180 ЕСПБ. Свршени студент докторских студија Технолошког 
инжењерства добија звање доктор наука – технолошко инжењерство, при чему су у 
додатку дипломе дефинисане одлике програма. 
     Студијски програм докторских студија Технолошко инжењерство чини интегрални 
део мреже докторских студијских програма који чине Школу докторских студија 
Универзитета у Београду. 
     Програм се састоји из пет изборних предмета и пет обавезних предмета који су 
везани за дефинисање теме и израду докторске дисертације. Студент може бирати, по 
свом нахођењу и у консултацији са ментором било коју комбинацију изборних 
предмета који се односе или су индиректно везани за тему докторске дисертације. 
Студијски програм Технолошко инжењерство представља директан континуитет 
програму који постоји на мастер академским студијама Технолошког инжењерства. 
Програм студија јасно дефинише укупан број ЕСПБ предмета и научно 
истраживачког рада, који се директно односе на реализацију докторске дисертације, 
као и број поена за саму докторску дисертацију. Докторска дисертација је завршни 
део докторских студија и са научно истраживачким радом који се односи на 
дефинисање теме, израду и одбрану вреди 105 ЕСПБ.  
     Опис и структура овог студијског програма су јасно формулисани и представљају 
јавности доступан документ на вебсајту студијског програма 
https://www.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs  
Прилози за стандард 1:  
Прилог 1.1. Публикација установе  
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Стандард 2: Сврха студијског програма 

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у 
образовном систему. 

    Сврха студијског програма докторских студија Технолошко инжењерство је да 
образује кадрове из ове области који ће се самостално бавити науком, осмишљавати 
нове идеје које ће теоријским и експерименталним путем проверавати, објављивати 
научне радове у водећим светским часописима, руководити научним пројектима, 
остваривати међународну сарадњу, развијати нове технологије од опште важности, 
давати критична и самокритична мишљења о свом, као и о научном раду других 
научних радника. 
     Доктори наука технолошког инжењерства представљају кадрове који ће својим 
висококвалитетним радом и ангажовањем обезбедити добру промоцију Србије у 
европској и светској науци. Због тога, школовање квалитетних доктора наука у овој 
области јесте један од основних приоритета стратегије развоја високог школства у 
Србији. Научни и технолошки развој Србије углавном зависи од квалитета доктора 
наука, па је то и разлог што се докторским студијама на Техничком факултету у Бору 
посвећује посебна пажња у погледу избора тема за докторску дисертацију, квалитета 
ментора и квалитета објављених научних радова проистеклих у току израде 
дисертације. 
     Сврха студијског програма докторских студија Технолошко инжењерство је у 
потпуном складу са циљевима, мисијом и визијом Техничког факултета у Бору. 
Прилози за стандард 2:  
Прилог 1.1. Публикација установе  

 
Стандарди 



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

Технички факултет у Бору 
Војске Југославије 12, 19210 Бор 

AKРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ 
ТЕХНОЛОШКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО 

 

 6

 
Стандард 3: Циљеви студијског програма 

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве. 

    Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за научно-
истраживачки рад у научној области Технолошко инжењерство. Након завршетка 
докторских студија доктор наука из ове области треба да влада широким знањем које 
ће му омогућавати да се успешно бави научним истраживањима у овој научној 
области. 
     Кроз овај студијски програм студент треба да истраживачки обради тему која је 
профилисана преко пет изборних предмета и студијског истраживачког рада. Велики 
број изборних предмета (12) омогућава студенту уска усмерења, као и могућност да се 
кроз изборне предмете заокружи одабрана тема истраживања. Студент треба да научи 
да прегледом савремене научне литературе сагледа ниво научног сазнања из области 
одабране докторске теме, актуелност одабране теме за истраживање као и даље правце 
развоја и истраживања.  
     При томе, студент треба да научи да постави научну хипотезу, да испланира и 
постави експерименте, одабере савремене методе, обради резултате истраживања, 
компетентно их тумачи, научно и критички их анализира, изводи логичне закључке и 
презентира резултате у форми научног рада. 
     По завршетку докторског студијског програма образују се стручњаци способни за 
научно-истраживачи рад и примену научних достигнућа и нових технологија у области 
технолошког инжењерства. 
Прилози за стандард 3:  
Прилог 1.1. Публикација установе  
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне 
истраживачке способности које су подређене квалитетном обављању стручне и научне 
делатности. 

     Након завршених докторских студија технолошког инжењерства доктори наука  ће 
имати стечена знања која ће им омогућити да самостално решавају практичне и 
теоријске проблеме у области хемијског инжењерства. Треба да буду покретачи идеја 
за развојна и научна истраживања. Доктори наука ће бити оспособљени за учешће у 
међународним научним пројектима, да разумеју и умеју да користе најновија знања из 
области технолошког инжењерства, да развију своје креативне способности и да 
поштују етички кодекс при научним истраживањима, да поседују задовољавајући 
ниво писане и усмене комуникације и самосталног приказа постигнутих научних 
резултата, као и да су оспособљени за саопштавање својих резултата на 
међународним научним конференцијама и за објављивање резултата у водећим 
научним часописима.  
     Доктори технолошког инжењерства биће оспособљени да темељно познају своју 
дисциплину при чему ће проблеме решавати на научно заснованим методама, уз 
повезивање знања из других области.  Континуирано ће пратити савремена 
достигнућа у својој струци користећи научне часописе и кореспонденцију са 
стручњацима из сличних области. У свом раду ће користити савремене 
информационо-комуникационе технологије да би што брже долазили до знања при 
чему добијена сазнања и информације ће повезивати са научним сазнањима из своје 
струке. Све ће ово омогућавати да доктори наука у области технолошког инжењерства 
буду способни да буду главни носиоци науке и развоја привреде у нашем друштву, а 
наравно, сазнања до којих буду дошли, моћи ће да користе и други научници широм 
света јер ће своје резултате објављивати у међународним научним часописима. 
Прилози за стандард 4:  
Прилог 4.1. Додатак дипломи. 
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Стандард 5: Курикулум 

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и 
докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија. 

     Курикулум студијског програма докторских студија технолошког инжењерства је 
јавно доступан документ који омогућава увид студентима у знања, вештине и 
способности које стичу током студија.  
     Докторске студије на студијском пограму Технолошко инжењерство трају 3 године 
и имају укупно 180 бодова. Студенти полажу пет предмета са понуђене листе 
изборних предмета. Сви предмети садрже опис и назив предмета, тип предмета, 
годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име професора, циљ предмета са 
очекиваним исходима, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, 
препоручену литературу и начин провере знања. Студенти у зависности од теме 
дисертације, у консултацији са ментором, бирају изборне предмете и на тај начин 
дефинишу научно истраживачки рад. У току научно истраживачког рада, студенти 
самостално постављају и изводе експерименте, анализирају и тумаче резултате 
поредећи своје налазе са научним подацима нађеним у научној литератури, праве 
концепт и пишу радове. У књизи наставника су дате научне компетенције професора 
који су ангажовани на овом студијском програму. Број бодова који одговара изборним 
предметима је већи од 50% од укупног броја бодова других предмета што је у складу 
са предложеним стандардима.  
     Докторска дисертација представља самостални научни рад студента докторских 
студија, а поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације одређен је 
Правилником о студирању на докторским студијама. Укупан број ЕСПБ бодова који 
је директно везан за израду докторске дисертације је 105 и тај број улази у укупан 
број бодова потребних за завршетак докторских студија.  
Табеле за стандард 5:  
Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија. 
Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија. 
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације. 
Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама. 
Прилози за стандард 5:  
Прилог 5.1. Статут (прилог је исти као у документацији за установу). 
Прилог 5.2, Књига предмета (у документацији  и на сајту институције). 
Прилог 5.3. Правилник о докторским студијама. 
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Стандард 6: Квалитет, савременост, релевантност и међународна усаглашеност 
студијског програма 

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем 
образовно-научном пољу, усаглашен је са стратешким приоритетима земље и упоредив је са 
сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског 
образовног простора. 

     Студијски програм докторских студија технолошког инжењерства на Техничком 
факултету у Бору усаглашен је са савременим светским научним токовима и стањем 
струке и упоредив је са сличним програмима на високошколским установама у 
иностранству. Студијски програм докторских студија технолошког инжењерства је 
целовит и свеобухватан и пружа студентима најновија научна и стручна знања и 
прати нова остварења у науци. 
Студијски програм је суштински и формално усаглашен са стратегијама развоја 
образовања, науке и струке у Републици Србији и усаглашен је са европским 
стандардима у погледу уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, 
начина стицања дипломе и начина студирања 
     У прилогу су наведени неки од студијских програма докторских студија који 
представљају доказ за усаглашеност овог програма са тим акредитованим 
програмима. Програми су усаглашени у погледу услова уписа, трајања студија, услова 
преласка у наредну годину, начина студирања и стицања дипломе. 
    Усаглашеност програма и стечених знања на студијском програму технолошко 
инжењерство на Техничком факултету у Бору потврђује се тиме што су студенати 
који су стекли диплому или су докторилали на Техничком факултету у Бору 
наставили да граде успешне каријере као у европским земљама тако и широм света. 
Прилози за стандард 6:  
Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са 
којим је програм усклађен. 
Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 
којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 
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Стандард 7: Упис студената 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, 
образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских 
студија. 

     Tехнички факултет у Бору уписује студенте на студијски програм докторских 
студија технолошког инжењерства на основу конкурса који расписује Универзитет у 
Београду.  
     Условима уписа је регулисано да студенти уз сагласност ментора бирају предмете 
са листе изабраног студијског програма.  
     На докторске студије се може уписати лице које има завршене претходне степене 
академских студија у најмањем обиму од 300 ЕСПБ, односно завршене најмање 
четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању, и општом просечном оценом најмање 8,00 на основним 
академским и мастер академским студијама или завршене претходне степене 
академских студија у најмањем обиму од 300 ЕСПБ са општом просечном оценом 
мањом од 8,00, али не мањом од 7,50, на основним академским и мастер академским 
студијама, ако има објављене научне радове у складу са Правилником о условима, 
начину и поступку уписа на други и трећи степен академских студија на Техничком 
факултету у Бору. На докторске студије може се уписати лице које има на претходним 
нивоима студија положене испите из предмета који представљају потребну 
предспрему за студијски програм за које се пријављује, а у случају да то није 
испуњено,  прописују се допунски испити из предмета основних академских или 
дипломских академских студија. 
     На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик. Страни 
држављани се могу уписати на докторские студије технолошког инжењерства под 
истим условима као и домаћи држављани. Све ове одредбе, као и информације о 
потребним документима и важећим роковима, садржане су у Конкурсу који се 
објављује у дневној штампи и доступан је на званичном вебсајту. Упис на овај 
студијски програм омогућен је свим лицима без обзира на расу, боју коже, пол, 
сексуалну оријентацију, етничко, национално или социјално порекло, језик, 
вероисповест, политичко мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или 
моторног хендикепа или имовинско стање. 
     Број студената је утврђен имајући у виду друштвене потребе и постојеће ресурсе 
високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности. 
Табеле за стандард 7:  
Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм (из Захтева за 
акредитацију). 
Прилози за стандард 7:  
Прилог 7.1. Конкурс за упис на докторске студије (ако je започела њихова реализација).  
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Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се 
оцењује на основу показатеља њеног научног доприноса. 

    Оцењивање студената на студијском програму докторских студија технолошког 
инжењерства врши се према важећем Правилнику о студирању на докторским 
студијама, Правилнику о докторским студијама и Правилнику о наставној делатности. 
Правилници су јавно доступни документи и налазе се на званичном вебсајту 
Техничког факултета у Бору. 
     Студенти напредују испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, 
односно стицањем одређеног броја поена, при чему сваки појединачни предмет у 
програму има тачно одређен број ЕСПБ. Посебан део напредовања студената чини 
стицање ЕСПБ у оквиру студијског истраживачког рада којим се студенти 
оспособљавају за самосталан приказ својих резултата односно објављивање резултата 
у међународним научним часописима. Дисертација је завршни део студијског 
програма докторских студија технолошког инжењерства и она чини 105 ЕСПБ. 
Дисертација представља самостални научноистраживачки рад. Остварени научни 
допринос се оцењује искључиво према броју публикованих научних радова.  
    Да би се приступило одбрани докторске дисертације, студент треба да положи 
предвиђене испите, да има  најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање 
у часопису са СЦИ листе односно СЦИе листе, по правилу као првопотписани аутор 
односно као аутор са највећим доприносом и прихваћен позитиван извештај докторске 
дисертације. Начин и поступак припреме и одбране докторске дисертације уређује се 
Правилником о докторским студијама на Техничком факултету у Бору. 
Табеле за стандард 8:  
Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три  школске 
године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање 
Прилози за стандард 8:  
Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије).  
Прилог 8.2. Правилник самосталне и високошколске установе о оцени докторске 
дисертације. 
Прилог 8.3. Правилник о докторским студијама.  
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Стандард 9: Наставно особље 

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље које 
има потребну научну компетентност. 

    Технички факултет у Бору је високошколска установа која има дефинисане 
критеријуме за избор наставника, који су засновани на Закону о високом образовању, 
Статуту Универзитета, Статуту и одговарајућем Правилнику Техничког факултета у 
Бору. Сви наведени документи су јавно доступни на вебсајту факултета. 
     У књизи наставника се налазе сви релевантни подаци о предавачима на докторским 
студијама као и њихове најзначајније референце које их квалификују за држање 
наставе. Такође, дата је и листа наставника који могу бити ментори. Ментор има 
најмање пет научних радова објављених или прихваћених за објављивање у научним 
часописима са СЦИ листе односно СЦИе листе из дате области у последњих 10 година. 
Обезбеђено је да ментор не може да води више од пет доктораната истовремено. Број 
наставника одговара потребама студијског програма и усклађен је са  бројем предмета 
које изводе и броја часова на тим предметима. Скоро сви наставници који учествују у 
реализацији докторских студија технолошког инжењерства учествују у 
научноистраживачким пројектима Министарства науке Републике Србије и имају 
велики број објављених радова у научним часописима који се налазе на SCI листи. 
Технички факултет има  и активну међународну сарадњу која се првенствено огледа у 
публиковању заједничких радова и организовању симпозијума. 
Табеле за стандард 9:  
Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом 
уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све 
податке који се траже). 
Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 
докторских студија са пуним радним временом.  
Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 
докторских студија са neпуним радним временом. 
Табела 9.3. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 
докторских студија - допунски рад. 
Табела 9.4 Листа наставника укључених у научноистраживачке пројекте 

Табела 9.5 Листа наставника укључених ууметничко-истраживачке  пројекте   

Табела 9.6. Компетентност наставника. 
Табела  9.7. Листа ментора ангажованих на реализацији датог  студијског програма 
докторских студија  (ментори могу да буду само наставно особље са докторских студија датог 
студијског програма). 
Табела 9.8. Компетентност ментора. 
Прилози за стандард 9:  
Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 
(ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 
Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, 
наставника са пуним радним временом на студијском програму докторских студија.  
Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, 
наставника са непуним радним временом на студијском програму докторских студија.  
Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјава, 
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наставника  - допунски рад  на студијском програму докторских студија. 
Прилог 9.5. Правилник о избору наставника.   
Прилог 9.6. Одлука стручног органа високошколске установе о ангажовању особља  у 
наставном процесу које нема наставна звања према Закону о високом образовању  (лица са 
научним звањем). 
Прилог 9.7. Усвојен  од стране стручног органа списак особља   ангажованог у наставном 
процесу које нема наставна према Закону о високом образовању (лица са научним звањем) 
Прилог 9.8. Одлука Сената о избору  (ангажовању) гостујућег професора. 
Прилог 9.9. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму.   
Прилог 9.10. Доказ о боравку за стално запослене  стране држављане издат од надлежног 
органа.  
Прилог 9.11. Одлука надлежног органа о именовању ментора. 

Напомена:  

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8). 

 
Стандарди 
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Стандард 10: Организациона и материјална средства 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма 
докторских студија и броју студената који се уписују. 

     Студијски програм докторских студија Технолошко инжењерство има одговарајуће 
просторне, техничко-технолошке, библиотечке и друге ресурсе, који гарантују 
квалитет извођења наставног процеса.  
     Технички факултет у Бору има петогодишњи план и буџет предвиђен за 
реализацију научноистраживачког рада. Поред тога, сва постојећа опрема на 
високошколској установи стоји на располагању за извођење наставе на докторским 
студијама и њена листа је дата у Табели 10.1. За извођење студијског програма 
докторских студија технолошког инжењерства обезбеђен је одговарајући простор за 
извођење наставе, одговарајући лабораторијски простор неопходан за 
експериментални рад и опрема базирана на савременим информационо-
комуникационим технологијама.  
     Технички факултет у Бору обезбеђује коришћење библиотечког фонда који чине 
књиге, монографије, научни часописи и друга периодична издања, у обиму потребном 
за остварење програма докторских студија технолошког инжењерства. Поред тога, 
студенти докторских студија, као и сви наставници и сарадници факултета, имају 
приступ базама података које су неопходне за израду докторских дисертација и за 
научноистраживачки рад. Електронски сервис КОБСОН (Конзорцијум библиотека 
Србије за обједињену набавку) омогућује приступ информацијама за велики број 
међународних часописа из свих дисциплина. Такође, на Техничком факултету у Бору 
активно се користи и Moodle платформа за подршку електронском учењу. 
Табеле за стандард 10:  
Табела 10.1.  Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду. 
Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући 
лабораторијски простор неопходан за експериментални рад. 
Прилози за стандард 10:  
Прилог 10.1 - План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада.  
Прилог 10.2 - Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим 
институтима и међународним организацијама.  
Прилог 10.3 - Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима.  

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 

 
Стандарди 
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Стандард 11: Контрола квалитета 

За студијски програм докторских студија високошколска установа редовно и систематично 
спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

     Контрола квалитета, као интегрални део система обезбеђења квалитета на 
Техничком факултету у Бору, врши се у складу са политиком обезбеђења квалитета и 
осталим актима из ове области  
     Субјекти обезбеђења квалитета на Техничком факултету у Бору су сви запослени, 
студенти и ненаставно особље, са посебним нагласком на чланове стручних тела 
(Наставно-научно веће, Проширени колегијум, Сенат) и комисија које се баве 
обезбеђењем квалитета. Када су у питању докторске студије, највећу улогу у 
контроли њиховог квалитета има Комисија за студије трећег степена, чије су 
надлежности дефинисане Правилником о докторским студијама.  
     Редовно систематско праћење реализације студијског програма и контролу свих 
његових сегмената у унапред одређеним временским интервалима, уз активно учешће 
студената, врши се кроз вредновање реализације наставе односно кроз вредновање 
педагошког рада наставника од стране студената, вредновање квалитета и 
компетенција дипломираних студената и вредновање квалитета наставне литературе, 
као и вредновање резултата и квалитета НИР-а (2009 - 2017).  
Табеле за стандард 11:  
Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет 
(комисије за квалитет,...). 
Табела 11.2. Листа одбора за квалитет – ако постоји. 
Прилози за стандард 11:  
Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања високошколске   установе. 
Прилог 11.2.  Извештај о резултатима самовредновања датог студијског програма докторских 
студија.  
Прилог 11.3. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета.  
Прилог 114. Правилник о уџбеницима. 
Прилог 11.5 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада 
организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 

 
Стандарди 
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Стандард 12: Јавност у раду 

Високошколска установа обезбеђује јавну доступност студијског програма и докторске 
дисертације као завршног рада докторских студија. 

    Докторске дисертације које се бране на Техничком факултету у Бору стављају се на јавни 
увид на заједничком порталу UviDok https://uvidok.rcub.bg.ac.rs свих докторских дисертација 
и припадајућих извештаја на нивоу Универзитета у Београду, a репозиторијум свих 
одбрањених докторских дисертација на Универзитету у Београду доступан је на веб 
страницама Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" http://eteze.bg.ac.rs/ и NaRDuS-у 
(Национални Репозиторијум Дисертација у Србији) http://nardus.mpn.gov.rs/. 

     Подаци о менторима заједно са подацима о њиховим референцама којима се потврђује 
компетентност доступни су на веб страници Техничког факултета у Бору. 

Прилози за стандард 12:  
Прилог 12.1 -Дигитални репозиторијум - сајт установе.  
Прилог 12.2 - Подаци о менторима - сајт установе.  

 
Стандарди 

  



Табела 5.2 Студијски програм:Распоред предмета по семестрима и годинама студија 
 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар 
Статус 

предмета 
Активна настава

ЕСПБ 
П СИР ОСТАЛО 

Прва година
  Изборни предмет 1       

1. ДТИ1ФПМ Феномени преноса масе Први Изборни 6 4  15 

2. ДТИ1ОПХТ 
Одабрана поглавља 

хемијске термодинамике 
Први Изборни 6 4  15 

3. ДТИ1ОПХК 
Одабрана поглавља 
хемијске кинетике 

Први Изборни 6 4  15 

  Изборни предмет 2       

4. ДТИ1ОПТК 
Одабрана поглавља 

технологије керамике 
Први Изборни 6 4  15 

5. ДТИ1НМ Наука о материјалима Први Изборни 6 4  15 

  Изборни предмет 3       

6. ДТИ1ЕТ 
Електрохемијска 

технологија 
Други Изборни 6 4  15 

7. ДТИ1ТКП 
Теорија корозионих 

процеса 
Други Изборни 6 4  15 

  Изборни предмет 4       

8. ДТИ1ЗЖС Заштита животне средине Други Изборни 6 4  15 

9. ДТИ1АА Аеросоли у атмосфери Други Изборни 6 4  15 
Укупно часова активне наставеи бодова на години 24 16  60 

Друга година 
  Изборни предмет 5       

10. ДТИ2ТЧО Третман чврстог отпада          Трећи Изборни 6 4  15 

11. ДТИ2ТОВ Третман отпадних вода Трећи Изборни 6 4  15 

12.  
ДТИ2ТОРЗ 

Теоријске основе 
ремедијације земљишта  

Трећи Изборни 6 4  15 

13. 
ДТИ2ДДДТ 

Докторска дисертација – 
дефинисање теме 

Трећи Обавезни 0 10  15 

14. ДТИ2ДДСИР
1 

Докторска дисертација - 
научно истраживачки рад 1 

Четврти Обавезни 0 20  30 



Укупно часова активне наставеи бодова на години 6 34  60 
Трећа година 

15. ДТИ3ДДСИР
2 

Докторска дисертација - 
научно истраживачки рад 2 

Пети Обавезни 0 20  30 

16. ДТИ3ДДСИР
3 

Докторска дисертација - 
научно истраживачки рад 3 

Шести Обавезни 0 20  10 

17. 
ДТИ3ДДИОД
Д 

Докторска дисертација - 
израда и одбрана докторске 
дисертације 

Шести Обавезни    20 

Укупно часова активне наставеи бодова на години 0 40  60 
Укупно часова активне наставеи бодова у студијском програму 30 90  180 

Напомена: 
1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова 
2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама 
3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног  
4. броја часова активне наставе 
5. Трећа година је  само студијски истраживачки или самоистраживачки рад  
6. Број бодова по години минимум 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама 

 

Р. Б. Назив предмета 
Име или имена 

наставника 
Семестар ЕСПБ 

УНО односно 
УУО 

Т 

1. Феномени преноса масе 
Снежана М. Шербула,  
Снежана М. Милић 

Први 15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

2. 
Одабрана поглавља 

хемијске термодинамике 
Снежана М. Шербула,  
Јелена М. Ђоковић 

Први 15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

3. 
Одабрана поглавља 
хемијске кинетике 

Милан М. 
Антонијевић, Снежана 
М. Милић 

Први 15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

4. 
Одабрана поглавља 

технологије керамике 

Снежана М. Милић, 
Милан Б. Радовановић,  
Оливера Б. 
Милошевић 

Први 15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

5. Наука о материјалима 

Снежана М. Милић, 
Марија Петровић 
Михајловић, Оливера 
Б. Милошевић 

Први 15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

6. 
Електрохемијска 

технологија 

Милан Радовановић, 
Марија Петровић 
Михајловић, Јасмина 
Стевановић 

Други 15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

7. 
Теорија корозионих 

процеса 

Милан М. 
Антонијевић, Миомир 
Г. Павловић, Жаклина 
Тасић 

Други 15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

8. Заштита животне Милан М. Други 15 Хемија, И 



средине Антонијевић, Снежана 
М. Шербула,Слађана 
Ч. Алагић 

хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

9. Аеросоли у атмосфери Снежана М. Шербула Други 15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

10. 

Третман чврстог отпада    

Ана Симоновић 

Трећи 

15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

11. 

Третман отпадних вода 

Снежана М. Шербула, 
Грозданка Д. 
Богдановић, Весна Р. 
Крстић 

Трећи 

15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

12. 
Теоријске основе 
ремедијације земљишта  

Милан М. 
Антонијевић, 
Грозданка Д. 
Богдановић, Ана 
Симоновић 

Трећи 

15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

И 

14. 
Докторска дисертација – 
дефинисање теме 

Сви наставници 
студијског програма 
који могу бити 
ментори 

Трећи 15 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

О 

15. 
Докторска дисертација - 
научно истраживачки 
рад 1 

Сви наставници 
студијског програма 
који могу бити 
ментори 

Четврти 30 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

О 

16. 
Докторска дисертација - 
научно истраживачки 
рад 2 

Сви наставници 
студијског програма 
који могу бити 
ментори 

Пети 30 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

О 

17. Докторска дисертација - Сви наставници Шести 10 Хемија, О 



научно истраживачки 
рад 3 

студијског програма 
који могу бити 
ментори 

хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

18. 
Докторска дисертација - 
израда и одбрана 
докторске дисертације 

Сви наставници 
студијског програма 
који могу бити 
ментори 

Шести 20 

Хемија, 
хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

О 

Укупно ЕСПБ 180   
УНО- Ужа научна област , УУО- Ужа уметничка област, Т- Тип предмета (И-изборни,О-обавезни....) 
 *Tабелу модификујте у зависности од броја података које унсите, користећи инсер мод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 9.1.Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студијаса пуним радним временом 
 

Р.Б Maтични број 
Име, средње слово, 

презиме 
Звање 

Датум 
избора 

Ужа научна, 
уметн.однос.стручна 

област за коју је 
биран 

Редни број 
Извода (ЕБР – 
ПУРС) и број 

у изводу 

Часова активне 
наставе на свим 
програмима ове 

установе 

Часова 
активне 

наставе у 
другим 
ВШУ у 
Србији 

Укупно часова 
активне наставе 
недељно на свим 
ВШУ у Србији 

Проценат 
запослења 

у 
установи 

1. 0711955790034 
Милан М. 
Антонијевић 

РП 16.09.2003 

Хемија, физичка 
хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

1/5 5,583333333
 

0 5,583333333
 

100 

2. 2701961756036 Снежана М. Милић РП 11.07.2018 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

 7,027777778
 

0 7,027777778
 

100 

3. 1802958756014 
Снежана М. 
Шербула 

РП 22.06.2016 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

 9.25
 

0 9.25
 

100 

4. 2712970725013 Јелена М. Ђоковић РП 17.03.2016 Машинство  6,444444444
 

0 6,444444444
 

100 

5. 3009966756029 
Грозданка Д. 
Богдановић 

ВП 31.10.2016 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

 0,944444444
 

0 0,944444444
 

100 

6. 2709962736315 Слађана Ч. Алагић ВП 27.11.2017 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

 6,361111111
 

0 6,361111111
 

100 

7. 0412982756029 
Марија Б. 
Петровић 
Михајловић 

ВП 27.11.2017 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

 5,083333333
 

0 5,083333333
 

100 

8. 0201982754114 
Милан Б. 
Радовановић 

ВП 28.05.2018 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

 6,083333333
 

0 6,083333333
 

100 

9. 2712981755038 Ана Т. Симоновић Д 12.05.2014 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

 5,5
 

0 5,5
 

100 

10. 2806988756026 Жаклина З. Тасић Д 26.03.2018 

Хемија, хемијска 
технологија и 
хемијско 
инжењерство 

 8,194444444
 

0 8,194444444
 

100 

Укупно часова активне наставе и број наставника   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Звања наставника 

Н
ас

та
вн

ик
 

ст
ра

но
г 

 
је

зи
ка

-Н
С

Ј 

Н
ас

та
вн

ик
 

ве
ш

ти
на

-Н
В

 

П
ре

да
ва

ч-
П

 

П
ре

да
ва

ч 
 

ва
н 

ра
дн

ог
 

од
но

са
П

Р
О

 

В
иш

и 
П

ре
да

ва
ч-

В
П

 

П
ро

ф
. с

тр
. 

ст
уд

.-
П

С
С

 

Д
оц

ен
т-

Д
 

В
ан

р.
пр

оф
.-

В
П

 

Р
ед

ов
.п

ро
ф

.-
Р

П
 

И
ст

ра
ж

ив
ач

-И
 

Е
м

ер
ит

ус
-Е

 

Ч
ла

н 
С

ан
у-

Ч
С

 

О
ст

ал
и-

О
 

 

Ознака извода из пореске пријаве по редним бројевима: 
1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 

Напомена: Ознака на пример 1/5 означава: 1-редни број из извода, а 5 - број у изводу. 

Линкови се отварају CTRL + клик на линк 



Табела 9.7 Листа ментораангажованих на реализацији докторских студија 

 

Р.Б. 
Матични 
број 

Име презиме 
Назив установе у којој је запослен 
са пуним радним временом  

1. 0711955790034 Милан Антонијевић Технички факултет у Бору 

2. 2701961756036 Снежана Милић Технички факултет у Бору 

3. 1802958756014 Снежана Шербула Технички факултет у Бору 

4. 2712970725013 Јелена Ђоковић Технички факултет у Бору 

5. 3009966756029 Грозданка Богдановић Технички факултет у Бору 

6. 2709962736315 Слађана Алагић Технички факултет у Бору 

7. 0412982756029 Марија Петровић Михајловић Технички факултет у Бору 

8. 0201982754114 Милан Радовановић Технички факултет у Бору 

9. 2712981755038 Ана Симоновић Технички факултет у Бору 

10. 2806988756026 Жаклина Тасић Технички факултет у Бору 

11. 1308955715495 Оливера Милошевоћ Институт техничких наука САНУ 

12. 0502969755012 Весна Крстић 
Институт за рударство и 
металургију Бор 

13. 0305953710493 Миомир Павловић 
Институт за хемију, технологију и 
металургију 

14. 1009961719020 Јасмина Стевановић 
Институт за хемију, технологију и 
металургију 
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УВОДНА ТАБЕЛА 

Назив студијског програма: 
ИНЖЕЊЕРСКИ  МЕНАЏМЕНТ 
 

Високошколска установа у којој се изводи 
студијски програм: 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

Образовно – научно/образовно – уметничко 
поље: 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 

Научна, стручна или уметничка област: 
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И 
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
 

Врста студија: 
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 
240 
 

Назив дипломе: 
ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МЕНАЏМЕНТА 
 

Дужина студија: 
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

Година у којој је започела реализација 
студијског програма: 

2002 

Година када ће започети реализација 
студијског програма (ако је програм нов): 

 

Број студената који студира по овом 
студијском програму: 

291 

Планирани број студената који ће се уписати 
на овај студијски програм: 

120 

Датум када је програм прихваћен од стране 
одговарајућег тела (навести ког): 

Одлука бр. 150-1/XXI-9.16 од 4. јуна 2008. године, 
Сенат Универзитета у Београду. Измене и допуне 
наставног плана и програма: Одлука бр. 06-01-06-
1311/40-13 ЈЈ од 20.03.2013. године, Одлука Сената 
Универзитета у Београду. Измене и допуне 
наставног плана и програма: Одлука бр. I/2-2/2, од 
09.02.2016. године, Одлука Cената Универзитета у 
Београду. 

Језик на коме се изводи студијски програм: 
СРПСКИ 

Година када је програм акредитован: 
Прва акредитација 2008. године. Поновна 
акредитација 2014. године. 

Web адреса на којој се налазе подаци о 
студијском програму: 

www.tfbor.bg.ac.rs  
www.menadzment.tfbor.bg.ac.rs  
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Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у 
одговарајућим стандардима) 
Студијски програм основних академских студија у оквиру поља Техничко-технолошких наука 
и области Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент под називом Инжењерски 
менаџмент на Техничком факултету у Бору осмишљен је на темељу савремених искустава у 
овој области. Студијски програм се реализује на два студијска модула: 
1. Пословни менаџмент, 
2. Информационе технологије. 
 
Прва и друга година су заједничке за оба модула. Изборним предемтима, почевши од треће 
године, студенти се опредељују за један од два студијска модула. На четвртој години студенти 
оба модула имају два заједничка предмета (Стратегијски менаџмент и Управљање ризиком), 
док су остали предмети класификовани у посебне групе обавезних и изборних предмета, према 
модулима. Избор појединих предмета може бити условљен одговарајућим предзнањем, које је 
прописано условима за похађање наставе из одређеног предмета. 
 
1.1. Елементи студијског програма 

 
а) Назив и циљеви студијског програма 
    Назив : Инжењерски менаџмент 
    Циљеви:  
Циљ овог студијског програма је да се подмире растуће потребе за стручњацима овог профила, 
како у домаћим компанијама, тако и у фирмама где се као стратешки партнери јављају 
итернационалне компаније. Образовањем инжењера овог профила обезбеђују се знања и 
вештине из области планирања, организовања, кадровања, вођења и контролисања у 
оперативним активностима компанија са исходима производа материјалне природе и 
различитих врста услуга. Свакако, курикулум садржи и предмете који обезбеђују и неопходна 
знања из области предузетништва. Према томе, један од основних циљева овог студијског 
програма је да оспособи студенте да препознају изазове савременог пословања у конкурентном 
тржишном окружењу, те да их решавају применом савремених метода и алата, укључујући и 
информационо коминикационе технологије. Свакако циљ је и да студенти буду компетентни за 
трансфер својих знања на тржишту, односно за промоцију и практичну примену у оквиру 
предузетничких активности. 
  
б) Врста студија и исходи учења 
    Врста студија: Основне академске студије 
    Исходи учења:  
На овом студијском програму исходи учења подразумевају стицање знања и општу 
оспособљеност овладавања знањима примене алата и техника за анализу и синтезу 
елементарних процеса у оперативним активностима планирања и реализације у производним и 
услужним компанијама уз коришћење савремених метода и алата, укључујићи и 
информационо комуникационе технологије. Студенти су упознати са хијерархијом доношења 
одлука и управљања, како на нивоу великих тако и малих и средњих предузећа. Потом, 
стицањем предметно-специфичних способности у области стратегијског, тактичког и 
оперативног управљања, студенти су у могућности да на адекватан начин одговоре потребама 
савременог тржишног окружења. Свакако, први степен академских студија из области 
инжењерског менаџмента је осмишљен тако да пружа добру основу како за професионално 
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ангажовање у производним и услужним компанијама и МСП-има, тако и за наставак студија на 
једногодишњим мастер студијама из области инжењерског менаџмента (II степен студија). 
 
в) Академски назив: 
    Дипломирани инжењер менаџмента  
 
г) Услови за упис на студијски програм: 
Завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит из једног од предмета: 
Математика или Економика, са завидним нивоом потребног прага знања. Редослед кандидата 
за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњошколском образовању и 
резултата постигнутих на пријемном испиту, што је дефинисано „Правилником о упису 
студената на академске студије првог степена” на Техничком факултету у Бору.  
 
д) Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са оквирним 
садржајем 
Студијски програм Инжењерски менаџмент се реализује кроз два студијска модула: Пословни 
менаџмент и Информационе технологије. Прва и друга година су заједничке за оба модула. На 
обе године студени имају обавезне и изборне предмете који се бирају из листе изборних 
предмета. Садржај предмета прве и друге године даје студентима неопходна знања за наставак 
студија на трећој и четвртој години, без обзира на то за који ће се модул определити.  
Избором предмета, из области Пословног менаџмена или Информационих технологија, на 
трећој години, студенти се опредељују за један од ова два студијска модула.  
На четвртој години студенти оба модула имају два заједничка предмета (Стратегијски 
менаџмент и Управљање ризиком), док су остали предмети класификовани у посебне групе 
обавезних и изборних предмета, према модулима.  
Број студената у групи за обавезне и изборне предмете је усклађен са акредитационим 
критеријумима, али је такође условљен и просторним условима и расположивом опремом у 
рачунарским лабораторијама. 
 
ђ) Начин извођења студија и потребно време за студије 
    Начин извођења наставе:  
Настава се изводи путем предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби, као и 
осталим облицима наставе (консултације, израда и јавна одбрана семинарских радова, израда 
пројеката и слично). На предавањима, наставник усмено излаже градиво предвиђено 
садржином предмета, уз коришћење рачунарске и пројекционе опреме. У оквиру вежби, 
наставници и сарадници представљају студентима примере из праксе који додатно илуструју 
градиво, решавају се одређени рачунски проблеми или се градиво додатно допуњује кроз 
обуку за коришћење адекватних информационо - комуникационих технологија и корисничких 
софтвера, у циљу решавања конкретних проблема. Посебна пажња посвећује се посебним 
облицима наставе као што су: семинарски радови, пројекти, стручне праксе, завршни рад и 
друге активности уз менторски рад наставника. Примери који се решавају посвећени су 
практичном решавању конкретних пословних проблема из одговарајуће области изучавања. 
Такође је важна и чињеница да се сваки семинарски рад, на овом студијском програму, јавно 
брани. Наиме, студенти излажу резултате свог истраживања пред осталим студентима и 
предметним наставницима, чиме стичу и неопходно искуство јавног наступа. Током студија 
све активности се бодују тако да одређени број бодова, који је у свим случајевима креће у 
границама од 30% - 70% укупних бодова, студент остварује кроз реализацију предиспитних 
обавеза. 
 Потребно време: Четири године – осам семестара 
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е) Бодовна вредност сваког предмета 
Сваки предмет, с обзиром на потребно време за испуњење предиспитних и испитних обавеза, 
вреднован је са одговарајућим бројем ЕСПБ бодова (према одредбама Закона о високом 
образовању из 2017. године, а у духу Болоњског процеса изједначавања услова студирања 
широм Европе). Број ЕСПБ бодова за сваки предмет произашао је као резултат потребног 
ангажовања студента на савладавању обавеза у оквиру наставног предмета. Студент завршава 
студије на студијском програму када сакупи 240 ЕСПБ бодова (свака година по 60 бодова). 
Студент може остварити, током четворогодишњег школовања, додатне бодове ангажовањем у 
ван-наставним активностима као што су: рад у студентском парламенту, студентским 
организацијама, Савету факултета, организацији студената волонтера овог студијског програма 
али и током програма мобилности студената у оквиру ЕРАСМУС + програма. 
При томе, треба истаћи да се свака активност студената, током наставног процеса, прати и 
вреднује према правилима која су усвојена на нивоу Факултета - за сваки предмет и која су 
унапред представљена и позната студентима. Број ЕСПБ бодова, које носи сваки од предмета 
је исказан тако да одражава оптерећеност студената у оквиру наведеног предета. 
 
ж) Бодовна вредност завршног рада 
Завршни рад сразмерно потребном времену ангажовања за његову реализацију носи 6 ЕСПБ, 
при чему је подељен у две позиције: Завршни рад - истраживање (2 ЕСПБ бода) и Завршни рад 
- израда и одбрана (4 ЕЦПБ бода). 
 
з) Предуслови за упис појединих предмета 
Предуслови су дати у спецификацијама сваког предмета у оквиру табела књиге предмета. 
Избор појединих предмета може бити условљен одговарајућим предзнањем, које је прописано 
условима за похађање наставе из конкретног предмета. 
 
ј) Услови за прелазак са друигих студијских програма 
У току студија могућ је прелазак са других студијских програма уколико постоји поклапање у 
наставном плану, с обзиром да постоји одређени број предмета који су заједнички. На овај 
начин се остварује хоризонтална и вертикална покретљивост студената у духу Болоњског 
процеса. Такође, ЕСПБ бодови остварени током мобилности студената у оквиру ЕРАСМУС + 
мобилности, признаје се на основу ”Превилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ 
бодова” Универзитета у Београду. 
 
1.2. Обим студија изражен бројем ЕСПБ бодова 
Обим студија је 4 године (осам семестара) односно 240 бодова (60 бодова годишње или 30 
бодова по семестру). Студент може остварити додатне бодове ангажовањем у ван-наставним 
активностима попут: чланства у студентском парламенту, студентским организацијама, Савету 
факултета и организацији студената волонтера Одсека за менаџмент. Поред тога, с обзиром на 
вишегодишње искуство у области ЕРАСМУС + програма размене студената, студент одређени 
број ЕСПБ бодова може остварити и на партнерској институцији са којом наш Универзитет 
има потписан уговор о мобилности. 
Прилози за стандард 1:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције). 
 

Стандарди 
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Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 
јавности.  
Након успешно завршеног студирања на студијском програму под називом Инжењерски 
менаџмент у пољу Техничко-технолошких наука и области Индустријско инжењерство и 
нжењерски менаџмент, на основним академским студијама, студенти стичу диплому са 
називом дипломирани инжењер менаџмента.  
Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент је образовање студената који ће имати 
адекватне компетенције, односно знања и вештине из области управљања пословним 
процесима у савременом тржишном окружењу. Стеченим компетенцијама, дипломирани 
инжењери менаџмента, са студијског програма Инжењерски менаџмент, биће у стању да 
анализирају пословне процесе, да предложе могућности за њихову оптимизацију и потом да 
организују оптимизацију пословних процеса, која се заснива на примени најсавременијих 
метода и техника, укључујући примену информационо - комуникационих технологија и 
адекватних софтверских решења. Знања и вештине, које студенти стичу на студијском 
програму Инжењерски менаџмент, примењива су како у великим пословним системима и 
компанијама, тако и у области микро, малих и средњих предузећа. Та чињеница се потврдила и 
у пракси, имајући у виду да велики број дипломираних инжењера са овог студијског програма 
ради у готово свим секторима привреде у нашој земљи и окружењу. Поред тога, одређени број 
дипломираних инжењера менаџмента, овог студијског програма, ради у области 
предузетништва, како кроз покретње сопствених предузећа, тако и кроз запослење у овом 
сектору. Самим тиме, компетенције дипломираних инжењера овог студијског програма су 
друштвено оправдане и адекватне потребама тржишта рада. Диверзификацијом на модуле 
Пословни менаџмент и Информационе технологије, студентима се омогућује да се определе 
да ли ће њихове компетенције бити више усмерене у правцу организовања, вођења, контроле и 
управљања пословним процесима, кроз административно апликативне процедуре или ће се 
фокусирати на примену савремених алата, информационо - комуникационих технологија и 
софтвера у оптимизацији прословних процеса. Свакако, студенти оба модула, стичу неопходна 
полазна знања из обе наведене области. 
Према стратегији развоја Републике Србије, укључујући и стратегију развоја образовања у 
Републици Србији до 2020. године, наша земља иде све више ка глобалним интеграцијама и 
отвара се према домену услуга и развоја приватног предузетништва, што изискује високо - 
стручна знања укључујући и знања из области менаџмента. Тиме се стварају могућности и 
шансе за запошљавање и развој професионалне каријере инжењера менаџмента, који се 
образују на Техничком факултету у Бору. Посебно, имајући у виду чињеницу да се највећи 
број новоотворених предузећа управо формира у сектору информационо - комуникационих 
технологија, развој модула Информационе технологије, у оквиру овог студијског програма, је 
свакако у складу са наведеним стратешким циљевима развоја Републике Србије. Поред тога, 
сврсисходност компетенција студената и наставника са студијског програма Инжењерски 
менаџмент, потврђена је и кроз велики број мобилности наставног особља и студената у 
оквиру ЕРАСМУС + програма. Студенти овог студијског програма су кроз мобилност 
боравили на партнерским Универзитетима и тамо веома успешно завршавали све предвиђене 
предиспитне и испитне обавезе. Такође, насатвно особље са овог студијског програма је током 
размене успешно обављало наставне активности на партнерским Универзитетима из ЕУ 
земаља, што говори о томе да су знања и компетенције наших наставника и студената 
адекватна захтевима на интернационалном нивоу, посебно у европском академском простору.  
Целокупни развој Техничког факултета у Бору је увек био заснован на тенденцијама праћења 
неопходних потребних знања дипломираних инжењера на тржишту рада, самим тиме сврха и 
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даљи развој студијског програма Инжењерски менаџмент је потпуно у сагласности са 
циљевима рада Техничког факултета у Бору. 
Прилози за стандард 2:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).  

 
Стандарди 
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  
Основни циљ студијског програма Инжењерски менаџмент се огледа у тенденцији да кроз 
теорију и праксу инжењерског менаџмента, образује дипломиране инжењере који имају 
адекватна знања за планирање, организовање, вођење, кадровање и контролисање пословних 
процеса, што представља основне функције менаџмента, у различитим контекстима у свим 
облицима организација, без обзира на то да ли је реч о приватном или јавном сектору, великој 
или малој организацији, новој или већ постојећој. Централни задатак савременог менаџера 
своди се на дефинисање надпросечних циљева организације и оптимално коришћење 
расположивих ресурса (материјалних, финансијских, људских, физичких) ради остваривања 
дефинисаних циљева. Циљ студијског програма је да оспособи будућег инжењера менаџмента 
неопходним знањима и вештинама за постизање таквог нивоа управљања. Према томе, 
изучавање инжењерског менаџмента је усмерено на успешно пословање свих типова 
организација кроз систем сталних побољшања што треба да резултира континуираним и 
одрживим растом и развојем. 
Такође, поред наведеног циљ овог студијског програма је и развој креативних способности, 
способности критичког размишљања, способности за тимски рад, системско разматрање 
проблема и овладавање специфичним практичним вештинама за обављање професије.  
Посебан циљ овог студијског програма је стицање знања из инжењерских и информатичких 
дисциплина, технологије, алата и софтверских решења, које дају могућности да се уз употребу 
информационих технологија и експертског знања искаже разумевање економских и 
друштвених односа на релацији компанија - окружење (тржиште). 
Усаглашеност циљева овог студијског програма, са стратегијским циљевима Техничког 
факултета у Бору, огледа се у развоју свести инжењера менаџмента о потреби сталног 
побољшања свих процеса у компанији на принципима Демингове филозофије кроз четрнаест 
аксиома савременог пословања, што се остварује кроз континуитет учења ради стицања нових 
знања коришћењем најбоље праксе. Такође, циљ овог студијског програма је и развој 
способности за поимање и имплементацију општих међународних стандарда као и 
специфичних стандарда као што су стандарди из области: квалитета, заштите животне средине, 
безбедности запослених и других. Остваривање наведених циљева кроз предметни студијски 
програм даје допринос остварењу укупних циљева Техничког факултета у Бору да образује 
квалитетне кадрове и врши трансфер знања ка привреди и друштву и на тај начин оправдава 
сврху свог постојања у овом делу Србије. 
Прилози за стандард 3:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).  
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Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности 
које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис 
квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу 
националног оквира квалификација. 
Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент студент стиче опште способности 
и компетенције за анализу, синтезу и предвиђање могућих решења проблема са одговарајућим 
последицама. Самим тиме, студент поседује академска и стручна знања у комбинацији теорије 
савремених менаџмент дисциплина и практичних принципа вођења пословних процеса. Ове 
способности дају компетенције инжењерима менаџмента на студијском програму Инжењерски 
менаџмент да решавају сложеме проблеме, кроз сагледавање потреба предузећа, како кроз 
краткорочно тако и кроз дугорочно (стратегијско) планирање развоја. Дипломирани студент 
овог студијског програма поседује вештине за решавање свакодневних практичних проблема и 
вођења процеса у реалном времену, доношење одлука методама вишекритеријумског 
одлучивања у условима неизвесности као и вођење комплексних пројеката по принципима 
пројект менаџмента кроз пројектовање, организацију и контролу производње. 
Способности алоцирања физичких, финансијских, материјалних и људских ресурса, са 
посебним освртом на развој људских ресаурса (HRM и HRD), су специфичне компетенције које 
одликују инжењере менаџмента. Развијање комуникацијских вештина и сарадње са људима у 
компанији и људима у окружењу у циљу хармонизације односа у компанији и пословно 
одговорних односа компаније са окружењем, уз неговање принципа професионалне и личне 
етике, су компентенције по којима се инжењери менаџмента већ препознају у компанијама у 
којима раде. 
Инжењери менаџмента, кроз реализацију предметног студијског програма, обучени су за 
наставак школовања на вишем нивоу студија (II степен) у оквиру исте струке или у оквиру 
неке од дисциплина у оквиру поља техничко-технолошких наука.  Студенти који успешно 
заврше студијски програм Инжењерски менаџмент, у оквиру својих компетенција а као исход 
стечених знања, биће у стању да: 
 Воде сложене пројекте самостално и са пуном одговорношћу, 
 Успешно послују у оквиру тимова и воде пројектне тимове, 
 Организују, контролишу и обучавају чланове својих пословних тимова за рад на 

конкретним пословним задацима, 
 Организују самостална истраживања, 
 Добијене резултате истраживања обраде методама нумеричке анализе, 
 Изврше моделовање процеса у циљу њихове оптимизације,  
 У анализи примене системско размишљање, 
 Врше статистичку обраду података применом метода линеарне и нелинеарне статистике, 
 Врше обраду података применом савремених софтверских алата, 
 Доносе адекватне пословне одлуке, 
 Примене методе вишекритеријумског одлучивања у селекцији оптимланих пословних 

стратегија, 
 Разумеју неопходност концепта целоживотног учења у личном и професионалном развоју, 
 Наставе школовање на мастер и нивоу докторских академских студија. 
Прилози за стандард 4:  
Прилог 4.1. Додатак дипломи. 
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Стандард 5. Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 
модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет. 
Курикулум основних академских студија на студијском програму Инжењерски менаџмент 
формиран је коришћењем најбоље праксе са универзитета у Европи и САД-у, тако да би се 
остварили постављени циљеви. У оквиру овог курикулума направљена је предходна студија и 
упоредна анализа курикулума из ове области у свету. После петогодишњег искуства у 
реализацији курикулума акредитованог 2009. године, код акредитације 2014. године, уведен је 
нови изборни модул – Информатички менаџмент. Од тада се настава одвија у оквиру два 
модула: Пословни менаџмент и Информатички менаџмент. Потом, током 2015. године, због 
потреба лакшег препознавања од стране будућих студената, модул Информатички менаџмент 
је променио назив у Информационе технологије, као и незнатне корекције у наставном плану 
(мање од 5%). Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору 25.09.2015. године усвојило 
је измену назива изборног модула, уместо Информатички менаџмент у Информационе 
технологије. Захтев Техничког факултета у Бору, после анализе и позитивног предлога 
групације Техничко-технолошких наука Универзитета у Београду, усвојио је и Сенат 
Универзитета у Београду 03.02.2016. године. 
На оба модула студијског програма Инжењерски менаџмент, сви предмети осим предмета 
Енглески језик 1, 2 и 3 су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова. Редослед 
реализације наставе по предметима у курикулуму је такав да се неопходна знања за 
реализацију сваког наредног предмета, стичу током наставе на претходним предметима. 
Укупан број ЕСПБ бодова износи 30 по семестру, односно 240 збирно у току 
четворогодишњих студија. 
Заједничке основе оба модула студијског програма Инжењерски менаџмент износе  78% од 
укупног броја ЕСПБ поена (захтев стандарда је најмање 25%). 
Саставни део курикулума Инжењерског менаџмента је Стручна пракса у трајању од 90 часова, 
која се реализује у одговарајућим привредним друштвима, јавним установама, научно-
истраживачким установама и организацијама за обављање иновативних активности.  
Студент завршава студије израдом завршног рада који се састоји од теоријско-методолошке 
припреме неопходне за продубљено разумевање области из које се ради завршни рад и израде 
завршног рада који представља примену стечених знања и вештина на конкретном практичном 
примеру.  
Студент завршава студије када положи предвиђене испите и обезбеди 240 ЕСПБ бодова а на 
крају одбрани завршни рад пред трочланом комисијом наставника који су ангажовани на овом 
студијском програму. 
У курикулуму је дефинисан опис предмета са називом, типом предмета, семестром и годином 
студија, бројем ЕСПБ бодова, именом наставника, циљем курса, очекиваним исходима, 
предусловима за похађање, садржајем предмета, препорученом литературом, методама 
извођења наставе, начином провере знања и оцењивањем. Ови подаци су дати за сваки предмет 
посебно у прописаном формулару, и налазе се у књизи предмета која је доступна студентима 
преко сајта Факултета или у спецификацији предмета . 
 У структури студијског програма у складу са захтевом Стандарда 5. заступљен је следећи 
однос појединих група предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова: 
 академско - општеобразовних 14.67  % (захтев стандарда око 15 %) 
 теоријско - методолошких 18.33 % (захтев стандарда око 20%) 
 научно-стручних                       38.33 % ( захтев стандарда око 35 % ) 
 стручно - апликативних            28.67% (захтев стандарда око 30%) 
што представља уравнотежени однос који је захтеван Стандардом 5. 
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Такође, задовољен је захтев стандарда да најмање 20% буде изборних предмета који у 
предложеном курикулуму износи око 28 %. 
Табеле и Прилози за стандард 5:  
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.  

Tабелa 5.1 a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије 
(ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС). 
Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена 
студија: МАС, МСС и САС. 
Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије 
Табела 5.2. Спецификација  предмета. 
Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  (назив програма) 

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму.  
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-
општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко 
стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)   

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 
формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) 
формулара). 
Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима. 
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).  
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 
високошколске установе.  
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев 
за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).  
Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за 
акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 
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Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима 

 
*  Напомена: У оквиру заједничких предмета за све модуле налазе се и 4 изборна предмета, који укупно 
носе 32 ЕСПБ 

 
 

Стандарди 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ (240 ЕСПБ) 

  са изборним подручјима (модулима):  
 Модул 1- Пословни менаџмент; 

 Модул 2- Информационе технологије 

ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ 

23* ПРЕДМЕТА СА: СТРУЧНОМ ПРАКСОМ ОД 2 ЕСПБ= 150 ЕСПБ  

И ЗАВРШНИМ РАДОМ 6 ЕСПБ. 

СВЕ УКУПНО = 156 ЕСПБ 

МОДУЛ 1   
ОБАВЕЗНИ= 7 ПРЕДМЕТА= 40 ЕСПБ 

ИЗБОРНИ= 2 ПРЕДМЕТА ОД 6 ЕСПБ= 12 ЕСПБ 
УКУПНО: 52 ЕСПБ 

 

МОДУЛ 2   
ОБАВЕЗНИ= 7 ПРЕДМЕТА= 40 ЕСПБ 

ИЗБОРНИ= 2 ПРЕДМЕТА ОД 6 ЕСПБ= 12 ЕСПБ 
УКУПНО: 52 ЕСПБ 
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Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова  ЕСПБ 
ПРВА ГОДИНА  
1 ОИМ1И1 Информатика 1 I 4 4 
2 Изборни предмет I I 6 8 
2.1 ОИМ1М1 Математика 1    
2.2 ОИМ1М1М Математика 1М    

3 ОИМ1ОЕП 
Основи 
економике 
пословања 

I 6 8 

4 ОИМ1ОС 
Основи 
социологије 

I 4 4 

5 ОИМ1ОМ 
Основи 
менаџмента 

I 3 4 

6 ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 I 2 2 
7 ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 II 2 2 
8 ОИМ1И2 Информатика 2 II 4 6 

9 ОИМ1ОТЕ 
Основи тржишне 
економије 

II 6 8 

10 ОИМ1ОО 
Основи 
организације 

II 6 6 

11 Изборни предмет II II 4 8 

11.1 ОИМ1КК 
Култура 
комуникације 

   

11.2 ОИМ1ОЈ 
Односи с 
јавношћу 

   

Укупно часова активне наставе 47  
  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА  
12 ОИМ2С Статистика III 6 9 

13 ОИМ2ОМ 
Основи 
маркетинга 

III 6 8 

14 ОИМ2П Предузетништво III 6 9 
15 ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 III 2 4 
16 ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 IV 2 2 

17 ОИМ2ОП 
Организационо 
понашање 

IV 4 8 

18 ОИМ2ОТПР 
Основи 
технологије и 
познавање робе 

IV 6 8 

19 ОИМ2ФМР 
Финансијски 
менаџмент  и 
рачуноводство 

IV 4 4 

20 ОИМ2УП 
Управљање 
производњом 

IV 6 8 

Укупно часова активне наставе 42  
Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА  

21 ОИМ3ОИ1 
Операциона 
истраживања 1 

V 6 8 

22 ОИМ3ТО Теорија V 6 8 
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одлучивања 

23 ОИМ3ТП 
Теорија 
поузданости 

V 4 4 

24 ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 V 2 2 
25 Изборни предмет III V 4 8 

25.1 ОИМ3МЉР 
Менаџмент 
људских ресурса 

   

25.2 ОИМ3РК Развој каријере    

25.3 ОИМ3ПЈ 
Програмски 
језици 

   

26 ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 VI 2 2 

27 ОИМ3УК 
Управљање 
квалитетом 

VI 6 6 

28 ОИМ3ТС Теорија система VI 6 8 

29 ОИМ3ОИ2 
Операциона 
истраживања 2 

VI 4 6 

30 Изборни предмет IV VI 4 8 

30.1 ОИМ3ТОП 
Технологија 
организације 
предузећа 

   

30.2 ОИМ3УПР 
Управљање 
процесима рада 

   

30.3 ОИМ3П Програмирање    
Укупно часова активне наставе 44  

Укупно ЕСПБ 60 
ЧЕТВРТА ГОДИНА-Модул Пословни менаџмент 

31 ОИМ4УП 
Управљање 
пројектима 

VII 6 8 

32 ОИМ4ПЕЈ 
Пословни 
енглески језик 

VII 6 6 

33 ОИМ4ИТ 
Интернет 
технологије 

VII 4 4 

34 ОИМ4УНТИ 
Управљање новим 
технологијама и 
иновацијама 

VII 5 6 

35 ОИМ4УИР 
Управљање 
истраживањем и 
развојем 

VII 3 6 

36 ОИМ4СМ 
Стратегијски 
менаџмент 

VIII 6 4 

37 ОИМ4УР 
Управљање 
ризиком 

VIII 4 2 

38 ОИМ4ПКТ 
Планирање и 
контрола 
трошкова 

VIII 6 4 

39 Изборни предмет V VIII 2 6 
39.1 ОИМ4ПЕ Пословна етика    

39.2 ОИМ4ЕМ 
Еколошки 
менаџмент 

   

40 Изборни предмет VI VIII 2 6 

41.1 ОИМ4ИСМ 
Интегрисани 
системи 
менаџмента 
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41.2 ОИМ4УПР 
Управљања 
променама 

   

42 ОИМ4СП Стручна пракса VIII  2 

43 ОИМ4ЗРИ 
Завршни рад 
(истраживања) 

VIII 2 2 

44 ОИМ4ЗРИО 
Завршни рад-
израда и одбрана 

VIII  4 

Укупно часова активне наставе 46  
УКУПНО ЕСПБ 60 

ЧЕТВРТА ГОДИНА-Модул Информационе технологије 

31 ОИМ4УП 
Управљање 
пројектима 

VII 6 8 

32 ОИМ4ПЕЈ 
Пословни 
енглески језик 

VII 6 6 

33 ОИМ4ИТ 
Интернет 
технологије 

VII 4 4 

34 ОИМ4НИТ 
Напредне 
информационе 
технологије 

VII 4 6 

35 ОИМ4МИС 
Менаџмент 
информациони 
системи 

VII 4 6 

36 ОИМ4СМ 
Стратегијски 
менаџмент 

VIII 6 4 

37 ОИМ4УР 
Управљање 
ризиком 

VIII 4 2 

38 ОИМ4ПИ 
Пословна 
информатика 

VIII 4 4 

39 Изборни предмет V VIII 4 6 

39.1 ОИМ4РБП 
Релационе базе 
података 

   

39.2 ОИМ4АСП 
Алгоритми и 
структуре 
података 

   

40 Изборни предмет VI VIII 4 6 

41.1 ОИМ4ПWД 
Пословни web 
дизајн 

   

41.2 ОИМ4РМ 
Рачунарске 
мреже 

   

42 ОИМ4СП Стручна пракса VIII  2 

43 ОИМ4ЗРИ 
Завршни рад 
(истраживања) 

VIII 2 2 

44 ОИМ4ЗРИО 
Завршни рад-
израда и одбрана 

VIII  4 

Укупно часова активне наставе 48  
УКУПНО ЕСПБ 60 

*табелу модификујте у зависности од броја предмета које уносите, користећи инсерт мод, можете 
унети и друге податке који су релевантни за ваш студијски програм  

 

Стандарди 
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Табела 5.1а. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) 
и основне академске студије (ОАС) 

Редни 
број 

Шифра Назив Сем. 
Активна настава 

Ост. ЕСПБ 
Обавезни/ 
Изборни 

Тип 
предмета П В ДОН СТИР/ИР 

ПРВА ГОДИНА 

1 ОИМ1И1 Информатика 1 I 2 2    4 Обавезни АО 
2 Изборни предмет I I 3 3    8 Изборни ТМ 
2.1 ОИМ1М1 Математика 1          

2.2 ОИМ1М1М Математика 1М          

3 ОИМ1ОЕП 
Основи 
економике 
пословања 

I 3 3    8 Обавезни ТМ 

4 ОИМ1ОС 
Основи 
социологије 

I 
3 1    4 Обавезни ТМ 

5 ОИМ1ОМ 
Основи 
менаџмента 

I 
3 0    4 

Обавезни 
ТМ 

6 ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 I 1 1    2 Обавезни АО 

7 ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 II 1 1    2 Обавезни АО 

8 ОИМ1И2 Информатика 2 II 2 2    6 Обавезни АО 

9 ОИМ1ОТЕ 
Основи тржишне 
економије 

II 3 3    8 
Обавезни 

ТМ 

10 ОИМ1ОО 
Основи 
организације 

II 3 3    6 
Обавезни 

ТМ 

11 Изборни предмет II II 2 2    8 Изборни АО 

11.1 ОИМ1КК 
Култура 
комуникације 

         

11.2 ОИМ1ОЈ 
Односи с 
јавношћу 
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Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 

26 21   60   

Укупно часова активне наставе на години 47     

ДРУГА ГОДИНА 

12 ОИМ2С Статистика III 3 3    9 Обавезни ТМ 

13 ОИМ2ОМ 
Основи 
маркетинга 

III 3 3    8 Обавезни НС 

14 ОИМ2П Предузетништво III 3 3    9 Обавезни НС 

15 ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 III 1 1    4 Обавезни АО 

16 ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 IV 1 1    2 Обавезни АО 

17 ОИМ2ОП 
Организационо 
понашање 

IV 2 2    8 Обавезни СА 

18 ОИМ2ОТПР 
Основи 
технологије и 
познавање робе 

IV 3 3    8 Обавезни СА 

19 ОИМ2ФМР 
Финансијски 
менаџмент  и 
рачуноводство 

IV 2 2    4 Обавезни НС 

20 ОИМ2УП 
Управљање 
производњом 

IV 3 3    8 Обавезни СА 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 

21 21   60   

Укупно часова активне наставе на години 42     

ТРЕЋА ГОДИНА 

21 ОИМ3ОИ1 
Операциона 
истраживања 1 

V 3 3    8 Обавезни НС 

22 ОИМ3ТО 
Теорија 
одлучивања 

V 3 3    8 Обавезни НС 

23 ОИМ3ТП 
Теорија 
поузданости 

V 2 2    4 Обавезни СА 

24 ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 V 1 1    2 Обавезни АО 
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25 Изборни предмет III V 2 2    8 Изборни НС 

25.1 ОИМ3МЉР 
Менаџмент 
људских ресурса 

         

25.2 ОИМ3РК Развој каријере          

25.3 ОИМ3ПЈ 
Програмски 
језици 

         

26 ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 VI 1 1    2 Обавезни АО 

27 ОИМ3УК 
Управљање 
квалитетом 

VI 3 3    6 Обавезни НС 

28 ОИМ3ТС Теорија система VI 3 3    8 Обавезни НС 

29 ОИМ3ОИ2 
Операциона 
истраживања 2 

VI 2 2    6 Обавезни СА 

30 Изборни предмет IV VI 2 2    8 Изборни НС 

30.1 ОИМ3ТОП 
Технологија 
организације 
предузећа 

         

30.2 ОИМ3УПР 
Управљање 
процесима рада 

         

30.3 ОИМ3П Програмирање          

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 

22 22   60   

Укупно часова активне наставе на години 44     

ЧЕТВРТА ГОДИНА-Модул Пословни менаџмент 

31 ОИМ4УП 
Управљање 
пројектима 

VII 3 3    8 Обавезни СА  

32 ОИМ4ПЕЈ 
Пословни 
енглески језик 

VII 3 3    6 Обавезни СА 

33 ОИМ4ИТ 
Интернет 
технологије 

VII 2 2    4 Обавезни АО 

34 ОИМ4УНТИ 
Управљање 
новим 

VII 3 2    6 Обавезни СА 
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технологијама и 
иновацијама 

35 ОИМ4УИР 
Управљање 
истраживањем и 
развојем 

VII 3 0    6 Обавезни НС 

36 ОИМ4СМ 
Стратегијски 
менаџмент 

VIII 3 3    4 Обавезни НС 

37 ОИМ4УР 
Управљање 
ризиком 

VIII 2 2    2 Обавезни НС 

38 ОИМ4ПКТ 
Планирање и 
контрола 
трошкова 

VIII 3 3    4 Обавезни НС 

39 Изборни предмет V VIII 2 0    6 Изборни СА 

39.1 ОИМ4ПЕ Пословна етика          

39.2 ОИМ4ЕМ 
Еколошки 
менаџмент 

         

40 Изборни предмет VI VIII 2 0    6 Изборни СА 

41.1 ОИМ4ИСМ 
Интегрисани 
системи 
менаџмента 

         

41.2 ОИМ4УПР 
Управљања 
променама 

         

42 ОИМ4СП Стручна пракса VIII 0 0 0 0 6 2 Обавезни СА 

43 ОИМ4ЗРИ 
Завршни рад 
(истраживања) 

VIII 0 0 0 2 0 2 Обавезни СА 

44 ОИМ4ЗРИО 
Завршни рад-
израда и одбрана 

VIII 0 0 0 0 4 4 Обавезни СА 

Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 

26 18 2 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 46     

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова 179 10 240   
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за све године студија                         (Заједничка 
основа прве три године +Модул 1- Пословни 

менаџмент на четвртој години)
ЧЕТВРТА ГОДИНА-Модул Информационе технологије 

31 ОИМ4УП 
Управљање 
пројектима 

VII 3 3    8 Обавезни СА  

32 ОИМ4ПЕЈ 
Пословни 
енглески језик 

VII 3 3    6 Обавезни СА 

33 ОИМ4ИТ 
Интернет 
технологије 

VII 2 2    4 Обавезни АО 

34 ОИМ4НИТ 
Напредне 
информационе 
технологије 

VII 2 2    6 Обавезни СА 

35 ОИМ4МИС 
Менаџмент 
информациони 
системи 

VII 2 2    6 Обавезни НС 

36 ОИМ4СМ 
Стратегијски 
менаџмент 

VIII 3 3    4 Обавезни НС 

37 ОИМ4УР 
Управљање 
ризиком 

VIII 2 2    2 Обавезни НС 

38 ОИМ4ПИ 
Пословна 
информатика 

VIII 2 2    4 Обавезни НС 

39 Изборни предмет V VIII 2 2    6 Изборни СА 

39.1 ОИМ4РБП 
Релационе базе 
података 

         

39.2 ОИМ4АСП 
Алгоритми и 
структуре 
података 

         

40 Изборни предмет VI VIII 2 2    6 Изборни СА 

41.1 ОИМ4ПWД 
Пословни web 
дизајн 

         

41.2 ОИМ4РМ Рачунарске          
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мреже 

42 ОИМ4СП Стручна пракса VIII 0 0 0 0 6 2 Обавезни СА 

43 ОИМ4ЗРИ 
Завршни рад 
(истраживања) 

VIII 0 0 0 2 0 2 Обавезни СА 

44 ОИМ4ЗРИО 
Завршни рад-
израда и одбрана 

VIII 0 0 0 0 4 4 Обавезни СА 

Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали 
часови) и бодови на години 

23 23 2 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 48     

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова 
за све године студија                         (Заједничка 

основа прве три године +Модул 2- Информационе 
технологије на четвртој години)

181 10 240   

Напомена: 
За основне струковне студије (ОСС), основне академске студије (ОАС) и специјалистичке струковне студије (ССС) попунити комплетну табелу у зависности од 
трајања: ОСС- 3 године, ССС - 1 година и ОАС - 3 или 4 године 
Техничко технолошке науке 
Саставни део курикулума студијских програма је стручна пракса и практичан рад у трајању од најмање 90 часова, која се реализује у одговарајућим 
научноистраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој 
делатности, у привредним друштвима и јавним установама. 
У области биотехничких наука, у подручју пољопривреде и шумарства, студенти током основних студија реализују радну праксу у трајању од најмање 90 часова, 
производну праксу у трајању од најмање 90 часова и технолошко-организациону праксу у трајању од најмање 90 часова. 
Природно-математичке науке: У последњој години студија  имају стручну праксу од 90 сати и 3 ЕСПБ бода. 

Друштвено-хуманистичке науке : У последњој години студија имају стручну праксу од 90 сати и 3 ЕСПБ бода. 

Медицинске науке 

Курикулум студијског програма за академске студије из одговарајућих научних области у оквиру образовног научно-поља медицинских наука мора да садржи 
обавезне заједничке  основе и могућности за специјалне студијске модуле, уколико је предвиђено да их курикулум садржи. Специјални студијски модули 
треба да буду из предметâ непосредно везаних  за медицину, било да су лабораторијски или клинички, биолошки или бихејвиорални, оријентисани на 
истраживања или дескриптивни. Курикулум студијског програма треба да  садржи најмање 10 % изборних предмета. 

Трајање и реализација педагошке праксе 
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Високошколске установе које реализују педагошке студијске програме морају обезбедити педагошку праксу у II, III и IV години студија од минимум 90 сати 
годишње. На петој години студија педагошка пракса је 180 сати и 6 ЕСПБ бодова. Педагошке праксе се изводе у педагошким установама. 

За високошколске установе које у оквиру студијских програма немају педагошка образовања, а чији би свршени студенти требало да буду наставници стручних 
предмета у средњим школама, морају, сходно Закону о основама система образовања и васпитања, имати образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 ЕСПБ бодова и 6 ЕСПБ бодова праксе у педагошким 
установама. 
Остали часови су обавезни за стручну праксу, али нису активна настава. Стручна пракса има бодове. Остали часови могу се дати по предметима и за завршни рад 
ДОН није обавезан, али ако је предвиђен сабира се са вежбама Активна настава по годинама има најмање 20 часова недељно или 600 часова годишњеи то: 50% до 
60% су предавања, а остало су вежбе и други облици активне наставе. 
 
Легенда типа предмета: 
АО- Академско општеобразовни; 
ТМ- Теоријско методолошки;  
НС- Научно стручни; 
СА- Стручно апликативни. 
 

Стандарди 
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5.2.а Књига предмета - студијски програм  Инжењерски менаџмент 

Редни број Шифра Назив 
Ужа научна, уметничка односно 
стручна област 

Сем. П В ДОН Остали час. ЕСПБ 

1.  ОИМ1И1 Информатика 1 Информатика I 2 2   4 

2.  ОИМ1М1 Математика 1 Maтематика I 3 3   8 

3.  ОИМ1М1М Математика 1 М Математика I 3 3   8 

4.  ОИМ1ОЕП 
Основи економике 
пословања 

Економија I 3 3   8 

5.  ОИМ1ОС Основи социологије Друштвене науке I 3 1   4 

6.  ОИМ1ОМ Основи менаџмента Индустријски менаџмент I 3 0   4 

7.  ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 Енглески језик I 1 1   2 

8.  ОИМ1ЕЈ1 Енглески језик 1 Енглески језик II 1 1   2 

9.  ОИМ1И2 Информатика 2 Информатика II 2 2   6 

10.  ОИМ1ОТЕ 
Основи тржишне 
економије 

Економија II 3 3   8 

11.  ОИМ1ОО Основи организације Економија II 3 3   6 

12.  ОИМ1КК Култура комуникације Друштвене науке II 2 2   8 

13.  ОИМ1ОЈ Односи с јавношћу Друштвене науке II 2 2   8 

14.  ОИМ2С Статистика Математика III 3 3   9 

15.  ОИМ2ОМ Основи маркетинга Eкономија III 3 3   8 

16.  ОИМ2П Предузетништво Индустријски менаџмент III 3 3   9 

17.  ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 Енглески језик III 1 1   4 

18.  ОИМ2ЕЈ2 Енглески језик 2 Енглески језик IV 1 1   2 

19.  ОИМ2ОП 
Организационо 
понашање 

Индустријски менаџмент IV 2 2   8 

20.  ОИМ2ОТПР Основи технологије и Индустријски менаџмент IV 3 3   8 
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познавање робе 

21.  ОИМ2ФМР 
Финансијски 
менаџмент  и 
рачуноводство 

Економија 
IV 2 2   4 

22.  ОИМ2УП 
Управљање 
производњом 

Индустријски менаџмент IV 3 3   8 

23.  ОИМ3ОИ1 
Операциона 
истраживања 1 

Индустријски менаџмент V 3 3   8 

24.  ОИМ3ТО Теорија одлучивања Индустријски менаџмент V 3 3   8 

25.  ОИМ3ТП Теорија поузданости Индустријски менаџмент V 2 2   4 

26.  ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 Енглески језик V 1 1   2 

27.  ОИМ3МЉР 
Менаџмент људских 
ресурса 

Индустријски менаџмент V 2 2   8 

28.  ОИМ3РК Развој каријере Индустријски менаџмент V 2 2   8 

29.  ОИМ3ПЈ Програмски језици Информатика V 2 2   8 

30.  ОИМ3ЕЈ3 Енглески језик 3 Енглески језик VI 1 1   2 

31.  ОИМ3УК Управљање квалитетом Индустријски менаџмент VI 3 3   6 

32.  ОИМ3ТС Теорија система Индустријски менаџмент VI 3 3   8 

33.  ОИМ3ОИ2 
Операциона 
истраживања 2 

Индустријски менаџмент VI 2 2   6 

34.  ОИМ3ТОП 
Технологија 
организације предузећа 

Индустријски менаџмент VI 2 2   8 

35.  ОИМ3УПР 
Управљање процесима 
рада 

Индустријски менаџмент VI 2 2   8 

36.  ОИМ3П Програмирање Информатика VI 2 2   8 

37.  ОИМ4УП Управљање пројектима Индустријски менаџмент VII 3 3   8 

38.  ОИМ4ПЕЈ 
Пословни енглески 
језик 

Eнглески језик VII 3 3   6 

39.  ОИМ4ИТ Интернет технологије Информатика VII 2 2   4 

40.  ОИМ4УНТИ 
Управљање новим 
технологијама и 
иновацијама 

Индустријски менаџмент VII 3 2   6 
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41.  ОИМ4УИР 
Управљање 
истраживањем и 
развојем 

Индустријски менаџмент VII 3 0   6 

42.  ОИМ4НИТ 
Напредне 
информационе 
технологије 

Индустријски менаџмент VII 2 2   6 

43.  ОИМ4МИС 
Менаџмент 
информациони системи 

Индустријски менаџмент VII 2 2   6 

44.  ОИМ4СМ 
Стратегијски 
менаџмент 

Индустријски менаџмент VIII 3 3   4 

45.  ОИМ4УР Управљање ризиком Индустријски менаџмент VIII 2 2   2 

46.  ОИМ4ПКТ 
Планирање и контрола 
трошкова 

Економија VIII 3 3   4 

47.  ОИМ4ПЕ Пословна етика Индустријски менаџмент VIII 2 0   6 

48.  ОИМ4ЕМ Еколошки менаџмент Индустријски менаџмент VIII 2 0   6 

49.  ОИМ4ИСМ 
Интегрисани системи 
менаџмента 

Индустријски менаџмент VIII 2 0   6 

50.  ОИМ4УПР Управљања променама Индустријски менаџмент VIII 2 0   6 

51.  ОИМ4ПИ Пословна информатика Информатика VIII 2 2   4 

52.  ОИМ4РБП 
Релационе базе 
података 

Информатика VIII 2 2   6 

53.  ОИМ4АСП 
Алгоритми и структуре 
података 

Информатика VIII 2 2   6 

54.  ОИМ4ПWД Пословни web дизајн Информатика VIII 2 2   6 

55.  ОИМ4РМ Рачунарске мреже Аутоматика и рачунарска техника VIII 2 2   6 

56.  ОИМ4СП Стручна пракса  VIII    6 2 

57.  ОИМ4ЗРИ 
Завршни рад 
(истраживања) 

 VIII   2  2 

58.  ОИМ4ЗРИО 
Завршни рад-израда и 
одбрана 

 VIII    4 4 
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Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 
уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и 
упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у 
оквиру европског образовног простора.  
Курикулум студијског програма Инжењерски менаџмент, основних академских студија, 
развијен је коришћењем најбоље светске праксе у овој области и као такав даје студентима 
најновија научна сазнања из области планирања, организовања, кадровања, вођења и 
контролисања у сложеним пословним системима. У реализацији наставе користе се савремени 
софтверски пакети који омогућују студентима практичну примену сложених алата и 
информационо комуникационих техника у решавању проблема из струке дефинисане овим 
студијским програмом. 
Студијски програм је и настао анализом бројних искустава, пре свега у америчком образовном 
простору, која су прихваћена на универзитетима у европском образовном простору. Са другим 
студијским програмима на Техничком факултету у Бору је само делимично усаглашен, у циљу 
преузимања појединих теоријско методолошких и академско општеобразовних предмета, јер 
други студијски програми овог факултета представљају различите научне области: Рударско, 
Технолошко и Металуршко инжењерство. Због универзалности и савремености студијског 
програма инжењерског менаџмента, из овог студијског програма на другим студијским 
програмима на Техничком факултету у Бору преузети су наставни садржаји из области: 
Информатике (Информатика 1 и 2), Математике (Математика 1), Статистике, Енглеског језика 
(Енглески језик 1, 2 и 3), Управљања квалитетом и Еколошког менаџмента. 
Студијски програм Инжењерски менаџмента, на основним академским студијама, усаглашен је 
са бројним студијским програмима ове врсте на америчким и европским универзитетима. 
Упоредном анализом седам студијских програма у ЕУ и САД образовном простору, утврђен је 
велики степен сагласности са предметним студијским програмом.  
Усклађеност студијског програма Инжењерског менаџмента са акредитованим студијским 
програмима из америчког и европског образовног простора може се утврдити увидом у 
студијске програме следећих високошколских институција: 
    A. Европски образовни простор: 

1. KTH Royal Institute of Technology, Sweden, (Degree Progr. in Industrial Engineering and 
Management); 
2. Obuda University Budapest, Hungary (Keleti Faculty of Business and Management); 
3. Еuropean University of applied Sciences - Industrial Management - Brühl, Germany; 
4. Esslingen University of Applied Sciences, Germany (International Industrial Management); 
5. Lappeenranta University of Technology, Finland, Department of Industrial Management. 

 
    Б. Амерички образовни простор: 

1. Texas Tech University, Whitacre College of Engineering, Department of Industrial 
Engineering, USA (Bachelor of Science in Industrial Engineering); 
2. MIT Sloan School of Management - USA. 
3. PURDUE University- Krennert School of Management-USA. 

 
Студијски програм је такође структурно и у потпуности усаглашен са Стандардима за 
акредитацију у погледу: структуре програма, напредовање студената током студија, 
кадровским и просторним ресурсима за реализацију уз савременост наставних садржаја у 
курикулуму у складу са савременом праксом реализације образовног процеса у европском и 
светском образовном простору. 
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Студијски програм Инжењерски менаџмент је усаглашен и у погледу услова уписа, трајања 
студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања са одредбама 
Закона о високом образовању који узима у обзир вредности европског образовног простора, 
као и европске стандарде у области високог образовања. Предмети су једносеместрални, осим 
Енглеског језика, и у току реализације наставе у предиспитним обавезама студент може стећи 
од 30 до 70 бодова а остатак до 100 бодова на самом испиту. За сваки предмет дефинисан је 
број ЕСПБ бодова пропорционалан активностима студента у савладавању наставног програма 
(1 ЕСПБ бод одговара приближно 30 сати рада). Збир ЕСПБ бодова у једном семестру износи 
30 а у једној години 60. У току четворогодишњег школовања студент стиче 240 ЕСПБ бодова. 
Ове чињенице указују да је програм усаглашен са Европским стандардима у области високог 
образовања, као и са Законом о високом образовању у Србији. 
Показатељ усаглашености студијског програма Инжењерски менаџмент, са Европским 
стандардима у области високог образовања, огледа се и у реализованој мобилности студената и 
наставника кроз ЕРАСМУС + програм мобилности. Наиме, студенти и наставници са овог 
студијског програма су до сада учествовали у пројектима мобилности са Универзитетом 
Источна Финска из Финске, Обуда Универзитетом из Мађарске и Универзитетом Брашов из 
Румуније. При томе није било проблема у преносу ЕСПБ бодова студената, остварених на 
партнерским институцијама. 

Прилози за стандард 6:  
Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим 
је програм усклађен. 
Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 
којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 

 
Стандарди 
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Стандард 7. Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује 
студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и 
провере њиховог знања, склоности и способности. 
На студијском програу Инжењерски менаџмент, Техничког факултета у Бору, сваке године се 
уписују студенти на прву годину основних академских студија по квоти која је усклађена са 
просторним и кадровским могућностима, и која је одобрена у процесу акредитације. Број места 
који је акредитацијом из 2014. године одобрен за упис на овај студијски програм износи 120, 
што захтева једну групу предавања и две групе вежби на свим предметима (с обзиром да су 
вежбе аудиторног типа или се изводе у рачунарској лабораторији - када се група дели на мањи 
број студената). На предметима који се са овог студијског програма преузимају на друге 
студијске програме у оквиру Техничког факултета у Бору, (укупно 10 предмета) укупан број, 
акредитацијом из 2014. године, одобрених места за студенте је 240 (колико је предвиђено за 
упис на I годину студија на свим студијским програмима) тако да се једино настава на овим 
предметима држи у две групе што се уклапа у норматив групе за предавања од 180 студената 
(две групе са по 120 студената) што је у складу са величином амфитеатра којим располаже 
Факултет (капацитет амфитеатра је 200 студената).  
Овај број студената је такође усаглашен са кадровским и просторним могућностима Факултета 
да би се настава реализовала квалитетно по захтевима који произилазе из Болоњског процеса.  
Факултет је донео “Правилник о упису на основне студије” у којем су детаљно дефинисане и 
описане процедуре уписа. Самим тиме, до почетка примене нових прописа који ће уређивати 
пријем студената са одбрањеном општом, стручном и уметничком матуром, упис студената на 
основне студије вршиће се по досадашњој пракси, која је описана у датом правилнику и која 
укључује полагање пријемног испита. Сам пријамни испит за упис на студијски програм 
Инжењерски менаџмент, полаже се из области Економије или Математике (како је предвиђено 
правилником) а према сопственом избору пријављених кандидата.  
Факултет сваке године објављује конкурс за упис студената у прву годину основних 
академских студија, у којем су до детаља описана правила и процедуре полагања пријемног 
испита и уписа. Конкурс је јавно доступан на званичном сајту Факултета. 
Табеле и Прилози за стандард 7:  
Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и 
претходне две године. 
Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија 
у текућој школској години. 
Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;  
Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.  
Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - 
(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 
програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на 
мастер студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата. 
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Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  
Полагањем испита студент потврђује да је савладао градиво предвиђено програмом датог 
предмета и на тај начин осваја број ЕСПБ бодова, који су предвиђени за дати испит у складу са 
наставним планом студијског програма Инжењерски менаџмент. 
Сваки предмет у наставном плану рангиран је са одређеним бројем бодова које студент 
остварује када са успехом положи испит, тако да укупан број ЕСПБ бодова по семестру износи 
30, односно 60 - по години студија. 
Сваки предмет је вреднован одређеним бројем ЕСПБ бодова у зависности од обима и врсте 
активности које студент треба да реализује у процесу савладавања градива  које је предвиђено 
за сваки предмет појединачно. Број ЕСПБ бодова утврђен је за поједине предмете по 
јединственој методологији која је усвојена на Факултету и односи се на све студијске 
програме. Детаљни опис одређивања ЕСПБ бодова дефинисан је „Правилником о наставној 
делатности“, док су принципи оцењивања и напредовања студената детаљно описани у 
„Правилнику о студирању на основним и дипломским академским студијама на Техничком 
факултету у Бору“. 
Сваком предмету се додељује одговарајући број ЕСПБ бодова тако да укупно оптерећење 
студента током године студија износи 1800 сати рада, односно 60 ЕСПБ бодова (један бод 
вреди 30 сати рада). У зависности од оптерећења  студената на предмету (активна настава, 
семинарски, графички и остали радови, консултације, као и време за спремање и полагање 
испита) јединствено се додељује одговарајући број ЕСПБ бодова. Број бодова за сваки предмет 
датог студијског програма се одређује на заједничком састанку шефова катедри на којима се 
предмет реализује и предметног наставника. 
Успешност савлађивања градива од стране студената прати се током школске године у процесу 
реализације наставе кроз следеће видове предиспитних обавеза: припремљеност студената и 
његово присуство и активно учествовање у настави, израда семинарских радова, пројеката и 
других задатака као и парцијалне провере знања путем колоквијума. Свака од ових активности, 
на сваком предмету је посебно вредновања одређеним бројем поена у зависности од радног 
оптерећења студента за њено савладавање. На тај начин, студент у предиспитним обавезама у 
просеку остварује најмање 30 поена а највише 70 поена. Остали поени, до максималних 100 
поена колико је могуће остварити за сваки појединачни предмет, се остварују полагањем 
испита. 
За сваки предмет је на сајту студијског програма www.menadzment.tfbor.bg.ac.rs јасно дата 
информација студентима о структури поена у појединим активностима наставног процеса. На 
истом сајту  
У складу са “Статутом Техничког факултета у Бору” пролазност студената у сваком испитномн 
року разматра Веће одсека за менаџмент и доноси одговарајуће мере за побољшање.  
У зависности од броја укупно освојених поена, у предиспитним обавезама и на самом испиту, 
успех студента на сваком појединачном предмету се изражава оценом у распону 5 (није 
положио) до 10 (одличан) и то: 
 мање од 50 поена - пет (5); 
 51÷60 поена - оцена шест (6); 
 61÷70 поена - оцена седам (7); 
 71÷80 поена - оцена осам (8); 
 81÷90- оцена девет (9); 
 91÷100- оцена десет (10). 
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Табеле и Прилози за стандард 8:  
Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и 
полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.  
Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму. 
Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције). 
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Стандард 9. Наставно особље 
За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 
уметничким и стручним  квалификацијама.  
Наставници који изводе наставу на студијском програму Инжењерски менаџмент на 
Техничком факултету у Бору изабрани су по врло високим критеријумима који важе на 
Универзитету у Београду. Детаљи о процедурама избора у звање су дефинисани у „Правилнику 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на 
Техничком факултету у Бору“.  
Број наставника одговара захтевима овог стандарда тако да је укупно оптерећење сваког 
наставника на  првом нивоу студија, студијског програма Инжењерски менаџмент, испод 
предвиђеног оптерећења од 6 часова недељно на годишњем нивоу. На предметима које 
слушају искључиво студенти студијског програма Инжењерски менаџмент, имајући у виду да 
је број студената одобрен акредитацијом 120, формира се једна група за предавања. На 
предметима студијског програма Инжењерски менаџмент, које преузимају и други студијски 
програми Техничког факултета у Бору (таквих предмета је укупно 10), укупан максимални број 
студената је 240. За ове предмете, формирају се две групе студената за предавања. 
На студијском програму Инжењерски менаџмент, на студијама првог нивоа, ангажовано је у 
настави 25 наставника од тога су сви у сталном радном односу, са пуним радним временом на 
Техничком факултету у Бору. 
Укупан број сарадника који су ангажовани на студијском програму је пет. Оптерећење 
сарадника на студијском програму је у оквиру норматива дефинисаних овим стандардом, 
односно до 10 часова недељно на годишњем нивоу. Сви сарадници студијског програма 
Инжењерски менаџмент су у сталном радном односу, са пуним радним временом на 
Техничком факултету у Бору. Део вежби држе наставници, у оквиру максималног допуштеног 
оптерећења, предвиђеног овим стандардом. 
Наставници и сарадници студијског програма Инжењерски менаџмент бирани су за уже научне 
области које чине овај студијски програм и то: Математика, Информатика, Енглески језик, 
Економија, Друштвене науке, Аутоматика и рачунарска техника и Индустријски менаџмент. 
Сви избори су верификовани на одговарајућим стручним већима Универзитета у Београду 
према доста високим критеријумима. Референце свих наставника и сарадника су у складу са 
захтевима овог Стандарда и налазе се у књизи наставника која је истакнута на сајту Факултета, 
а већи део опуса сваког наставника може се видети на сајту студијског програма, који је 
подсајт званичног сајта Факултета  
 
Табеле и Прилози за стандард 9:  
Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом 
уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све 
податке који се траже). 
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм.....(назив програма)  
Табела 9.2.Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим 
програмима/друга ВУ. 
Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим 
програмима/друга ВУ. 
Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим 
програмима/друга ВУ. 
Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском програму/свим 
програмима/друга ВУ. 
Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим 
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програмима/друга ВУ. 
Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим 
програмима/друга ВУ. 
Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 
областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са 
потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 
Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са 
пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са 
непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - 
допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са 
пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са 
непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - допунски 
рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи. 
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму;   
Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора. 
Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа. 

Напомена:  

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8). 
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Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм Инжењерски менаџмент 

Ред. број Матични број Презиме, средње слово, име Звање 
1.  2302965751010 Богдановић М. Дејан редовни професор 

2.  2601962710191 Вуковић В. Милован редовни професор 

3.  3105974756010 Ђоловић З. Ивана редовни професор 

4.  1403973751043  Михајловић Н. Иван редовни професор 

5.  1006960721812 Ризнић Т. Дејан редовни професор 

6.  1704962715177 Урошевић М. Снежана редовни професор 

7.  1410984756019 Величковић Ж. Милица ванредни професор 
8.  1312983750066 Ђорђевић Б. Предраг ванредни професор 

9.  2208965732516 Јовановић М. Иван ванредни професор 

10.  1212977756015 Mилoшевић М. Исидора ванредни професор 

11.  3004981751023 Николић М. Ђорђе ванредни професор 

12.  1310964751016 Станујкић М. Драгиша ванредни професор 

13.  1803978751015 Деспотовић М. Владимир ванредни професор 

14.  0111988756039 Арсић C. Санела доцент 
15.  2001983755023 Воза Р. Данијела доцент 
16.  0307978450154 Коцев Р. Дарко доцент 

17.  1409973722211 Милијић Н. Ненад доцент 

18.  2311985755011                                     Панић В. Марија доцент 

19.  2501983735092 Станишев М. Ивана доцент 

20.  2808983756012 Федајев Н. Александра доцент 

21.  0305986755026  Јевтић М. Милена доцент 

22.  1604984756026 Васковић З. Сандра наставник енглеског језика 

23.  1903958756023 Манзаловић Ж. Мара наставник енглеског језика 

24.  0910961756037 Николић С. Ениса наставник енглеског језика 

25.  0804964756017 Стевановић  М. Славица наставник енглеског језика 
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Стандард 10. Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и 
предвиђеном броју студената. 
За извођење студијског програма Инжењерски менаџмент, на сва три нивоа студија, 
обезбеђени су потребни организациони и материјални услови који омогућују извођење наставе 
на савременом нивоу. 
За предвиђени број студената на овом студијском програму сва три нивоа студија: 
I ниво: 120 х 4 = 480; 
II ниво: 48 х 1 =   48; 
III ниво: 20 х 3 =  60. 
Укупно:             588 студента; 
Број места за студенте у просторијама  где се изводи настава студијског програма Инжењерски 
менаџмент износи: 734 – (20 + 31 + 6) = 677 > 588 (У загради су места у библиотеци, наст. 
кабинетима и лабораторијама за наставнике). 
Потребан бруто простор износи најмање 588 х 4 = 2352 m2. 
Нето простор за студијски програм 588 x 2 = 1176 m2, а површина просторија за извођење 
наставе износи 1205  m2. 
Факултет располаже укупним бруто простором од 6146 m2 >> 2352 m2. Имајући у виду да на 
осталим студијским програмима факултет има максимално још 575 студента на свим годинама 
и нивоима студија ( 575 х 4 = 2300 m2). Односно 2352 + 2300 = 4652 << 6146 m2. Дакле, овај 
Стандард у овом је у потпуности испуњен, како за студијски програм тако и за Факултет у 
целини. Или за нето простор за Факултет у целини 1163 x 2 = 2326 m2 Факултет располаже са 
површином лабораторијског и учионичког простора од укупно 2618 m2 са 1252 места, што 
указује да су захтеви овог стандарда у потпуности испуњени. 
Величина просторија одговара броју студената у групама за предавања и вежбе. Библиотека је 
опремљена солидном литературом која је углавном новијег датума. Истовремено, у 
библиотеци у складу са „Правилником о раду библиотеке Техничког факултета у Бору“ може 
се неограничено користити интернет, а извори на SCOPUS-у и KOBSON-у су доступни свим 
студентима, што значи да им је доступна најсавременија литература. 
Техничка опрема за извођење наставе, с обзиром на карактер студијског програма 
Инжењерског менаџмента изводи се на најсавременији начин: сваки наставник користи лаптоп 
рачунар са могућношћу прикључка на интернет, који постоји у свакој учионици, презентације 
се емитују путем LCD пројектора и паметних табли. Извођење рачунарских вежби у 
рачунарским кабинетима (има их четири) се изводи коришћењем одговарајућих софтверских 
пакета.  
Библиотека Факултета располаже књижним фондом од преко 20.000 наслова. Наслови који се 
односе на студијски програм стално се допуњују. Број књига релевантних за студијски програм 
је изнад 100.  
Сви предмети су покривени уџбеничком литературом где су у преко 90% предмета аутори 
предметни наставници и где је уџбеник у папирној и/или електронској верзији (за предмете где 
је наставну материју неопходно унапређивати на годишњем нивоу, преферирају се електронска 
издања). Уџбенике чији је издавач Факултет, студенти могу купити у скриптарници факултета, 
а уџбенике са других факултета на почетку сваке школске године Факултет организовано 
обезбеђује за све заинтересоване студенте. Уџбеници у електронском формату су по правилу 
доступни студентима бесплатно. На подсајту Катедре за менаџмент, за сваки предмет, у 
електронској форми су доступни студентима додатни материјали попут ауторизованих 
предавања или електронских верзија скрипти (www.menadzment.tfbor.bg.ac.rs). 
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За реализацију наставног програма обезбеђена је адекватна  информатичка технологија. Сви 
наставници имају “десктоп” и лаптоп рачунаре које је обезбедио Факултет и интернет 
прикључке у сваком кабинету, учионици и лабораторији. Из предмета где је то потребно, а 
нарочито на модулу Информационе технологије, настава се изводи у једном од три рачунарска 
кабинета. 
Сви наставници и сарадници смештени су у кабинете (један до два наставника у кабинету) са 
десктоп рачунаром (или лаптоп рачунаром или оба) и прикључком на интернет, па се радни 
простор за наставнике може сматрати сасвим задовољавајућим. 
Тесна повезаност наставног процеса са праксом се реализује на тај начин што се кроз стручну 
праксу коју студенти обављају у компанијама, на најбољи начин врши спајање студената са 
будућим послодавцима с обзиром да проводе извесно време у развојним центрима ових 
организација. 
 

Табеле и Прилози за стандард 10:  
Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 
настава на студијском програму: 
Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма. 
Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.  
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.  
Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 
практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји. 
Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу. 
Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.  
Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 
(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 
програм се прилажу само у електронској верзији). 

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 
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Стандард 11. Контрола квалитета 
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 
самовредновања и спољашњом провером квалитета. 
Контрола квалитета студијског програма основних академских студија Инжењерски 
менаџмент, редовно се спроводи на Техничком факултету у Бору. 
Контрола квалитета реализације студијског програма врши се у складу са  Статутом Техничког 
факултета у Бору, којим се регулише извештај о резултатима самовредновања студијског 
програма – оснивање и делокруг рада комисије за контролу квалитетета;  Политиком 
управљања квалитетом (која укључује читав низ аката из области квалитета на Техничком 
факултету у Бору), Правилником о наставној литератури  и Правилником о обезбеђењу и 
унапређењу квалитета . 
Комисија за контролу квалитета у складу са усвојеним правилницима и процедурама, спроводи 
вредновање квалитета студијских програма који се реализују на Факултету по следећим 
елементима: квалитета педагошког рада наставника, квалитета научно-истраживачког рада 
(вреднују наставници), квалитета уџбеника, квалитета укупне организованости наставе на 
Факултету, квалитета дипломираних студената (оцењују послодавци), квалитета студијског 
програма кога оцењују дипломирани студенти. Извештаје оцењивања по појединим 
елементима вредовања квалитета, Комисија доставља Наставно-научном већу, где се ови 
извештаји разматрају и доносе закључци за побољшање квалитета. Извештаји са закључцима 
Наставно-научног већа истичу се на сајту Факултета у сегменту Самоевалуација. Сви 
резултати досадашњих вредновања од 2007. године по свим елементима вредновања истакути 
су на сајту Факултета.  
Динамика вредновања појединих елемената квалитета, студијских програма на Факултету, 
врши се у складу са одредбама и процедурама одговарајућих правилника и то: Правилника о 
студентском вредновању педагошког рада наставника  – два пута годишње; Правилника о 
наставној литератури – два пута годишње;  Правилника о вредновању резултата научно-
истраживачког рада – једном годишње; Правилника о вредновању квалитета и компетенција 
дипломираних студената (од стране послодаваца) -  једном у три године.  
Субјекти на Факултету задужени за квалитет  чине напоре  да на местима уочених слабости  
остваре континуирана унапређења квалитета.   
У вредновању елемената квалитета који се односе на студенте, у реализацији студијског 
програма,  учествују студенти кроз самовредновање анкетирањем два пута годишње пред крај 
сваког семестра као и  кроз њихово чланство у Комисији за контролу квалитета и у радним 
групама које спроводе вредновање, а добијене извештаје обавезно пре усвајања на Наставно-
научном већу разматра и даје препоруке Студентски парламент.  
Табеле и Прилози за стандард 11: 
Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије 
за квалитет,...) на Установи. 
Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји. 

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању 
студијског програма.. 
Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе. 
Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  
Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 
организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 
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УВОДНА ТАБЕЛА 

Назив студијског програма: ИНЖЕЊЕРСКИ  МЕНАЏМЕНТ 

Високошколска установа у којој се изводи 
студијски програм: 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
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Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у 
одговарајућим стандардима) 
1.1. Елементи студијског програма 
а) Назив и циљеви 
Студијски програм под називом Инжењерски менаџмент на II нивоу студија (МАС) дефинише 
се као Мастер академске студије инжењерског менаџмента. Основни циљеви овог програма су 
стицање вишег нивоа знања из области науке о управљању (укључујући планирање, 
организовање, кадровање, вођење и контролу) у односу на први ниво основних академских 
студија са аспекта целовитог сагледавања функционисања компанија као сложених система. 
Самим тиме, овај програм представља наставак школовања после основних академских студија 
на студијском програму Инжењерски менаџмент, Техничког факултета у Бору.  
б) Врста студија и исходи учења 
Студије на овом програму су једногодишње и носе укупно 60 ЕСПБ бодова. Исходи процеса 
учења на овом нивоу предметног студијског програма се састоје у стицању теоријских и 
практичних знања из области инжењерског менаџмента, како би се дипломирани мастер 
инжењери менаџмента успешно едуковали за рад на остваривању планираних циљева 
компанија и предузећа у сектору производње или услуга. Такође, дипломирани мастер 
инжењери менаџмента поседују довољан ниво знања за рад у истраживачко-развојним 
организацијама, као и за наставак даљег усавршавања на наредном III нивоу - докторских 
академских студија.  
в) Стручни, акедемски назив 
Након дипломирања на овом студијском програму, студенти стичу назив: МАСТЕР 
ИНЖЕЊЕР МЕНАЏМЕНТА 
г) Услови за упис на студијски програм 
Услов за упис овог студијског програма је завршен предходни ниво -  први степен основних 
академских студија - односно остварених 240 ЕСПБ бодова на студијама инжењерског 
менаџмента или сродним студијским програмима, што је регулисано „Правилником о упису на 
други и трећи степен студија“ Техничког факултета у Бору. За каднидате који су завршили 
сродне студијске програме, на другим факултетима, одређују се додатни диференцијални 
испити у зависности од програма њихових основних студија. 
д) Листа обавезних и изборних предмета 
На студијском програму мастер академских студија, које трају два семестра, остварује се 
укупно 60 ЕСПБ бодова. Кроз реализацију курикулума студенти савладавају градиво из три 
обавезна предмета, три групе изборних предмета и израду завршног рада. Број ЕСПБ бодова 
који се оствараје кроз изборне предмете износи 24 од могућих 60 што представља 40% 
(стандардом се захтева најмање 20%). Студенти кроз изборне предмете, и одабрану тему за 
истраживање у циљу израде мастер рада, бирају области и проблематику према својим научним 
интересовањима и склоностима или захтевима послодаваца, уколико су студенти у радном 
односу. 
ђ) Начин извођења студија 
На свим предметима настава се изводи кроз три облика и то: теоријска настава, вежбе и 
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студијски истраживачки рад студената (СИР). Посебни облици наставе су израда семинарских 
радова и пројеката заснованих на конкретној практичној проблематици који се остварује кроз 
менторски рад са студентима. Број студената у групи за предмете је усклађен са 
акредитационим критеријумима, али је често знатно мањи од норматива, због просторних 
услова и расположиве лабораторијске опреме. Студије се сматрају завршеним када студент 
испуни све обавезе прописане студијским програмом: положи испите и при томе обезбеди 
најмање 60 ЕСПБ бодова и успешно одбрани мастер рад.  
е) Бодовна вредност предмета 
За сваки предмет предвиђен је одређени број ЕСПБ бодова, дефинисан сразмерно обиму 
потребних активности за савладавање градива и полагње испита. Број ЕСПБ бодова по 
семестру износи 30 а на годишњемн нивоу 60. Поред слушања предмета, студент је у обавези 
да обави стручну праксу, која носи 6 ЕСПБ бодова. Свака активност студената током наставног 
процеса прати се и вреднује према правилима која су усвојена на нивоу Факултета за сваки 
предмет и која су унапред позната студентима. 
ж) Бодовна вредност мастер рада 
Мастер рад се бодује са 8 ЕСПБ бодова, подељено у две позиције: Мастер рад (истраживање) 
са 4 ЕСПБ бода и Мастер рад - израда и одбрана са 4 ЕСПБ бода. Укупан број од 8 ЕСПБ бода 
за мастер рад, представља 13,3% у односу на укупан број бодова на студијском програму. 
Концепт мастер рада је структурно осмишљен тако да рефлектује целокупни студијски 
програм  и предствља знања и вештине дипломираних студената  како на академском нивоу 
тако и у свету пословања. 
з) Предуслови за слушање предмета 
У оквиру сваког предмета предвиђени су детаљи услова за успешно слушање наставе. Детаљи 
за сваки предмет налазе се у књизи предмета, и унапред су представњени свим студентима који 
слушају дати предмет.  
и) Преузимање предмета из других студијских програма 
На овом студијском програму није предвиђено преузимање предмета са других студијских 
порограма. 
ј) Прелазак са других студијских програма 
Прелазак са других студијских програма је могућ, признавањем положених предмета на 
наставној комисији на предлог предметног наставника, уколико постоји велики степен слагања 
у садржају предмета. Такође, код преласка са других студијских програма, могуће је 
предложити и полагање извесног броја диференцијалних испита. Студентима који део наставе 
слушају на партнерским интитуцијама, у оквиру ЕРАСМУС + програма мобилности, признају 
се остварени ЕСПБ бодови на основу „Правилника о мобилности студената и преношења 
ЕСПБ бодова“ Универзитета у Београду. 
 
1.2. Обим студија изражен преко ЕСПБ бодова 
Студије су једногодишње са 60 ЕСПБ бодова – 30 бодова по семестру. 
Прилози за стандард 1:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције). 
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Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 
јавности.  
2.1. Сврха у функцији друштвене оправданости  
Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент на II нивоу мастер академских студија  је 
образовање студената за професију мастер инжењерског менаџмента у складу са потребама 
савременог друштва у условима глобализације знања, као и припрема студената за наставак 
школовања на докторским студијама на факултетима код нас и у свету. 
Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент на Техничком факултету у Бору, с обзиром 
да је конципиран коришћењем најбоље праксе у свету, је да обезбеди компетенције у области 
креативно-инвентивно-иновативно оријентисаног планирања, организовања, кадровања, 
вођења и контролисања основних функција производних и услужних компанија ради 
обезбеђивања њиховог континуираног раста и развоја. Такође, овај студијски програм 
обезбеђује иновативна и савремена знања у циљу пословања у сектору малих и средњих 
предузећа. Сврха постојања студијског програма Инжењерски менаџмент на мастер 
академском нивоу је истоветна као и на најбољим универзитетима у Европи и САД- у, да 
обезбеди иновативан и креативан кадар за развојне функције компанија и предузећа, као и 
кадар за наставак студија на докторским академским студијама, односно кадар који ће бити 
креатор даљег развоја науке и менаџмент професије. 
 
2.2. Сврха студијског програма и циљеви организације  
Сврха реализације овог студијског програма има такве тенденције да се преко ње остварују 
циљеви и мисија Техничког факултета у Бору да образује младе генерације у складу са 
њиховим потребама и да врши трансфер стеченог знања у привреду и друштво. 
Реализацијом овако конципираног студијског програма школују се мастер инжењери 
менаџмента, који поседују компетенције које су упоредиве са дипломираним инжењерима 
менаџмента са најбољих школа у свету, што представља адекватан одговор на исказане 
потребе младе генерације за образовањем на МАС нивоу инжењерског менаџмента. На овај 
начин, овај студијски програм активно доприноси остваривању мисије Факултета у источној 
Србији. 
 
2.3. Формулација сврхе студијског програма  
Сврха реализације студијског програма  је јасно и недвосмислено дефинисана што показују 
резултати уписа, који указују да интерес студената за упис на овом студијском програму из 
године у годину расте. Начин формулисања сврхе МАС нивоа студијског програма 
инжењерског менаџмента за његове кориснике (садашње и будуће студенте) је препознатљив, 
о чему сведоче чињенице да га уписују студенти из готово свих крајева Србије. 
Прилози за стандард 2:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).  
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  
Циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент на II нивоу мастер академских студија, 
који се реализује на Техничком факултету у Бору, могу се описати кроз неколико основних 
одредница: 

1) Стицање знања из области науке о управљању (планирање, организовање, кадровање, 
вођење и контрола) на вишем нивоу у односу на први ниво основних академских студија са 
аспекта целовитог сагледавања функционисања компанија и предузећа као сложених 
система; 

2) Планирање и развој сложених портфолиа производних и услужних привредних система, са 
становишта њиховог континуираног одрживог раста и развоја; 

3) Развој креативних способности, критичког размишљања и системског приступа у решавању 
проблема; 

4) Развој способности за тимски рад, управљање тимовима, и овладавање алатима и 
техникама потребним за обављање професије; 

5) Развој свести за примену највиших међународних стандарда у свим активностима у 
компанијама, а посебно стандарда квалитета и заштите животне средине; 

6) Развој свести о професионалном односу према задацима и етичком односу у пословним 
активностима; 

7) Развој знања и вештина у неговању и развоју људских ресурса и трансфера знања у 
компанијама, као јединог ресурса који се менаџмент активностима може обновити и 
увећати; 

8) Развој пројектног и програмског приступа у решавању проблема и реализацији активности 
у компанијама. 

9) Стицање адекватних знања дипломираних мастер инжењера менаџмента за успешан 
наставак школовања на докторском академском нивоу студија. 

Сви циљеви студијског програма инжењерског менаџмента на другом – мастер нивоу, у складу 
су са дугорочним сратегијским циљевима, увећавају укупне компетенције Техничког 
факултета у Бору и доприносе остваривању мисије и циљева ове високошколске установе у 
овом делу Србије. 
Циљеви реализације студијског проргама мастер академских студија инжењерског менаџмента 
су јасно и недвосмислено формулисани и препознати како од студената који уписују овај 
студијски програм, тако и од стране послодаваца код којих дипломирани мастер инжењери са 
овог студијског програма успешно раде, што потврђује континуирано увећање интересовања 
студената за овај студијски програм. 
 
Прилози за стандард 3:  
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).  
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Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности 
које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис 
квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу 
националног оквира квалификација. 
Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент на мастер академском нивоу, 
студенти стичу знања која им дефинишу опште и предметно-специфичне способности које су у 
функцији квалитетног обављања послова у оквиру струке дипломираног инжењера 
инжењерског менаџмента. 
4.1. Опште способности мастера инжењерског манаџмента огледају се у системском приступу 
пословним системима кроз анализу и оптимизацију операционих функција и логистичких 
процеса њиховог функционисања, са посебним освртом на улогу технологије у предвиђању 
промена у динамичком окружењу. 
4.2. Предметно-специфичне способности мастера инжењера менаџмента састоје се у 
способностима и компетенцијама планирања краткорочних (оперативних) и дугорочних 
(стратегијских) потреба предузећа кроз развој ситема сталних побољшања на принципима 
Демингове филозофије што омогућује континуирани раст и развој предузећа. Студенти су 
посебно оспособљени да користе процесни приступ у решавању практичних проблема, 
коришћењем савремених алата, техника и информационо - комуникационих технологија. 
Мастер инжењери менаџмента су оспособљени да на концизан начин елаборишу и презентирају 
резултате свог рада, што се у едукативном процесу проверава јавним одбранама семинарских 
радова - у оквиру предмета овог студијског програма, али и на студентском научном скупу 
који се сваке године, у оквиру овог студијског програма организује на Техничком факултету у 
Бору. 
Мастер инжењери менаџмента поседују завидне компетенције за креативан приступ у 
решавању бројних практичних проблема, генерисањем нових идеја за оптимизацију и 
побољшања, што доводи до одрживог раста и развоја у условима глобалног окружења. Такође, 
посебна пажња се посвећује стицању компетенција за развој способности и вештина 
унутрашње хармонизације односа у компанији, али и хармонизације односа компаније са 
окружењем као и развој професионалне и пословне етике. 
Мастер инжењери менаџмента, овог студијског програма, стичу потенцијал рационалног 
размишљања и вишекритеријумског приступа, при доношењу одлука што им омогућује да 
користе планске принципе управљања пословним процесима, као и рационално коришћење 
расположивих ресурса и усаглашеност са принципима одрживог развоја.  
Поред тога, развој истраживачког потенцијала је једна од препознатљивих компетенција 
студената овог студијског програма, која им омогућује укључивање у научно-истраживачке 
пројекте и наставак школовања на докторским студијама. 
Прилози за стандард 4:  
Прилог 4.1. Додатак дипломи. 
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Стандард 5. Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 
модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет. 
Курикулум студијског програма Инжењерски менаџмент, на мастер академском нивоу студија, 
конципиран је тако да задовољава све постављене циљеве а засновано на принципима најбоље 
светске праксе студијских програма ове научне области. У току десетогодишње праксе 
примене овог курикулума врши се континуално унапређење у садржини предмета као резултат 
перманентног праћења развоја научне дисциплине инжењерског и индустријског менаџмента у 
свету. 
Курикулум је општег карактера и омогућава стицање академске и практичне ширине код 
усвајања општих принципа у науци о управљању, као што се то ради на добрим школама у 
свету. Три предмета су обавезна а три се бирају из групација изборних предмета. Селекцијом 
изборних предмета и  избором теме пројектног истраживања у цињу израде мастер рада, 
кандидат се  усмерава на проблематику која га интересује или и на правац истраживања који 
одговара захтевима радног места и послодавца, уколико кандидат ради. Изборност израчуната 
преко ЕСПБ бодова без мастер рада износи 40%, а са мастер радом 53,3% што је више од 
захтева Стандарда који захтева изборност од  најмање 20%. 
Од укупног броја часова активне наставе 53% чине часови предавања и вежби. Од укупног 
броја часова предавања и вежби, предавања чине 54% (захтев стандарда у оба случаја је 
најмање 50%). 
Сви предмети су једносеместрални, док број ЕСПБ бодова одговара обиму потребног 
ангаживања студента у савладавању захтева у оквиру појединих предмета. Распоред извођења 
предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за праћење и савладавање 
наредних предмета, стичу током предходно реализованих предмета. Студијски програм је 
усаглашен са добром праксом на универзитетима у свету, у првом реду у Европи и САД-у. 
Настава се реализује кроз теоријску наставу - предавања, вежбе и студијски истраживачки рад 
студената уз консултације и менторство наставника који усмеравају студенте у решавању 
конкретних практичних проблема. 
Сваки предмет у опису садржи поред назива, карактер предмета (обавезни или изборни), 
потребна улазна знања, очекиване исходе учења, садржину предмета, начин реализације 
наставе, препоручену литературу, број поена који се остварују предиспитним и испитним 
обавезама, начин полагања испита и начин оцењивања. Неведени подаци дати су у књизи 
предмета која је доступна студентима на сајту Факултета (www.tfbor.bg.ac.rs).  
У оквиру стручне праксе студенти се укључују у пословне процесе у одговарајућим научно-
истраживачким установама, организацијама за обављање иновативне активности, 
организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновативној делатности, привредним 
друштвима и јавним установама. Стручна пракса је у обиму од 6 чаcова недељно - у другом 
семестру и представља активност студента од 6 х 15 = 90 часова (што је у оквиру захтева 
стандарда).  
Један од обавезних је и предмет за разраду методологије израде мастер рада, који служи као 
адекватан увод практичном пројекту који укључује истраживање и израду мастер рада. У 
оквиру овог предмета, студент стиче неопходна знања која се састоје од теоријско-
методолошке припреме неопходних за адекватно разумевање проблематике која треба да се 
обради у оквиру мастер рада. На овај начин студент стиче додатне компентенције за анализу и 
синтезу проблема, његову методолошку обраду, писање елабората, припрему презентација и 
саму презентацију добијених резултата. Студент завршава студије када сакупи, кроз 
предвиђене активности, 60 ЕСПБ бодова, уради и одбрани мастер рад. 
Табеле и Прилози за стандард 5:  
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Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.  
Tабелa 5.1 a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне 
студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС). 
Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог 
степена студија: МАС, МСС и САС. 
Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије 
Табела 5.2. Спецификација  предмета. 
Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  (назив програма) 
Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму.  
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: 
(Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно 
уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)   
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 
формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) 
формулара). 
Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима. 
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).  
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 
високошколске установе.  
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев 
за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).  
Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за 
акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 
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Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима 
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
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ОБАВЕЗНИ= 3 ПРЕДМЕТА= 22 ЕСПБ 
ИЗБОРНИ= 3 ПРЕДМЕТА ОД 8 ЕСПБ= 24 ЕСПБ 

УКУПНО: 46 ЕСПБ 

СА СТРУЧНОМ ПРАКСОМ ОД 6 ЕСПБ  

И МАСТЕР РАДОМ ОД 8 ЕСПБ. 

СВЕ УКУПНО = 60 ЕСПБ 
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Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова  ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА  
1 МИМ1М Менаџмент I 4 6 
2 МИМ1Л Логистика I 6 8 
3 Изборни предмет I I 5 8 
3.1 МИМ1ЕП Електронско пословање    
3.2 MИМ1УС Управљачки системи    
4 Изборни предмет II I 5 8 
4.1 МИМ1ТП Технолошка предвиђања    

4.2 МИМ1СУНТ 
Стратегијско управљање новим 
технологијама 

   

5 Изборни предмет III II 5 8 
5.1 МИМ1ПС Производни системи    
5.2 МИМ1ППМ Портфолио пројект  менаџмент    
6 МИМ1ТОИMР Теоријске основе за израду мастер рада II 13 8 
7 МИМ1СП Стручна пракса II  6 
8 МИМ1MРИ Mастер рад (истраживања) II 4 4 
9 МИМ1MРИО Mастер рад- израда и одбрана II  4 

Укупно часова активне наставе 42  
  Укупно ЕСПБ 60 

*табелу модификујте у зависности од броја предмета које уносите, користећи инсерт мод, можете унети 
и друге податке који су релевантни за ваш студијски програм  
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Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС 

Редни 
број 

Шифра Назив Сем. 
Активна настава 

Ост. ЕСПБ 
Обавезни/ 
Изборни 
О/И 

Тип предмета 
П В  ДОН СИР/ПИР 

ПРВА ГОДИНА (ЗАВРШНА ГОДИНА) 

1 МИМ1М Менаџмент I 2 0  2  6 Обавезни ТМ 

2 МИМ1Л Логистика I 2 2  2  8 Обавезни ТМ 

3 Изборни предмет I I 2 2  1  8 Изборни СА 

3.1 МИМ1ЕП Електронско пословање          

3.2 MИМ1УС Управљачки системи          

4 Изборни предмет II I 2 2  1  8 Изборни НС 

4.1 МИМ1ТП Технолошка предвиђања          

4.2 МИМ1СУНТ 
Стратегијско управљање 
новим технологијама 

         

5 Изборни предмет III II 2 2  1  8 Изборни НС 

5.1 МИМ1ПС Производни системи          

5.2 МИМ1ППМ 
Портфолио пројект  
менаџмент 

         

6 МИМ1ТОИMР 
Теоријске основе за 
израду мастер рада 

II 2 2  9  8 Обавезни ТМ 

7 МИМ1СП Стручна пракса II     6 6 Обавезни СА 

8 МИМ1MРИ 
Mастер рад 
(истраживања) 

II    4  4 Обавезни СА 

9 МИМ1MРИО 
Mастер рад- израда и 
одбрана 

II     4 4 Обавезни СА 

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали 
часови) и ЕСПБ на години 

12 10 20 10 60   

Укупно часова активне наставе на години 42     

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све 42 10 60   
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године студија 
Напомена: 

1. Број година зависи од трајања студија: 1, 1,5 и 2 године 
2. Остали часови су обавезни за стручну праксу али нису активна настава. Стручна пракса се предвиђа у складу са упутству Стандарда за мастер студије  по 

пољима.  Остали часови имају бодове који се сабирају са активним бодовима. Остали часови се могу навести по предметима и за завршни рад. 
3. ДОН није обавезан али ако је предвиђен сабира се са вежбама  
4. Активна настава по годинама има најмање 20 а највише 30  часова недељно или 600-900 часова годишње. 
   на другом нивоу студија, које трају више од једне године, на првој години студија од 600 часова 50% до 60% су предавања, а остало су вежбе и други 

облици активне наставе. 
    на завршној години другог нивоа студија, највише 50 % је студијски истраживачки рад, односно примењени истраживачки рад, а остало су предавања, 

вежбе и други облици активне наставе, тј. од минималних 600 часова , највише 300 часова  је предвиђено за СИР и ПИР  а остало су часови 
предавања,вежбе и други облици наставе. Ако у завршној години има само један семестар, као завршна година рачунају се последња два семестра 
студијског програма. 

 СИР и ПИР могу бити саставни део предмета или завршног рада. 
Техничко технолошке науке 
Саставни део курикулума студијских програма је стручна пракса и практичан рад у трајању од најмање 90 часова, која се реализује у одговарајућим 
научноистраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој 
делатности, у привредним друштвима и јавним установама. 
Природно-математичке науке: У последњој години студија  имају стручну праксу од 90 сати и 3 ЕСПБ бода. 

Друштвено-хуманистичке науке : У последњој години студија имају стручну праксу од 90 сати и 3 ЕСПБ бода. 

Медицинске науке 

Курикулум студијског програма за академске студије из одговарајућих научних области у оквиру образовног научно-поља медицинских наука мора да садржи 
обавезне заједничке  основе и могућности за специјалне студијске модуле, уколико је предвиђено да их курикулум садржи. Специјални студијски модули 
треба да буду из предметâ непосредно везаних  за медицину, било да су лабораторијски или клинички, биолошки или бихејвиорални, оријентисани на 
истраживања или дескриптивни. Курикулум студијског програма треба да  садржи најмање 10 % изборних предмета. 

Трајање и реализација педагошке праксе 

Високошколске установе које реализују педагошке студијске програме морају обезбедити педагошку праксу у II, III и IV години студија од минимум 90 сати 
годишње. На петој години студија педагошка пракса је 180 сати и 6 ЕСПБ бодова. Педагошке праксе се изводе у педагошким установама. 

За високошколске установе које у оквиру студијских програма немају педагошка образовања, а чији би свршени студенти требало да буду наставници стручних 
предмета у средњим школама, морају, сходно Закону о основама система образовања и васпитања, имати образовање из психолошких, педагошких и методичких 
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дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 ЕСПБ бодова и 6 ЕСПБ бодова праксе у педагошким 
установама. 
Остали часови су обавезни за стручну праксу, али нису активна настава. Стручна пракса има бодове. Остали часови могу се дати по предметима и за завршни рад 
Саставни део курикулума студијског програма мастер струковних студија је стручна пракса у трајању од најмање 180 часова, односно 90 часова по години, која се 
реализује у привредним организацијама или јавним институцијама 
ДОН није обавезан, али ако је предвиђен сабира се са вежбама Активна настава по годинама има најмање 20 часова недељно или 600 часова годишњеи то: 50% до 
60% су предавања, а остало су вежбе и други облици активне наставе 
 

Стандарди 
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5.2.а Књига предмета - студијски програм  Инжењерски менаџмент 

Редни број Шифра Назив 
Ужа научна, уметничка односно 
стручна област 

Сем. П В ДОН СИР Остали час. ЕСПБ 

1.  МИМ1М Менаџмент Индустријски менаџмент I 2 0  2  6 

2.  МИМ1Л Логистика Индустријски менаџмент I 2 2  2  8 

3.  МИМ1ЕП 
Електронско 
пословање 

Индустријски менаџмент I 2 2  1  8 

4.  MИМ1УС 
Управљачки 
системи 

Индустријски менаџмент I 2 2  1  8 

5.  МИМ1ТП 
Технолошка 
предвиђања 

Индустријски менаџмент 
I 2 2  1  8 

6.  МИМ1СУНТ 
Стратегијско 
управљање новим 
технологијама 

Индустријски менаџмент 
I 2 2  1  8 

7.  МИМ1ПС 
Производни 
системи 

Индустријски менаџмент 
II 2 2  1  8 

8.  МИМ1ППМ 
Портфолио 
пројект  
менаџмент 

Индустријски менаџмент 
II 2 2  1  8 

9.  МИМ1ТОИMР 
Теоријске основе 
за израду мастер 
рада 

Индустријски менаџмент 
II 2 2  9   

10.  МИМ1СП Стручна пракса  II     6 6 

11.  МИМ1MРИ 
Mастер рад 
(истраживања) 

 II    4  4 

12.  МИМ1MРИО 
Mастер рад- израда 
и одбрана 

 II     4 4 
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Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 
уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и 
упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у 
оквиру европског образовног простора.  
Курикулум студијског програма Инжењерски менаџмент, на мастер академском нивоу студија,  
развијен је уз коришћење најбоље светске праксе, у првом реду по угледу на европске и 
америчке студијске програме који се под називом Индустријски менаџмент реализује на 
бројним универзитетима у свету. Кроз курикулум овог студијског програма даје се адекватан 
одговор на потребе тржишта рада, исказане кроз чињеницу да се у свету у 21. веку дешавају 
значајне промене у пословној пракси. Глобално тржиште, раст потрошње и глобална 
дисперзија креативних вредности, дефинишу пословне процесе модерних компанија. Знање и 
вештине које се стичу на овом студијском програму чине дипломиране студенте компетентним 
за изазове које у сваременој пракси захтевају послови у компанијама и предузећима. На исти 
начин као и дипломирани студенти са бројних европских универзитета и дипломирани 
студенти са овог студијског програма на Техничком факулетету у Бору, стеченим 
компетенцијама се успешно укључују у пословне процесе у модерним савременим 
компанијама, што је најбољи доказ да се кроз овај студијски програм студентима нуде 
најновија научна и стручна сазнања из ове области. 
Студијски програм је целовит и свеобухватан зато и даје заокружено знање на овом нивоу 
студија, које омогућује дипломираним студентима разумевање и управљање индустријским и 
пословним процесима укључујући развој производа и услуга; реализацију вредности на 
тржишту коришћењем софистицираних стратегија и предности електронког пословања; 
разумевање и оптимизацију логистичких активности; доношење одлука у промењивом 
окружењу; оптимизацију организационе структуре и других процеса уз коришћење савремених 
алата и модерних информационих и комуникационих технологија. Овај студијски програм на 
Техничком факултету у  Бору је само делимично усаглашен са другим студијским програмима 
који се реализују на Факултету (Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство, 
Технолошко инжењерство) због њихове припадности другим научним областима.  
Студијски програм Инжењерски менаџмент је усаглашен са бројним студијским програмима 
под називом Индустријски менаџмент у свету (посебно у Европи и САД-у). Као најбољи 
показатељ усагалшености овог студијског програма са студијским програмима европских 
универзитета, може да послужи чињеница да су студенти и наставни кадар успешно укључени 
у реализацију мобилности у оквиру ЕРАСМУС + програма са Универитетом Источне Финске 
(Финска), Обуда Универзитетом из Будимпеште (Мађарска) и Универзитетом из Брашова 
(Румунија). 
Овај програм је усаглашен са стандардима за акредитацију у свим захтевима: трајању (два 
семестра са 60 ЕСПБ бодова), броју и компетенцијама наставника као и потребном простору за 
његову реализацију. Такође, студијски програм је усаглашен са захтевима Закона о високом 
образовању што је потврђено његовом верификацијом на Сенату Универзитета у Београду, у 
претходним циклусима акредитације. 
У оквиру студијског програма Инжењерски менаџмент, услови уписа, трајање студија, стицање 
дипломе и начин студирања је у складу са одредбама Закона о високом образовању који је 
усаглашен са Европским стандардима, што доказује да овај студијски програм испуњава 
захтеве овог стандарда у целини. То је потврђено и успешним преносом ЕСПБ бродова, након 
ЕРАСМУС + мобилности студената на партнерским универзитетима у Европи. 
Прилози за стандард 6:  
Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим 
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је програм усклађен. 
Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 
којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 
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Стандард 7. Упис студената 
Број студената који се уписује на II ниво - мастер академских студија, на студијском програму 
Инжењерски менаџмент износи 48, што је у складу са кадровским и просторним условима 
Факултета, а пре свега расположивим могућим приливом студената са подручја Источне 
Србије (Борски и Зајечарски округ) - одакле долази око 40 % од броја студената који се уписују 
на мастер академске студије овог студијског програма. 
Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису на II ниво студијског 
програма Инжењерски менаџмент, регулисани су „Правилником о упису на други и трећи 
степен студија“ Техничког факултета у Бору. Конкурс за упис студената, са јасно и прецизно 
описаним правилима за пријаву и упис, поставља се на званични сајт Техничког факултета у 
Бору (https://master.tfbor.bg.ac.rs/). Реализација Конкурса врши се у складу са наведеним 
правилником, где се јасно види да су услови за упис у складу са одредбама Закона о високом 
образовању и карактеру овог студијског програма. Студенти који су завршили студијски 
програм Инжењерски менаџмент, на новоу основних академских студија, имају дирекну 
проходност и рангирају се на основу просечне оцене и времена студирања на ОАС. Студенти 
са уз предходно полагање диференцијалних испита дефинисаних “Правилником о упису на 
први и други степен студија” Техничког факултета у Бору. 
Табеле и Прилози за стандард 7:  
Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и 
претходне две године. 
Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама 
студија у текућој школској години. 
Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;  
Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.  
Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - 
(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 
програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на 
мастер студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата. 
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Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  
У току савладавања студијског програма студент полагањем испита предвиђених наставним 
планом стиче одређени број ЕСПБ бодова а студије завршава када положи све испите и 
одбрани мастер рад и при томе стекне укупно 60 ЕСПБ бодова. 
За сваку активност, у оквиру свих предмета студијског програма, студент стиче одређени број 
ЕСПБ бодова онда када ту активност успешно реализује, а испит у целини и бодове које тај 
испит доноси онда када са успехом положи испит. 
Сваки предмет у курикулуму студијског програма носи одређени број ЕСПБ бодова, 
пропорционално оптерећењу студената у савлађивању програмског садржаја и дефинисаних 
захтева за сваки предмет посебно у складу са методологијом коју је усвојио Факултет и која је 
описана у „Правилнику о наставној делатности, методологији доделе ЕСПБ бодова, 
вредновању предиспитних обавеза студената и облицима провере знања студената“. 
Сваком предмету се додељује одговарајући број ЕСПБ бодова тако да укупно оптерећење 
студента током године студија износи 1800 сати рада, односно 60 ЕСПБ бодова (при чему 
један бод вреди 30 сати рада). У зависности од оптерећења  студената на предмету (активна 
настава, семинарски, графички и остали радови, консултације и време за спремање и полагање 
испита) јединствено се додељује одговарајући број ЕСПБ бодова. Број бодова за сваки предмет 
датог студијског програма се одређује на заједничком састанку шефова катедри на којима се 
предмет реализује и предметног наставника. 
Успешност савладавања градива од стране студената се прати током школске године у процесу 
реализације наставе, кроз следеће видове: припремљеност студената и његово присуство на 
настави (предавање и вежбе), израда семинарских радова, пројеката и других задатака као и 
парцијалне провере знања путем колоквијума. Свака од ових активности, спада у предиспитне 
обавезе студената, и на сваком предмету је посебно вреднована одређеним бројем поена у 
зависности од радног оптерећења студента за њено савладавање. На тај начин, студент у 
предиспитним обавезама у просеку остварује најмање 30 а највише 70 поена, а остатак до 100 
поена остварује полагањем испита. Однос поена које студент може да оствари у предиспитним 
и испитним обавезама, јасно се предочава студентима на почетку школске године и стоји у 
картону наставе сваког појединачног предмета. Транспарентно се прати напредовање 
студената у току реализације наставе на сајту студијског програма 
(www.menadzment.tfbor.bg.ac.rs). 
У зависности од броја укупно освојених поена у предиспитним обавезама и на самом испиту, 
успех студента на испиту се изражава оценом у распону од 5 (није положио) до 10 (одличан), и 
то: 
 мање од 50 поена - пет (5); 
 51÷60 поена - шест (6); 
 61÷70 поена - седам (7); 
 71÷80 поена - осам (8); 
 81÷90 поена - девет (9); 
 91÷100 поена - десет (10). 
Табеле и Прилози за стандард 8:  
Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и 
полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.  
Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму. 
Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције). 
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Стандард 9. Наставно особље 
За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 
уметничким и стручним  квалификацијама.  
Укупан број ангажованих наставника и сарадника на студијском програму Инжењерски 
менџмент, на мастер академском нивоу студија, Техничког факултета у Бору, одговара 
потребама студијског програма и довољан је да покрије укупан број часова предавања и вежби. 
На овом студијском програму ангажовано је 9 наставника и 1 сарадник. Одређени број часова 
вежби држе наставници овог студијског програма. Сви наставници и сарадници су оптерећени 
у оквирима норматива предвиђених стандардом. Сви наставници и сарадници на овом 
студијском програму су у сталном радном односу, са пуним радним временом, на Техничком 
факултету у Бору.  
Научне и стручне квалификације наставника за реализацију наставе на овом нивоу студија су 
приказане у књизи наставника. Подаци о наставницима су доступни јавности јер су дати у 
оквиру књиге наставника која је објављена на сајту Факултета (www.tfbor.bg.ac.rs) а 
биографије и библиографије наставника у широј верзији су доступне на сајту Катедре за 
менаџмент (www.menadzment.tfbor.bg.ac.rs) што доказује испуњеност овог стандарда у овом 
делу у потпуности.  
Такође, сви наставници у потпуности испуњавају захтеве стандарда јер су остварили 
публикације из проблематике студијског програма, радове публиковане у часописима са СЦИ 
и СЦИе листе, као и велики број цитата у часописима са ових листи. 
Табеле и Прилози за стандард 9:  
Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом 
уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све 
податке који се траже). 
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм.....(назив програма)  
Табела 9.2.Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском 
програму/свим програмима/друга ВУ. 
Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим 
програмима/друга ВУ. 
Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или 
уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 
(ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 
Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  
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- допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 
сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - 
допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 
Прилог 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи. 
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму;   
Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора. 
Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа. 

Напомена:  

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард  9. Наставно особље (Табела 9.1 – 9.7 и Прилог 9.3 –9.8). 
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Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм Инжењерски менаџмент 
 
 
Ред. број Матични број Презиме, средње слово, име Звање 

1. 2302965751010 Богдановић М. Дејан редовни професор 

2. 1403973751043 Михајловић Н. Иван редовни професор 

3. 1704962715177 Урошевић М. Снежана редовни професор 

4. 1312983750066 Ђорђевић Б. Предраг ванредни професор 

5. 1212977756015 Mилoшевић М. Исидора ванредни професор 

6. 3004981751023 Николић М. Ђорђе ванредни професор 

7. 0111988756039 Арсић C. Санела доцент 
8. 1409973722211 Милијић Н. Ненад доцент 

9. 2311985755011                    Панић В. Марија доцент 
 

Стандарди 
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Стандард 10. Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и 
предвиђеном броју студената. 
За извођење студијског програма Инжењерски менаџмент, на сва три нивоа студија, 
обезбеђени су потребни организациони и материјални услови који омогућују извођење наставе 
на савременом нивоу. За реализацију наставе на II нивоу студија овог програма са 48 студента 
потребан простор је: 
48 х 4 = 192 m2 бруто, односно једна учионица са 32 места, која би била ангажована по једно 
пре подне у семестру, што за Технички факултет у Бору не представља проблем. 
За предвиђени број студената на овом студијском програму (сва три нивоа): 
I ниво: 120 х 4 = 480; 
II ниво: 48 х 1 = 48; 
III ниво: 20 х 3 = 60. 
Укупно:             588 студента; 
Број места за студенте у просторијама  где се изводи настава овог студијског програма износи: 
734 – (20 + 31 + 6) = 677 > 508 (У загради су места у библиотеци, наст. кабинетима и 
лабораторијама за наставнике). 
Потребан бруто простор износи најмање 588 х 4 = 2352 m2. 
Факултет располаже укупним бруто простором од 6146 m2 >> 2032 m2. Имајући у виду да на 
осталим студијским програмима факултет у акредитацију улази са још 575 студента на свим 
годинама и нивоима студија (575 х 4 = 2300 m2). Односно 2352 + 2300 = 4652 << 6146 m2. 
Дакле, овај Стандард је у потпуности испуњен, како за студијски програм тако и за Факултет у 
целини. За студијски програм Инжењерски менаџмент на МАС нивоу, потребан  нето простор 
износи 48  х 2 = 96. У учионицама где се изводи надстава има укупно 107 места за студенте и 
510,42 m2 , што указује да су захтеви овог стандарда у потпунисти испуњени. 
Техничка опрема за извођење наставе, с обзиром на карактер студијског програма 
Инжењерскогг менаџмента изводи се на најсавременији начин: сваки наставник користи 
лаптоп рачунар са могућношћу прикључка на интернет, који постоји у свакој учионици, 
презентације се емитују путем LCD пројектора, користе се паметне табле, као и извођење 
рачунарских вежби у рачунарским кабинетима (има их три), уз коришћење одговарајућих 
софтверских пакета. 
Библиотека је опремљена солидном литературом која је углавном новијег датума. 
Истовремено, у библиотеци у складу са “Правилником о раду библиотеке” Техничког 
факултета у Бору, се може неограничено користити интернет, а извори на SCOPUS-у и 
KOBSON-у су доступни свим студентима, што значи да им је на располагању најсавременија 
литература.  
Сви предмети су покривени уџбеничком литературом где су у више од 70 % случајева аутори 
предметни наставници и уџбеници су доступни у папирној и електронској верзији (за предмете 
где се наставна материја континуално осавремењује и мења, преферирају се електронска 
издана уџбеника). Уџбенике у издању Факултета, студенти могу да купе у скриптарници 
факултета, а уџбенике са других факултета на почетку сваке школске године Факултет 
организовано обезбеђује за све заинтересоване студенте. 
За реализацију наставног програма обезбеђена је савремена информатичка технологија. Сви 
наставници имају “десктоп” и лаптоп рачунаре које је обезбедио Факултет и интернет 
прикључке у сваком кабинету, учионици и лабораторији. Из предмета где је то потребно 
настава се изводи у једном од три рачунарска кабинета. 
Сви наставници и сарадници смештени су у кабинете (један до два наставника у кабинету) са 
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десктоп рачунаром (или лаптоп рачунаром или оба) и прикључком на интернет, па се радни 
простор за наставнике може сматрати сасвим задовољавајућим. 
Тесна повезаност наставног процеса са праксом се реализује  кроз стручну праксу коју 
студенти обављају у компанијама које представљају додатне наставне базе практичне наставе. 
Поред тога, стручна пракса на најбољи начин спаја студенте са будућим послодавцима с 
обзиром да проводе извесно време у развојним центрима ових организација. 
Табеле и Прилози за стандард 10:  
Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 
настава на студијском програму: 
Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма. 
Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.  
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.  
Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 
практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји. 
Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу. 
Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.  
Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 
(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 
програм се прилажу само у електронској верзији). 

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 
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Стандард 11. Контрола квалитета 
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 
самовредновања и спољашњом провером квалитета. 
Контрола квалитета студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент, 
редовно се спроводи на Техничком факултету у Бору. 
Контрола квалитета реализације студијског програма врши се у складу са „Статутом техничког 
факултета у Бору“, којим се регулише извештај о резултатима самовредновања студијског 
програма – оснивање и делокруг рада комисије за контролу квалитетета; Политиком 
управњања квалитетом (која укључује читав низ аката из области квалитета на Техничком 
факултету у Бору), Правилником о наставној литератури и Правилником о обезбеђењу и 
унапређењу квалитета . 
Комисија за контролу квалитета у складу са усвојеним правилницима и процедурама спроводи 
вредновање квалитета студијских програма који се реализују на Факултету по следећим 
елементима: квалитет педагошког рада наставника, квалитет научно-истраживачког рада 
(вреднују наставници), квалитет уџбеника, квалитет укупне организованости наставе на 
Факултету, квалитет дипломираних студената (оценјују послодавци), квалитет студијског 
програма кога оцењују наши дипломирани студенти. Извештаје оцењивања по појединим 
елементима вредовања квалитета, Комисија доставља Наставно-научном већу, где се ови 
извештаји разматрају и доносе закључци за побољшање квалитета. Извештаји са закључцима 
Наставно-научног већа истичу се на сајту Факултета у сегменту Самоевалуација. Сви 
резултати досадашњих вредновања од 2007. године по свим елементима вредновања истакути 
су на сајту Факултета.  
Динамика вредновања појединих елемената квалитета студијских програма на Факултету врши 
се у складу са одредбама и процедурама одговарајућих правилника и то: Правилника о 
студентском вредновању педагошког рада наставника – два пута годишње; Правилника о 
наставној литератури – два пута годишње; Правилника о вредновању резултата научно-
истраживачког рада – једном годишње; Правилника о вредновању квалитета и компетенција 
дипломираних студената (од стране послодаваца) - једном у три године.  
Субјекти на Факултету задужени за квалитет чине напоре да на местима уочених слабости  
остваре континуирана унапређења квалитета. 
У вредновању елемената квалитета који се односе на студенте у реализацији студијског 
програма учествују студенти кроз самовредновање анкетирањем два пута годишње пред крај 
сваког семестра као и кроз њихово чланство у Комисији за контролу квалитета и у радним 
групама које спроводе вредновање, а добијене извештаје обавезно пре усвајања на Наставно-
научном већу разматра и даје препоруке Студентски парламент. 
 
Табеле и Прилози за стандард 11: 
Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет 
(Комисије за квалитет,...) на Установи. 
Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји. 
Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању 
студијског програма.. 
Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе. 
Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  
Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 
организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 
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УВОД: Студијски програм 
 

 
 
 

стандарди 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назив студијског програма ИНЖЕЊЕРСКИ  МЕНАЏМЕНТ 
 

Назив установе са којом се организује 
заједнички студијски програм (ако у 
реализацији учествује више установа) 

  
   - 

Високошколска установа у којој се изводи 
студијски програм 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље ТЕХНИЧКО- ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 
Научна или уметничка област ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И 

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима  
180 

Назив дипломе  ДОКТОР НАУКА- ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
 

Дужина студија ТРОГОДИШЊЕ СТУДИЈЕ 
 

Година у којој је започела реализација 
студијског програма 

2007/2008 

Година када ће започети реализација 
студијског програма (ако је програм нов) 

 

Број студената који студира по овом 
студијском програму   

32 

Планирани број студената који ће се уписати 
на овај студијски програм  

20 

Датум када је програм прихваћен од стране 
одговарајућег тела (навести ког) 

Одлука бр.150-1/XXI-9.18 од 4.јуна 2008.године, 
Сенат Универзитета у Београду. Измене и допуне: 
одлука бр.06-01-06-1311/42 -11 ЈЈ од 20.03. 2013. 
године, Сенат Универзитета у Београду 

Језик на коме се изводи студијски програм СРПСКИ 
Година када је програм акредитован Прва акредитација 2008. 

 
Web адреса на којиј се налазе подаци о 
студијском програму 

www.tfbor.bg.ac.rs   
www.menadzment.tfbor.bg.ac.rs  
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Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских 
студија 
Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу 
показатеља који се односе на научноистраживачки рад. 

Технички факултет у Бору који од оснивања 1961. године ради у оквиру  Универзитета у 
Београду, успешно је акредитован од стране Министарства науке и технологије као научно-
истраживачка установа за области: рударство, металургија, технолошко инжењерство и 
инжењерски менаџмент 2007. године. Потом, следећа акредитација за наведене научне обласи 
је извршена од стране Министарства за просвету и науку 2012. године. Најновија 
акредитација за исте научне области: рударство, металургија, технолошко инжењерство и 
инжењерски менаџмент је успешно остварена 2019. године, од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, Републике Србије. Акредитација је извршена на основу 
остварених резултата у реализацији научних пројеката и остварених научних резултата 
публикованих у националним и интенационалним часописима са СЦИ и  СЦИе листе и тиме 
у складу са Законом о високом образовању стекао формалне услове за организовање 
докторских студија у све четири научне области, укључујући и област Инжењерски 
менаџмент. Такође, Факултет је усвојио “План развоја научно-истраживачког  рада за период 
2019 - 2023. године“, који је доступан на званичној интернет страници Факултета. 
У периоду од прве акредитације докторских студија до данас, на студијском програму 
Инжењерски менаџмент, одбрањено је укупно двадесет докторских дисертација, при чему је 
из сваке дисертације објављен најмање по један рад у часописима са СЦИ  или СЦИе листеУ 
периоду од претходних 5 година докторске дисертације је одбранило 11 кандидата , мастер 
академске студије на овом студијском програму у истом периоду је завршило 107 студената, 
што представља однос 11/107 = 0.10, odnosno 10 %. 
Укупно 12 наставника је ангажовано у настави на ДАС овог студијског програма и сви имају 
завидан број публикације у часописима са листе часописа категорисаних од стране 
министарства надлежног за науку (СЦИ и СЦИе) у последњих 10 година. Укупан број 
публикација на датим листама ових 12 наставника је 246, у последњих 10 година, што 
предствља 246/12 =  21 рад по наставнику. 
Од 12 наставника укључених у наставни процес на докторским академским студијама на 
студијском програму Инжењерски менаџмент њих 10 је укључено у реализацију домаћих или 
интернационалних пројеката, што даје однос од 12/10 = 1.2. 
Свих 12 наставника укључених у наставни процес докторских студија на студијском 
програму Инжењерски менаџмент могу бити и ментори (имају више од 5 радова у часописима 
на СЦИ или СЦИе листи у току последњих 10 година). Поред менторства и чланства у 
комисијама докторских дисертација овог студијског програма, поједини наставници су били и 
чланови комисија за одбрану дисертација на другим факултетима у оквиру Универзитета у 
Београду и шире. 
Одсек за инжењерски менаџмент као део Техничког факултета у Бору остварује међународну 
сарадњу у оквиру великог броја истраживачких и научних пројеката. Осим тога, у оквиру 
ЕРАСМУС + програма мобилности је реализоавна сарадња са Универзитетом Источне 
Финске, Обуда универзитетом из Мађарске и Универзитетом Брашов из Румуније, што даје 
могућност студентима и наставницима за повезивање у циљу укључивања у нове 
међународне научно - истраживачке пројекте, као и за мобилност. 
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Табеле за стандард ПС: 
Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација. 
Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких  и уметничкоистраживачких пројеката који 
се тренутно реализују на универзитету. 
Табела П.3. Листа научноистраживачких и уметничкоистраживачких  пројеката који се 
тренутно реализују у високошколској установи. 
Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и 
уметничкоистраживачке пројекате. 
Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких и уметничкоистраживачких резултата у 
установи у претходној школској години. 
Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује 
Табела П.7. Листа наставника запослених са пуним или непуним радним временом  који су 
били ментори у изради доктората. 
Прилози за стандарда ПС:  
Прилог П.1. Програм научноистраживачког рада  
Прилог П.2. Решење о акредитацији научноистраживачке организације. 
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Стандард 1: Структура студијског програма 
Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од 
најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно 
на завршеним интегрисаним академским студијама. Докторска дисертација је завршни део 
студијског програма докторских студија. 

а) Назив студијског програма 
Студиијски програм докторских академских студија (ДАС), под називом Инжењерски 
менаџмент, реализује се на трећем нивоу студија Техничког факултета у Бору, Универзитета 
у Београду.  
б) Циљеви студијског програма  
Основни циљ студијског програма докторских академских студија Инжењерски менаџмент је 
постизање врхунског нивоa наставно - научног процеса који омогућује напредни ниво 
образовања студентима високих научно истраживачких потенцијала који желе да наставе 
своју каријеру у научним - истраживачким, академским,  и пословно - производним 
институцијама. У оквиру тог циља, врши се перманентно усавршавање компетенција 
наставника ангажованих на овом студијском програму, као и осавремењавање наставног 
садржаја у оквиру развоја инжењерског менаџмента као научне дисциплине.  
в) Исход студијског програма 
Исходи процеса учења на студијском програму докторских студија из области Инжењерског 
менаџмента је стицање у свету препознатљивих знања из области планирања, организовања, 
кадровања, вођења и контроле у пословним системима на принципима сталних побољшања у 
циљу њиховог развоја и одрживог раста у променљивом окружењу. Исход процеса учења је и 
знање које студентима омогућује да се самостално баве научно - истраживачким радом.  
г) Назив дипломе 
 Доктор наука – инжењерски менажмент (др) 
д) Услови за упис на студијски програм 
Услов за упис на ДАС, студијског програма Инжењерски менаџмент, је остварених 300 ЕСПБ 
бодова на предходним нивоима школовања (ОАС + МАС или петогодишње ОАС) са 
просечном оценом изнад 8, из области менаџмента. Уколико кандидат није завршио студије 
из области менаџмента, може се уписати али мора да полаже диференцијалне испите. Услови 
уписа дефинисани су у „Правилнику о условима, начину и поступку уписа на други и трећи 
степен академских студија на Техничком факултету у Бору“ . 
ђ) Листа обавезних и изборних предмета 
У оквиру курикулума постоји потпуна изборност предмета. Наиме, на позицији сваког 
предмета стоје по два понуђена предмета, од којих студент бира један.  
е) Начин извођења студија и бодовна вредност 
Докторске академске студије Инжењерског менаџмента трају три године и студент остварује 
180 ЕСПБ бодова. Од тога 75 бодова студент остварује полагањем пет предмета из понуђене 
пет групе изборних предмета.  
ж) Вредност докторске дисертације исказане у ЕСПБ бодовима 
На активностима дефинисања теме за израду докторске дисертације, у оквиру којих студент 
саваладава теоријске основе истраживачког проблема своје докторске дисертације и 
дефинише план истраживања, обезбеђује се 15 ЕСПБ бодова. У оквиру три нивоа 
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истраживања, под називом Докторска дисертација - Научно истраживачки рад, студент врши 
истраживање везано за истраживачки проблем своје дисертације и тиме остварују укупно 70 
бодова. На изради и одбрани докторске дисертације студент остварује преосталих 20 ЕСПБ 
бодова, што укупно представља 105 ЕСПБ бода или  58% укупних бодова на овом нивоу 
студијa.   
Студијски истраживачки рад, на предмету Докторска дисертација - дефинисање теме, 
представља индивидуалан рад студента и чини га дефинисање теме за израду докторске 
дисертације и верификује се полагањем приступног испита у облику одбране семинарског 
рада, чији програм верификује Наставно-научно веће на предлог ментора, а полаже се пред 
комисијом од три наставника које именује Наставно-научно веће Факултета. Испит је 
модулиран и састоји се од три модула: 
1) Методологија истраживања која ће се применити код израде докторске дисертације (5 

ЕСПБ бодова). 
2) Детаљно образложење предложене теме за израду докторске дисертације са јасно 

израженим научним доприносима који се очекују у току израде докторске дисертације (5 
ЕСПБ бодова). 

3) Одбрана елабората образложења теме за израду докторске дисертације пред трочланом 
комисијом (5 ЕСПБ бодова). 

Докторска дисертација се може бранити ако се предходно објави најмање један рад у 
часопису са листе са импакт фактором, категорисаних од стране министарства надлежног за 
науку (односо М20 категорија) и ако урађени елаборат докторске дисертације позитивно 
оцени трочлана комисијa од чега најмање један члан није у радном односу на Техничком 
факултету у Бору. Пре јавне одбране, позитиван извештај о урађеној докторској дисертацији 
треба да прихвати Научно-наставно веће Техничког факултета у Бору и Стручно веће за 
Техничко- технолошке науке Универзитета у Београду. 
з) Предуслови за упис појединих предмета 
У опису сваког предмета дата су потребна претходна знања за квалитетно савладавање 
наставе у оквиру датог предмета. Детаљан опис дат је у књизи  предмета, која је доступна 
студентима на сајту Факултета. Такође, студенти се упознају са предусловима и садржајем сваког 
предмета, током консултација са наставницима. Свој истраживачки интерес студент профилише 
избором понуђених изборних предмета које ће изучавати и полагати, а који доприносе 
продубљивању знања и разумевању области и теме будуће докторске дисертације. Студент може 
одређене предмете са истим садржајем да полаже на сродном факултету Универзитета у 
Београду, или неког другог универзитета у земљи или иностранству у складу са одлукама 
Сената Универзитета у Београду. 
ј) Услови за прелазак са других студијских програма 
Могућ је прелаз са других студијских програма и других факултета уз признавање положених 
испита. Одлуку о признавању испита доноси Комисија за докторске студије на предлог 
предметног наставника. Признавање је могуће уколико постоји велики степен подударања 
наставног садржаја положеног на другом студијском програму или другом факултету. 
 к) Друга питања од значаја за извођење студијског програма 
Настава из наставних предмета се изводи као групна или индивидуална (менторска). Групна 
настава се изводи из предмета за који се определило пет или више студената, односно ако је 
овакав вид наставе неопходан због природе предмета. Одлуку о врсти наставе доноси шеф 
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катедре за менаџмент на којој се и реализује овај студијски програм на овом нивоу студија, 
што је дефинисано „Правилником о студирању на докторским академским студијама и 
стицању звања доктора наука“. 
Прилози за стандард 1:  
Прилог 1.1. Публикација установе  

 
стандарди 
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Стандард 2: Сврха студијског програма 
Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у 
образовном систему. 

2.1. Дефинисање сврхе студијског програма 
Сврха постојања студијског програма инжењерски менаџмент, на нивоу докторских 
академских студија, је образовање студената са израженим интересовањем за научно 
истраживачки рад из области инжењерског менаџмента. Образовним процесом на овом 
студијском програму остварује се стицање у свету препознатљивих знања из области 
планирања, организовања, кадровања, вођења и контролисања у пословним системима на 
принципима сталних побољшања и оптимизације, у циљу одрживог раста и развоја у 
променљивом окружењу. Стечена знања студената овог студијског програма, осим високог 
научно - истраживачког домета, прeдстављају и темељ иновативности и трансфера 
технологија, као и практичне примене остварених резултата на тржишту. 
2.2. Утицај студијског програма на развој науке 
Студије у оквиру студијског програма инжењерског менаџмнета, поред стицања адекватних и 
савремених знања из области менаџмент дисциплине, омогућују и повезивање и интеграцију 
студената у мреже знања. Наиме, студенти који похађају овај студијски програм су углавном 
запослени у научно - истраживачким организацијама, развојним центрима компанија, 
ангажовани на научно истраживачким пројектима; или ће то бити након завршетка студија. 
Поред тога, имају могућност да буду укључени у бројне конференције, семинаре и програме 
мобилности који се реализују на Техничком факултету у Бору, у оквиру којих увећавају 
мрежу преноса и размене остварених компетенција и знања. У току студија студенти стичу 
способности истраживања, анализе и припреме резултата за публиковање и саопштавање, али 
и за самостално вођење научно-истраживачких и развојних пројеката у области планирања, 
организовања, моделовања и практичне реализације пројеката. Такође, стичу се знања за 
конекцију са истраживачким тимовима из других истраживачких организација. Наведене 
чињенице овом студијском програму дају објективну шансу да оствари своју мисију развоја 
науке и значајног научног доприноса из области инжењерског менаџмента.  
2.3. Повезаност циљева студијског програма са задацима установе на којој се реализује  
Циљеви студијског програма инжењерског менаџмента, на докторском академском нивоу, су 
у потпуности усаглашени са мисијом и циљевима Техничког факултета у Бору. Наиме, 
Технички факултет у Бору се развијао због потреба да одговори на захтеве индустријског и 
пословног сектора региона Источне Србије и шире, за високо стручним инжењерима и 
истраживачима. Самим тиме, Технички факултет у Бору перманентно увећава области знања 
и компетенција које пружа као могућност школовања својим студентима на свим нивоима 
студија. То је праћено и интензивним развојем научно истраживачких потенцијала ове 
високошколске институције. Сам развој научне дисциплине инжењерског менаџмента је у 
потпуности у складу са циљевима Факултета. 
Прилози за стандард 2:  
Прилог 1.1. Публикација установе  
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Стандард 3: Циљеви студијског програма 
Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве. 

Основни циљ студијског програма докторских академских студија инжењерски менаџмент је 
постизање врхунског нивоу наставно - научног процеса који омогућује напредни ниво 
образовања студентима високих научно истраживачких потенцијала који желе да наставе своју 
каријеру како у научнo - истраживачким, академским, тако и у пословно - производним 
институцијама.  
Курс докторских студија укључује свеобухватну истраживачку методологију која, поред тога 
што је интелектуално стимулативна, представља и изазов за напредне студенте. Састоји се од 
теорисјких основа, тренинга и обуке студената за коришћење савремених научних метода и 
субјектно оријентисаних семинара, прилагођених појединачним истраживачким афинитетима 
кандидата. Додатно, програм захтева напредна истраживања у циљу успешног окончања 
припреме и израде докторске дисертације. Комбинација правилно одабраних курсева нуди 
студенту јединствену могућност за интердисциплинарни приступ истраживању, применом 
метода и вештина емпиријских и аналитичких менаџмент дисциплина. На овај начин, развијају 
се креативне способности студената који овладавају неопходним вештинама потребним за 
успешан развој професионалне и научне каријере. 
Савремени правци развоја научне дисциплине инжењерски менаџмент, подразумевају висок 
ниво трансфера стручно научних достигнућа ка тржишту и комерцијализацију постигнутих 
научних резултата. Према томе, поред тога што је циљ овог студијског програма да оспособи 
студенте за самостално дефисање истраживачког проблема, његову разраду, истраживање и 
писање - презентовање добијених резултата у циљу саопштавања најширој научној јавности- 
публиковањем у часописима са СЦИ или СЦИе листе, циљ је и да њихово истраживање буде 
пројектно организовано. Самим тиме, студенти се мотивишу и у правцу размишљања о 
могућој комерцијализацији постигнутих научних резултата и о могућности њихове примене и 
пласмана у савременом тржишном окружењу. Верификација значаја постигнутих резултата 
студената овог студијског програма уочава се преко остварених цитата, радова који су 
проистекли из њихових дисертација, у водећим часописима у свету. На овај начин, остварени 
резултати се усклађују са развојем ове дисциплине у свету. Овако  формулисани циљеви 
студијског програма обавезују наставнике и студенте за остваривање надпросечних резултата 
што се и дешава у његовој практичној реализацији. 
Циљеви струдијског програма су у сагласности са циљевима Техничког факултета у Бору, 
дефинисаних „Програмом развоја научно - истраживачког рада“. Наиме, публиковањем 
остварених научних резултата студената и професора, у часописима са СЦИ или СЦИе листе, 
верификује се њихова врхунска вредност, што Факултет на коме се ови резултати остварују 
чини препознатљивим у свету. Остваривањем цитата у водећим часописима са импакт 
фактором,  истраживаче са овог студијског програма чини препознатљивима и цењеним у 
водећим научним круговима код нас и у свету. На овај начин, овај студијски програм остварује 
мисију и циљеве Техничког факултета у Бору који тежи да се развија у оквиру својих научних 
области у складу са усвојеном “Стратегијом обезбеђивања квалитета на Техничком факултету 
у Бору”. 

Прилози за стандард 3:  
Прилог 1.1. Публикација установе  
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне 
истраживачке способности које су подређене квалитетном обављању стручне и научне 
делатности. 

Студенти који заврше докторске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент 
оспособљени су да са стеченим компетенцијама самостално воде истраживања и решавају 
реалне проблеме из праксе; укључују се у међународне пројекте; учествују у развоју нових 
технологија; поштују кодекс струке и етички кодекс добре научне праксе; саопштавају своје 
резултате на научним скуповима; пишу у научним часописима и допириносе развоју научне 
дисциплине менаџмента и науке уопште. 
Исходи учења на овом студијском програму се могу дефинисати кроз следеће опште аспекте 
знања, вештина, способности и компетенција: 
1) Поседовање врхунских теоријских и практичних знања неопходних за критичку анализу и 

истраживања у фундаменталним и примењеним областима инжењерског менаџмента; 
2) Примена напредних вештина и техника, као и практичних знања, неопходних за решавање 

кључних проблема идентификованих као резултат истраживања и анализе у области 
инжењерског менаџмента; 

3) Високо развијене вештине комуникације и примена савремених информационо 
комуникационих технологија за обраду и представљање резултата истраживања, као и за 
пренос и дисеминацију стечених знања; 

4) Способност самосталног вредновања савремених резултата и научних достигнућа из 
области инжењерског менаџмента, у циљу унапређења постојећих и креирања нових 
модела, концепата, идеја и теорија савремених менаџмент дисциплина; 

5) Висок степен примене иновативних метода, научног и професионалног интегритета, кроз 
принцип самовредновања сопствених резултата, и поштовање етичких норматива научне 
области инжењерског менаџмента; 

6) Способност планирања, имплеметације и контроле сопствених пројеката, како из области 
научно - истраживачког рада, тако и из области практичног пласмана научних резултата 
на тржишту. 

Након успешно савладаног студијског програма инжењерски менаџмент, студенти стичу 
следеће предметно - специфичне компетенције: 
 Познавање вештина критичког размишљања, анализе и синтезе, укључујући могућност за 

идентификовање предпоставки, развој тврдњи према доказима, детекцији неправилне 
логике или резоновања, идентификацији имплицитних вредности, адекватно дефинисање 
термина и одговарајућу генерализацију; 

 Ефективно квалитативно и квантитативно решавање проблема и вештине доношења 
одлука, укључујући и вишектитеријумску анализу; 

 Могућност стварања, процене и приступа низу опција, заједно са капацитетом за примену 
идеја и знања на широки опсег пословних као и других ситуација; 

 Могућности креирања, анализе и примене пословних модела на пословне проблеме и 
феномене; 

 Разумевање операција и познацање алата за оптимизацију у оквиру савремених компанија 
које послују у области производње или креирању услуга; 

 Разумевање и развој активне пословне политике и стратегије компанија и предузећа, која 
испуњава потребе стејкхолдера у оквиру промењивог тржишног окружења; 

 Ефективне перфомансе у тимском окружењу, укључујући лидерство. Формирање тимова 
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и вештину управљања пројектима. 
 Ефективне вештине усмене и писмене комуникације у опсегу традиционалних и 

електронских медија. 
 Ефективно управљање у погледу времена, планирања и понашања, мотивације, 

самопокретања, индивидуалне иницијативе и предузетништва. 
 Вештину учења и развој потреба за рефлективним, адаптивним и колаборативним 

целоживотним учењем. 
Током претходног периода реализације студијског програма инжењерски менаџмент, на 
нивоу докторских академских студија, студенти су били активно укључени у бројне 
активности у оквиру интернационалних академске мрежа, које су основане на иницијативу 
Техничког факултета у Бору. У оквиру једне такве мреже под називом “Resita Network”, у 
којој је формиран конзорцијум 16 Универзитета из Југоисточне Европе и Немачке, студенти 
докторских студија инжењерског менаџмента су учествовали у великом броју истраживачких 
активности у оквиру интернационалних и интердисциплинарних тимова. У оквиру два таква 
истраживачка пројекта дефинисане су и теме докторских дисертација студената који су били 
укључени у истраживања у оквиру ове мреже. Поред тога, студенти докторских студија су 
активно укључени у организацију и релаизацију интернационалног симпозијума: 
“International May Conference on Strategic Management”, као и “The International Symposium on 
Environmental and Material Flow Management”, који се организују у оквиру активности Катедре 
за менаџмент, Техничког факултета у Бору. Студенти докторских студија овог студијског 
програма уређују интернационални часопис “Engineering Management - The international 
student journal for theory and practice of management science”. Поред тога, студенти докторских 
студија, овог студијског програма, као технички уредници учестују у публиковању 
интернационалног часописа “Serbian Journal of Management”. Самим тиме, може се рећи да су 
компетенције студената овог студијског програма адекватне и да омогућују студентима 
професионални развој у науци, образовању али и у јавном сектору. Поред тога, укључивањем 
студената у бројне научне и развојне пројекте, увећавају се њихове компетенције за 
професионални развој у привредним делатностима. 
 

Прилози за стандард 4:  
Прилог 4.1. Додатак дипломи. 
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Стандард 5: Курикулум 
Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и 
докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија. 

5.1. Структура курикулума   
Комплетан курикулум студијског програма Инжењерски менаџмент, на докторском 
академском нивоу, са описом сваког предмета и обавезама студената током студија доступан 
је студентима на сајту Факултета (www.tfbor.bg.ac.rs). Структура курикулума дефинисана је 
наставним планом у коме су предмети и обавезе студената кроз трогодишње докторске 
студије дефинисане у сваком од шест семестара. Као исходна обавеза је јавна одбрана урађене 
докторске дисертације.  
 
5.2. Самостални истраживачки рад студената у курикулуму  
Самостални научно истраживачки рад студената (НИР) у курикулуму је дефинисан и у оквиру 
сваког од пет предмета које студент мора да положи пре израде докторске дисертације, у току 
три наставна семестра, јер је део активности студената и израда семинарског рада који 
описује решавање одређеног задатог проблема. Задати семинарски радови су индивидуални и 
припремљени засебно за сваког појединачног студента. Након тога, у оквиру целокупног 
четвртог, петог и дела шестог семестра, студенти се искључиво баве самосталним НИР-ом, у 
оквиру три предмета под називом Докторска дисертација - научно истраживачки рад, који се 
састоји из три нивоа. Ови предмети носе укупно 70 часова, од укупно 120 часова наставе, што 
представља 58% удела НИР-а у укупном броју часова. 
 
5.3. Дефинисање предмета у курикулуму по обиму и садржају 
Обим сваког предмета и његово место у курикулуму дефинисано је наставним планом 
студија, а садржај предмета у књизи предмета.  
 
5.4. Опис предмета 
У курикулуму је дефинисан сваки предмет кроз његов опис који садржи: назив, тип предмета, 
годину и семестар студија, број припадајућих ЕСПБ бодова, име наставника, циљ предмета са 
очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, садржај предмета, препоручену 
литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и друге податке. Сваки предмет је 
конципиран тако да половину фонда часова чине предавања наставника а другу половину 
чини самостални научно истраживачки рад студената. Научно истраживачки рад представља 
самостални рад студената докторских студија на истраживању из области изучаваног 
предмета, што се дефинише у договору са предметним наставником и може се бранити у 
форми индивидуалног семинарског рада. Опис предмета дат је у књизи предмета и као такав 
је доступан студентима на сајту Факултета (www.tfbor.bg.ac.rs). 
 
5.5. Број бодова за изборне предмете 
У оквиру курикулума овог студијског програма сви предмети су изборни, док су НИР и 
израда докторске дисертације по дефиницији изборни за сваког студента. Ове чињенице 
указују да је изборност заступљена у износу од 100% (Захтев стандарда је најмање 50%). 
 
5.6. Захтеви за израду докторске дисертације 
Докторска дисертација представља самостални научни рад студента који се верификује 
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најмање једним објављеним радом у часопису са ИФ из категорије публикација укључених у 
„Journal Citation Reports“, што укључује СЦИ и СЦИ e листу (другим речима М20 - М23 
категорију часописа). 
 
5.7. Самосталност докторске дисертације 
Докторска дисертација представља самостални научни рад студента, који се верификује 
радом у часопису са SCI и SCIe листе на коме кандидат по правилу треба да буде 
првопотписани аутор. У изради наведене публикације, као и саме докторске дисертације 
студент је ангажован самостално уз ментроство и вођење од стране наставника овог 
студијског програма. 
 
5.8. Поступак пријаве и одбране докторске дисертације 
Комплетан поступак уписа, студирања, пријаве, израде и одбране докторске дисертације 
дефинисан је посебним правилницима: „Правилник о упису на други и трећи степен студија 
на Техничком факултету у Бору“ затим „Правилник о студирању на докторским студијама“ и 
„Правилник о докторским студијама“. После усвајања пријаве докторске дисетације, са 
дефинисањем теме и предлогом ментора (при чему је ментор наставник са најмање пет радова 
у часописима са СЦИ и СЦИе листе у току задњих десет година), на Наставно - научном већу 
Факултета,  тражи се сагласност Већа научних области Универзитета у Београду. По добијању 
ове сагласности одобрава се тема и одређује ментор. Такође, после предаје урађене докторске 
дисертације Наставно - научно веће одређује комисију за оцену и одбрану докторске 
дисертације, чији извештај прво усваја Наставно - научно веће Факултета, а одбрана 
докторске дисертације се врши после добијања позитивног мишљења Већа научних области 
Универзитета у Београду. У комисијама за одобрење теме и оцену и одбрану дисертације 
најмање један члан је са другог факултета. 
 
5.9. Број бодова за докторску дисертацију улази у укупан број бодова потребних за 
завршпетак докторских студија  
Курикулум је дефисан кроз 6 семестара. У прва три семестра настава се реализује  кроз пет 
изборних предмета (за сваки предмет студент има могућност избора једног од по два 
понуђена предмета). У четвртом семестру се дефинише тема за израду докторске дисертације, 
а у последња два семестра ради се на самосталном научно истраживаћком раду, изради и 
одбрани докторске дисертације.  
Укупан број бодова за реализацију трогодишњих докторских студија (шест семестара) 
обухвата укупно 180 ЕСПБ бодова, у оквиру којих се налазе и бодови за израду и одбрану 
докторске дисертације као саставног дела укупних активности потребних за завршетак 
докторских студија. 
 
5.10. Број бодова у вези са докторском дисертацијом у односу на укупан број бодова за 
реализацију докторских студија 
Укупан број бодова за дефинисање теме дисертације, самостални научно истраживачки рад у 
циљу израде дисертације, израду и одбрану докторске дисетације износи 105 ЕСПБ бодова 
који улазе у укупан број ЕСПБ бодова за докторске студије – 180, што представља 58% од 
укупног броја ЕСПБ бодова (захтев стандарда је најмање 50%). 
 
5.11. Број часова активне наставе 
Активна настава се на овом студијском програму се одвија у оквиру пет изборних предмета. 
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Ови предмети носе укупно 50 часова, од укупно 120 часова наставе,  што представља 42% 
удела активне наставе у укупном броју часова. Од тог броја, 30 часова обухвата предавања а 
20 часове вежби. Самим тиме, удео предавања у часовима активне наставе је 30/50 = 60% 
(захтев стандарда је најмање 25%). 

Табеле за стандард 5:  
Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија. 
Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија. 
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације. 
Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама. 
Прилози за стандард 5:  
Прилог 5.1. Статут (прилог је исти као у документацији за установу). 
Прилог 5.2, Књига предмета (у документацији  и на сајту институције). 
Прилог 5.3. Правилник о докторским студијама. 
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Табела 5.2 Студијски програм: Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар 
Статус 

предмета 
Активна настава 

ЕСПБ 
П СИР ОСТАЛО 

Прва година 
1 Изборни предмет I I Изборни 6 4  15 
1.1 ДИМ1МНИР Методологија НИР-а       
1.2 ДИМ1ПМ Пројект менаџмент       
2 Изборни предмет II I Изборни 6 4  15 

2.1 ДИМ1УИР 
Управљање инжењерским 
ризиком 

      

2.2 ДИМ1УПП 
Управљање пословним 
процесима 

      

3 Изборни предмет III II Изборни 6 4  15 
3.1 ДИМ1МЗ Менаџмент знањем       
3.2 ДИМ1ТИ Технологија и иновације       
4 Изборни предмет IV II Изборни 6 4  15 
4.1 ДИМ1СК Систем квалитета       
4.2 ДИМ1ОМ Оперативни менаџмент       

Укупно часова активне наставе и бодова на години 24 16  60 
Друга година 

5 Изборни предмет V III Изборни 6 4  15 
5.1 ДИМ2СМ Стратегијски менаџмент       
5.2 ДИМ2КМ Квантитативне методе       

6 ДИМ2ДДДТ 
Докторска дисертација – 
дефинисање теме 

III  0 10  15 

7 ДИМ2ДДНИР1 Докторска дисертација - научно IV  0 20  30 
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истраживачки рад 1 
Укупно часова активне наставе и бодова на години 6 34  60 

Трећа година 

8 ДИМ3ДДНИР2 
Докторска дисертација - научно 
истраживачки рад 2 

V  0 20  30 

9 ДИМ3ДДНИР3 
Докторска дисертација -научно 
истраживачки рад 3 

VI  0 20  10 

10 ДИМ3ДДИОДД 
Докторска дисертација – израда 
и одбрана докторске дисертације 

VI     20 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 0 40  60 
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 30 90  180 

      Напомена: 
1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова 
2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама 
3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног  
4. броја часова активне наставе 
5. Трећа година је  само студијски истраживачки или самоистраживачки рад  
6. Број бодова по години минимум 60 

 
стандарди 



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

Технички факултет у Бору 
Војске Југославије 12, 19210 Бор 

AKРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ 
ИНЖЕЊЕРСКИ 
МЕНАЏМЕНТ 

 
 
 

 
 
 

19

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама 
Р. Б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ УНО односно УУО Т 

1.   Методологија НИР-а Милован Вуковић I 15 Индустријски менаџмент И 

2.   Пројект менаџмент Дејан Богдановић, Ненад Милијић I 15 Индустријски менаџмент И 

3.   Управљање инжењерским ризиком Марија Панић I 15 Индустријски менаџмент И 

4.  
Управљање пословним процесима Снежана Урошевић, Милица 

Величковић 
I 

15 Индустријски менаџмент И 

5.   Менаџмент знањем Иван Јовановић II 15 Индустријски менаџмент И 

6.   Технологија и иновације Нада Штрбац, Исидора Милошевић II 15 Индустријски менаџмент И 

7.   Систем квалитета Предраг Ђорђевић II 15 Индустријски менаџмент И 

8.   Оперативни менаџмент Иван Михајловић II 15 Индустријски менаџмент И 

9.   Стратегијски менаџмент Исидора Милошевић III 15 Индустријски менаџмент И 

10.   Квантитативне методе Ђорђе Николић III 15 Индустријски менаџмент И 

11.   Докторска дисертација – дефинисање теме  III 15 Индустријски менаџмент О 

12.   Докторска дисертација - научно истраживачки рад 
1  IV 

30 Индустријски менаџмент О 

13.   Докторска дисертација - научно истраживачки рад 
2  V 

30 Индустријски менаџмент О 

14.   Докторска дисертација -научно истраживачки рад 
3  VI 

10 Индустријски менаџмент О 

15.   Докторска дисертација – израда и одбрана 
докторске дисертације  VI 

20 Индустријски менаџмент О 

Укупно ЕСПБ 255   
УНО - Ужа научна област , УУО- Ужа уметничка област, Т- Тип предмета (И-изборни,О-обавезни....) 
 *Tабелу модификујте у зависности од броја података које унсите, користећи инсер мод 
  

стандарди
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Стандард 6: Квалитет, савременост, релевантност и међународна усаглашеност 
студијског програма 
Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем 
образовно-научном пољу, усаглашен је са стратешким приоритетима земље и упоредив је са 
сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског 
образовног простора. 

Студијски програм Инжењерски менаџмент - докторских академских студија укључује 
наставну реализацију курикулума заснованог на савременим научним сазнањим 
публикованих у референтним и актуелним уџбеницима. Поред тога у истраживањима и раду 
на пројектним задацима студената користе и савремене научне информације из научних 
радова публикованих у водећим интернационалним часописима, као и из других извора 
доступне научне литературе, а пре свега са КОБСОН-а . 
Студијски програм је целовит, али само делимично усклађен са другим студијским 
програмима на Факултету (у првом реду са Металуршким инжењерством) кроз изборни 
наставни предмет Пројект менаџмент, који студијски програм Металуршко инжењерство 
преузима са студијског програма Инжењерски менаџмент). 
Студијски програм је суштински и формално усаглашен са стратегијама развоја образовања, 
науке и струке Републике Србије. То је посебно изражено у домену интернационализације 
наставних планова, као и у домену трансфера резултата научно истраживачког рада и њихове 
практичне примењивости у привреди. 
Поред тога, студијски програм је усаглашен са акредитованим програмима на сродним 
универзитетима у свету, у првом реду у Европи и САД-у. Примери неких од 
интернационалних студијских програма, са којима постоји велики степен усаглашености су : 

1. KTH Royal Institute of Technology, EDIM - European Doctorate in Industrial 
Management; 

2. Tampere University of Technology, Tampere- Finland; 
3. Nottingham University, Business School- England; 
4. University of Porto- FEUP- Portugal; 
5. Lappeenranta University of Technology, Finland, Department of Industrial 

Management. 
Курикулум је усаглашен са бројним Факултетима у Европском образовном простору и са 
европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну 
годину, стицања дипломе и начину студирања. Усаглашеност студијског програма са 
европским стандардима се континуално прати и оптимизује учешћем наставника овог 
студијског програма у мобилности у оквиру ЕРАСМУС + програма. Наиме, велики број 
наставника ангажованих на докторским академским студијама, студијског програма 
инжењерски менаџмент, имали су прилике да у оквиру ЕРАСМУС мобилности извесно време 
проведу на Универзитету Инсточне Финске (Финскa), Обуда Универзитету (Мађарскa), као и 
на Универзитету Брашов (Румунијa). Такође, професори ових европских универзитета су 
боравили на Техничком факултету у Бору. У оквиру ових боравака, поред активности наставе 
на докторским нивоима студија, разматрани су правци усаглашавања студијских програма, у 
циљу лакше размене студената и наставног особља, као и у циљу сарадње на заједничким 
научно истраживачким пројектима.  

Прилози за стандард 6:  
Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са 
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којим је програм усклађен. 
Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 
којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 
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Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, 
образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских 
студија. 

7.1. Број студената који се уписује на докторске студије 

Број студената који се годишње уписује на докторске студије, студијског програма 
Инжењерски менадмент, износи 20. Ова бројка се добија на тај начин што се број 
потенцијалних ментора (наставници са најмање пет рада на СЦИ или СЦИе листи, у току 
последњих 10 година, из реда наставника ангажованих на докторским студијама и наставника 
који имају изборна звања из области инжењерског менаџмента) који на овом програму износи 
12, помножи са 5 (максимални број кандидата по једном ментору) и подели са 3 (трајање 
студија је 3 године). На тај начин је број кандидата који се може уписати: 

(5 x 12): 3 = 20 кандидата годишње. 

За овај број студената постоје потребни стандардом предвиђени кадровски, просторни и 
други ресурси, као и реалне друштвене потребе за докторима наука који су све траженији 
нарочито у интернационалним компанијама. 

7.2. Право уписа на докторске студије 

На докторске студије се могу уписати студенти који су на предходним нивоима студија 
остварили најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом изнад 8.00, што је регулисано 
„Правилником о упису на други и трећи степен студија“ Техничког факултета у Бору. При 
чему је директан упис на докторске академске студије на овом студијском програму могућ 
једино за студенте инжењерског менаџмента, који су претходне нивое студија: Основне 
академске студије (240 ЕСПБ бодова) и Мастер академске студије (60 ЕСПБ бодова) 
завршили на Техничком факултету у Бору, због повезаног садржаја курикулума на сва три 
нивоа студија овог студијског програма.  

Услови уписа са сродних факултета дефинисани су „Правилником о упису на други и трећи 
степен студија“ , којим је предвиђено да се полаже одређени број диференцијалних испита 
као и полагање енглеског језика.  

7.3. Познавање бар једног страног језика за упис на докторске студије 

Обавезни захтев за упис докторских студија је познавање енглеског језика. Начин утврђивања 
познавања страног језика кандидата је ближе утврђен „Правилником о упису на други и трећи 
степен студија“ Техничког факултета у Бору. 

7.4. Процедура уписа је јавна 

Јединствени конкурс за упис на докторске студије објављује Универзитет у Београду по 
униформном моделу, при чему су на Факултету дефинисани захтеви у “Правилнику за упис 
на други и трећи ниво студија”. Такође, процедура уписа је описана и у конкурсу који се 
објављује на интернет страници факултета: https://doktorske.tfbor.bg.ac.rs/ 

7.5. Конкурс за упис на докторске студије 
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На интернет страници факултета се објављује конкурс за упис студената на докторске 
академске студије, у којем су описани услови уписа укључујући потребна знања, склоности и 
способности које се проверавају при упису на докторске студије, као и начин те провере. 

Табеле за стандард 7:  
Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм (из Захтева за 
акредитацију). 
Прилози за стандард 7:  
Прилог 7.1. Конкурс за упис на докторске студије (ако je започела њихова реализација).  

 
 

стандарди 
 
 
 
 
 



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

Технички факултет у Бору 
Војске Југославије 12, 19210 Бор 

AKРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ 
ИНЖЕЊЕРСКИ 
МЕНАЏМЕНТ 

 
 
 

 
 
 

24

 
 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се 
оцењује на основу показатеља њеног научног доприноса. 

8.1. Континуираност рада током семестра, полагање испита и стицање ЕСПБ бодова 

На студијском програму Инжењерски менаџмент - докторске академске студије настава је 
организована у облику предавања и студијског истраживачког рада студената, при чему 
укупан број ЕСПБ бодова студент стиче на основу континуалног ангажмана на истраживању 
и решавању одређених проблема задатих од стране предметних наставника, који се могу 
бранити у форми семинарског рада; полагањем одговарајућег испита и урађеним 
активностима у фази истраживача у циљу израде и одбране докторске дисертације. Свака 
активност студента у савладавању одређеног предмета континуирано се прати током наставе 
и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 
100. 

8.2. Број ЕСПБ бодова 

Број ЕСПБ бодова на сваком предмету одређен је на основу оптерећења студената током 
савлађивања наставног плана у оквиру сваког предмета или активности у процесу израде и 
одбране докторске дисертације.  

Сваки предмет је вреднован одређеним бројем ЕСПБ бодова у зависности од обима и врсте 
активности које студент треба да реализује у процесу савладавања градива  које је предвиђено 
за сваки предмет појединачно. Број ЕСПБ бодова утврђен је за све предмете по јединственој 
методологији која је усвојена на Факултету и односи се на све студијске програме, што је 
описано у „Правилнику о наставној делатности“.  
Сваком предмету се додељује одговарајући број ЕСПБ бодова тако да укупно оптерећење 
студента током године студија износи 1800 сати рада, односно 60 ЕСПБ бодова (при чему 
један бод вреди 30 сати рада). У зависности од оптерећења  студената на предмету (активна 
настава, семинарски, графички и остали радови, консултације и време за спремање и 
полагање испита) јединствено се додељује одговарајући број ЕСПБ бодова. Број бодова за 
сваки предмет датог студијског програма се одређује на заједничком састанку шефова 
катедри на којима се предмет реализује и предметног наставника. 

8.3. Напредовање сваког студента оцељује се једном годишње и представља саставни део 
извештаја о самовредновању студијског програма 

Критеријуми за оцењивање за сваки предмет објављени су на сајту Факултета, у оквиру књиге 
предмета студијског програма, односно на сајту студијског програма инжењерски менаџмент 
за сва три нивоа студија, па и за ниво докторских академских студија. На овој интернет 
страници, за сваки предмет дате су све информације о предмету, као и транспарентан приказ 
напредовања студента током реализације наставног предмета (www.menadzment.tfbor.bg.ac.rs 
). Испуњеност наведеног стандарда се континуирано прати и представља у “Извештају о 
самовредновању” Техничког факултета у Бору, који је јавно доступан на сајту факултета.  

8.4. Поступак пријаве теме  докторске дисертације 

На нивоу студијског програма сваком студенту се одређује ментор студија, који усмерава и 
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води кандидата до дефинисања теме и избора потенцијалног ментора. Сама процедура је 
детаљно описана у “Правилнику о студирању на докторским студијама” Техничког факултета 
у Бору. Када кандидат положи све испите и одбрани приступни семинараски рад, у оквиру 
предмета Докторска дисертација - дефинисање теме, покреће се поступак за пријаву и 
одобрење теме са предлогом ментора са његовим компетенцијама (пет радова у часописима са 
СЦИ или СЦИе листе у току последњих 10 година). Извештај комисије после усвајања на 
Наставно - научном већу шаље се на сагласност већа научних области Универзитета у 
Београду (Техничко - технолошке науке) и тек после добијања сагласности овог већа 
кандидату се званично одобрава тема и одређује ментор. 

8.5.  Поступак припреме и одбране докторске дисертације 

Израда и одбрана докторске дисертације је процес којим се завршавају докторске студије. 
Докторска дисертација представља самостални оргинални рад студента кроз који студент даје 
одређени оргинални допринос науци. Остварени научни допиринос се оцењује на тај начин 
што кандидат пре одбране докторске дисертације мора да има најмање један публикован или 
прихваћен рад за публиковање у часопису са СЦИ или СЦИ е листе (у часопису са импакт 
фактором у категорији М20 - М23). Устаљена је пракса на овом студијском програму да број 
публикованих радова у часописима са СЦИ или СЦИ е листе буде најмање два и да кандидат 
по правилу буде првопотписани аутор. 

По предаји урађене докторске дисертације, кандидат потисује изјаве: Изјаву о ауторству, 
Изјаву о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада и Изјаву о 
коришћењу. Такође, на крају докторског рада кандидат даје списак публикованих радова који 
су произашли из докторског рада (минимум један рад у часопису са СЦИ или СЦИе листе). 
Електронске верзије докторских дисертација се објављују на порталу дигиталног 
репозиторијума Универзитета у Београду. Овим чином дисертације постају транспарентне и 
јавно доступне. 

Такође, у складу са “Правилником о поступку провере оригиналности докторских дисертација 
које се бране на Универзитету у Београду”, врши се електронска провера обима и садржине 
подударања текста докторске дисертације са текстовима који су доступни за поређење уз 
помоћ специјализованог софтвера. 

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији после усвајања на Наставно -научном 
већу, шаље се на коначно усвајање Већу научних области Техничко -технолошких наука, 
Универзитета у Београду. После усвајања на овом Већу, приступа се јавној одбрани 
дисертације, а детаљи са одбране и остварени резултати објављују на сајту студијског 
програма .  

Поступак од пријављивања за упис на докторске студије, студирања, израде и одбране 
докторске дисертације дефинисан је „Правилником о докторским студијама“ Техничког 
факултета у Бору 
 

Табеле за стандард 8:  
Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три  школске 
године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање 
Прилози за стандард 8:  
Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије).  
Прилог 8.2. Правилник самосталне и високошколске установе о оцени докторске 
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дисертације. 
Прилог 8.3. Правилник о докторским студијама.  

 
стандарди 
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Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље које 
има потребну научну компетентност. 

9.1. Компетенције наставника на студијском програму 
 
а) Руководилац студијског програма 
Студијски програм Инжењерски менаџмент има руководиоца студијског програма, 
који се бира из реда наставника ангажованих у настави на докторским академским 
студијама овог студијског програма. Руководилац студијског програма се стара за 
организацију пријема студената, реализацију наставе, поштовање законских норми и 
процедура реализације студија од пријема до одбране дисертације докторанда. 
 
б) Критеријуми за избор наставника 

Критеријуми за избор наставника на Техничком факултету у Бору одређени су 
„Правилником о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору”,  по коме су 
дефинисани минимални услови на нивоу Техничког факултета у Бору. Овај 
Правилник је у складу са “Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду” и “Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду” 

в) Компетентност ангажованих наставника на студијском програму 

Сви наставници који су ангажовани на докторским студијама, овог студијског 
програма, испуњавају услове допунског стандарда 9 за Техничко - технолошке науке, 
односно имају објављено најмање три рада, у претходних десет година, у часописима 
са СЦИ или СЦИе листе. Поред тога, велики број наставника су учествовали или 
учествују у реализацији научно - истраживачких пројеката које финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије, а неки су ангажовани и у 
реализацији међународних пројеката. Укупна компетентност наставника може се 
проценити чињеницом да су сви изабрани по критеријумима за избор који важе на 
Универзитету у Београду и да поред предвиђеног минимума, већина наставника има 
далеко већи број радова у часописима са СЦИ или СЦИе листе у односу на захтев 
овог Стандарда и завидан број цитата, што је документувано у књизи наставника. 

г) Укљученост наставника у научно-истраживачке пројекте 

Од 12 наставника који су ангажовани у извођењу наставе на овом студијском 
програму, 10 су укључени у научно-истраживачке пројекте које финансира 
Министарство науке и просвете Републике Србије, што представља 83 % (захтев 
Стандарда је најмање половина наставника). Неколико наставника  укључено је и у 
реализацију међународних пројеката. 
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д) Дефинисана процедура именовања ментора 

Процедура именовања ментора је јасно дефинисана “Правилником о студирању на 
докторским студијама” на Техничком факултету у Бору: 
https://www.tfbor.bg.ac.rs/doc/n_akta/4.Pravilnik_o_studiranju_na_doktorskim_studijama_2
017_1.pdf 

9.2. Листа ментора 

Листа потенцијалних ментора усклађена је са захтевом допунског стандарда 9 
(најмање пет радова на СЦИ или СЦИе листи у току задњих десет година). Поред 
наведених формалних услова, одређени број наставника својим досадашњим 
менторством показао је добре резултате што их промовише за нова менторства . 

9.3. Број кандидата које води један ментор 

Број кандидата које води један ментор (рачунато од тренутка када је прихваћена тема 
за израду докторског рада и одређен ментор) никада на Факултету није био већи од 
пет. Најчешће је то највише два кандидата по ментору, с обзиром да је на располагању 
већи број ментора него кандидата који се квалификују за одобрење теме за израду 
докторске дисертације 

9.4. Минимални број наставника који учествује у настави докторских студија 

Укупан број наставника који учествује у реализацији програма докторских студија на 
студијском програму Инжењерски менаџмент је 12, од тога су сви у сталном радном 
односу са пуним радним временон на Техничком факултету у Бору. Ове чињенице, 
као и чињенице наведене у предходним ставкама указују да је овај стандард у 
потпуности испуњен (захтев стандарда најмање 50%  ангажованих наставника са 
пуним радним временом у високошколској установи). 

Табеле за стандард 9:  
Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом 
уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све 
податке који се траже). 
Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 
докторских студија са пуним радним временом.  
Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 
докторских студија са neпуним радним временом. 
Табела 9.3. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма 
докторских студија - допунски рад. 
Табела 9.4 Листа наставника укључених у научноистраживачке пројекте 

Табела 9.5 Листа наставника укључених ууметничко-истраживачке  пројекте   

Табела 9.6. Компетентност наставника. 
Табела  9.7. Листа ментора ангажованих на реализацији датог  студијског програма докторских 
студија  (ментори могу да буду само наставно особље са докторских студија датог студијског 
програма). 
Табела 9.8. Компетентност ментора. 
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Прилози за стандард 9:  
Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 
(ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 
Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, 
наставника са пуним радним временом на студијском програму докторских студија.  
Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласност, изјава, МА и М1/М2, 
наставника са непуним радним временом на студијском програму докторских студија.  
Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјава, наставника  
- допунски рад  на студијском програму докторских студија. 
Прилог 9.5. Правилник о избору наставника.   
Прилог 9.6. Одлука стручног органа високошколске установе о ангажовању особља  у 
наставном процесу које нема наставна звања према Закону о високом образовању  (лица са 
научним звањем). 
Прилог 9.7. Усвојен  од стране стручног органа списак особља   ангажованог у наставном 
процесу које нема наставна према Закону о високом образовању (лица са научним звањем) 
Прилог 9.8. Одлука Сената о избору  (ангажовању) гостујућег професора. 
Прилог 9.9. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму.   
Прилог 9.10. Доказ о боравку за стално запослене  стране држављане издат од надлежног 
органа.  
Прилог 9.11. Одлука надлежног органа о именовању ментора. 

Напомена:  

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард  9. Наставно особље (Табела 9.1 – 9.7 и Прилог 9.3 – 9.8). 

 
стандарди 

 



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

Технички факултет у Бору 
Војске Југославије 12, 19210 Бор 

AKРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ 
ИНЖЕЊЕРСКИ 
МЕНАЏМЕНТ 

 
 
 

 
 
 

30

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији датог студијског програма докторских студија са пуним радним временом. 

Р.Б Maтични број 
Име, средње слово, 

презиме 
Звање 

Датум 
избора 

Ужа научна, 
уметн.однос.стручна 

област за коју је 
биран 

Редни број 
Извода (ЕБР – 
ПУРС) и број 

у изводу 

Часова активне 
наставе на свим 
програмима ове 

установе* 

Часова 
активне 

наставе у 
другим 
ВШУ у 
Србији 

Укупно часова 
активне наставе 
недељно на свим 
ВШУ у Србији 

Проценат 
запослења у 

установи 

1. 
2302965751010 Дејан М. 

Богдановић  
РП 21.02.2018. Индустријски 

менаџмент 
 6.57 - 6.57 100% 

2. 

2601962710191 Милован В. 
Вуковић 

РП 15.10.2014. 
 
13.04.2016. 

Друштвене 
науке 
Индустријски 
менаџмент 

 7.65 - 7.65 

100% 

3. 
1403973751043 Иван Н. 

Михајловић 
РП 26.10.2016. Индустријски 

менаџмент 
 7.15 - 7.15 

100% 

4. 
1704962715177 Снежана М. 

Урошевић 
РП 21.02.2018. Индустријски 

менаџмент 
 6.32 - 6.32 

100% 

5. 
2910964757023 Нада Штрбац  РП 

09.11.2011. 
Индустријски 
менаџмент 

 8.91 - 8.91 
100% 

6. 
1410984756019 Милица Ж. 

Величковић ВП 
26.03.2018. Индустријски 

менаџмент 
 7.82 - 7.82 

100% 

7. 
1312983750066 Предраг Б. 

Ђорђевић 
ВП 26.03.2018. Индустријски 

менаџмент 
 5.90 - 5.90 

100% 

8. 
2208965732516 Иван М. 

Јовановић 
ВП 06.07.2015. Индустријски 

менаџмент 
 5.65 - 5.65 

100% 

9. 
1212977756015 Исидора М. 

Mилoшевић 
ВП 25.09.2017. Индустријски 

менаџмент 
 8.74 - 8.74 

100% 

10. 
3004981751023 Ђорђе М. 

Николић 
ВП 08.02.2016. Индустријски 

менаџмент 
 8.9 - 8.9 

100% 
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11. 
1409973722211 Ненад Н. 

Милијић 
Д 19.10.2015. Индустријски 

менаџмент 
 6.32 - 6.32 

100% 

12. 
2311985755011   Марија В. 

Панић 
Д 19.10.2015. Индустријски 

менаџмент 
 7.65 - 7.65 

100% 

Укупно часова активне наставе и број наставника                                                      81.01 

12 
наставника 

са 100% 
ангажовања 

на ВУ УБ 
ТФБор 

Звања наставника 
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Ознака извода из пореске пријаве по редним бројевима: 
1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 

Напомена: Ознака на пример 1/5 означава: 1-редни број из извода, а 5 – број у изводу. 
Линкови се отварају CTRL + клик на линк

* Напомена: oптерећење наставника је израчунато на основу верзије електронског обрасца, који је коришћен у претходном 
циклусу акредитације у Републици Србији 
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Табела 9.7. Листа ментора ангажованих на реализацији докторских студија  
Р.Б. Матични број Име презиме Назив установе у којој је запослен са пуним радним временом  

1.   2302965751010 Дејан М. Богдановић  Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

2.   2601962710191 Милован В. Вуковић Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

3.   1403973751043 Иван Н. Михајловић Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

4.   1704962715177 Снежана М. Урошевић Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

5.   2910964757023 Нада Штрбац  Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

6.   1410984756019 Милица Ж. Величковић Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

7.   1312983750066 Предраг Б. Ђорђевић Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

8.   2208965732516 Иван М. Јовановић Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

9.   1212977756015 Исидора М. Mилoшевић Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

10.   3004981751023 Ђорђе М. Николић Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

11.   1409973722211 Ненад Н. Милијић Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

12.   2311985755011   Марија В. Панић Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 
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Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма 
докторских студија и броју студената који се уписују. 

Технички факултет у Бору има годишње планове научно - истраживачког рада по којима се 
исти реализује а план се заснива на основу уговора са Министарством просвете и науке 
Републике Србије, привредним организацијама као и међународним организацијама.  
Поред тога, Технички факултет у Бору, укључујући и студијски програм инжењерски 
менаџмент, перманентно аплицира за бројне националне и интернационалне грантове и 
финансијска средства у оквиру пројектне сарадње, којима се обезбеђује учешће студената 
докторских академских студија на научно истраживачким пројектима. У претходном периоду 
студенти и наставници овог студијског програма су били активно укључени у ЕРАСМУС + 
размену, учествовали су у већем броју пројеката финансираних од стране интернационалног 
Вишеград фонда, као и у истраживачким пројектим у оквиру интернационалне академске 
мреже „Entrepreneurship and Innovation“ – „Resita Network'“, којима су обезбеђивана средства 
за студијске боравке и истраживања студената докторских студија овог одека. Преласком 
Србије из статуса партнерске у статус програмске земље, Технички факултет у Бору је 
аплицирао за нове мобилности у оквиру ЕРАСМУС + пројекта, које укључују и мобилност 
наставника и студената докторских академских студија. Тренутно се на овом студијском 
програму реализује један Вишеград пројект, који укључује истраживања студената 
докторских студија овог студијског програма, у сарадњи са студентима партнерских 
универзитета из Чешке, Словачке, Мађарске и Пољске, из области “Разлози пропадања малих 
и средњих предузећа”. Поред тога, у оквиру интернациолне “Resita Network“ мреже, тренутно 
су активна два интернационална истраживачка пројекта на којима учествују студенти 
докторских академских студија овог студијског програма. 

На основу карактеристика судијског програма Инжењерског менаџмента, сва инфраструктура 
потребна за реализацију докторских студија и научних истраживања потребних за израду 
докторске дисертације је обезбеђена коришћењем библитечког фонда Факултета и 
неограниченог приступа интернету преко бројних интернет прикључака на Факултету и 
савременој рачунарској опреми која је на располагању студентима у рачунарским 
лабораторијама. 

Захваљујући чињеници да је Факултет на академској мрежи и да му је плаћен приступ 
бројним базама преко интернет мреже, студентима су на располагању најактуелнији научни 
подаци, као и њиховим колегама на било којем универзитету у свету.  

Обзиром на садржину студијског програма инжењерског менаџмента, највеће потребе за 
коришћењем опреме и информационих технологија студенти задовољавају на самом 
Факултету. Међутим, кроз потписане билатералне уговоре и уговоре за мобилност у оквиру 
различитих интернационалних пројеката, студентима су на располагању и ресурси за научно 
истраживачки рад на партнерксим институцијама. 
Студентима овог студијског програма (као и студентима свих осталих студијских програма на 
Факултету) су на располагању сви библиотечки и информациони ресурси на Факултету. У 
библиотеци Факултета су на располагању 10 рачунара прикључених на интернет и академску 
мрежу са приступом свим базама података доступних из Србије. Такође, на располагању је 
савремена мобилна рачунарска лабораторија са 15 рачунара у лабораторији М-42, уз 
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истовремену помоћ и консултација наставника чији се кабинети налазе у непосредној близини 
ове лабораторије. 
Простор за наставну групу инжењерског менаџмента на ДАС-у обезбеђена је у складу са 
захтевима  просторног стандарда, што је документовано распоредом часова и резервисањем у 
распореду адекватног учионичког простора. У рачунарској лабораторији М-42 са 15 радних 
јединица за групу до 30 студената, и на основу повезаности ове лабораторије на локалну 
мрежу и интернет у овиру академске мреже, остварује се могућност студентима за приступ 
свим научним базама доступним из Србије, уз стручну помоћ наставника. Посебно се 
студенти упућују на коришћење КOBSON-a, SCOPUS-a, Science Direct и других претраживача 
доступних научних резултата. 
 

Табеле за стандард 10:  
Табела 10.1.  Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду. 
Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући 
лабораторијски простор неопходан за експериментални рад. 
Прилози за стандард 10:  
Прилог 10.1 - План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада.  
Прилог 10.2 - Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим 
институтима и међународним организацијама.  
Прилог 10.3 - Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима.  

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 
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Стандард 11: Контрола квалитета 
За студијски програм докторских студија високошколска установа редовно и систематично 
спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Контрола квалитета студијског програма и реализације наставе обавља се према одредбама 
Правилника о студентском вредновању педагошког рада наставника  које се врши на крају 
сваког семестра, а најмање једном годишње на крају наставе у зимском семестру. Такође, по 
истој динамици (два пута годишње) врши се провера квалитета уџбеничке литературе, а 
једном годишње (календарска година) провера квалитета научно-истраживачког рада, како је 
дефинисано “Правилником о вредновању резултата научног рада наставника и сарадника“ . 
Једном у три године врши се провера квалитета дипломираних инжењера од страна њихових 
послодаваца. Све наведене извештаје обрађује Комисија за обезбеђење и унапређење 
квалитета, чије извештаје разматра и усваја Наставно-научно веће са предлогом мера за 
побољшања. Сви извештаји, од када се врши самовредновање на Факултету, јавно су 
доступни на сајту Факултета (www.tfbor.bg.ac.rs).   

У извештају о самовредновању за Факултет у целини, дато је и вредновање студијског 
програма докторских студија. У овом вредновању дате су позитивне оцене о испуњености 
услова за реализацију ових студија у складу са предвиђеним Стандардима и Законом о 
високом образовању. У разговорима организованих у виду интервијуа са студентима на 
докторским студијама у протеклом периоду реализације акредитованог студијског програма 
уочени су одређени недостаци, што је код претходне акредитације резултовало изменом два 
наставна предмета у наставном плану, увођењем нових предмета (Производни системи 
уместо Макроеконимије и Управљање инжењерским ризиком умето Маркетинга). Поред тога, 
врше се перманентне промене и усавршавања садржаја свих предмета на овом студијском 
програму, на докторским академским студијама, које имају за циљ прећење светских трендова 
и тенденција развоја науке о менаџменту. 

Спречавање плагијаризма у докторским дисертацијама студената докторских академских 
студија, овог студијског програма, врши се у складу са “Правилником о поступку провере 
оригиналности докторских дисертација које се бране на Универзитету у Београду”. Овим 
правилником уређен је поступак електронске провере обима и садржине подударања текста 
сваке докторске дисертације са текстовима који су доступни за поређење уз помоћ 
специјализованог софтвера који је обезбедио Универзитет у Београду.  Поступак из овог 
правилника је обавезна фаза у припреми докторске дисертације за одбрану и претходи 
сачињавању извештаја о подобности дисертације за одбрану. 

У складу са одредбама Закона о високом образовању и Стандардима за акредитацију, 
самовредновање квалитета врши се три године након акредитације уз спољну проверу 
квалитетета. Факултет је извршио самоевалуацију три године након акредитације и свој 
извештај упутио КАПК-у. После извршених рецензија и обиласка Факултета од подкомисије 
КАПК-а, КАПК је дала своје мишљење о споњашњој провери квалитета рада на Техничком 
факултету у Бору и исти објавила на свом сајту . У овом извештају јасно се истичу остварени 
резултати квалитета на Техничком факултету у Бору у оквиру којих су и резултати остварени 
на докторским студија на овом студијском програму који су оценјени највишим оценама. 

Студенти имају активну улогу у оцени квалитета студијског програма и укупног рада на 
Факултету, преко својих чланова у Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета, учешћем 
у организовању и спровођењу анкетног процеса као и код обраде добијених резултата. 
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Представници студената у Наставно - научном већу активно учествују када се ова 
проблематика разматра и усваја предлог мера за побољшање квалитета наставног процеса и 
квалитета рада на Факултету у целини. 

Табеле за стандард 11:  
Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет 
(комисије за квалитет,...). 
Табела 11.2. Листа одбора за квалитет – ако постоји. 
Прилози за стандард 11:  
Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања високошколске   установе. 
Прилог 11.2.  Извештај о резултатима самовредновања датог студијског програма докторских 
студија.  
Прилог 11.3. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета.  
Прилог 114. Правилник о уџбеницима. 
Прилог 11.5 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада 
организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 
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Стандард 12: Јавност у раду 
Високошколска установа обезбеђује јавну доступност студијског програма и докторске 
дисертације као завршног рада докторских студија. 

Студијски програм Инжењерски менаџмент, Техничког факултета у Бору објављује на свом 
сајту на јавни увид податке о студијском програму докторских студија на линку:  
https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/nastava/doktorske-studije/. Подаци о докторским дисертацијама 
се налазе на линку: https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/vazne-novosti/doktorske-disertacije-
odbranjene-na-odseku-za-menadzment/. Све докторске дисертације одбрањене на овом 
студијском програму се стављају се на јавни увид на заједничком порталу „UviDok“ свих 
докторских дисертација и припадајућих извештаја на нивоу Универзитета у Београду 
(https://uvidok.rcub.bg.ac.rs). Поред тога је репозиторијум свих одбрањених докторских 
дисертација на Универзитету у Београду доступан је на веб страницама Универзитетске 
библиотеке “Светозар Марковић” http://eteze.bg.ac.rs/ и NaRDuS-у (Национални 
Репозиторијум Дисертација у Србији) http://nardus.mpn.gov.rs/, као и у библиотеци Техничког 
факултета у Бору.   

 

Прилози за стандард 12:  
Прилог 12.1 -Дигитални репозиторијум - сајт установе.  
Прилог 12.2 - Подаци о менторима - сајт установе.  
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TEHNIČKI FAKULTET U BORU 

Nastavno-naučnom veću  

 

Na osnovu čl.6. Pravilnika o vrednovanju kvaliteta i kompetencija diplomiranih studenata 
Tehničkog fakulteta u Boru, Komisija za obezbedjenje i unapredjenje kvaliteta na osnovu izvršenog 
vrednovanja Kvaliteta diplomiranih studenata na studijskom programu METALURŠKO INŽENJERSTVO , 
podnosi Nastavno-naučnom veću na usvajanje sledeći  

 

I Z V E Š T A J 

 

1. OPŠTI DEO  

Vrednovanje kvaliteta diplomiranih inženjera na studijskom programu METALURŠKO 
INŽENJERSTVO na Tehničkom fakultetu u Boru, izvršeno je na inicijativu Komisije za obezbedjenje i 
unapredjenje kvaliteta početkom aprila 2019. Vrednovanja kvaliteta diplomiranih inženjera sa 
studijskog programa Metalurško inženjerstvo vršeno je anketiranjem rukovodioca u  kompanijama u 
kojima su diplomirani inženjeri sa Metalurškog inženjerstva zaposleni.  Anketom su obuhvaćeni Le 
Belier Kikindi, Serbia ZiJin Bor copper d.o.o Bor, Ustanova Sportski centar Bor, HBIS Group Serbia 
Smederevo, Auto Boki d.o.o Bor, VIP Mobile d.o.o. Bor, SZR Taurus, Bor, Jugoinspekt Beograd u Boru, 
JKP 3.Oktobar Bor, Gradska uprava Bor, Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru, TF Kable Fabrika 
kablova Zaječar d.o.o, Muzej rudarstva i metalurgije u Boru, Štamparija Tercija d.o.o Bor, Tehnička 
škola u Boru, FPM Agromehanika Boljevac, Sfinga Pro d.o.o Pančevo, Metalurg d.o.o Prokuplje, 
Perić&Perić d.o.o Požarevac 

 

2. POSEBNI DEO  

Za studijski program METALURŠKO INŽENJERSTVO posle obrade dobijenih rezultata u procesu 
merenja kvaliteta diplomiranih inženjera metalurgije od strane poslodavaca dobijeni su sledeći 
rezultati:  

Stručna znanja      4,62  

Sposobnost i veština komuniciranja   4,54  

Sposobnost za timski rad     4,58  

Sposobnost za inovativni i kreativni rad   4,42  

Sposobnost za prihvatanje novih ideja   4,65  

Sposobnost za organizaciono učenje   4,65  

Odanost firmi u kojoj rade     4,73  

Ukupna ocena      4,60 

NAPOMENA: Ocenjivanje je vršeno u rasponu od 1) najniža ocena do 5) najviša ocena. U napomenama 
poslodavaca dati su odredjeni predlozi za dalje poboljšanje stanja.  



3. OPŠTI ZAKLJUČCI  

 

Na osnovu napred iznetih rezultata vrednovanja kvaliteta diplomiranih inženjera metalurgije 
sa Tehničkog fakulteta u Boru od strane njihovih poslodavaca mogu se izvući sledeći opšti zaključci:  

1. Prema rezultatima ispitivanja, stručna znanja potrebna za obavljanje 
inženjerskih poslova u praksi dobro su ocenjena i na zavidnom su nivou, čime je potvrdjen 
pozitivan trend iz prethodnih ocenjivanja.  

2. Opšte sposobnosti za rad u savremenim kompanijama (inovativnost, 
komunikativnost, timski rad, inicijativa, lojanost firmi, itd.) takođ.  

3. Najčešća napomena koju su poslodavci imali je potreba za povećanjem obima 
stručne prakse što je i Fakultet detektovao kao nedostatak. U cilju unapređenja kvaliteta 
diplomiranih studenata fond časova stručne prakse na studijskom programu Metalurško 
inženjerstvo će biti uvećan u predstojećem akreditacionom ciklusu.  

 

4. PREDLOG ZAKLJUČAKA ZA POBOLJŠANJE  

 

Kvalitet diplomiranih studenata na studijskom programu METALURŠKO INŽENJERSTVO može 
se pozitivno oceniti, s obzirom na dobijene rezultate vrednovanja kvaliteta (stručnog znanja i opštih 
sposobnosti za rad) inženjera metalurgije koji su diplomirali na TF Bor, od strane većeg broja 
kompanija u kojima su zaposleni, a u mnogima od njih nalaze se i na odgovornim rukovodećim 
mestima.  

Treba nastaviti sa kontinuiranim osavremenjavanjem kurikuluma i daljim praćenjem i 
prilagodjavanjem zahtevima svetske prakse u metalurgiji, uz stalni rad na uvećanju dodatnih znanja iz 
oblasti od značaja za struku.  

 

 

 

 

U Boru,        Za Komisiju, predsednik 

 Maj 2019. 

        Prof. dr Saša Stojadinović 

 

 

 

 

 



 

TEHNIČKI FAKULTET U BORU 

Nastavno-naučnom veću  

 

Na osnovu čl.6. Pravilnika o vrednovanju kvaliteta i kompetencija diplomiranih studenata 
Tehničkog fakulteta u Boru, Komisija za obezbedjenje i unapredjenje kvaliteta na osnovu izvršenog 
vrednovanja Kvaliteta diplomiranih studenata na studijskom programu TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO , 
podnosi Nastavno-naučnom veću na usvajanje sledeći  

 

I Z V E Š T A J 

1. OPŠTI DEO  

Vrednovanje kvaliteta diplomiranih inženjera na studijskom programu TEHNOLOŠKO 
INŽENJERSTVO na Tehničkom fakultetu u Boru, izvršeno je na inicijativu Komisije za obezbedjenje i 
unapredjenje kvaliteta početkom aprila 2019. Vrednovanja kvaliteta diplomiranih inženjera sa 
studijskog programa Tehnološko inženjerstvo vršeno je anketiranjem rukovodioca u  kompanijama u 
kojima su diplomirani inženjeri sa Tehnološkog inženjerstva zaposleni.  Anketom su obuhvaćeni Elixir 
Prahovo d.o.o. Prahovo, JKP Toplana Bor, JKP Vodovod Bor, Serbia ZiJin Bor copper d.o.o Bor, JKP 
Vodovod Zaječar, Gorenje Home d.o.o Zaječar, Institut tehničkih nauka SANU Beograd, Institut IMS 
Beograd, Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru, Avala Resources (SGS Laboratory) Bor, Tehnička 
škola u Boru,  

 

2. POSEBNI DEO  

Za studijski program TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO posle obrade dobijenih rezultata u procesu 
merenja kvaliteta diplomiranih inženjera tehnologije od strane poslodavaca dobijeni su sledeći 
rezultati:  

Stručna znanja      4,84  

Sposobnost i veština komuniciranja   4,72  

Sposobnost za timski rad     4,91  

Sposobnost za inovativni i kreativni rad   4,78  

Sposobnost za prihvatanje novih ideja   4,97 

Sposobnost za organizaciono učenje   4,94  

Odanost firmi u kojoj rade     4,94  

Ukupna ocena      4,87 

 

NAPOMENA: Ocenjivanje je vršeno u rasponu od 1) najniža ocena do 5) najviša ocena. U 
napomenama poslodavaca dati su odredjeni predlozi za dalje poboljšanje stanja.  



 

3. OPŠTI ZAKLJUČCI  

Na osnovu napred iznetih rezultata vrednovanja kvaliteta diplomiranih inženjera tehnologije 
sa Tehničkog fakulteta u Boru od strane njihovih poslodavaca mogu se izvući sledeći opšti zaključci:  

1. Prema rezultatima ispitivanja, stručna znanja potrebna za obavljanje 
inženjerskih poslova u praksi dobro su ocenjena i na zavidnom su nivou, čime je potvrdjen 
pozitivan trend iz prethodnih ocenjivanja.  

2. Opšte sposobnosti za rad u savremenim kompanijama (inovativnost, 
komunikativnost, timski rad, inicijativa, lojanost firmi, itd.) takođe su visoko ocenjene.  

3. Najčešća napomena koju su poslodavci imali je nedostatak praktičnih znanja i 
potreba za povećanjem obima stručne prakse što je i Fakultet detektovao kao nedostatak. U 
cilju unapređenja kvaliteta diplomiranih studenata fond časova stručne prakse na studijskom 
programu Tehnološko inženjerstvo će biti uvećan u predstojećem akreditacionom ciklusu.  

 

4. PREDLOG ZAKLJUČAKA ZA POBOLJŠANJE  

Kvalitet diplomiranih studenata na studijskom programu TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO može 
se pozitivno oceniti, s obzirom na dobijene rezultate vrednovanja kvaliteta (stručnog znanja i opštih 
sposobnosti za rad) inženjera tehnologije koji su diplomirali na TF Bor, od strane većeg broja 
kompanija u kojima su zaposleni, a u mnogima od njih nalaze se i na odgovornim rukovodećim 
mestima.  

Treba nastaviti sa kontinuiranim osavremenjavanjem kurikuluma i daljim praćenjem i 
prilagodjavanjem zahtevima svetske prakse, uz stalni rad na uvećanju dodatnih znanja iz oblasti od 
značaja za struku.  

 

 

 

U Boru,        Za Komisiju, predsednik 

 Maj 2019. 

        Prof. dr Saša Stojadinović 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNIČKI FAKULTET U BORU 

Nastavno-naučnom veću  

 

Na osnovu čl.6. Pravilnika o vrednovanju kvaliteta i kompetencija diplomiranih studenata 
Tehničkog fakulteta u Boru, Komisija za obezbedjenje i unapredjenje kvaliteta na osnovu izvršenog 
vrednovanja Kvaliteta diplomiranih studenata na studijskom programu RUDARSKO INŽENJERSTVO, 
podnosi Nastavno-naučnom veću na usvajanje sledeći  

 

I Z V E Š T A J 

1. OPŠTI DEO  

Vrednovanje kvaliteta diplomiranih inženjera na studijskom programu RUDARSKO 
INŽENJERSTVO  na Tehničkom fakultetu u Boru, izvršeno je na inicijativu Komisije za obezbedjenje i 
unapredjenje kvaliteta početkom aprila 2019. Vrednovanja kvaliteta diplomiranih inženjera sa 
studijskog programa Rudarsko inženjerstvo vršeno je anketiranjem rukovodioca u  kompanijama u 
kojima su diplomirani inženjeri sa Rudarskog inženjerstva zaposleni.  Anketom su obuhvaćeni, Serbia 
ZiJin Bor copper d.o.o Bor, PK Veliki Krivelj Bor, JKP 3. Oktobar Bor, Gradska uprava Bor, Serbia ZiJin 
Bor copper d.o.o Majdanpek, Tehnička škola u Boru,  

 

2. POSEBNI DEO  

Za studijski program RUDARSKO INŽENJERSTVO posle obrade dobijenih rezultata u procesu 
merenja kvaliteta diplomiranih inženjera tehnologije od strane poslodavaca dobijeni su sledeći 
rezultati:  

Stručna znanja      4,71  

Sposobnost i veština komuniciranja   4,43 

Sposobnost za timski rad     4,57  

Sposobnost za inovativni i kreativni rad   4,57  

Sposobnost za prihvatanje novih ideja   4,71 

Sposobnost za organizaciono učenje   4,57  

Odanost firmi u kojoj rade     4,86  

Ukupna ocena      4,63 

 

NAPOMENA: Ocenjivanje je vršeno u rasponu od 1) najniža ocena do 5) najviša ocena. U 
napomenama poslodavaca dati su odredjeni predlozi za dalje poboljšanje stanja.  

 

 

 



3. OPŠTI ZAKLJUČCI  

Na osnovu napred iznetih rezultata vrednovanja kvaliteta diplomiranih inženjera rudarstva sa 
Tehničkog fakulteta u Boru od strane njihovih poslodavaca mogu se izvući sledeći opšti zaključci:  

1. Prema rezultatima ispitivanja, stručna znanja potrebna za obavljanje 
inženjerskih poslova u praksi dobro su ocenjena i na zavidnom su nivou, čime je potvrdjen 
pozitivan trend iz prethodnih ocenjivanja.  

2. Opšte sposobnosti za rad u savremenim kompanijama (inovativnost, 
komunikativnost, timski rad, inicijativa, lojanost firmi, itd.) takođe su visoko ocenjene.  

3. Najčešća napomena koju su poslodavci imali je nedostatak praktičnih znanja i 
potreba za povećanjem obima stručne prakse što je i Fakultet detektovao kao nedostatak. U 
cilju unapređenja kvaliteta diplomiranih studenata  fond časova stručne prakse na studijskom 
programu Rudarsko inženjerstvo će biti uvećan u predstojećem akreditacionom ciklusu.  

 

4. PREDLOG ZAKLJUČAKA ZA POBOLJŠANJE  

Kvalitet diplomiranih studenata na studijskom programu RUDARSKO INŽENJERSTVO može se 
pozitivno oceniti, s obzirom na dobijene rezultate vrednovanja kvaliteta (stručnog znanja i opštih 
sposobnosti za rad) inženjera rudarstva koji su diplomirali na TF Bor, od strane većeg broja kompanija 
u kojima su zaposleni, a u mnogima od njih nalaze se i na odgovornim rukovodećim mestima.  

Treba nastaviti sa kontinuiranim osavremenjavanjem kurikuluma i daljim praćenjem i 
prilagodjavanjem zahtevima svetske prakse, uz stalni rad na uvećanju dodatnih znanja iz oblasti od 
značaja za struku.  

 

 

 

U Boru,        Za Komisiju, predsednik 

 Maj 2019. 

        Prof. dr Saša Stojadinović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNIČKI FAKULTET U BORU 

Nastavno-naučnom veću  

 

Na osnovu čl.6. Pravilnika o vrednovanju kvaliteta i kompetencija diplomiranih studenata 
Tehničkog fakulteta u Boru, Komisija za obezbedjenje i unapredjenje kvaliteta na osnovu izvršenog 
vrednovanja Kvaliteta diplomiranih studenata na studijskom programu INŽENJERSKI MENADŽMENT, 
podnosi Nastavno-naučnom veću na usvajanje sledeći  

 

I Z V E Š T A J 

1. OPŠTI DEO  

Vrednovanje kvaliteta diplomiranih inženjera na studijskom programu INŽENJERSKI 
MENADŽMENT  na Tehničkom fakultetu u Boru, izvršeno je na inicijativu Komisije za obezbedjenje i 
unapredjenje kvaliteta početkom aprila 2019. Vrednovanja kvaliteta diplomiranih inženjera sa 
studijskog programa Inženjerski menadžment vršeno je anketiranjem rukovodioca u  kompanijama u 
kojima su diplomirani inženjeri sa Rudarskog inženjerstva zaposleni.  Anketom su obuhvaćeni, Serbia 
ZiJin Bor copper d.o.o Majdanpek, Gradska uprava Bor, Matematički institut SANU Beograd,  JKP 3. 
Oktobar Bor, Ustanova Centar za kulturu grada Bora, Narodni muzej Leskovac, Hotel Albo Bor, 
Gradska uprava Leskovac, Tehnološki fakultet Leskovac, Akademija poslovnih strukovnih studija 
Beograd odsek Blace,Barcino Tours Beograd, Auto kuća Tasić d.o.o Jagodina, Veterinarska stanica 
Jagodina d.o.o, Uprava za Trezor u Jagodini, Auto kuća Ozon d.o.o Jagodina, OŠ 17. Oktobar Jagodina, 
Confezioni Andrea Jagodina, Narodna biblioteka Jagodina, Maneks d.o.o Novi Sad, Dom učenika u 
Jagodini, International quick service group d.o.o Jagodina, JYSK Beograd.  

 

2. POSEBNI DEO  

Za studijski program INŽENJERSKI MENADŽMENT posle obrade dobijenih rezultata u procesu 
merenja kvaliteta diplomiranih inženjera tehnologije od strane poslodavaca dobijeni su sledeći 
rezultati:  

Stručna znanja      4,63  

Sposobnost i veština komuniciranja   4,88 

Sposobnost za timski rad     4,83  

Sposobnost za inovativni i kreativni rad   4,75  

Sposobnost za prihvatanje novih ideja   4,79 

Sposobnost za organizaciono učenje   4,83  

Odanost firmi u kojoj rade     4,79  

Ukupna ocena      4,79 

NAPOMENA: Ocenjivanje je vršeno u rasponu od 1) najniža ocena do 5) najviša ocena. U 
napomenama poslodavaca dati su odredjeni predlozi za dalje poboljšanje stanja.  



 

 

3. OPŠTI ZAKLJUČCI  

Na osnovu napred iznetih rezultata vrednovanja kvaliteta diplomiranih inženjera rudarstva sa 
Tehničkog fakulteta u Boru od strane njihovih poslodavaca mogu se izvući sledeći opšti zaključci:  

1. Prema rezultatima ispitivanja, stručna znanja potrebna za obavljanje 
inženjerskih poslova u praksi dobro su ocenjena i na zavidnom su nivou, čime je potvrdjen 
pozitivan trend iz prethodnih ocenjivanja.  

2. Opšte sposobnosti za rad u savremenim kompanijama (inovativnost, 
komunikativnost, timski rad, inicijativa, lojanost firmi, itd.) takođe su visoko ocenjene.  

3. Najčešća napomena koju su poslodavci imali je nedostatak praktičnih znanja i 
potreba za povećanjem obima stručne prakse što je i Fakultet detektovao kao nedostatak. U 
cilju unapređenja kvaliteta diplomiranih studenata na studijskom programu INŽENJERSKI 
MENADŽMENT će biti u predstojećem akreditacionom ciklusu biti uvedena stručna praksa.  

 

4. PREDLOG ZAKLJUČAKA ZA POBOLJŠANJE  

Kvalitet diplomiranih studenata na studijskom programu INŽENJERSKI MENADŽMENT može 
se pozitivno oceniti, s obzirom na dobijene rezultate vrednovanja kvaliteta (stručnog znanja i opštih 
sposobnosti za rad) inženjera rudarstva koji su diplomirali na TF Bor, od strane većeg broja kompanija 
u kojima su zaposleni, a u mnogima od njih nalaze se i na odgovornim rukovodećim mestima.  

Treba nastaviti sa kontinuiranim osavremenjavanjem kurikuluma i daljim praćenjem i 
prilagodjavanjem zahtevima svetske prakse, uz stalni rad na uvećanju dodatnih znanja iz oblasti od 
značaja za struku.  

 

 

 

U Boru,        Za Komisiju, predsednik 

 Maj 2019. 

        Prof. dr Saša Stojadinović 

 

 



Универзитет у Београду        

Технички факултет у Бору     

Број: VI/4- 

Бор, 13. 06. 2019. године       ПРЕДЛОГ 

 

 

 На основу чл. 49. Статута Техничког факултета у Бору, Наставно научно веће 

Факултета, на седници одржаној 13. 06. 2019. године, донело је  

 

О Д Л У К У 

 

 

 
I Годишњи одмор наставног особља Техничког факултета у Бору за 2019. годину, 

почиње 08. 07. 2019. године и трајаће до 23. 08. 2019. године. Први радни дан по завршетку 

годишњих одмора је 26. 08. 2019. године.  

 

 

II Изузетно Решењем декана Факултета, годишњи одмор се може користити и ван 

термина из става 1. ове одлуке, ако за то постоје оправдани разлози. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити:        ПРЕДСЕДНИК 

              НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА 

- шефовима катедри 

- руководству Факултета            ДЕКАН 

- студентској служби 

- архиви          Проф. др Нада Штрбац  

             

    

 

 



Na sastanku Organizacionog odbora Internacionalne Majske konferencije o strategijskom menadžmentu, 

IMCSM19, održanog 05. maja 2019. godine, doneti su sledeći zaključci: 

 

Tačka 1. 

 

IZVEŠTAJ SA ODRŽANOG SKUPA IMCSM19 

(Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu IMCSM19) 

 

 

Majsku konferenciju o strategijskom menadžmentu, organizovao je Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta 

u Boru. Konferencija je održana u hotelu „Jezero“ u Boru, u periodu 24-26.05.2019. Ovo je bila 15-ta Majska 

konferencija. 

 

Naučni odbor konferencije - Scientific Board (SB): 

 

Prof. dr Živan Živković, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, predsednik naučnog 

odbora. 

Prof. dr Ivan Mihajlović, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, potpredsednik naučnog 

odbora. 

 

Članovi SB-a: 

 

Dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska, Institute of Production Engineering, Faculty of Management, The 

Czestochowa University of Technology Poland 

Prof. dr Vesna Spasojević Brkić, Universtity of Belgrade, Faculty of Machanical Engineering, Belgrade, 

Serbia 

Prof. dr Peter Schulte, Institute for European Affairs, Germany  

Prof.dr L-S. Beh, Faculty of Economics and Administration, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia 

Prof. dr Ladislav Mura, University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava, Slovakia 

Prof. dr Michael Graef, University of Applied Sciences Worms, Germany  

Prof. dr Pal Michelberger, Obuda University, Budapest, Hungary 

Dr. Slobodan Radosavljević, RB Kolubara, Lazarevac, Serbia 

Prof. dr Jaka Vadnjal, GEA College Ljubljana, Slovenia  

Prof. dr Geert Duysters, ECIS (Eindhoven Centre for Innovation Studies), Eindhoven University of 

Technology, Eindhoven, The Netherlands  

Prof. dr Michael. D. Mumford, The University of Oklahoma, USA  

Prof. dr John. A. Parnell, School of Business, University of North Carolina-Pembroke, Pembroke, USA  

Prof. dr Antonio Strati, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Universities of Trento and Siena, Italy  

Prof. dr Rajesh Piplani, Center for Supply Chain Management, Nanyang Technological University, Singapore  

Prof. dr Musin Halis, University of Sakarya, Business and Administration Faculty, Serdivan, Turkey 

Prof. dr Rekha Prasad, Faculty of Management Studies, Banaras Hindu University, India  

Prof. dr Ofer Zwikael, School of Management, Marketing and International Business ANU College of 

Business and Economics The Australian National University, Australia  

Prof. dr Simon Gao, Edinburg Napier University, United Kingdom 

Prof. dr Jadip Gupte, Goa Institute of Management, India 

Prof. dr Jan Kalina, Institute of Computer Science, Academy of Sciences, Czech Republic 

Prof. dr Jifang Pang, School of Computer and Information Technology, Shanxi University, China 

Prof.dr David Tuček, Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic 

Prof. dr Jyrki Kangas, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences, Joensuu Campus 

Prof. dr Natalya Safronova, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

(RANEPA), Russia 



Organizacioni odbor konferencije IMCSM19: 
 

 

Dr Predrag Đorđević, vanr. prof., predsednik Organizacionog odbora 

Dr Đorđe Nikolić, vanr. prof., zamenik predsednika Organizacionog odbora 

Dr Isidora Milošević, vanr. prof., član Organizacionog odbora 

Dr Dejan Bogdanović, vanr. prof., član Organizacionog odbora 

Dr Ivan Jovanović, vanr. prof., član Organizacionog odbora 

Enisa Nikolić, prof. engl. jezika, član Organizacionog odbora 

Doc. dr Nenad Milijić, član Organizacionog odbora 

Doc. dr Aleksandra Fedajev, član Organizacionog odbora 

Doc. dr Marija Panić, član Organizacionog odbora 

Doc. dr Sanela Arsić, član Organizacionog odbora 

Anđelka Stojanović, MSc, član Organizacionog odbora  

Doc. dr Milena Jevtić, član Organizacionog odbora 

Branislav Ivanov, MSc, član Organizacionog odbora 

 

 

U okviru konferencije je organizovan i petnaesti Studentski simpozijum o strategijskom menadžmentu. 

 

Organizacioni odbor studentskog simpozijuma: 

 

Dr Ivica Nikolić, asistent, predsednik Organizacionog odbora Studentskog simpozijuma 

Saša Krstić, potpredsednik Organizacionog odbora Studentskog simpozijuma 

 

Na ovogodišnjoj Majskoj konferenciji o strategijskom menadžmentu prijavljeno je 144 rada od strane 246 

autora sa najistaknutijih naučnih i privrednih institucija iz naše zemlje i inostranstva. Konferenciji su 

prisustvovali učesnici sa velikog broja domaćih naučnih institucija na kojima se izučavaju menadžment 

discipline, kao i brojni predstavnici privrede. Kada su u pitanju inostrani učesnici, radove su prijavili autori iz 

sledećih zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kolumbija, Češka, Finska, Mađarska, Indija, 

Libija,  Makedonija, Crna Gora, Nigerija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Ukrajina, 

Ujedinjeni Arapski Emirati, SAD. Na samoj konferenciji je prezentovano 80 radova, dok su ostali radovi 

predstavljeni u zborniku celih radova. 

U plenarnom delu konferencije svoje radove su izlagali sledeći eminentni stručnjaci: doc. dr Aleksandra 

Szewieczek sa Ekonomskog univerziteta u Katovicama, Poljska; dr Melinda Majlath, vanredni profesor na 

Univerzitetu Obuda, Mađarska; dr Sanja Marinković, vanredni profesor i prodekan za međunarodnu saradnju na 

Fakultetu organizacionih nauka, Srbija; dr Olalla Diaz-Janez sa Univerziteta Istočne Finske, Finska, kao i doc. 

dr Marija Panić sa Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu. 

Više detalja o ovogodišnjoj Majskoj konferenciji moguće je pročitati na web adresi: http://mksm.sjm06.com/. 

Obzirom da je ove godine konferenciji prisustvovao veliki broj učesnika iz inostranstva, prisustvo kolega sa 

vodećih evropskih univerziteta je iskorišćeno radi dogovora oko detalja vezanih za mogućnost uspostavljanja i 

nastavka postojeće međunarodne saradnje.  

U okviru IMCSM19 konferencije održan je okrugli sto na temu „Razlozi propadanja malih i srednjih preduzeća“ 

koji je organizovan u okviru aktivnosti na projektu finansiranom od strane Višegrad fonda. Na ovom okruglom 

stolu predstavljeni su rezultati istraživanja sprovedenog u tzv. Višegrad zemljama (Poljska, Češka, Mađarska, 

Slovačka),  kao i u Srbiji a koji se odnose na definisanje i analizu razloga propadanja malih i srednjih preduzeća u 

navedenim zemljama. Pored ovoga na dogovoreni su naredne aktivnosti u okviru ovog međunarodnog projekta. U 

http://mksm.sjm06.com/


diskusiji su pored pomenutih učesnika bili uključeni i predstavnici fakulteta Beogradskog univerziteta i to 

Fakulteta organizacionih nuka, Mašinskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, kao i predstavnici univerziteta iz 

inostranstva. Pored ovih aktivnosti organizovana je i diskusija na temu „Osnaživanje žena u preduzetništvu“ u 

saradnji sa Udruženjem nastavnika inženjerskog menadžmenta.  

Paralelno sa konferencijom IMCSM19 održan je i petnaesti Studentski simpozijum o strategijskom 

menadžmentu. Na ovom skupu, radove su predstavili studenti  sa sledećih naučnih institucija: Tehnički fakultet 

u Boru; Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Rusija;  

Građevinski fakultet, Niš; Ekonomski fakultet, Univerziteta u Beogradu; Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet 

tehničkih nauka; Tehnološki univerzitet Czestochova, Poljska. Na ovom simpozijumu prijavljeno je 26 radova 

koje su prezentovani od strane 24 studenata iz zemlje i inostranstva. 

 
 

Finansijski izveštaj: 
 

 

PRIHODI:  

 

A. Prihodi uplaćeni preko računa Fakulteta: 

 

A.1. Kotizacije za konferenciju ............................................................................  519,838.92 din 

A.2. Sufinansiranje Ministarstva  ..........................................................................  100,000.00 din 
 

 

UKUPAN PRIHOD:          619,838.92  din  

 
 

RASHODI: 

 

1. Štampa u štampariji Happy Bor: 

 

Zbornik izvoda radova IMCSM19 ...................................................  27,120.00 din 

Program (IMCSM19) .......................................................................  3,000.00 din 

Hemijske olovke sa logom konferencije ..........................................  4,500.00 din 

Blokovi sa logom konferencije ........................................................  12,000.00 din 

Kese sa logom konferencije .............................................................  24,000.00 din 

Bedž – kartice ..................................................................................  1,400.00 din 

Sertifikati za učesnike ......................................................................  10,500.00 din 

Posteri konferencije .........................................................................  120.00 din 

Fascikle sa logom konferencije ........................................................  3,000.00 din 
  

Suma: ......................................................................................................  85,640,00 din 

     

     2. Materijalni troškovi organizacije 

 

2.1. Troškovi smeštaja u hotelu „JEZERO“, Bor: ..........................................  69,750.00 din 

2.2. Troškovi svečane večere, banketa, kafe pauza i  

organizacijski troškovi u hotelu „JEZERO“, Bor:  .........................................  116,400.00 din 

2.2.Troškovi organizacije izleta plenarnih predavača: ...................................  8,400.00 din 

2.3.Troškovi prevoza gostiju konferencije:  ...................................................  113,600.00 din  

2.4.Troškovi katalogizacije .............................................................................  8,350.00 din 

 

Suma: ..............................................................................................................   316,500.00 din 

 



3. Međuzbir rashoda: 85,640.00 + 316,500.00 = 402,140.00 din 

 

4. PDV: 86,639.82 din 

 

5. 20% fakultetu (Prihod – PDV) * 0.2 = 86,639.82 din 

  

 

UKUPAN RASHOD:        508,789.82   din 

 

DOBIT OD KONFERENCIJE:     619,838.92    –   575,419.64  =    44,419.28 din 

 

 

 



Tačka 2 

 

 PREDLOG ZA ORGANIZACIJU KONFERENCIJE IMCSM20  

 

Obzirom na činjenicu da se Internacionalna Majska konferencija o strategijskom menadžmentu (IMCSM), već 

petnaest godina veoma uspešno organizuje (prvih osam godina kao nacionalni skup a poslednjih sedam kao 

internacionalni), na sastanku Naučnog i Organizacionog odbora konferencije doneli smo odluku o organizaciji 

šesnaeste konferencije (IMCSM20), sa sledećim predlozima:  

 

1. Nastaviti sa organizacijom IMCSM kao internacionalnog skupa. 

2. Za predsednika Organizacionog odbora predlažemo vanr. prof. dr Predraga Đorđevića. 

3. Što se lokacije konferencije tiče, ostavlja se mogućnost da konferencija bude organizovana u prostoru i 

na mestu shodno rezultatima javne nabavke. 

4. Obzirom da će IMCSM20 biti šesnaesta po redu konferencija, tradiciju dužu od jedne decenije je 

potrebno maksimalno marketinški promovisati.  

5. Predlažemo Naučni odbor konferencije u sledećem sastavu: 

 

 

Naučni odbor - Scientific Board (SB) Konferencije: 

 

dr Živan Živković, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, predsednik 

SB. 

dr Ivan Mihajlović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, potpredsednik SB. 

 
Članovi SB-a:  

 
Prof. dr Vesna Spasojević Brkić, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 

Serbia 

Prof. dr Peter Schulte, Institute for European Affairs, Germany  

Prof.dr L-S. Beh, Faculty of Economics and Administration, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia 

Prof. dr Ladislav Mura, University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava, Slovakia 

Prof. dr Michael Graef, University of Applied Sciences Worms, Germany  

Prof. dr Pal Michelberger, Obuda University, Budapest, Hungary 

Dr. Slobodan Radosavljević, RB Kolubara, Lazarevac, Serbia 

Prof. dr Geert Duysters, ECIS (Eindhoven Centre for Innovation Studies), Eindhoven University of 

Technology, Eindhoven, The Netherlands  

Prof. dr Michael. D. Mumford, The University of Oklahoma, USA  

Prof. dr John. A. Parnell, School of Business, University of North Carolina-Pembroke, Pembroke, USA  

Prof. dr Antonio Strati, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Universities of Trento and Siena, Italy  

Prof. dr Rajesh Piplani, Center for Supply Chain Management, Nanyang Technological University, Singapore  

Prof. dr Musin Halis, University of Sakarya, Business and Administration Faculty, Serdivan, Turkey 

Prof. dr Rekha Prasad, Faculty of Management Studies, Banaras Hindu University, India  

Prof. dr Ofer Zwikael, School of Management, Marketing and International Business ANU College of 

Business and Economics The Australian National University, Australia  

Prof. dr Simon Gao, Edinburg Napier University, United Kingdom 

Prof. dr Jadip Gupte, Goa Institute of Management, India 

Prof. dr Jan Kalina, Institute of Computer Science, Academy of Sciences, Czech Republic 

Prof. dr Jifang Pang, School of Computer and Information Technology, Shanxi University, China 

Prof.dr David Tuček, Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic 

Prof. dr Jyrki Kangas, University of Eastern Finland, School of Forest Sciences, Joensuu Campus 

Prof. dr Natalya Safronova, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

(RANEPA), Russia 



Organizacioni odbor konferencije IMCSM20: 

 

Dr Predrag Đorđević, vanr. prof., predsednik Organizacionog odbora 

Dr Đorđe Nikolić, vanr. prof., zamenik predsednika Organizacionog odbora 

Dr Dejan Bogdanović, vanr. prof., član Organizacionog odbora 

Dr Ivan Jovanović, vanr. prof., član Organizacionog odbora 

Dr Isidora Milošević, vanr. prof., član Organizacionog odbora 

Dr Milica Veličković, vanr. prof., član Organizacionog odbora 

Enisa Nikolić, prof. engl. jezika, član Organizacionog odbora 

Doc. dr Nenad Milijić, član Organizacionog odbora 

Doc. dr Aleksandra Fedajev, član Organizacionog odbora 

Doc. dr Marija Panić, član Organizacionog odbora 

Doc. dr Sanela Arsić, član Organizacionog odbora 

Doc. dr Danijela Voza, član Organizacionog odbora 

Doc. dr Milena Jevtić, član Organizacionog odbora 

Anđelka Stojanović, MSc, član Organizacionog odbora  

Branislav Ivanov, MSc, član Organizacionog odbora 

 

6. Predlažemo da se i u okviru IMCSM20 organizuje Studentski simpozijum o strategijskom 

menadžmentu. Za predsednika Organizacionog odbora studentskog simpozijuma predlažemo:  

dr Ivicu Nikolića, asistenta, a za zamenika predsednika Momira Popovića, Msc inženjerskog 

menadžmenta. 

7. Predlažemo da iznos kotizacije i ponovo bude 15.000,00 dinara, za domaće učesnike, odnosno  

125,00 EUR za učesnike iz inostranstva (uz mogućnost izmene usled promene kursa do datuma 

održavanja). Studenti osnovnih i master studija ne plaćaju kotizaciju. 

8. Predlažemo da materijal konferencije i ove godine čine: Program konferencije, Zbornik izvoda radova 

(štampano izdanje – pre početka konferencije), Zbornik celih radova (Elektronsko izdanje na  

CDu – nakon konferencije), posteri, kese, propratni materijal (olovke, blokovi, i sl.).  

9. Sa marketing aktivnostima za IMCSM20 konferenciju organizacioni odbor je blagovremeno krenuo, što 

je već vidljivo na zvaničnom sajtu: http://mksm.sjm06.com/.  

 

 

 

 

 

U Boru 05.06.2019. 

 

Dr Predrag Đorđević, vanr. profesor, Predsednik Organizacionog odbora IMCSM19 

 

 

_____________________________ 

http://mksm.sjm06.com/
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Технички факултет у Бору 

Војске Југославије 12,   

19210 Бор, Република Србија 

 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  
 

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор Универзитетског 

наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Рударство и 

геологија - геолошка група предмета на одређено време, изборни период од 5 

година, са непуним радним временом 

 

На основу одлуке Изборног већа Техничког факултета у Бору број VI/5-26 и IV-

4/2, од 14. 03. 2019. године, а по објављеном конкурсу за избор једног универзитетског 

наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Рударство и геологија - 

геолошка група предмета на одређено време, изборни период од 5 година, са непуним 

радним временом, именовани смо за чланове Комисије за подношење извештаја о 

пријављеним кандидатима. 

На конкурс који је објављен у листу Послови од 03. 04. 2019. године пријавио се 

један кандидат и то др Миодраг С. Бањешевић, дипл. инж. геологије, доцент 

Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору.  

На основу прегледа достављене документације подносимо следећи:  

 

 

Р Е Ф Е Р А Т  
 

 

А. Биографски подаци 
 

Др Миодраг С. Бањешевић, рођен је 20. фебруара 1963. године у Београду, где је 

завршио основну и средњу школу. 

Рударско-геолошки факултет у Београду, смер за петрологију и геохемију 

уписао је 1982. године, а дипломирао је 1988. године. Maгистрирао је 1999. године на 

Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, на смеру за петрологију и 

геохемију, са темом: „Горњокредна вулканска активност Бањског поља код 

Брестовачке Бање (источна Србија)“, код проф. др Владице Цветковића. Докторирао је 

2006. године, такође на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, на 

смеру за петрологију и геохемију, са темом: „Горњокредни магматизам Тимочког 

магматског комплекса“, код проф. др Владице Цветковића.  

Запослен је од 1988. године у Геозавод – Гемини, као геолог, а од 1992. године 

као пројектант. У истом предузећу, од 1998. до 1999. био је на месту в.д. директора, 

затим од 1999. до 2004. на месту главног геолога и од 2004. до 2006. на месту директора 

предузећа. Од 2006. до 2007. године био је запослен у Геолошком институту Србије, 

као начелник геолошког сектора. Од 2007. године је на радном месту Сениор геолог и 

Координатор пројеката у Тимочкој зони у Компанији БЕМ д.о.о., Београд, делу 
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“Reservoir Mineral Inc., Canada”, od 2016. године “Nevsun Resources Ltd., Vancouver, 

Canada”, а од 2019. године “ZiJin Mining Group Co. Ltd., China”. На овом радном месту 

се налази и данас. Стручни испит прописан Законом о геолошким истраживањима за 

дипломираног инжењера геологије - петрологија и геохемија положио је 1990. године и 

добио уверење које издаје Привредна комора Србије. У научно звање истраживач 

сарадник изабран је 2005. године, а у звање научни сарадник изабран је 2007. године.   

У звање доцента на Универзитету у Београду, Технички факултет у Бору, за ужу 

научну област Рударство и геологија, први пут је изабран 2009. године. Поново је 

изабран у звање доцента 2014. године и у овом звању је и данас. Од 2009. до 2012. 

године био је ангажован на настави са непуним радним временом на предметима 

Основи геологије, Минералогија и петрографија, Истраживање лежишта минералних 

сировина и Лежишта минералних сировина. Од 2012. године ангажован је на извођењу 

наставе и вежби на предмету Лежишта минералних сировина.  

Др Миодраг Бањешевић је учествовао и учествује у реализацији научно-

истраживачких домаћих и међународних пројеката. Тренутно учествује у реализацији 

два пројекта које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије:  

- Пројекат 176016 - Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од 

мезозоика до данас: значај за образовање металичних и неметаличних рудних лежишта. 

Носилац пројекта Рударско-геолошки факултет, Београд. 

- Пројекат TР 33038 - Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде 

бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група. Носилац пројекта 

Технички факултет у Бору, Бор. 

Кандидат је учествовао у међународним и домаћим научним пројектима: 

- Међународни пројекат “SCOPES - Metal transport and ore deposition: The 

geology, geochemistry and geodynamic setting of mineral resources in Bulgaria, Serbia-

Montenegro and Romania”, од 2006-2008. године, финансиран од Швајцарског фонда за 

науку. 

- Међународни пројекат “SCOPES - Metal transport and ore deposition: The 

geology, geochemistry and geodynamic setting of mineral resources in Serbia, Macedonia and 

Bulgaria”, од 2009-2012. године, финансиран од Швајцарског фонда за науку 

- Међународни пројекат “EUROPROBE - Geodynamics and ore deposits of the 

Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride region - ABCD/GEODE”, од 2001-2002. године, 

финансиран од Европског фонда за науку. 

- Пројекат 1320 - Епитермална лежишта злата у Тимочком магматском 

комплексу: морфогенетски типови, тектонски односи и потенцијалност, од 2002-2005. 

године, Носилац пројекта Институт за бакар у Бору, Бор. 

- Пројекат 146013 - Магматски, метаморфни и седиментни процеси алпског 

орогена у централном делу Балканског полуострва, од 2006-2010. године, Носилац 

пројекта Рударско-геолошки факултет, Београд. 

Др Миодраг Бањешевић је 25. априла 2018. године одржао предавање по позиву: 

- “12 years of Exploration and Discovery in the Balkan sector of the Tethyan 

Metallogenic Belt”, на Универзитету „Гоце Делчев“ у Штипу – Македонија, на позив 

проф. др Блажо Боева, ректора Универзитета „Гоце Делчев“ и проф. др Владимира 

Петрушевског, проректора Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу – 

Македонија. 
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Кандидат је активно учествовао у организацији скупова, стручних екскурзија и 

водича: 

- Коаутор је Водича за 16. Конгрес геолога Србије, одржаног од 22-25 маја 2014. 

године у Доњем Милановцу, Србија.  

- Коорганизатор је скупа и стручне ескурзије “SEG Еastern Еuropean field trip 

geology Symposium”, Бор, од 14-15 јула 2015. године.  

- Био је копредседавајући сесије и коорганизатор стручне ескурзије на “SEG 

Conference Tethyan Tectonics and Metallogeny, Cesme”, Турска, од 25-28 септембра 2016. 

године.  

- Учествовао је у организацији скупа “Volcanology for Exploration Geologists” од 

10-13 априла 2018. у Бору.  

- Коорганизатор је “SEG Balkans field trip 2018”, одржаног од 14-15 јуна 2018. 

године у Бору.  

Коедитор је међународног часописа “Journal of Mining and Metallurgy”, секција А 

– Mining, Техничког факултета у Бору, ISSN: 1450-5959, од 2012 до 2016. године. До 

сада је рецензирао девет радова за овај часопис. 

Кандидат је аутор једног рецензираног практикума: Практикум - помоћни 

уџбеник за предмет лежишта минералних сировина у електронској верзији. Др Миодраг 

Бањешевић, 2017. Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Бор (ISBN 978-

86-6305-061-7). 

Др Миодраг Бањешевић је именован једанпут за члана комисије за одбрану 

докторске дисертације и два пута за члана комисије за оцену подобности теме, 

кандидата и ментора предложене теме докторске дисертације. Осим тога кандидат је 

именован два пута за члана комисије за стицање или избор у звање. 

- Др Миодраг Бањешевић је као аутор или коаутор до сада објавио 61 научни и 

стручни рад и саопштења. Од тога два рада објављена су у истакнутом међународном 

часопису са SCI листе (категорија М22), два рада у часопису међународног значаја са 

SCI листе из категорије М23, две публикације у рангу монографије међународног 

значаја (М16), два рада из категорије М24, тридесет и седам саопштење на 

међународним скуповима (осамнаест из категорије М33 и деветнаест из категорије 

М34), један рад у рангу монографије националног значаја М42, две карте М46, један 

рад из категорије М51, четири рада из категорије М53, осам саопштења на скуповима 

националног значаја (два из категорије М63 и шест из категорије М64). Поред ових 

публикација, М. Бањешевић је имао и једно предавање по позиву (М32). На основу 

“ISI/WEB of Science – Scopus” и других претраживача, радови М. Бањешевића су 

цитирани 14 пута (хетероцитати), а h-индекс износи 3.  

Кандидат je био или је још увек активан члан у следећим професионалним 

организацијама: 

- Био је члан Експертског тима који је формиран на 13. Конгресу геолога 

Југославије у Херцег Новом 1998. године и члан Југословенског комитета за геолошку 

карту.  

- Члан је Српског геолошког друштва od 2004. године, а у периоду 2008-2010. 

године био је и потпредседник друштва. 

- Члан је Европске федерације геолога и има титулу Еурогеолог од 2013. године.  

Др Миодраг Бањешевић има огромно искуство у стручним, основним и 

примењеним геолошким истраживањима. Учествовао је у изради пројеката, студија и 

стручних извештаја из области основних геолошких истраживања, израде геолошке карте, 
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петролошких, петроструктурних, вулканолошких и геохемијских истраживања. Сва ова 

знања и искуства успешно преноси на своје студенте у оквиру наставног програма. Као 

сениор-геолог и пројект-координатор у предузећу БЕМ д.о.о. од 2007. године учествује 

у пројекту "Геолошка истраживања епитермалне минерализације племенитих метала и 

пратеће полиметаличне минерализације у Тимочком магматском комплексу, источна 

Србија". На истом пројекту 2005-2006. године радио је као консултант за Компанију 

“Eurasian Minerals Inc., Vancouver, Canada”. 

Био је део геолошког тима Компанија “Reservoir Minerals” и “Freeport-McMoRan” 

који је 2012. године пронашао епитермално и порфирско лежиште бакра и злата Чукару 

Пеки код Бора у источној Србији и за то откриће је 2016. године добио престижну награду 

“The Thayer Lindsley Award for International Mineral Discovery”, на међународном скупу 

“PDAC, Toronto, Canada”.  

Као геолог и пројектант Геолошког завода - Гемини или Геолошког института 

Србије био је сарадник или носилац неколико геолошких пројеката: 

1. Тематска геолошка карта Србије 1:50.000 – Горња креда и вулканити, сарадник на 

пројекту од 1988-1991. године и носилац пројекта од 1992-1998. године. У оквиру овог 

пројекта др Миодраг Бањешевић је, као коаутор, објавио Тематску геолошку карту 

1:50.000 јужног дела Тимочке еруптивне области и тумача који има ранг монографије 

националног значаја.  

2. Геолошка карта Републике Србије 1:50.000 (ГК-50), у периоду од 2002-2007. 

године, на листовима Зајечар 1 и Бор 3 (као носилац пројекта), на листу Жагубица 4 

(као сарадник). У оквиру овог пројекта др Миодраг Бањешевић је аутор штампане 

Геолошке карте Србије, лист Зајечар 1 1:50.000 и пратећег тумача. 

3. Геолошка карта Либије 1:250.000, од 2006-2007. године као сарадник. У оквиру 

овог пројекта др Миодраг Бањешевић је коаутор штампане геолошке карте Либије, 

листова “Dur Al Abrag NG 34-5” и “Wadi Blhashim NG 34-1” и пратећих тумача који 

имају ранг монографије међународног значаја. 

4. Геолошка карта Републике Србије 1:300.000. У оквиру овог пројекта др Миодраг 

Бањешевић је коаутор штампане геолошке карте. 

5. Развој геолошких истраживања од 2005-2015. године, као носилац пројекта у 

2005. години.  

6. Геотехничка истраживања у Боцвани – Африка, као сарадник и консултант за 

компанију Енергопројект, у току 1999. године.  

 

Б. Дисертације 

 

Б.1. Одбрањена магистарска теза (М72): 

Бањешевић М. Горњокредна вулканска активност Бањског поља код Брестовачке Бање 

(источна Србија),  Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, 1999., 89 стр.  

(датум одбране: 22. децембра 1999. године, ментор: проф. др Владица Цветковић, ужа 

научна област: Петрологија магматских стена).   

 

Б.2. Одбрањена докторска дисертација (М71): 

Бањешевић М. Горњокредни магматизам Тимочког магматског комплекса, Универзитет 

у Београду, Рударско-геолошки факултет, 2006., 184 стр.  

(датум одбране: 28. новембар 2006. године, ментор: проф. др Владица Цветковић, ужа 

научна област: Петрологија магматских стена).  
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В. Наставна активност 

 

В.1. Учешће у настави: 

Др Миодраг Бањешевић је у октобру 2009. године изабран у звање доцента на 

Универзитету у Београду, Технички факултет у Бору, за ужу научну област Рударство и 

геологија, са непуним радним временом. У 2014. години поново је изабран у ово звање.  

Ангажованост у настави др Миодрага Бањешевића је:  

Предавања: 

- Од школске године 2009/2010: 

1. Минералогија и петрографија, основне академске студије (ОАС), 3 часа 

предавања 

2. Основи геологије, ОАС, 3 часа предавања 

3. Истраживање лежишта минералних сировина, ОАС, 2 часа предавања 

- Од школске године 2011/2012: 

1. Минералогија и петрографија, основне академске студије (ОАС), 3 часа 

предавања 

2. Основи геологије, ОАС, 3 часа предавања 

3. Истраживање лежишта минералних сировина, ОАС, 2 часа предавања 

4. Лежишта минералних сировина, ОАС, 3 часа предавања 

- Од школске године 2012/2013: 

1. Лежишта минералних сировина, ОАС, 3 часа предавања и 1 час вежби.  

Кандидат др Миодраг Бањешевић је своје велико стручно искуство у области 

основних и примењених геолошких истраживања, научно истраживачког рада и 

менаџмента, употребио за савремени приступ одржавања наставе и преноса знања на 

студенте и млађе колеге. Савремено припремљена предавања у електронском облику, 

велико познавање материје и интерактиван приступ у настави, студентима значајно 

приближавају геологију, план и програм наставе и олакшавају даљи процес учења.   

В.2. Уџбеници: 

Др Миодраг Бањешевић је 2017. године припремио и издао рецензирани рукопис 

под насловом „Практикум - помоћни уџбеник за предмет лежишта минералних 

сировина у електронској верзији“ (издавач: Универзитет у Београду, Технички 

факултет у Бору, Бор, ISBN 978-86-6305-061-7), који је осмишљен веома савремено, 

прилагођен постојећем наставном плану и програму, а у исто време обогаћен 

најновијим подацима из области науке и савременим примерима из праксе.  

В.3. Менторство и комисије: 

Др Миодраг Бањешевић је именован једанпут за члана комисије за одбрану 

докторске дисертације и два пута за члана комисије за оцену подобности теме, 

кандидата и ментора предложене теме докторске дисертације. Дисертације су 

пријављене и/или одбрањене на Универзитету у Београду – Рударско-геолошком 

факултету. Осим тога кандидат је именован два пута за члана комисије за стицање или 

избор у звање.     
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Чланство у комисијама за одбрану докторске дисертације: 

Кандидат 
Наслов рада 

 Датум 

oдбране 

Датум 

именовања 

Снежана 

Игњатовић 

Геолошко-геофизички модел дела 

Тимочког магматског комплекса 
Члан 30.6.2014. 01.03.2014. 

 

Чланство у комисијама за оцену подобности докторске дисертације: 

Кандидат 
Наслов рада 

 Датум 

oдбране 

Датум 

именовања 

Маша 

Радивојевић 

Карактеристике субконтиненталног 

омотача испод јужног дела Либије  
Члан 

израда у 

току 
22.10.2015. 

Драган 

Јовановић 

Петролошке одлике и U/Pb старости 

циркона херцинских гранита источне 

Србије 

Члан 
израда у 

току 
21.12.2017. 

 

Чланство у комисијама за избор у звања: 

- Члан комисије за стицање научног звања – научни сарадник, кандидата др 

Оливере Ђокић, дипл. инж. геологије; датум именовања је 12. 10. 2017. 

- Члан комисије за припрему и подношење извештаја о пријављеним 

кандидатима за избор сарадника у звање и на радно место асистента за ужу научну 

област петрологија, Универзитета у Београду – Рударско-геолошки факултет; датум 

именовања је 17. 10. 2016.    

В.4. Предавање по позиву: 

Др Миодраг Бањешевић је 25. априла 2018. године одржао предавање по позиву 

под насловом „12 years of Exploration and Discovery in the Balkan sector of the Tethyan 

Metallogenic Belt“, на Универзитету „Гоце Делчев“ у Штипу (Македонија), на позив 

проф. др Блажо Боева, ректора Универзитета „Гоце Делчев“ и проф. др Владимира 

Петрушевског, проректора Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу 

(Македонија). 

В.5. Студентске анкете: 

У спровођеним анкетама о педагошком вредновању рада наставника, кандидат 

др Миодраг Бањешевић је оцењиван увек веома високим просечним оценама које се 

крећу од 4,17 до 4,93. Средња оцена за цео досадашњи период извођења наставе на 

свим предметима износи 4,55. Од последњег избора у звање доцент, та просечна оцена 

је још већа и креће се од 4,28 до 4,93, средња вредност 4,63 (према 

http://www.tfbor.bg.ac.rs/ samoevaluacija/evalua_nastavnika.php). Резултати студентских 

анонимних анкета по семестрима су следећи: 

Школска година Јесењи семестар Пролећни семестар 

2009/'10 4,17 4,83 

2010/'11 4,48  

2011/'12 4,43  

2012/'13 4,42 4,62 

2014/'15 4,28  

2015/'16 4,50  

2016/'17 4,91  

2017/'18 4,54  

javascript:%20;
javascript:%20;
javascript:%20;
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2018/'19 4,93  

В.6. Припрема и реализација наставе  

 Кандидат др Миодраг Бањешевић je посебну активност показао на припреми и 

реализацији наставе и/или вежби на предметима на којима је ангажован, у складу са 

наставним планом и програмима предмета на студијском програму Рударско 

инжењерство на Техничком факултету у Бору и у складу са Болоњском декларацијом. 

Посебно је значајан његов процес осавремењавања и иновирања предавања и вежби 

новим научним сазнањима и великим бројем примера из праксе. Овакав приступ је у 

интеракцији са његовим богатим стручним искуством у домену петрологије, 

вулканологије и истраживања минералних сировина. Осим тога кандидат у својој 

настави, динамичним приступом, континуирано активира студенте у раду и омогућава 

им стицање нових знања и лакше савладавање студијског програма. Модернизацији 

наставе доприноси и веома савремено конципиран Практикум за предмет Лежишта 

минералних сировина у електронској верзији. Најбољи показатељ његовог квалитетног 

и савременог приступа настави и високих педагошких способности су оцене студената 

у анкетама.  

 

Г. Библиографија научних и стручних радова 

 

Др Миодраг Бањешевић је као аутор или коаутор до сада објавио 61 научни и 

стручни рад и саопштење. Од тога два рада објављена су у истакнутом међународном 

часопису са SCI листе из категорије М22, два рада у часопису међународног значаја са 

SCI листе (М23), два у рангу монографије међународног значаја (М16), два рада из 

категорије М24, тридесет и седам саопштења на међународним скуповима (осамнаест 

из категорије М33 и деветнаест из категорије М34), један рад у рангу монографије 

националног значаја (М42), две геолошке карте (М46), један рад у водећем часопису 

националног зачаја (М51), четири рада у научним часописима (М53), осам саопштења 

на скуповима националног значаја (2хМ63 и 6хМ64). М. Бањешевић је имао и једно 

предавање по позиву (М32). 

Од укупног броја публикација у меродавном изборном периоду објавио је један 

рад у истакнутом међународном часопису са SCI листе из категорије М22, један рад у 

часопису међународног значаја са SCI листе (М23), једно предавање по позиву (М32), 

шест саопштења на међународним скуповима (М34), две геолошке карте (М46) и три  

саопштења на скуповима националног значаја (1хМ63, 2хМ64).  

У анализи која следи посебно су пpиказани радови за претходне изборне 

периоде и меродавни изборни период. 

 

Г.1. Списак радова из претходних изборних периода 

 

1. Категорија М10 

 

1.1. Монографије међународног значаја (М16) 

1.1.1. Rundić, Lj, Dalub, H., Marović, M., Kovačević, J., Topalović, D., Banješević, M., 

Cvetković, V., Cvetkov, V., Abuzied, N., Knežević, M., Komatina, M.: Geological 

map of Lybia, sheet Dur Al Abrag NG 34-5, Explanatory Booklet, Industrial Research 

Centre Tripoli, 2007 [ISBN 978-86-403-1055-9]. 

1.1.2. Toljić, M., Turki, S., Cvetković,V., Banješević, M., Cvetkov, V., Marović, M., 

Kovačević, J., Komatina, M.: Geological map of Lybia, sheet Wadi Blhashim NG 34-
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1, Explanatory Booklet, Industrial Research Centre Tripoli, 2007 [ISBN 978-86-7156-

052-1]. 

 

2. Категорија M20 

 

2.1.  Радови у истакнутим часописима међународног значаја (М22) 

2.1.1. Milovanović, D., Karamata, S., Banješević, M.: Petrology of alkali basalts of Zlot, 

Timok Magmatic Complex (Eastern Serbia). Tectonophysics, Vol. 410, No1-4, 2005, 

pp. 501-509. [ISSN 0040-1951], IF(2005) = 1.732, doi:10.1016/j.tecto.2005.06.012 

 

2.2.  Радови у часописима међународног значаја (М23) 

2.2.1. Ignjatović, S., Vasiljević, I., Burazer, M., Banješević, M., Strmbanović, I., 

Cvetković, V.: 2D geological–geophysical model of the Timok Complex (Serbia, SE 

Europe): a new perspective from aeromagnetic and gravity data. Swiss Journal of 

Geosciences, Vol. 107, No 1, 2014, pp. 101-112 [ISSN 1661-8726], IF(2013) = 

1.288, doi:10.1007/s00015-014-0161-0. 

 

2.3.  Радови у часописима међународног значаја верификовани посебном 

одлуком   (М24) 

2.3.1. Đorđević, M., Banješević, M.: Brestovac kod Bora u Istočnoj Srbiji – perspektivno 

područje za istraživanje bakrovih ruda. Geol. an. Balk. pol., 60, 1, Beograd, 1996, 

477-490. ISSN: 0350-0608, udk: 553.04:553.43(497.11-11).  

2.3.2. Banješević, M.: Upper Cretaceous magmatic suites of the Timok Magmatic Complex. 

Geološki anali Balkanskog poluostrva, 71, 2010, pp. 13-22 [ISSN/ISBN 0350-0608], 

doi: 10.2298/GABP1071013B. 

 

3. Категорија M30 

 

3.1.  Радови саопштени на скуповима међународног значаја, штампани у 

целини (М33)  

3.1.1. Đorđević, M., Banješević, M.: The Upper Cretaceous volcanic structure in the 

southern part of the Timok eruptive area. Terranes of Serbia, Brezovica, Proceeding, 

Beograd, 1996, 125-128.  

3.1.2. Đorđević, M., Banješević, M., Ralević, B., Miličić, I.: Mesozoic magmatism of 

Djerdap area. Internacional Symposium Geology in the Danube gorges, Proceeding, 

Donji Milanovac - Oršava, 1997, 121-128.  

3.1.3. Banješević M.: Volcanic rocks of Banjsko polje – part of the Timok magmatic 

complex in East Serbia. 12th Meeting of the Association of European geological 

Societies (MAEGS), PGI Bulletin, vol. 396, 2001, Krakow, Poland.  

3.1.4. Banješević, M.: Vulkanske stene Banjskog polja kod Brestovačke Banje – Timočka 

eruptivna oblast (istočna Srbija). 33th International October Conference on Mining 

and Metallurgy, Proceeding, Bor, 2001, 67-71.  

3.1.5. Von Quadt, A., Peytcheva, I., Cvetković, V., Banješević, M., Koželj, D.: 

Geochronology, geochemistry and isotope tracing of the Cretaceous magmatism of 

East-Serbia as part of the Apuseni-Timok-Srednogorie metallogenic belt. Geologica 

Carpathica, Special issue, Bratislava, 2002, 175-177.  

3.1.6. Banješević, M.: Geology of the area between eastern hillslope of the Crni Vrh Mt. 

and the Kriveljska reka area – part of the Timok Magmatic Complex. 34th 
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International October Conference on Mining and Metallurgy, Proceeding, Bor, 2002, 

30-35.  

3.1.7. Cocić, S., Koželj, D., Banješević, M., Krstić, S.: Potential of the Čoka Kupjatra area 

in epitermal gold Mineralization – new review. 34th International October Conference 

on Mining and Metallurgy, Proceeding, Bor, 2002, 80-86.  

3.1.8. Banješević, M., Cvetković, V., Koželj,, D., Peytcheva I., Von Quadt, A.: The Timoc 

Magmatic Complex and Ridan Krepoljin Zone: Geodynamical Evolution. 

Internacional Symposium, Geology and metallogeny of copper and gold deposits in 

the Bor metallogenic zone – Bor 100 years, Proceeding, Bor lake, 2002, 199-202 

[ISBN 86-84265-01-7].  

3.1.9. Cocić, S., Koželj, D., Banješević, M., Cocić, M.: Intrusive rocks in the ore field Crni 

Vrh and their relation to mineralization. Internacional Symposium, Geology and 

metallogeny of copper and gold deposits in the Bor metallogenic zone – Bor 100 

years, Proceeding, Bor lake, 2002, 163-172 [ISBN 86-84265-01-7]. 

3.1.10. Košćal M., Radović M., Mijatović M., Banješević M., Jelić D.: Areas of 

ecogeological risk in Serbia. First Conference on applied environmental geology 

(AEG 03) in central and Eastern Europe. Vienna, Austria, 2003, 119-121 [ISBN 3-

85457-700-1].  

3.1.11. Banješević, M., Radović, M., Jelić, D., Cocić, S.: New data of geological composition 

westward of the Veliki Krš – Timok Magmatic Complex. 35th International October 

Conference on Mining and Metallurgy, Proceeding, Bor lake, 2003, 58-62.  

3.1.12. Đorđević, J., Banješević, M.: Structural changes as consequence of the development 

of the mining, energy – producing, and industrial system in Kolubara, Serbia. 

European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information System, 

Proceeding, Vol. 2, Bologna, 2003, 692-694.  

3.1.13. Banješević, M., Cvetković, V., Von Quadt, A., Peytcheva, I.: Late Cretaceous 

evolution of the Timok Magmatic Complex (TMC) inferred from new data on age and 

geochemistry of volcanic rocks. Fifth International Symposium on Eastern 

Mediterranean Geology (5th ISEMG), Solun, Grčka, Proceeding, Vol. 3, 2004, 1080-

1083.  

3.1.14. Banješević, M., Cvetković, V., Von Quadt, A., Peytcheva, I. Cocić, S.: Geodynamic 

reconstructions based of the magmatism in the Timok Magmatic Complex (East 

Serbia) – part of the Carpathian-Balkan belt. XVIII Congress of Carpathian-Balkan 

Geological Association, Proceeding, Beograd, 2006, 27-29 [ISBN 86-86053-01-7]. 

3.1.15. Von Quadt, A., Peytcheva, I., Heinrich, C., Cvetković, V., Banješević, M.: Upper 

Cretaceous magmatic evolution and related Cu-Au mineralization in Bulgaria and 

Serbia. Ninth Biennial SGA Meeting, Ed by: C.J. Andrew et al.: “Digging Deeper”, 

Proceeding, Vol. 2 Dublin, 2007, 861-864 [ISBN 0-950989-4-4]. 

3.1.16. Banješević, M., Vušović, N., Vaduvesković, Z., Kržanović, D.: Systematization and 

geological data processing of the Veliki Krivelj cooper deposit. 43rd International 

October Conference on Mining and Metallurgy. Eds: Marković D., Živković D., 

Nestorović S. Proceedings, October 12-15, Kladovo, Serbia, 2011, 342-345 [ISBN 

978-86-80987-87-3]. 

3.1.17. Banješević, M., Vušović, N., Vaduvesković, Z.: Geological setting of Eastern part of 

the Timok Magmatic Complex: pre-, sin- and post-mineralization units. 44th 

International October Conference on Mining and Metallurgy. Eds: V. Trujić, M. 

Ljubojev, A. Kostov, M. Bugarin. Proccedings, October 1-3, Bor, Serbia, 2012, 45-48 

[ISBN 978-86-7827-042-0]. 
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3.1.18. Banješević, M., Đorđević, M., Ljubović-Obradović, D., Đokić, B.: The composition 

and age of Bor clastites from the B2 drill hole at Čukaru Peki. 46th International 

October Conference on Mining and Metallurgy. Eds: N. Štrbac, D. Živković, S. 

Nestorović, October 01-04, Bor lake. Bor, Serbia, 2014, Proceedings, 61-65 [ISBN 

978-86-6305-026-6]. 

 

3.2.  Радови саопштени на скуповима међународног значаја, штампани у 

изводу (М34) 

3.2.1. Đorđević, M., Banješević, M.: Development of the Cretaceous volcanism in the 

Timok-Srednja Gora belt southwardly from Bor mine (Eastern Serbia). Carpathian-

Balkan geological Association XVI Congress, Abstracts,Vienna, Austria, 1998, 132. 

3.2.2. Banješević, M.: The volcanic rocks petrology and K-Ar ages for widen zone Bor Ore 

deposit as the part of  the Timok Magmatic Complex (East Serbia). Symposium 

FMF5, The Timing and Location of Major Ore Deposits in an Evolving Orogen, 

European Union of Geosciences (EUG XI), Abstract, Strasbourg, France, 2001, 13. 

3.2.3. Banješević, M., Cocić, S., Radović, M.: Petrology and K/Ar ages of volcanic rocks 

for widen Bor zone as the part of the Timok Magmatic Complex (East Serbia). ABCD 

GEODE Workshop, Romanian Journal of Mineral Deposits, Abstract, Vata Bai, 

Romania, 2001, 9. 

3.2.4. Peytcheva, I., Von Quadt, A., Cvetković, V., Koželj, D., Banješević, M.: 

Geochronology, geochemistry and isotope tracing of the Cretaceous magmatism of 

Eastern Serbia as part of the Apuseni-Timok-Srednogorie metallogenic belt. 

International Symposium, Geology and Metallogeny of Srednogorie zone, Abstract, 

Sofia, Bulgaria, 2002. 

3.2.5. Von Quadt, A., Peytcheva, I., Heinrich, C., Frank, M., Cvetković, V., Banješević, M.: 

Evolution of the Cretaceous magmatism in the Apuseni-Timok-Srednegorie 

metallogenic belt and implications of the geodynamic reconstructions: new insight 

from geochronology, geochemistry and isotope studies. Final GEODE-ABCD 

workshop, Apstract, Seggauberg, Austia, 2003, 60. 

3.2.6. Banješević, M., Cvetković, V., Von Quadt A., Peytcheva, I.: Stratigraphy and age of 

the Timok Magmatic Complex (TMC). Ed by: Robert Moritz and Albrecht Von Quadt: 

Advanced in regional geological and metallogenic studies in the Carpathians, Balkans, 

Rhodope Massif and Caucasus, A field Conference, Programme and abstracts, Rtanj 

Motel, Bor area, 2007, 5. 

3.2.7. Cvetković, V., Banješević, M., Von Quadt A., Peytcheva, I.: Did Timok Magmatic 

Complex (East Serbia, SE Europe) originate by subduction? A petrological and 

geochemical perspective. Ed by: Robert Moritz and Albrecht Von Quadt: Advanced in 

regional geological and metallogenic studies in the Carpathians, Balkans, Rhodope 

Massif and Caucasus, A field Conference, Programme and abstracts, Rtanj Motel, Bor 

area, 2007, 6. 

3.2.8. Vaduvesković, Z., Banješević, M., Vušović, N., Kržanović, D.: Basic principles of 

development and using the digital block model in designing by the Gemcom and 

Whittle softwares on the example of the Veliki Krivelj copper mine in Bor. 17th 

Meeting of the Association of European Societies, MAEGS 17. Eds: Banjac N., Savić 

Lj., Maran A., Cukavac M., Ganić M., Nikić Z. Proceeding, Abstract, September 14-

18, Belgrade, Sebia, 2011, 163 [ISBN 978-86-86053-10-7]. 

3.2.9. Pačevski, A., Šarić K., Banješević, M., Tončić T., Cvetković V.: Skarn 

mineralizations in the Bor ore district: new evidence from study of bornite-

chalcopyrite-hematite paragenesis. Eds: A. von Quadt & T. Serafimovski: Diversity 

of copper and gold deposits in the Eastern Europe Balkan, Carpathian and Rhodopean 
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belts: tectonic, magmatic and geochronological investigations. SCOPES Project - 

Conference & Field Trip: Macedonia & Serbia May 29-June 02, Štip, Macedonia, 

2012, 21. 

3.2.10. Banješević, M., Large, D.: The Timok copper-gold project - geology and 

mineralization (Timok Magmatic Complex – Eastern Serbia). 5th Jubilee Balkan 

Mining Congress, Balkanmine, 18 – 21 September, 2013, Ohrid, Macedonia, 

Proceedings, Association of Mining and Geological Engineers of Macedonia, 2013, 

741-742 [ISBN 978-608-65530-2-9].   

3.2.11. Duncan, L., Ingram, S., Banješević, M.: Copper-Gold Exploration and Discovery in 

the Timok Magmatic Complex, Serbia. 37th Annual Meeting, Mineral Deposits 

Studies Group, 6-7 January, University of Oxford, Abstract Proceedings, 2014, 46.  

3.2.12. Banješević, M., Ingram, S., Duncan, L.: Copper-Gold Exploration and Discovery in 

the Timok Magmatic, Complex, Serbia. Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, 

EGU2014-PREVIEW, EGU General Assembly 2014.  

3.2.13. Banješević, M.: Geology of the new discovery cooper and gold area south of Bor – 

Timok Magmatic Complex. 45th International October Conference on Mining and 

Metallurgy. Eds: N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović, October 16-19, Bor lake. Bor, 

Serbia, Proceedings, 2013, 429-430 [ISBN 978-86-6305-012-9]. 

 

4. Категорија M40 

 

4.1.  Монографија националног значаја (М42) 

4.1.1. Đorđević, M., Banješević, M.: Geologija južnog dela Timočke eruptivne oblasti, 

Tumač i Geološka karta 1: 50.000. Savezno Ministarstvo za privredu, 1997, 171 str., 

Beograd.  

 

5. Категорија M50 

 

5.1.  Радови у водећим часописима националног значаја (М51) 

5.1.1. Banješević, M., Cocić, S., Radović, M.: Petrology and K/Ar ages of volcanic rocks 

for widen Bor zone as the part of the Timok Magmatic Complex (East Serbia). Revue 

Roumaine de GEOLOGIE, Tome 46, Bucuresti, 2002, 47-60 [ISSN 1220-529X]. 

 

5.2.  Радови у научним часописима (М53) 

5.2.1. Banješević, M.: Petrostrukturno-vulkanološka ispitivanja u zoni Metovnice. Vesnik, 

ser. A i B - Geologija, knj. 45. Beograd, 1993, 135-140 [ISSN 0514-5961]. 

5.2.2. Đorđević, M., Mihajlović, Đ., Ljubović-Obradović, D., Đajić, S., Banješević, M., 

Zupančič, N.: New detailes of the age and location of Bor conglomerates and 

sandstones southwardly from Bor (east Serbia). Vesnik, ser. A i B - Geologija, knj. 

46, Beograd, 1994, 169-176 [ISSN 0514-5961]. 

5.2.3. Banješević, M., Cocić, S., Radović, M.: Geohemijske karakteristike i K-Ar starost 

vulkanskih stena iz područja Brestovačke Banje i Bora u Timočkom magmatskom 

kompleksu. Vesnik, knj. 52, Beograd, 2002, 95-104 [ISSN 0514-5961]. 

5.2.4. Banješević, M., Cvetković, V., Koželj, D., Radović, M.:  The Timok Magmatic 

Complex – New data of geological evolution. Vesnik, knj. 53, Beograd, 2003, 329-344 

[ISSN 0514-5961]. 
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5.3. Уређивање водећег научног часописа националног значаја (M55) 

5.3.1. Trumić, M., Sokolović, J., Banješević, M.: JMM Section A - Mining Volume 48 (1) 

2012, Jоurnal of Mining and Metallurgy, Section A - Mining, Универзитет у 

Београду, Технички факултет у Бору, vol. 1, no. 48, 2012, ISSN 1450-5959.  

5.3.2. Trumić, M., Sokolović, J., Banješević, M.: JMM Section A - Mining Volume 49 (1) 

2013, Jоurnal of Mining and Metallurgy, Section A - Mining, Универзитет у 

Београду, Технички факултет у Бору, vol. 1, no. 49, 2013, ISSN 1450-5959.  

5.3.3. Trumić, M., Sokolović, J., Banješević, M.: JMM Section A - Mining Volume 50 (1) 

2014, Jоurnal of Mining and Metallurgy, Section A - Mining, University of Belgrade, 

Technical faculty in Bor, vol. 1, no. 50, 2014, ISSN 1450-5959. 

 

6. Категорија M60 

 

6.1.  Радови саопштени на скуповима националног значаја, штампани у целини  

(М63) 

6.1.1. Banješević, M.: Vulkanološke karakteristike gornjokrednih stena Timočkog 

magmatskog kompleksa. 15. Kongres geologa Srbije. Zbornik radova, Beograd, 2010, 

1-6 [ISSN/ISBN 978-86-86053-08-4]. 

 

6.2.  Радови саопштени на скуповима националног значаја, штампани у изводу 

(М64) 

6.2.1. Banješević, M.: Geološka građa stena Timočkog magmatskog kompleksa (TMK) u 

istočnoj Srbiji. 14. Kongres geologa Srbije i Crne Gore. Knjiga apstrakta, Novi Sad, 

2005, 7-8 [ISBN 86-80053-009]. 

6.2.2. Banješević, M.: Stanje i perspektive osnovnih geoloških istraživanja u Srbiji. 15. 

Kongres geologa Srbije. Zbornik radova, Beograd, 2010, 721-722 [ISSN/ISBN 978-

86-86053-08-4]. 

6.2.3. Banješević, M., Duncan, L.: Geology and mineralization of the new cooper and gold 

discovery south of Bor – Timok Magmatic Complex. 16. Kongres geologa Srbije. 

Zbornik radova, Donji Milanovac, 2014, 739-740 [ISBN 978-86-86053-14-5]. 

6.2.4. Pačevski, A., Šarić, K., Cvetković, V., Banješević, M.: Minerali iz grupe aluminijum 

fosfata-sulfata (AFS) u borskoj metalogenetskoj zoni, Srbija. 16. Kongres geologa 

Srbije. Zbornik radova,. Donji Milanovac, 2014, 281-282 [ISBN 978-86-86053-14-5]. 

 

6.3.  Учешће у међународним научним пројектима 

6.3.1. Међународни пројекат EUROPROBE - Geodynamics and ore deposits of the 

Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride region - ABCD/GEODE, од 2001-2002. године, 

финансиран од Европског фонда за науку, руководиоци Chris Heinrich 

(Швајцарска) и Franz Neubauer (Аустрија).  

6.3.2. Међународни пројекат SCOPES - Metal transport and ore deposition: The geology, 

geochemistry and geodynamic setting of mineral resources in Bulgaria, Serbia-

Montenegro and Romania, од 2006-2008. године, финансиран од Швајцарског 

фонда за науку (Swiss National Science Foundation), руководилац пројекта: 

Albrecht von Quadt (Швајцарска), коориднатор из Србије - Владица Цветковић. 

6.3.3. Међународни пројекат SCOPES - Metal transport and ore deposition: The geology, 

geochemistry and geodynamic setting of mineral resources in Serbia, Macedonia and 
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Bulgaria, од 2009-2012. године, финансиран од Швајцарског фонда за науку 

(Swiss National Science Foundation), руководилац пројекта: Albrecht von Quadt 

(Швајцарска), коориднатор из Србије - Владица Цветковић. 

 

6.4.  Учешће у домаћим пројектима 

6.4.1. 2002-2005: пројекат 1320 - Епитермална лежишта злата у Тимочком магматском 

комплексу: морфогенетски типови, тектонски односи и потенцијалност, Носилац 

пројекта Институт за бакар у Бору, Бор, руководилац пројекта Д. Кожељ. 

6.4.2. 2006-2010: пројекат 146013 - Магматски, метаморфни и седиментни процеси 

алпског орогена у централном делу Балканског полуострва, Носилац пројекта 

Рударско-геолошки факултет, Београд, руководилац пројекта В. Цветковић.  

6.4.3. од 2011: пројекат 176016 - Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од 

мезозоика до данас: значај за образовање металичних и неметаличних рудних 

лежишта, Носилац пројекта Рударско-геолошки факултет, Београд, руководилац 

пројекта В. Цветковић. 

6.4.4. од 2011: пројекат TР 33038 - Усавршавање технологија експлоатације и прераде 

руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група, Носилац 

пројекта Технички факултет у Бору, Бор, руководилац пројекта Д. Кожељ. 

 

Г.2. Списак радова за меродавни период 

 
7. Категорија M20 

 

7.1.  Радови у истакнутим часописима међународног значаја (М22) 

7.1.1. Pačevski, A., Cvetković, V., Šarić, K., Banješević, M., Hoefer, H.E., Kremenović, A.: 

Manganese mineralization in andesites of Brestovačka Banja, Serbia: evidence of sea-

floor exhalations in the Timok Magmatic Complex. Mineralogy and Petrology, Vol. 

110, No 4, 2016, pp. 491-502, IF2014/15=1.349, ISSN 0930-0708, Springer-VerlagWien 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00710-016-0425-7, doi.10.1007/s00710-016-

0425-7. 

 

7.2.  Радови у часописима међународног значаја (М23) 

7.2.1. Jelenković, R., Milovanović, D., Koželj, D., Banješević, M.: The Mineral Resources 

of the Bor Metallogenic Zone: A Review. Geologia Croatica, Vol. 69, No 1, 2016, pp. 

143-155, IF2014/15=0.702, ISSN 1333-4875, Croatian Geological Survey 

http://www.geologia-croatica.hr/ojs/index.php/GC/article/view/GC.2016.11, 
doi.10.4154/GC.2016.11. 

 

8. Категорија M30 

 

8.1.  Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (M32) 

8.1.1. Banješević, M.: 12 years of Exploration and Discovery in the Balkan sector of the 

Tethyan Metallogenic Belt. Org: Univerzitet Goce Delčev, Štip i Univerzitet Sv. Kiril i 

Metodij, Skopje, Makedonija, 25. april 2018, Štip.  

 

8.2.  Радови саопштени на скуповима међународног значаја, штампани у 

изводу  (М34) 
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8.2.1. Banješević, M.: Copper-Gold Exploration and Discovery in the Timok Magmatic 

Complex, Serbia. Geology workshop - Geology at the different scales. Org: University 

of Belgrade, Faculty of Mining and Geology; Academia Europea; Utrecht University 

and Serbian Geological Society, 25-28 August 2015, Belgrade. 

8.2.2. Banješević, M.: Magmatism and mineralization of the Timok Magmatic Complex-

Serbia, part of Carpathian-Balkan Magmatic Arc. SEG Еastern Еuropean field trip 

geology Symposium, 14-15 July 2015, Bor. 

8.2.3. Fletcher, T., Banješević, M.,  Obrenović, A.,  Mrdja, V., Sofronijević, Ž., Bjelotomić, 

D., Bombol, D., Ingram, S., Large, D.: Reservoir Minerals: 12 years of Exploration 

Targeting and Discovery in the Balkan sector of the Tethyan Metallogenic Belt. SEG 

Conference Tethyan Tectonics and Metallogeny, 25-28 September 2016, Cesme, 

Turkey, Abstract, ISBN 1295-1296, http://seg2016.org/technical-program/. 

8.2.4. Banješević, M.: Nevsun – Exploration in the past 12 years and strategy for 2017-

2020. Mining for Generation - The 2nd Nordic-Serbian Mining Academy in CEE, 11 

May 2017, Belgrade, Synopsis. https://www.b2match.eu/miningforgenerations2017. 

8.2.5. Luković, A., Zavašnik, J., Vulić P., Banješević, M., Šarić, K., Cvetković, V., Pačevski 

A.: Hemoilmenite from andesite of the Late Cretaceous Timok Magmatic Complex, 

Serbia. 15th Swiss Geoscience Meeting, 17-18 November 2017, Davos, Swiss, Vol. 2. 

Mineralogy, Petrology, Geochemistry, p. 114. Abstract, https://geoscience-

meeting.ch/sgm2017/downloads/. 

8.2.6. Rundić, Lj., Vasić, N., Banješević, M., Prelević, D., Gajić, V., Jovanović, M., 

Pantelić, N., Stefanović, J. New biostratigraphic, sedimentological, and radiometric 

data from Lower - Middle Miocene of the Zaječar area (westernmost part of Dacian 

basin, eastern Serbia). Geologica Balcanica Abstracts - Advances of Geology in 

southeast European mountain belts, Eds: F. Neubauer, U. Brendel & G. Friedl, XXI 

International Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), 10-

13 September 2018, Saltsburg, Austria, p. 99, ISBN 978-954-90233-7-7, 

https://www.geologica-balcanica.eu/sites/default/files/default/files/abstract-

books/Geol_Balc_CBGA_2018%20%28eBook%29.pdf.  

 

9.  Категорија M40 

 

9.1.  Kарта у научној публикацији националног значаја (М46) 

9.1.1. Banješević, M.: Geološka karta Republike Srbije (Kartografska građa), Zaječar 1 – 

1:50000. Izdavač: Geološki zavod Srbije, Beograd, 2015, ISBN 978-86-7156-041-2. 

9.1.2. Kalenić, M., Filipović, I., Dolić, D., Rakić, M., Krstić, B., Banješević, M., Stejić, P., 

Glavaš-Trbić, B.: Geološka karta Republike Srbije 1:300000. Izdavač: Geološki zavod 

Srbije, Beograd, 2015. ISBN 978-86-7156-038-2. 

 

10. Категорија M50 

 

10.1. Уређивање водећег научног часописа националног значаја (M55) 

10.1.1. Trumić, M., Sokolović, J., Banješević, M.: JMM Section A - Mining Volume 51 (1) 

2015, Jоurnal of Mining and Metallurgy, Section A - Mining, Универзитет у 

Београду, Технички факултет у Бору, vol. 1, no. 51, 2015, ISSN 1450-5959.  

10.1.2. Trumić, M., Sokolović, J., Banješević, M.: JMM Section A - Mining Volume 52 (1) 

2016, Jоurnal of Mining and Metallurgy, Section A - Mining, University of Belgrade, 

Technical faculty in Bor, vol. 1, no. 52, pp. 1 - 63, 2016, ISSN 1450-5959. 
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11. Категорија M60 

 

11.1. Радови саопштени на скуповима националног значаја, штампани у 

целини  (М63) 

11.1.1. Vasić, N., Banješević, M., Rundić, Lj., Gajić, V., Jovanović, M., Prelević, D., 

Pantelić, N. Sedimentologija i biostratigrafija miocena Kraljevice (istočna Srbija). 

XVII Kongres geologa Srbije, 17-20 maj, Vrnjačka Banje, Zbornik радова, vol. 1, 

102-108, ISBN 978-86-86053-19-0. 

 

11.2. Радови саопштени на скуповима националног значаја, штампани у 

изводу  (М64) 

11.2.1. Banješević, M.: Istraživanja i otkrića u poslednjih 12 godina, balkanski deo tetijskog 

metalogenetskog pojasa. Investicije i nove tehnologije u energetici i rudarstvu, 2. 

Međunarodni Simpozijum, Borsko jezero, 19. i 20. septembar 2017. Apstrakt, ISBN 

978-86-80464-07-7. 

11.2.2. Banješević, M.: Geologija i mineralizacija u Timočkom magmatskom kompleksu. 

Termatski zbor Srpskog geološkog društva, Sekcija za mineralogiju, petrologiju, 

geohemiju i sedimentologiju – O mezozojskom razvoju tetijskog okeana na 

Balkanskom poluostrvu, 7. februar 2018, Beograd.  

 

11.3. Учешће у домаћим пројектима  

11.3.1. Пројекат 176016 - Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од 

мезозоика до данас: значај за образовање металичних и неметаличних рудних 

лежишта. Носилац пројекта Рударско-геолошки факултет, Београд, руководилац 

пројекта В. Цветковић. 

11.3.2. Пројекат TР 33038 - Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде 

бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група. Носилац 

пројекта Технички факултет у Бору, Бор, руководилац пројекта Н. Вушовић. 

 

Г.3. Цитираност  

Увидом у базу података ISI/WEB of Science - Scopus и других претраживача, 

радови кандидата др Миодрага Бањешевића имају 14 хетероцитата, а h-index износи 3. 

У даљем тексту је за сваку цитирану публикацију М. Бањешевића дат списак оних 

радова у којима су дате публикације цитиране:  

Рад: Мilovanović, D., Karamata, S., Banješević, M.: Petrology of alkali basalts of 

Zlot, Timok Magmatic Complex (Eastern Serbia). Tectonophysics, Vol. 410, No 1-4, 

2005, pp. 501-509 - цитиран је шест пута: 

1. Zhu, Y.-X., Wang, L.-X., Ma, C.-Q., Zhang, C. A flower-like glomerophyric diorite 

porphyry from Central China: Constraints on the unusual texture (2018) Lithos, 318-319, 1-

13, https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85051394193&doi=10.1016%2fj.lithos.2018.07.031&partnerID=40&md5= 

DOI:10.1016/j.lithos.2018.07.031 

2. Torabi, G., Hemmati, O. Alkaline basalt from the Central Iran, a mark of previously 

subducted Paleo-Tethys oceanic crust (2011) Petrology, 19 (7), 690-704. 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

81355123401&doi=10.1134%2fS0869591111070034&partnerID=40&md           

DOI:10.1134/S0869591111070034 
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3. Torabi, G. Middle Eocene volcanic shoshonites from western margin of Central-East 

Iranian Microcontinent (CEIM), a mark of previously subducted CEIM-confining oceanic 

crust (2011) Petrology, 19 (7), 675-689. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-

s2.0-81355142111&doi=10.1134%2fS0869591111030039&partnerID=40&md5 

DOI:10.1134/S0869591111030039 

4. Ljubović-Obradović, D., Carević, I., Mirković, M., Protić, N. Upper Cretaceous 

volcanoclastic-sedimentary formations in the Timok Eruptive Area (eastern Serbia): New 

biostratigraphic data from planktonic foraminifera (2011) Geologica Carpathica, 62 (5), 435-

446. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

84055211831&doi=10.2478%2fv10096-011-0031-x&partnerID=40&md5 

DOI:10.2478/v10096-011-0031-x 

5. Xu, X.-W., Jiang, N., Yang, K., Zhang, B.-L., Liang, G.-H., Mao, Q., Li, J.-X., Du, S.-

J., Ma, Y.-G., Zhang, Y., Qin, K.-Z. Accumulated phenocrysts and origin of feldspar 

porphyry in the Chanho area, western Yunnan, China (2009) Lithos, 113 (3-4), 595-611. 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

70449122338&doi=10.1016%2fj.lithos.2009.06.034&partnerID=40&md5 

DOI:10.1016/j.lithos.2009.06.034  

6. Seghedi, A., Oaie, G. Volcaniclastic turbidites of the Coşuştea Nappe: a record of Late 

Cretaceous arc volcanism in the South Carpathians (Romania).  Geologica Balcanica, (2014), 

43(43):1-3, 77-98. https://www.geologica-balcanica.eu/journal/43/1-3/pp-77-98. Print ISSN 

0324-0894, Online ISSN 2535-1060. 

Рад: Jelenković, R., Milovanović, D., Koželj, D., Banješević, M.: The Mineral 

Resources of the Bor Metallogenic Zone: A Review. Geologia Croatica, Vol. 69, No 1, 

2016, pp. 143-155 - цитиран је три пута:  

1. Đorđievski, S., Ishiyama, D., Ogawa, Y., Stevanović, Z. Mobility and natural 

attenuation of metals and arsenic in acidic waters of the drainage system of Timok River from 

Bor copper mines (Serbia) to Danube River (2018) Environmental Science and Pollution 

Research, 25 (25), 25005-25019. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85048872613&doi=10.1007%2fs11356-018-2541-x&partnerID=40&md5 

DOI:0.1007/s11356-018-2541-x 

2. Ranđelović, D., Jakovljević, K., Mihailović, N., Jovanović, S. Metal accumulation in 

populations of Calamagrostis epigejos (L.) Roth from diverse anthropogenically degraded 

sites (SE Europe, Serbia) (2018) Environmental Monitoring and Assessment, 190 (4), art. no. 

183, https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85042866280&doi=10.1007%2fs10661-018-6514-9&partnerID=40&md5 

DOI:10.1007/s10661-018-6514-9 

3. Menant, A., Jolivet, L., Tuduri, J., Loiselet, C., Bertrand, G., Guillou-Frottier, L. 3D 

subduction dynamics: a first-order parameter of the transition from copper- to gold-rich 

deposits in the eastern Mediterranean region (2018) Ore Geology Reviews, 94, 118-135. 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85051105621&doi=10.1016%2fj.oregeorev.2018.01.023&partnerID=40&m 

DOI:10.1016/j.oregeorev.2018.01.023. 

Рад: Banješević, M.: Upper Cretaceous magmatic suites of the Timok Magmatic 

Complex. Geološki anali Balkanskog poluostrva, 71, 2010, pp. 13-22 - цитиран је један 
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Geologists, Inc. Special Publication 19, 1–28, 
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volcanoclastic-sedimentary formations in the Timok Eruptive Area (eastern Serbia): New 
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84055211831&doi=10.2478%2fv10096-011-0031-x&partnerID=40&md5 
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3. Rieser, A.B., Neubauer, F., Handler, R., Velichkova, S.H., Ivanov., Z. New 40 Ar/ 39 Ar 

age constraints on the timing of magmatic events in the Panagyurishte region, Bulgaria (2008). 
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https://www.researchgate.net/publication/248136967, DOI:10.1007/s00015-007-1243-z. 

 

Д. Приказ и оцена научног рада кандидата 

 

Кандидат др Миодраг Бањешевић је запослен са непуним радним временом на 

Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду од 2009. године и то од звања 

доцент. Осим на факултету запослен је и у Компанији БЕМ д.о.о. делу “ZiJin Mining 

Group Co. Ltd., China”, као сениор геолог и координатор пројеката у Тимочкој зони. 

Огромно искуство у стручном геолошком раду користи за употпуњавање и 

верификацију научног и педагошког рада. Зато се научни радови, монографије, карте 

кандидата, који су објављени и публиковани у различитим међународним и 

националним часописима, као и у зборницима са конференција и симпозијума 

међународног и националног значаја, посвећени истраживањима из области геологије, 

петрологије и геохемије, вулканологије и лежишта минералних сировина и то најчешће 

у подручју источне Србије, односно Тимочког магматског комплекса (ТМК) и Борске 

металогенетске зоне (БМЗ), чиме се кандидат кроз цео свој радни век бави. 
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Сагласно томе, од укупног броја публикованих радова, у овом делу Реферата 

биће дат коментар најзначајнијих радова из претходних изборних периода и у 

меродавном изборном периоду. 

 

Д.1. Приказ оцена научног рада кандидата из претходних изборних периода 

У раду у истакнутом часопису међународног значаја 2.1.1. дати су савремени 

петрографски и геохемијски подаци о мањим лавичним телима која су набушена у 

околини Злота, при истраживању такозване ''злотске геомагнетне аномалије''. У 

ранијим радовима су сличне магматске појаве – жице или силови сматране латитима и 

сврставане су у последњу вулканску фазу у Тимочком магматском комплексу. Аутори 

на основу истраживања и петрографско-геохемијских података о стенској маси и 

њеном минералном саставу, дају и петрогенетски модел и геодинамички модел 

стварања ових вулканита. Уједно, аутори ове вулканите третирају као алкалне базалте и 

дају гледиште о пореклу примарних магми од којих су ове стене створене. 

У раду у часопису међународног значаја 2.2.1. коришћени су подаци 

геофизичких мерења дела ТМК. Ови подаци су моделирани и приказани у облику 

гефизичких карата и профила. Осим тога висока вредност овог рада је и у компилацији 

добијених и моделованих геофизичких података са геолошким. Компилација 

геофизичких и геолошких проучавања представљена је кроз профиле и сублимацију 

података и предлог могућих даљих или нових истраживања минералних сировина у до 

сада не истраженим а перспективним подручјима ТМК. 

Рад 2.3.1. приказује перспективност подручја Брестовца јужно од Бора, са 

становишта проналаска металичних минералних сировина, нарочито бакра и злата. 

Занимљиво је да је овај рад написан много пре почетка детаљних геолошких 

истраживања минералних сировина у овом подручју од стране страних компанија, која 

си верификовали ово подручје као изузетно перспективно проналаском лежишта бакра 

и злата Чукару Пеки. 

У раду 2.3.2. формационо су рашчлањене и приказане горњокредне магматске 

стене Тимочког магматског комплекса. Формације односно магматске свите су 

издвојене према препорукама “North American Stratigraphic Code” и “International 

Stratigraphic Guide”. 

У картама  у публикацији међународног значаја 1.1.1. и 1.1.2. су тумачи за 

листове и листови геолошке карте Либије 1:250000 , “Dur Al Abrag NG 34-5” и “Wadi 

Blhashim NG34-1”, представљају синтезе свих геолошких података добијених 

картирањем овог подручја Либије. Рад на овим картама потврђује кандидатову високо 

стручну оријентацију према основним-фундаменталним геолошким истраживањима.  

Монографија националног значаја 4.1.1. представља тумач јужног дела Тимочке 

еруптивне области. У њему су представљени систематизовани подаци 

петнаестогодишњих комплексних геолошких истраживања на изради геолошке карте 

1:50.000, као дела пројекта Тематска геолошка карта Србије, А3 – Мезозојске 

седиментне творевине - А3-А Горња креда и вулканити. У тумачу су горњокредне 

наслаге ТМК приказане с аспекта формационе анализе. 

У радовима публикованим у часописима националног значаја 5.1.1., 5.2.1., 5.2.2., 

5.2.3. и 5.2.4. углавном се третира петролошка, геохемијска, вулканолошка, 

литостратиграфска и геодинамичка проблематика стена у ТМК.   
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У радовима саопштеним на скуповима међународног значаја 3.1.1.-3.1.18. и 

3.2.1.-3.2.13. саопштен је значајан број релевантних научних и стручних податка 

везаних за дугогодишња геолошка истраживања у ТМК и БМЗ којима се кандидат 

бавио самостално или у истраживачком тиму.  

У радовима саопштеним на скуповима националног значаја 6.1.1. и 6.2.1.-6.2.4. 

саоппштен је велики број података из истраживања или активности у којима је 

кандидат учествовао самостално или тимски, кроз различите пројекте у геолошким 

институцијама у којима је радио. 

 

Д.2. Приказ оцена научног рада кандидата из меродавног периода 

Од укупно 61 публикације које је кандидат др Миодраг Бањешевић објавио, у 

меродавном изборном периоду објавио је један рад у истакнутом међународном 

часопису са SCI листе из категорије М22, један рад у часопису међународног значаја са 

SCI листе (М23), обајвио је и шест саопштења на међународним скуповима (М34), две 

геолошке карте (М46) и три саопштења на скуповима националног значаја (једно из 

категорије М63 и два из категорије М64). Др Миодраг Бањешевић је одржао једно 

предавање по позиву (М32). 

Рад у истакнутом часопису међународног значаја 7.1.1. приказује минералошке, 

петролошке и геохемијске карактеристике до сада не истражене и недовољно познате 

појаве манганске минерализације у подручју Брестовачке Бање код Бора у источној 

Србији. Геохемијске и геолошке карактеристике ова минерализације упућују на 

могућност тзв. VMS минерализације у периферним деловима епитермалне 

минерализације масивних сулфида. Ово је један од првих истраживања и доказа 

постојања оваквог типа минерализације у ТМК.  

У раду у часопису међународног значаја 7.2.1. прегледно су приказани и 

описани сви генетски типови минерализације у Борској металогенетској зони. Аутори 

су на основу својих научних и примењених искустава представили регионално 

распрострањење лежишта минералних сировина у овој металогенетској зони, која 

представља једно од најзначајнијих металогенетских зона на свету, поготово са 

становишта епитермалних и порфирских типова лежишта бакра и злата.   

Предавање 8.1.1. уследило је на основу позива Универзитета „Гоце Делчев“ у 

Штипу и Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу. Тема предавања је била 

приказ 12 година успешних геолошких истраживања балканског дела Тетијског 

металогенетског појаса, која су допринела проналаску бројних до тада непознатих или 

недовољно познатих или истражених појава металичних минералних сировина. 

Најзначајније откриће је ипак проналазак епитермалног и порфирског лежишта Чукару 

Пеки код Бора у источној Србији. То је данас, свакако једно од највећих и најбогатијих 

лежишта бакра и злата у свету. 

Радови саопштени на скуповима међународног значаја 8.2.1.-8.2.4. у овом 

периоду рада кандидата, углавном су били сконцентрисани на приказ података и 

истраживања вршених на ново пронађеном лежишту бакра и злата Чукару Пеки код 

Бора, у чијем је проналаску аутор директно учествовао као члан истраживачке групе 

геолога. Рад 8.2.5. пак приказује карактеристике минерала хемоилменита из ТМК, док 

се рад 8.2.6. односи на потпуно нова, до сада неистражена и непозната 

седиментолошка, биостратиграфска и радиометријска својства стена миоценске 

старости из околине Зајечара. Ови стене су пронађене у истражним бушотинама и до 

сада нису забележене на површини. 
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Kарта у научној публикацији националног значаја 9.1.1. представља Геолошку 

карту 1:50.000, лист Зајечар 1, као део пројекта израде геолошке карте Републике 

Србије. Аутор је дао картографски приказ овог подручја, формациону карту са јасно 

издвојеним формацијама и стуб легендом. Тумач уз карту као и све ознаке у легенди 

дате су двојезично на српском и енглеском језику. Карта 9.1.2. представља нову, 

компилациону, прегледну геолошку карту Србије у размери 1:300.000. Новостечена 

знања кроз израду геолошке карте Републике Србије 1:50000, овде су систематизовани. 

Рад саопштени на скупу националног значаја 11.1.1. саопштен на 17. Конгресу 

геолога Србије приказује нове биостратиграфско-седиментолошке податке о миоцену 

околине Зајечара у источној Србији. Подаци су потпуно нови, до сада непознати у овом 

делу Србије, а добијени су из језгра истражних бушотина у том подручју. Радови 11.2.1. 

и 11.2.2. приказују истраживања, открића, геолошке и минерализационе карактеристике 

у последњих 12 година у балканском делу тетијског металогенетског појаса.  

 

Ђ. Оцена испуњености услова 

 

На основу анализе поднете документације, односно научних, стручних и 

педагошких активности, Комисија оцењује да кандидат др Миодраг Бањешевић, дипл. 

инж. геологије, доцент Универзитета у Београду - Техничког факултета у Бору, има 

испуњене услове за избор у звање ванредни професор, од којих се издвајају они који 

указују на испуњеност услова: 

- Кандидат др Миодраг Бањешевић има научни степен доктора техничких наука 

из области геологије којој припада ужа научна област за коју је расписан конкурс. 

- У наставно звање доцент први пут је изабран 2009. године. Од те године ради са 

непуним радним временом на Техничком факултету у Бору и има вишегодишње 

искуство у извођењу наставе (предавања и вежби) на студијском програму Рударско 

инжењерство на основним студијама. Тренутно држи наставу и вежбе на једном 

предмету – Лежишта минералних сировина. Пре наставног звања доцент биран је у 

научна звања и то 2005. године у звање истраживач сарадник, а 2007. године у звање 

научни сарадник.  

- Позитивно је оцењен у студентским анкетама за вредновање педагошког рада 

наставника: за период 2014/2015 до 2018/2019 године просечна оцена је 4,63. 

- Кандидат је аутор једног рецензираног практикума – помоћног уџбеника за 

предмет Лежишта минералних сировина у електронској верзији. 

- Именован је једанпут за члана комисије за одбрану докторске дисертације и два 

пута за члана комисије за оцену подобности теме, кандидата и ментора предложене 

теме докторске дисертације. Осим тога кандидат је именован два пута за члана 

комисије за стицање или избор у звање. 

- Др Миодраг Бањешевић је као аутор или коаутор до сада објавио укупно 61 

научни и стручни рад и саопштење. Ради лакшег прегледа објављених радова и 

саопштења креирана је табела испод. Др М. Бањешевић је одржао једно предавање по 

позиву. На основу података преузетих са “ISI/WEB of Science – Scopus” и из других 

база података, радови М. Бањешевића имају укупно 14 хетероцитата, а h-index износи 

3.  
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КАТЕГОРИЈА Претходни 

изборни период 
Меродавни период Укупан број радова 

M10 M16 2 - М16 = 2 

M20 

М22 1 1 М20 
(М22+М23) = 4 М23 1 1 

М24 2 - М24 = 2 

М30 
М33 18 - М30 

(М33+М34) = 37 М34 13 6 

М40 
М42 1 - М40 

(М42+М46) = 3 М46 - 2 

М50 

М51 1 - 
М50 

(М51+М53+М55) = 7 
М53 4 - 

М55 - 2 

М60 
М63 1 1 М60 

(М63+М64) = 8 М64 4 2 

- Кандидат је учествовао у три међународна научна пројекта и четири домаћа 

научна пројекта. Као сарадник тренутно учествује у два научно-истраживачка пројекта 

које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. 

- Коедитор је међународног часописа “Journal of Mining and Metallurgy”, секција А 

– Mining, Техничког факултета у Бору, од 2012 до 2016. године. До сада је рецензирао 

девет радова за овај часопис.   

- Кандидат је активно учествовао у организацији скупова, стручних екскурзија и 

водича, а има и велико искуство у професионалним организацијама. 

- Кандидат ради и као сениор геолог и координатор пројеката у Тимочкој зони у 

Компанији БЕМ д.о.о, Београд, делу “ZiJin Mining Group Co. Ltd., China”. Има огромно 

искуство у стручним, основним и примењеним геолошким истраживањима. Учествовао 

је у изради пројеката, студија или стручних извештаја из различитих геолошких 

области. Потврда тог искуства је учешће у проналаску епитермалног и порфирског 

лежишта бакра и злата Чукару Пеки код Бора. За то откриће је 2016. године, као део 

геолошког тима, добио престижну награду “The Thayer Lindsley Award for International 

Mineral Discovery”, на међународном скупу “PDAC, Toronto, Canada”.  

 

Е. Закључак и предлог 

 

На расписани конкурс за избор једног универзитетског наставника у звању 

ванредног професора за ужу научну област Рударство и геологија - геолошка група 

предмета на одређено време (изборни период од пет година), са непуним радним 

временом, пријавио се један кандидат, др Миодраг С. Бањешевић, дипломирани 

инжењер геологије, доцент Универзитета у Београду - Техничког факултета у Бору.  

На основу прегледа и анализе документације и претходно изнетих чињеница, 

Комисија за писање овог реферата закључује да кандидат доцент др Миодраг 

Бањешевић, дипл. инж. геологије, испуњава све прописане услове за избор у звање 

ванредног професора који су прописани Законом о високом образовању, Статутом 

Техничког факултета у Бору, Правилником за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду, односно Правилником о начину и поступку стицања звања и 
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заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, 

Универзитета у Београду. 

Кандидат има велико наставно и педагошко искуство у звању доцента. Наставну 

активност успешно реализије кроз тренутно ангажовање у настави на једном предмету, 

а аутор је једног рецензираног практикума који студенти користе у настави. Има и 

вишедеценијско научно и стручно искуство у области геологије. Посебно би требало 

истаћи да је за проналазак епитермалног и порфирског лежишта бакра и злата Чукару 

Пеки код Бора у источној Србији добио престижну награду “The Thayer Lindsley Award 

for International Mineral Discovery”, на међународном скупу “PDAC, Toronto, Canada”.  

Ценећи целокупну наставну, педагошку, научноистраживачку и стручну 

делатност кандидата, чланови Комисије са задовољством предлажу Изборном већу 

Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду, да кандидата др Миодрага 

Бањешевића, дипл. инж. геологије, предложи за избор у звање ванредног професора за 

ужу научну област Рударство и геологија и да такав предлог достави Већу научних 

области техничких наука Универзитета у Београду. 

 

У Бору, Maj 2019. године 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 

_______________________________ 

Др Кристина Шарић, ванредни професор  

Универзитета у Београду - 

Рударско-геолошки факултет 

 

 

 

_____________________________  

Др Радоје Пантовић, редовни професор 

Универзитета у Београду 

Технички факултет у Бору 

 

 

 

_____________________________ 

Др Мира Цоцић, ванредни професор 

Универзитета у Београду 

Технички факултет у Бору  

 

 

 



                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ   

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Технички факултет у Бору 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Рударство и геологија 

Број кандидата који се бирају: 1 (један) 

Број пријављених кандидата: 1 (један) 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Миодраг Бањешевић 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Миодраг, Станимир, Бањешевић 

- Датум и место рођења: 20.02.1963, Београд 

- Установа где је запослен: БЕМ, д.о.о. Београд, Технички факултет у Бору, Бор 

- Звање/радно место: геолог, доцент 

- Научна, односно уметничка област: Геологија 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Рударско-геолошки факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 1988. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: Рударско-геолошки факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 1999. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Петрологија магматских стена 

Докторат: 

- Назив установе: Рударско-геолошки факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2006. 

- Наслов дисертације: Горњокредни магматитам Тимочког магматског комплекса 

- Ужа научна, односно уметничка област: Петрологија магматских стена 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Научна звања: 

2005 - истраживач сарадник  

2007 - научни сарадник 

- Наставна звања: 

2009 - доцент 

2014 - доцент 

 

 



3) Испуњени услови за избор у звање ванредни професор 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

/ 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

Распон оцена од 4,28 до 4,93, средња 

вредност 4,63 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

Укупно 10 година искуства стеченом 

на Техничком факултету у Бору 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

/ 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер или докторским 

студијама 

једанпут за члана комисије за одбрану 

докторске дисертације и два пута за 

члана комисије за оцену подобности 

теме, кандидата и ментора предложене 

теме докторске дисертације. 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

6 Објављен један рада из категорије М21; М22 или 

М23 из научне области за коју се бира 

  

7 Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

  

8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање доцента из научне 

области за коју се бира 

3 Од првог избора у звање доцент 

објавио је три рада из категорије 

М21, М22 или М23 и то један рад  М 

22 и два рада М23. 

У меродавном изборном периоду 

објавио је два рада из категорије 

М21, М22 или М23 и то један рад у 

М22, један рад у М23. 

 (списак радова испод табеле) 

9 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) од избора у претходно звање из 

научне области за коју се бира. 

10 Од последњег избора у звање 

доцента, саопштена су:  

- једно предавање по позиву М32,  

- шест саопштења на међународним 

скуповима М34 и  

три  саопштења на скуповима 

националног значаја 1хМ63, 2хМ64 

(списак радова испод табеле) 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

7 пројеката До сада учешће у седам научних 

пројеката од тога три међународна и 



 четири домаћа пројекта 

(списак пројеката испод табеле) 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ISBN бројем) 

1 практикум „Практикум - помоћни уџбеник за 

предмет лежишта минералних 

сировина у електронској верзији“, др 

Миодраг Бањешевић, 2017. 

Универзитет у Београду, Технички 

факултет у Бору, Бор (ISBN 978-86-

6305-061-7) 

12 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 у периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира.   (за поновни избор ванр. 

проф) 

 / 

13 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора 

из научне области за коју се бира.    (за поновни 

избор ванр. проф) 

 / 

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира. 

 / 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 

 
 - према бази података ISI/WEB of 

Science - Scopus и других 

претраживача:  14 хетероцитата; h-

index 3.   

16 Саопштено пет радова на међународним или 

домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 

предавање или предавање по позиву на 

међународном или домаћем научном скупу од 

избора у претходно звање из научне области за 

коју се бира  

 / 

17 Књига из релевантне области, одобрен уџбеник 

за ужу област за коју се бира, поглавље у 

одобреном уџбенику за ужу област за коју се 

бира или превод иностраног уџбеника одобреног 

за ужу област за коју се бира, објављени у 

периоду од избора у наставничко звање 

 / 

18 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

 / 

 

Уз тачку 8. Библиографија радова из категорије М20 (М21, М22 и М23) од првог избора у звање 

доцент: 

Радови у истакнутим часописима међународног значаја (М22) 

1. Pačevski, A., Cvetković, V., Šarić, K., Banješević, M., Hoefer, H.E., Kremenović, A.: Manganese 

mineralization in andesites of Brestovačka Banja, Serbia: evidence of sea-floor exhalations in the Timok Magmatic 

Complex. Mineralogy and Petrology, Vol. 110, No 4, 2016, pp. 491-502, IF2014/15=1.349, ISSN 0930-0708, 

Springer-VerlagWien http://link.springer.com/article/10.1007/s00710-016-0425-7, doi.10.1007/s00710-016-0425-7. 

 



Радови у часописима међународног значаја (М23) 

1. Ignjatović, S., Vasiljević, I., Burazer, M., Banješević, M., Strmbanović, I., Cvetković, V.: 2D geological–

geophysical model of the Timok Complex (Serbia, SE Europe): a new perspective from aeromagnetic and gravity 

data. Swiss Journal of Geosciences, Vol. 107, No 1, 2014, pp. 101-112 [ISSN 1661-8726; IF(2013) = 1.288], 

doi.10.1007/s00015-014-0161-0. 

2. Jelenković, R., Milovanović, D., Koželj, D., Banješević, M.: The Mineral Resources of the Bor 

Metallogenic Zone: A Review. Geologia Croatica, Vol. 69, No 1, 2016, pp. 143-155, IF2014/15=0.702, ISSN 1333-

4875, Croatian Geological Survey http://www.geologia-croatica.hr/ojs/index.php/GC/article/view/GC.2016.11, 

doi.10.4154/GC.2016.11. 

Уз тачку 9. Библиографија радова из категорије М30 и М60 од последњег избора у звање доцент: 

Предавање по позиву са међународног скупа (M32) 

1. Banješević, M.: 12 years of Exploration and Discovery in the Balkan sector of the Tethyan Metallogenic 

Belt. Org: Univerzitet Goce Delčev, Štip i Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje, Makedonija, 25. april 2018, Štip. 

Радови саопштени на скуповима међународног значаја (M34) 

1. Banješević, M.: Copper-Gold Exploration and Discovery in the Timok Magmatic Complex, Serbia. 

Geology workshop - Geology at the different scales. Org: University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology; 

Academia Europea; Utrecht University and Serbian Geological Society, 25-28 August 2015, Belgrade. 

2. Banješević, M.: Magmatism and mineralization of the Timok Magmatic Complex-Serbia, part of 

Carpathian-Balkan Magmatic Arc. SEG Еastern Еuropean field trip geology Symposium, 14-15 July 2015, Bor. 

3. Fletcher, T., Banješević, M.,  Obrenović, A.,  Mrdja, V., Sofronijević, Ž., Bjelotomić, D., Bombol, D., 

Ingram, S., Large, D.: Reservoir Minerals: 12 years of Exploration Targeting and Discovery in the Balkan sector of 

the Tethyan Metallogenic Belt. SEG Conference Tethyan Tectonics and Metallogeny, 25-28 September 2016, 

Cesme, Turkey, Abstract, ISBN 1295-1296, http://seg2016.org/technical-program/. 

4. Banješević, M.: Nevsun – Exploration in the past 12 years and strategy for 2017-2020. Mining for 

Generation - The 2nd Nordic-Serbian Mining Academy in CEE, 11 May 2017, Belgrade, Synopsis. 

https://www.b2match.eu/miningforgenerations2017. 

5. Luković, A., Zavašnik, J., Vulić P., Banješević, M., Šarić, K., Cvetković, V., Pačevski A.: Hemoilmenite 

from andesite of the Late Cretaceous Timok Magmatic Complex, Serbia. 15th Swiss Geoscience Meeting, 17-18 

November 2017, Davos, Swiss, Vol. 2. Mineralogy, Petrology, Geochemistry, p. 114. Abstract https://geoscience-

meeting.ch/sgm2017/downloads/. 

6. Rundić, Lj., Vasić, N., Banješević, M., Prelević, D., Gajić, V., Jovanović, M., Pantelić, N., Stefanović, J. 

New biostratigraphic, sedimentological, and radiometric data from Lower - Middle Miocene of the Zaječar area 

(westernmost part of Dacian basin, eastern Serbia). Geologica Balcanica Abstracts - Advances of Geology in 

southeast European mountain belts, Edts: F. Neubauer, U. Brendel & G. Friedl, XXI International Congress of the 

Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), 10-13 September 2018, Saltsburg, Austria, p. 99, ISBN 978-

954-90233-7-7. 

Радови саопштени на скуповима националног значаја (M63, M64) 

1. Vasić, N., Banješević, M., Rundić, Lj., Gajić, V., Jovanović, M., Prelević, D., Pantelić, N. Sedimentologija 

i biostratigrafija miocena Kraljevice (istočna Srbija). XVII Kongres geologa Srbije, 17-20 maj, Vrnjačka Banje, 

Zbornik радова, vol. 1, 102-108. ISBN 978-86-86053-19-0. 

2. Banješević, M.: Istraživanja i otkrića u poslednjih 12 godina, balkanski deo tetijskog metalogenetskog 

pojasa. Investicije i nove tehnologije u energetici i rudarstvu, 2. Međunarodni Simpozijum, Borsko jezero, 19. i 20. 

septembar 2017. Apstrakt, ISBN: 978-86-80464-07-7. 

3. Banješević, M.: Geologija i mineralizacija u Timočkom magmatskom kompleksu. Termatski zbor Srpskog 

geološkog društva, Sekcija za mineralogiju, petrologiju, geohemiju i sedimentologiju – O mezozojskom razvoju 

tetijskog okeana na Balkanskom poluostrvu, 7. februar 2018, Beograd. 



 

Уз тачку 10. Међународни и домаћи научни пројекти у којима је кандидат учествовао 

1. Међународни пројекат SCOPES - Metal transport and ore deposition: The geology, geochemistry and 

geodynamic setting of mineral resources in Bulgaria, Serbia-Montenegro and Romania, од 2006-2008. године, 

финансиран од стране Швајцарског фонда за науку (Swiss National Science Foundation), руководилац 

пројекта: Albrecht von Quadt (Швајцарска), коориднатор из Србије - Владица Цветковић. 

2. Међународни пројекат SCOPES - Metal transport and ore deposition: The geology, geochemistry and 

geodynamic setting of mineral resources in Serbia, Macedonia and Bulgaria, од 2009-2012. године, финансиран 

од стране Швајцарског фонда за науку (Swiss National Science Foundation), руководилац пројекта: Albrecht 

von Quadt (Швајцарска), коориднатор из Србије - Владица Цветковић. 

3. Међународни пројекат EUROPROBE - Geodynamics and ore deposits of the Alpine-Balkan-Carpathian-

Dinaride region - ABCD/GEODE, од 2001-2002. године, финансиран од стране вропског фонда за науку, 

руководиоци Chris Heinrich (Швајцарска) и Franz Neubauer (аустрија). 

4. Пројекат 1320 - Епитермална лежишта злата у Тимочком магматском комплексу: морфогенетски типови, 

тектонски односи и потенцијалност, од 2002-2005. године, Носилац пројекта Институт за бакар у Бору, Бор., 

руководилац пројекта Дејан Кожељ. 

5. Пројекат 146013 - Магматски, метаморфни и седиментни процеси алпског орогена у централном делу 

Балканског полуострва, од 2006-2010. године, Носилац пројекта Рударско-геолошки факултет, Београд, 

руководилац пројекта Владица Цветковић. 

6. Пројекат 176016 - Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од мезозоика до данас: значај за 

образовање металичних и неметаличних рудних лежишта. Носилац пројекта Рударско-геолошки факултет, 

Београд, руководилац пројекта Владица Цветковић. 

7. Пројекат TР 33038 - Усавршавање технологија експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом 

животне и радне средине у РТБ Бор група. Носилац пројекта Технички факултет у Бору, Бор, руководилац 

пројекта Ненад Вушовић. 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1 .Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2 .Председник или члан организационог одбора или учесник на 

стручним или научним скуповима националног или међународног 

нивоа. 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 

5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 

унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 

стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 

или иностранству.  

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници. 

3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 

односно Универзитета. 

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 



5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција или сл.). 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству, 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 

удружењима или организацијама националног или међународног 

нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 

 

1. Стручно-професионални допринос 

1.1. Коедитор међународног часописа Journal of Mining and Metallurgy, секција А – Mining, Техничког 

факултета у Бору, ISSN: 1450-5959, од 2012 до 2016 године. 

1.2. Активно је учествовао у организацији скупова, стручних екскурзија и водича. Био је и учесник многих 

скупова у земљи и иностранству како је наведено у реферату. Коорганизатор је скупа и стручне ескурзије 

SEG Еastern Еuropean field trip geology Symposium, Бор, од 14-15 јула 2015. године. Копредседавајући сесије 

и коорганизатор стручне ескурзије на SEG Conference Tethyan Tectonics and Metallogeny, Cesme, Турска, од 

25-28 септембра 2016. године. Корганизатор скупа Volcanology for Exploration Geologists од 10-13 априла 

2018. у Бору. Коорганизатор је SEG Balkans field trip 2018, одржаног од 14-15 јуна 2018. године у Бору. 

Коаутор Водича за 16. Конгрес геолога Србије, одржаног од 22-25 маја 2014. године у Доњем Милановцу, 

Србија. 

1.3. Именован је једанпут за члана комисије за одбрану докторске дисертације и два пута за члана комисије 

за оцену подобности теме, кандидата и ментора предложене теме докторске дисертације. Дисертације су 

организоване на Универзитету у Београду – Рударско-геолошком факултету. Именован је два пута за члана 

комисије за стицање или избор у звање. 

1.4. Аутор је или коаутор великог броја студија или стручних извештаја у основним и примењеним 

геолошким истраживањима и то из области израде геолошке карте, петролошких, петроструктурних, 

вулканолошких, геохемијских истраживања и истраживања минералних сировина. 

1.5. Руководилац је или сарадник на великом броју стручних и научних пројеката.  

Стручни пројекти: 1. Геолошка истраживања епитермалне минерализације племенитих метала и пратеће 

полиметаличне минерализације у Тимочком магматском комплексу, источна Србија. 2. Тематска геолошка 

карта Србије 1:50.000 – Горња креда и вулканити, сарадник на пројекту од 1988-1991. године и носилац 

пројекта од 1992-1998. године. 3. Геолошка карта Републике Србије 1:50.000 (ГК-50), у периоду од 2002-

2007. године, на листовима Зајечар 1 и Бор 3 (као носилац пројекта), на листу Жагубица 4 (као сарадник). 4. 

Геолошка карта Либије 1:250.000, од 2006-2007. године као сарадник. 5. Геолошка карта Републике Србије 

1:300.000, сарадник. 6. Развој геолошких истраживања од 2005-2015. године, као носилац пројекта у 2005. 

години. 7. Геотехничка истраживања у Боцвани – Африка, као сарадник и консултант за компанију 

Енергопројект, у току 1999. године.  

Научни пројекти: 1. Пројекат 1320 - Епитермална лежишта злата у Тимочком магматском комплексу: 

морфогенетски типови, тектонски односи и потенцијалност, од 2002-2005. године, Носилац пројекта 



Институт за бакар у Бору, Бор руководилац пројекта Д. Кожељ. 2. Пројекат 146013 - Магматски, 

метаморфни и седиментни процеси алпског орогена у централном делу Балканског полуострва, од 2006-

2010. године, Носилац пројекта Рударско-геолошки факултет, Београд, руководилац пројекта В. Цветковић. 

3. Пројекат 176016 - Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од мезозоика до данас: значај за 

образовање металичних и неметаличних рудних лежишта. Носилац пројекта Рударско-геолошки факултет, 

Београд руководилац пројекта В. Цветковић. 4. Пројекат TР 33038 - Усавршавање технологија експлоатације 

и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор група. Носилац пројекта 

Технички факултет у Бору, Бор, руководилац пројекта Н. Вушовић. 

1.6. Рецензент девет радова међународног часописа Journal of Mining and Metallurgy, секција А – Mining, 

Техничког факултета у Бору, ISSN: 1450-5959 и једног рада часописа Гласник Српског археолошког 

друштва, ISSN: 0352-5678. 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству  

3.1. 1. Сарадник са међународним научним организацијама у оквиру селдећа три пројекта: 1. пројекат 

SCOPES - Metal transport and ore deposition: The geology, geochemistry and geodynamic setting of mineral 

resources in Bulgaria, Serbia-Montenegro and Romania, од 2006-2008. године, финансиран од стране 

Швајцарског фонда за науку (Swiss National Science Foundation), руководилац пројекта: Albrecht von Quadt 

(Швајцарска), коориднатор из Србије - Владица Цветковић; 2. пројекат SCOPES - Metal transport and ore 

deposition: The geology, geochemistry and geodynamic setting of mineral resources in Serbia, Macedonia and 

Bulgaria, од 2009-2012. године, финансиран од стране Швајцарског фонда за науку (Swiss National Science 

Foundation), руководилац пројекта: Albrecht von Quadt (Швајцарска), коориднатор из Србије - Владица 

Цветковић, и 3. пројекат EUROPROBE - Geodynamics and ore deposits of the Alpine-Balkan-Carpathian-

Dinaride region - ABCD/GEODE, од 2001-2002. године, финансиран од стране вропског фонда за науку, 

руководиоци Chris Heinrich (Швајцарска) и Franz Neubauer (Аустрија). 

3.3. Члан Експертског тима формираног на 13. Конгресу геолога Југославије у Херцег Новом 1998. године. 

Члан Југословенског комитета за геолошку карту. Члан Српског геолошког друштва od 2004. године, а у 

периоду 2008-2010. године и подпредседник друштва. Члан Европске федерације геолога и има титулу 

Еурогеолог од 2013. године. 

3.6. Одржао предавање по позиву: 12 years of Exploration and Discovery in the Balkan sector of the Tethyan 

Metallogenic Belt., на Универзитету „Гоце Делчев“ у Штипу (Македонија), на позив проф. др Блажо Боева, 

ректора Универзитета „Гоце Делчев“ и проф. др Владимира Петрушевског, проректора Универзитета „Св. 

Кирил и Методиј“ у Скопљу (Македонија). 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На расписани конкурс за избор једног универзитетског наставника у звању ванредног професора за ужу 

научну област Рударство и геологија - геолошка група предмета на одређено време (изборни период од пет 

година), са непуним радним временом, пријавио се један кандидат, др Миодраг С. Бањешевић, дипломирани 

инжењер геологије, доцент Универзитета у Београду - Техничког факултета у Бору.  

На основу прегледа и анализе документације и претходно изнетих чињеница, Комисија за писање овог 

реферата закључује да кандидат доцент др Миодраг Бањешевић, дипл. инж. геологије, испуњава све 

прописане услове за избор у звање ванредног професора који су прописани Законом о високом образовању, 

Статутом Техничког факултета у Бору, Правилником за стицање звања наставника на Универзитету у 

Београду, односно Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 

и сарадника на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду. 

Кандидат има велико наставно и педагошко искуство у звању доцента. Наставну активност успешно 

реализије кроз тренутно ангажовање у настави на једном предмету, а аутор је једног рецензираног 

практикума који студенти користе у настави. Има и вишедеценијско научно и стручно искуство у области 

геологије. Посебно би требало истаћи да је за проналазак епитермалног и порфирског лежишта бакра и злата 



Чукару Пеки код Бора у источној Србији добио престижну награду “The Thayer Lindsley Award for 

International Mineral Discovery”, на међународном скупу “PDAC, Toronto, Canada”.  

Ценећи целокупну наставну, педагошку, научноистраживачку и стручну делатност кандидата, чланови 

Комисије са задовољством предлажу Изборном већу Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду, 

да кандидата др Миодрага Бањешевића, дипл. инж. геологије, предложи за избор у звање ванредног 

професора за ужу научну област Рударство и геологија и да такав предлог достави Већу научних области 

техничких наука Универзитета у Београду. 

 

 

 

Место и датум: Бор, Maj 2019. 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

________________________________ 

Др Кристина Шарић, ванредни професор  

Универзитета у Београду 

Рударско-геолошки факултет у Београду 

 

 

 

_____________________________  

Др Радоје Пантовић, редовни професор 

Универзитета у Београду 

Технички факултет у Бору 

 

 

_____________________________ 

Др Мира Цоцић, ванредни професор 

Универзитета у Београду 

Технички факултет у Бору  
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Технички факултет у Бору 

Војске Југославије 12 

19210 Бор 

 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

 

 

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за 

избор у звање ванредног професора за ужу научну област Прерађивачка 

металургија и метални материјали 

 

 

Одлуком Изборног већа Техничког факултета у Бору број VI/5-26-ИВ-4/2 од 

14. марта 2019. године, именовани смо за чланове Комисије за писање Реферата о 

стицању звања и заснивању радног односа једног универзитетског наставника у 

звању ванредног професора за ужу научну област Прерађивачка металургија и 

метални материјали, по конкурсу који је објављен у недељном листу „Послови” број 

823 од 03. априла 2019. године. После увида у расположиви конкурсни материјал 

Комисија подноси Изборном већу Техничког факултета у Бору следећи: 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 
 

На расписани конкурс за избор универзитетског наставника у предвиђеном 

року пријавила се једна кандидаткиња - др Ивана Марковић, дипл. инж. 

металургије, доцент Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду. 

 

 
Приказ пријављених кандидата: 

 

др Ивана Марковић, дипл. инж. металургије 

 

 

А. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  
 

Др Ивана Марковић (девојачко презиме Рангелов) рођена је 19. јуна 1979. 

године у Димитровграду. Основну школу и гимназију „Бора Станковић“, природно-

математички смер, завршила је у Бору са одличним успехом.  

Петогодишње основне студије на Одсеку за металургију на Техничком 

факултету у Бору Универзитета у Београду уписала је школске 1998/99. године. Исте 

је завршила 29. септембра 2004. године са просечном оценом 9,59 и оценом 10 на 

дипломском раду под називом: „Утицај термоциклирања на ефекат ојачавања 

жарењем код ливене CuAl10 легуре“, чиме је стекла академски степен дипломирани 

инжењер металургије. На основу постигнутих резултата током основних студија 

више пута је награђивана различитим стипендијама и наградама. Добитник је 
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стипендије Министарства просвете и спорта (2002. године), као и стипендије 

aмбасаде Краљевине Норвешке за постигнуте високе академске резултате (2002. 

године). Носилац је награде Универзитета у Београду за најбољег студента 

генерације на Техничком факултету у Бору за школску 2003/04. годину (2005. 

године).  

Магистарске студије уписала је школске 2004/05. године на Техничком 

факултету у Бору Универзитета у Београду на смеру за прерађивачку металургију. 

Исте је завршила 01. новембра 2007. године са просечном оценом 10,00 и одбраном 

магистарске тезе на тему: „Утицај термомеханичке обраде на механизме ојачавања 

и структурне промене у ливеним и синтерованим легурама система Cu-Ag“, чиме је 

стекла академски степен магистар за прерађивачку металургију. Током трајања 

магистарских студија (2005 - 2007) била је стипендиста Министарства науке и 

заштите животне средине, у оквиру чега је била ангажована као истраживач на 

пројекту ТР6730 под називом: „Освајање производње легура на бази бакра са 

побољшаним механичким особинама на повишеним радним температурама“ на 

Техничком факултету у Бору Универзитета у Београду. 

Докторску дисертацију на тему: “Истраживање ефекта ојачавања жарењем 

код синтерованих и ливених легура система бакар-злато”, одбранила је 02. јуна 

2014. године на Техничком факултету у Бору Универзитета у Београду и на тај 

начин стекла академски степен доктор наука из области металургије.  

  У периоду од 18. фебруара 2008. године до данас ради на Техничком 

факултету у Бору Универзитета у Београду на Катедри за прерађивачку металургију 

најпре у звању асистента (реизбор 03. фебруар 2012. године), а од 20. октобра 2014. 

године у звању доцента. Држала је вежбе из следећих предмета на основним 

академским студијама: Термичка обрада метала (2010 - 2013), Производња и 

обликовање металних прахова (2008 - 2011), Теорија синтеровања (2008 - 2010) и 

Металургија заваривања (2012 - 2016), као и на предмету Кинетика фазних 

трансформација (2012 - 2013) на мастер академским студијама. Тренутно је 

ангажована на извођењу вежби из следећих предмета на основним академским 

студијама: Синтеровани метални материјали (2008 - данас), Синтерметалургија 

(2012 - данас), Контактни материјали (2012 - данас), Физичка металургија 1 (2012 - 

данас), Физичка металургија 2 (2012 - данас), као и на предметима Физичка 

металургија 3 (2012 - данас) и Теорија синтеровања (2012 - данас) на мастер 

академским студијама. У оквиру извођења наставе тренутно је ангажована на 

основним академским студијама на следећим предметима: Синтерметалургија (2015 

- данас), Синтеровани метални материјали (2015 - данас), Контактни материјали 

(2015 - данас) и Физичка металургија 2 (2018 - данас), као и на предметима Теорија 

синтеровања (2015 - данас) на мастер академским студијама и Синтеровани метални 

материјали и композити (2015 - данас) на докторским академским студијама.  

Др Ивана Марковић је аутор/коаутор 17 радова објављених у међународним 

научним часописима (5 радова у часописима категорије М21а, 5 радoва у 

часописима категорије М21, 1 рада у часопису категорије М22 и 6 радова у 

часописима категорије М23), 14 радова публикованих у националним часописима, 4 

техничка решења, као и 59 саопштењa са међународних, односно 21 саопштења са 

националних скупова. Аутор је једног помоћног универзитетског уџбеника (И. 

Марковић, С. Иванов, Д. Марковић, Физичка металургија 1 - практикум, ISBN: 

978‐86‐6305‐087‐7, (2018)). 

Као сарадник била је ангажована у реализацији два међународна пројекта - 

511044-1-TEMPUS-2010-1-UK-JPCR под називом: „Modernization of Post - Graduate 

Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes (MCHEM)“ у периоду 2010 - 
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2013, као и међународног билатералног пројекта између Републике Србије и 

Републике Словеније, под називом: „Teрмoдинaмичкa aнaлизa и испитивaњe фaзних 

рaвнoтeжa у нeким нискoтeмпeрaтурним лeгурaмa систeмa Zn-Al-Sn-Ga-In“ у 

периоду 2014 - 2015. Била је ангажована као истраживач на осам националних 

пројеката, од чега су три финансирана од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије (ТР6730 (2005 - 2008), ТР19018 (2008 - 2010) 

и текући ТР34003 (2011 - 2018)). Од октобра 2018. године обавља дужност 

руководиоца пројекта ТР 34003 под називом: „Освајање производње ливених легура 

система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и бакар-

родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем“.  

Од 2016. године до данас ради као технички уредник истакнутог 

међународног часописа (категорија М22) Journal of Mining and Metallurgy, Section: B 

Metallurgy, чији је издавач Технички факултет у Бору, који је индексиран у Web of 

Science/Science Citation Index Expanded, са импакт фактором (IF=1.4) за 2017. 

Била је председник организационог одбора 49
th

 International October 

Conference on Mining and Metallurgy - IOC2017, као и члан организационих одбора 

11 међународних конференција: IOC2010, IOC2011, IOC2013, IOC2014, IOC2016, 

International Student Conference on Technical Science - ISC2014, ISC2015, ISC2016, 

ISC2017, ISC2018 и ISC2019 и 3 домаћа научна скупа: Научно стручни скуп 

Еколошка истина - ЕkоIst 2009 и Симпозијум о термодинамици и фазним 

дијаграмима - 2013. и 2015. Уредник је 1 зборника саопштења са међународног 

научног скупа (Proceedings of IOC2017) као и технички уредник зборника радова са 

4 међународне конференције (Proceedings of IOC2010, IOC2011, IOC2013 и ISC2018) 

и 1 националне (Збoрник рaдoвa ЕkоIst 2009).  

У оквиру педагошке делатности др Ивана Марковиће активно учествује у 

активностима везаним за израду завршних, мастер и докторских радова. До сада је 2 

пута била ментор на мастер радовима и 3 пута ментор на завршним радовима, 2 пута 

члан комисије за одбрану мастер рада и 5 пута члан комисије за одбрану завршних 

радова. Била је члан комисије за оцену научне заснованости теме 1 докторске 

дисертације као и 2 пута члан комисије за одбрану семинарског рада у оквиру 

специјалног курса за дефинисање теме докторске дисертације. Активна је и у 

ваннаставним активностима студената као ментор 9 студентских радова.  

Вишегодишњи је промотер науке међу основцима, средњошколцима, 

студентима и грађанством кроз манифестације: „Тимочки научни торнадо - ТНТ“ 

(2014, 2015), „Борска ноћ истраживача - Бонис“ (2014, 2015. и 2016) и „Школско 

огледало“ (2017). 

Током вишегодишњег рада на Техничком факултету у Бору учествовала је у 

раду већег броја комисија. Рецензент је радова у међународним часописима Materials 

and Design и Journal of Mining and Metallurgy, Section: B Metallurgy. 

Др Ивана Марковић је члан следећих професионалних удружења: Српског 

хемијског друштва, Комитета за термодинамику и фазне дијаграме Србије и Савеза 

инжењера и техничара Србије. У периоду од 2012. до 2014. године обављала је 

дужност секретара Подружнице српског хемијског друштва Бор, а од 2018. актуелни 

је председник ове Подружнице.  

Током маја 2017. год. у оквиру Erasmus + мобилности наставног особља, 

боравила је на Металуршком факултету у Сиску (Хрватска) са циљем даљег 

усавршавања у подручју физичке металургије, односно експерименталних техника 

карактеризације материјала и одређивања фазних трансформација 

вишекомпонентних легура.  
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Б. ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 

Б.1. Одбрањена магистарска теза 

Магистарску тезу под називом: „Утицај термомеханичке обраде на 

механизме ојачавања и структурне промене у ливеним и синтерованим легурама 

система Cu-Ag“ одбранила је под менторством проф. др Светлане Несторовић 01. 

новембра 2007. на Техничком факултету у Бору Универзитета у Београду. 

 

Б.2. Одбрањена докторска дисертација 

Докторску дисертацију под називом: „Истраживање ефекта ојачавања 

жарењем код синтерованих и ливених легура система бакар-злато“ одбранила је 

под менторством проф. др Светлане Несторовић 02. јуна 2014. на Техничком 

факултету у Бору Универзитета у Београду. 

 

 

В. НАСТАВНА АКТИВНОСТ 
 

Кандидаткиња др Ивана Марковић поседује значајно педагошко искуство 

које је стекла током свог вишегодишњег рада на Катедри за прерађивачку 

металургију на Техничком факултету у Бору Универзитета у Београду. Од 

запослења на Факултету 18. фебруара 2008. па до данас пролази кроз академска 

звања асистента (2008-2014, реизбор 03. фебруар 2012) и доцента (20. октобар 2014 - 

данас).  

Држала је вежбе из различитих предмета на студијском програму 

Металуршко инжењерство, и то на основним академским студијама: Термичка 

обрада метала (2010 - 2013), Производња и обликовање металних прахова (2008 - 

2011), Теорија синтеровања (2008 - 2010) и Металургија заваривања (2012 - 2016), 

као и на предмету Кинетика фазних трансформација (2012 - 2013) на мастер 

академским студијама. Њено тренутно ангажовање у погледу извођења вежби на 

студијском програму Металуршко инжењерство је на следећим предметима: 

Синтеровани метални материјали (2008 - данас), Синтерметалургија (2012 - 

данас), Контактни материјали (2012 - данас), Физичка металургија 1 (2012 - данас) 

и Физичка металургија 2 (2012 - данас) на основним академским студијама, као и на 

предметима Физичка металургија 3 (2012 - данас) и Теорија синтеровања (2012 - 

данас) на мастер академским студијама. Након избора у звање доцента њено 

ангажовање се проширује и на извођење наставе. Тренутно држи наставу на 

основним академским студијама на студијском програму Металуршко инжењерство 

на следећим предметима: Синтерметалургија (2015 - данас), Синтеровани метални 

материјали (2015 - данас), Контактни материјали (2015 - данас) и Физичка 

металургија 2 (2018 - данас), као и на предметима Теорија синтеровања (2015 - 

данас) на мастер академским студијама и Синтеровани метални материјали и 

композити (2015 - данас) на докторским академским студијама. 

 

В.1. Оцена наставне активности кандидаткиње 

 

Вредновање педагошког рада наставника од стране студената на Техничком 

факултету у Бору Универзитета у Београду врши се анонимним анкетирањем два 

пута годишње (пролећни и јесењи семестар). Према резултатима вредновања 

педагошког рада наставника од стране студената педагошки рад др Иване Марковић 
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у претходном изборном периоду (2014 - 2019) увек је високо оцењиван са просечном 

оценом 4,87 односно по годинама и семестрима: 

 Школска година: 2014/2015, јесењи семестар, просечна оцена: 4,9; 

 Школска година: 2014/2015, пролећни семестар, просечна оцена: 4,94; 

 Школска година: 2015/2016, јесењи семестар, просечна оцена: 4,97; 

 Школска година: 2015/2016, пролећни семестар, просечна оцена: 4,91; 

 Школска година: 2016/2017, јесењи семестар, просечна оцена: 5,00; 

 Школска година: 2016/2017, пролећни семестар, просечна оцена: 4,78; 

 Школска година: 2017/2018, јесењи семестар, просечна оцена: 4,57; 

 Школска година: 2017/2018, пролећни семестар, просечна оцена: 4,81; 

 Школска година: 2018/2019, јесењи семестар, просечна оцена: 4,99. 

Детаљнији извештаји доступни су на сајту Техничког факултета у 

Бору Универзитета у Београду путем линка: 

http://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/evalua_nastavnika.php 

 

В.2. Припрема и реализација наставе 

 

Кандидаткиња др Ивана Марковић je, у претходном изборном периоду, 

показала велику активност на припреми и реализацији наставе и вежби на 

предметима на којима је ангажована, а у складу са наставним планом на студијском 

програму Металуршко инжењерство. У току свог рада као наставник у звању 

доцента (од 2014) наставила је процес осавремењавања и иновирања како предавања 

тако и вежби.  

 

В.3. Активности по питању уџбеника 
 

За потребе извођења вежби на предмету Физичка металургија 1 на трећој 

години основних академских студија студијског програма Металуршко 

инжењерство, кандидаткиња др Ивана Марковић објавила је помоћни 

универзитетски уџбеник: 

И. Марковић, С. Иванов, Д. Марковић, Физичка металургија 1 - практикум, 

Издавач: Технички факултет у Бору, 2018, ISBN: 978‐86‐6305‐087‐7. 

 

В.4. Менторства и учешћа у комисијама 

 

Кандидаткиња др Ивана Марковић била је члан комисије за оцену научне 

заснованости теме 1 докторске дисертације као и 2 пута члан комисије за одбрану 

семинарског рада у оквиру специјалног курса за дефинисање теме докторске 

дисертације. Била је ментор 2 мастер рада и 3 завршна рада, као и члан комисије за 

одбрану 2 мастер рада и 5 завршних радова. Списак студената и називи њихових 

радова, тј. ангажовање кандидаткиње у поменутим комисијама, приложен је у 

наставку Реферата. 

 

В.4.1. Докторскe студије 

В.4.1.1. Члан комисије за оцену научне заснованости предложене теме 

докторске дисертације 

В.4.1.1.1. У. Стаменковић, Истраживање ефекта ојачавања старењем током 

термомеханичке обраде алуминијумских легура, Технички факултет у Бору, 

Решење VI/4-13-5 од 20.03.2018. 

http://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/evalua_nastavnika.php
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В.4.1.2.Члан комисије за одбрану семинарског рада у оквиру специјалног курса 

за дефинисање теме докторске дисертације 

В.4.1.2.1. У. Стаменковић, Утицај термомеханичке обраде и хемијског 

састава на механичке, физичке, електрохемијске и топлотне особине 

алуминијумских легура из серије 6000, Технички факултет у Бору, Решење 

VI/4-11-10 од 06.07.2016. године. 

В.4.1.2.2. Ј. Петровић, Утицај садржаја керамичких и органских материјала 

на карактеристике хибридних алуминијумских композита, Технички 

факултет у Бору, Решење VI/4-19-10 од 21.09.2018. године. 

 

В.4.2. Дипломски (мастер) радови 

В.4.2.1. Mентор одбрањеног дипломског (мастер) рада  

В.4.2.1.1. В. Костић, Утицај термомеханичке обраде на микроструктуру и 

особине ливене Cu-Pd легуре, Технички факултет у Бору, 2016. 

В.4.2.1.2. М. Банковић, Утицај термичке обраде на микроструктуру и особине 

Cu-Аl-Ni-Fе легуре, Технички факултет у Бору, 2018. 

В.4.2.2. Члан комисије одбрањеног дипломског (мастер) рада  

В.4.2.2.1. В. Томић, Електропроводљивост 5052 алуминијумске легуре, 

Технички факултет у Бору, ментор: др С. Младеновић, 2015. 

В.4.2.2.2. Г. Јевтић, Технолошке и микроструктурне карактеристике 

микролегираних челика произведених у Hesteel Srbia, Технички факултет у 

Бору, ментор: др С. Младеновић, 2016. 

 

В.4.3. Завршни радови 

В.4.3.1. Ментор одбрањеног завршног рада  

В.4.3.1.1. М. Банковић, Утицај степена деформације на особине синтероване 

Cu-Pt легуре током изохроног жарења, Технички факултет у Бору, 2016. 

В.4.3.1.2. М. Младеновић, Упоређење промене особина синтерованог бакра и 

Cu-Pt легуре током изотермалног жарења, Технички факултет у Бору, 

2017.  

В.4.3.1.3. М. Николић, Утицај термомеханичке обраде на микроструктуру и 

особине синтероване Cu-Pt легуре, Технички факултет у Бору, 2017. 

В.4.3.2. Члан комисије одбрањеног завршног рада  

В.4.3.2.1. Н. Јанкуцић, Тврдоћа и електропроводљивост 6061 алуминијумске 

легуре, Технички факултет у Бору, ментор: др С. Младеновић, 2015. 

В.4.3.2.2. В. Петровић, Испитивање микроструктуре 6061 Al легуре 

коришћењем оптичке и електронске микроскопије, Технички факултет у 

Бору, ментор: др С. Младеновић, 2015. 

В.4.3.2.3. М. Крстић, Утицај садржаја стронцијума на модификовање 

структуре комерцијалне AlSi8Cu3Mg легуре, Технички факултет у Бору, 

ментор: др А. Митовски, 2016. 
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В.4.3.2.4. И. Тодоровић, Утицај Al-Ti-B на рафинацију зрна и микропорозност 

легуре AlSi7Mg0,3 за аутомобилску индустрију, Технички факултет у Бору, 

ментор: др Љ. Балановић, 2017. 

В.4.3.2.5. З. Младеновић, Одређивање оптималних особина језгрених мешавина 

на бази бентонита у влажном и осушеном стање, Технички факултет у 

Бору, ментор: др С. Младеновић, 2017. 

 

 

Г. БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ 

РЕЗУЛТАТА, СТРУЧНО ПРОФЕСИОНАЛНОГ ДОПРИНОСА, 

ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И 

САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И 

НАУЧНОСТРУЧНИМ УСТАНОВАМА 
 

 Библиографија постигнутих резултата кандидаткиње др Иване Марковић 

подељена је на период пре избора у звање доцента - Г1, и на период после 

избора у звање доцента - Г2. 

 

Г.1. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРЕ ИЗБОРА У 

ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 

Г.1.1. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Г.1.1.1. Радови објављени у научним часописима међународног значаја - M20 

Г.1.1.1.1. Рад у међународном часопису изузетних вредности - M21a  

Г.1.1.1.1.1. S. Nestorović, D. Marković, I. Marković, Influence of thermal cycling 

treatment on the anneal hardening effect of Cu-10Zn alloy, Journal of Alloys and 

Compounds, 489(2)(2010) 582-585. 

doi: 10.1016/j.jallcom.2009.09.115 

(ISSN 0925-8388; IF(2010)=2.138; Metallurgy & Metallurgical Engineering 

5/76) 

 

Г.1.1.1.2. Рад у врхунском међународном часопису - M21  

Г.1.1.1.2.1. M. Rajčić-Vujasinović, S. Nestorović, V. Grekulović, I. Marković, Z. 

Stević, Electrochemical behavior of cast CuAg4at.% alloy, Corrosion, 

66(10)(2010) 105004/1-105004/5.  

doi: 10.5006/1.3500832 

(ISSN 0010-9312; IF(2010)=1.151; Metallurgy & Metallurgical Engineering 

15/76) 

Г.1.1.1.2.2. M. Rajčić-Vujasinović, S. Nestorović, V. Grekulović, I. Marković, Z. 

Stević, Electrochemical behavior of sintered CuAg4 at pct. alloy, Metallurgical 

and Materials Transactions B, 41(5)(2010) 955-961.  
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doi: 10.1007/s11663-010-9405-1 

(ISSN 1073-5615; IF(2010)=0.974; Metallurgy & Metallurgical Engineering 

19/76) 

Г.1.1.1.2.3. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Influence of 

thermomechanical treatment on the hardening mechanisms and structural 

changes of a cast Cu-6.6wt.%Ag alloy, Materials and Design, 31(3)(2010) 1644-

1649. 

doi: 10.1016/j.matdes.2009.08.027 

(ISSN 0261-3069; IF(2011)=2.200; Materials Science, Multidisciplinary 53/232) 

Г.1.1.1.2.4. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, Effect of thermo-mechanical 

treatment on properties improvement and microstructure changes in copper-gold 

alloy, Materials and Design, 53(2014) 137-144.  

doi: 10.1016/j.matdes.2013.06.062 

(ISSN 0261-3069; IF(2014)=3.501; Materials Science, Multidisciplinary 43/260) 

Г.1.1.1.2.5. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, D. Gusković, Properties 

improvement and microstructure changes during thermomechanical treatment in 

sintered Cu-Au alloy, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 

24(2)(2014) 431-440. 

doi: 10.1016/S1003-6326(14)63079-X 

(ISSN 1003-6326; IF(2014)=1.178, Metallurgy & Metallurgical Engineering 

21/74) 

 

Г.1.1.1.3. Рад у истакнутом међународном часопису - M22  

Г.1.1.1.3.1. S. Nestorović, I. Rangelov (Marković), D. Marković, Improvements in 

properties of sintered and cast Cu-Ag alloys by anneal hardening effect, Powder 

Metallurgy, 54(1)(2011) 36-39. 

doi: 10.1179/174329009X409598 

(ISSN 0032-5899; IF(2010)=0.783; Metallurgy & Metallurgical Engineering 

23/76) 

 

Г.1.1.1.4. Рад у међународном часопису - M23  

Г.1.1.1.4.1. I. Rangelov (Marković), S. Nestorović, D. Marković, Korelacija 

između mehaničkih osobina i strukturnih promena sinterovane legure Cu-4 at% 

Ag tokom termomehaničke obrade, Hemijska industrija, 62(2)(2008) 78-84. 

(ISSN 0367-598X; IF(2009)=0.117; Engineering, Chemical 118/127) 

Г.1.1.1.4.2. D. Živković, D. Minić, D. Manasijević, N. Talijan, Lj. Balanović, A. 

Mitovski, V. Ćosović, I. Rangelov (Marković), Phase diagram investigation and 

characterization of alloys in Bi-Ga10Sb90 section of Ga-Bi-Sb system, Journal of 

Optoelectronics and Advanced Materials, 12(6)(2010) 1262-1267. 

(ISSN 1454-4164; IF(2010)=0.412; Materials Science, Multidisciplinary 188/225) 
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Г.1.1.1.4.3. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Lj. Ivanić, Anneal hardening 

effect dependence on thermal cycling of copper base alloys, Journal of 

Optoelectronics and Advanced Materials, 13(10)(2011) 1285-1288. 

(ISSN 1454-4164; IF(2011)=0.457; Materials Science, Multidisciplinary 189/232) 

Г.1.1.1.4.4. M. Rajčić-Vujasinović, V. Grekulović, Z. Stević, S. Nestorović, I. 

Marković, S. Simov, Comparison of electrochemical behavior of cast and 

sintered CuAg4at.% alloy during thermomechanical treatment, Journal of the 

Serbian Chemical Society, 78(10)(2013) 1583-1594. 

doi: 10.2298/JSC121224049R 

(ISSN 0352-5139; IF(2013)=0.889; Chemistry, Multidisciplinary 105/148) 

 

Г.1.1.2. Зборници међународних научних скупова - М30 

Г.1.1.2.1. Саопштење са међународног скупа штампано у целини - М33 

Г.1.1.2.1.1. S. Nestorović, D. Marković, Lj. Ivanić, I. Rangelov (Marković), 

Influence of thermocyclic treatment on the anneal hardening effect of CuAl10 

alloy, Proceedings of the 2
nd

 International Conference on: Deformation 

Processing and Structure of Materials, Belgrade, Serbia, 2005, pp. 77-82.  

Editors: E. Romhanj, M. Jovanović, N. Radović, Publishers: Association of 

Metallurgical Engineers of Serbia and Montenegro, Faculty of Technology and 

Metallurgy, Institute of Nuclear Science Vinča, ISBN 86-85195-06-3. 

Г.1.1.2.1.2. S. Nestorović, D. Marković, Lj. Ivanić, I. Rangelov (Marković), 

Influence of thermocyclic treatment on the anneal hardening effect of CuZn10 

alloy, Proceedings of the 37
th

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 2005, pp. 434-439. 

Editor: Z. Marković, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 86-80987-34-4. 

Г.1.1.2.1.3. S. Nestorović, I. Rangelov (Marković), Lj. Ivanić, Influence of 

thermomechanical treatment on the anneal hardening mechanism of a cast 

copper-silver alloy, Proceedings of the 11
th

 International Research/Expert 

Conference: ”Trends in the Development of Machinery and Associated 

Technology”, Hammamet, Tunisia, 2007, pp. 259-262. 

Editors: S. Ekinović, S. Yalcin, J. Vivancos, Publishers: Faculty of Mechanical 

Engineering in Zenica, Escola Tecnica Superior D'Enginyeria Industrial de 

Barcelona, Bahcesehir University Istanbul, ISBN 995861734-X. 

Г.1.1.2.1.4. S. Nestorović, I. Rangelov (Marković), D. Marković, Influence of 

thermomechanical treatmetnt on the anneal hardening mechanism of a sintered 

Cu-4at.%Ag alloy, Proceedings of the 3
rd

 International Conference on: 

Deformation Processing and Structure of Materials, Belgrade, Serbia, 2007, pp. 

249-255. 

Editors: E. Romhanj, M. Jovanović, N. Radović, Publishers: Association of 

Metallurgical Engineers of Serbia and Montenegro, Faculty of Technology and 

Metallurgy, Institute of Nuclear Science Vinča, Serbian Chemical Society, ISBN 

86-90439-39-0. 

Г.1.1.2.1.5. S. Nestorović, I. Rangelov (Marković), Lj. Ivanić, D. Marković, The 

influence of thermomechanical treatment on the anneal hardening effect of a cast 
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Cu-4at.%Ag alloy, Proceedings of the 39
th

 International October Conference on 

Mining and Metallurgy, Sokobanja, Serbia, 2007, pp. 279-284. 

Editors: R. Stanojlović, J. Sokolović, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 

887-86-80987-52-1. 

Г.1.1.2.1.6. S. Nestorović, I. Rangelov (Marković), J. Stajić-Trošić, V. Ćosović, 

Improvements the properties of sintered copper by alloying and 

thermomechanical treatment, Proceedings of the 3
rd

 International Symposium - 

Light Metals and Composite Materials, Belgrade, Serbia, 2008, pp. 121-126.  

Editors: N. Talijan, Ž. Kamberović, Publishers: Association of Metallurgical 

Engineers of Serbia, Faculty of Technology and Metallurgy, Institute of Nuclear 

Science Vinča, Serbian Chemical Society, ISBN 978-86-87183-03-2. 

Г.1.1.2.1.7. I. Rangelov (Marković), S. Nestorović, Improvements in properties of 

sintered and cast Cu-Ag alloys by anneal hardening effect, CD Proceedings of the 

5
th

 Congress of the Metallurgists of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 2008, M5-02-

E. 

Г.1.1.2.1.8. S. Nestorović, I. Rangelov (Marković), D. Marković, Improvements in 

properties of sintered and cast Cu-Ag alloys, Proceedings of the 40
th

 International 

October Conference on Mining and Metallurgy, Sokobanja, Serbia, 2008, pp. 

508-514. 

Editors: R. Stanojlović, J. Sokolović, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 

978-86-80987-60-6. 

Г.1.1.2.1.9. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Influence of 

thermomechanical treatment on the hardening mechanisms and structural 

changes of a cast Cu-4Ag alloy, Proceedings of the 41
st
 International October 

Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 2009, pp. 499-506. 

Editors: M. Ljubojev, A. Kostov, Publisher: Mining and Metallurgy Institute Bor, 

ISBN 978-86-7827-033-8. 

Г.1.1.2.1.10. M. Rajčić Vujasinović, S. Nestorović, V. Grekulović, I. Rangelov 

(Marković), Z. Stević, S. Simov, Corrosion behavior of cast CuAg4at% alloy, 

Proceedings of the 41
st
 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Kladovo, Serbia, 2009, pp. 667-674. 

Editors: M. Ljubojev, A. Kostov, Publisher: Mining and Metallurgy Institute Bor, 

ISBN 978-86-7827-033-8. 

Г.1.1.2.1.11. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, The anneal hardening effect 

dependence on thermo cyclic treatment of Cu-10Zn and Cu-10Al alloys, 

Proceedings of the 42
nd

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Kladovo, Serbia, 2010, pp. 488-491. 

Editors: S. Ivanov, D. Živković, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 978-

86-80987-79-8. 

Г.1.1.2.1.12. S. Nestorović, I. Marković, Influence of powder metallurgy on the 

enviroment, Proceedings of the 1
st
 International Symposium on Environmental 

and Material Flow Management, Zaječar, Serbia, 2011, pp. 184-189. 

Г.1.1.2.1.13. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Lj. Ivanić, The influence of 

thermo cyclic treatment on the anneal hardening effect of a cast CuAl and CuZn 
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alloys, Proceedings of the 15
th

 International Research/Expert Conference "Trends 

in the Development of Machinery and Associated Technology" - TMT 2011, 

Prague, Czech, 2011, pp. 153-156. 

Editors: S. Ekinović, J. Vivancos, E. Tacer, Publishers: Faculty of Mechanical 

Engineering in Zenica, Escola Tecnica Superior D'Enginyeria Industrial de 

Barcelona, Bahcesehir University Istanbul, ISSN 1840-4944. 

Г.1.1.2.1.14. M. Rajčić-Vujasinović, S. Nestorović, Z. Stević, V. Grekulović, I. 

Marković, S. Simov, Electrochemical behavior of cast and sintered CuAg4at.% 

alloy in alkaline medium, Proceedings of the 43
rd

 International October 

Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 2011, pp. 346-349. 

Editors: D. Marković, D. Živković, S. Nestorović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-80987-87-3. 

Г.1.1.2.1.15. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, The effect of annealing on 

the properties of cold-rolled Cu-Ag alloy, Proceedings of the 43
rd

 International 

October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 2011, pp. 673-

676. 

Editors: D. Marković, D. Živković, S. Nestorović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-80987-87-3. 

Г.1.1.2.1.16. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Property improvement of Cu 

with alloying and thermomechanical treatment, Proceedings of the 43
rd

 

International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 

2011, pp. 677-680. 

Editors: D. Marković, D. Živković, S. Nestorović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-80987-87-3. 

Г.1.1.2.1.17. Z. Stanković, V. Grekulović, V. Cvetkovski, M. Vuković, I. Marković, 

Telur impurities in anodic copper and kinetics and mechanism of dissolution and 

deposition of copper, Proceedings of the 43
rd

 International October Conference on 

Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 2011, pp. 695-699. 

Editors: D. Marković, D. Živković, S. Nestorović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-80987-87-3. 

Г.1.1.2.1.18. S. Nestorović, I. Marković, D. Gusković, Lj. Ivanić, D. Marković, The 

influence of temperature on the anneal hardening effect in a cast Cu-4at%Au 

alloy, Proceedings book CD with full papers of the 12
th

 International Foundrymen 

Conference, Sustainable Development and Technologies, Opatija, Croatia, 2012, 

pp. 328-338. 

Editors: N. Dolić, Z. Glavaš, Z. Zovko Brodarac, Publisher: University of Zagreb, 

Faculty of Metallurgy, ISBN 978-953-7082-14-7. 

Г.1.1.2.1.19. I. Marković, S. Nestorović, D. Gusković, Lj. Ivanić, The influence of 

deformation degree on the anneal hardening effect in a cast Cu-4at%Au alloy, 

Proceedings of the 16
th

 International Research/Expert Conference ,,Trends in the 

Development of Machinery and Associated Technology'' - TMT 2012, Dubai, 

United Arab Emirates, 2012, pp. 163-166. 
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Editors: S. Ekinović, S. Yalcin, J. Vivancos, Publishers: Faculty of Mechanical 

Engineering in Zenica, Bahcesehir University Istanbul, Escola Tecnica Superior 

D'Enginyeria Industrial de Barcelona, ISSN 1840-4944. 

Г.1.1.2.1.20. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Influence of 

thermomechanical treatment on the properties of sintered Cu-4at%Au alloy, 

Proceedings of the 16
th

 International Research/Expert Conference ,,Trends in the 

Development of Machinery and Associated Technology'' - TMT 2012, Dubai, 

United Arab Emirates, 2012, pp. 159-162. 

Editors: S. Ekinović, S. Yalcin, J. Vivancos, Publishers: Faculty of Mechanical 

Engineering in Zenica, Bahcesehir University Istanbul, Escola Tecnica Superior 

D'Enginyeria Industrial de Barcelona, ISSN 1840-4944. 

Г.1.1.2.1.21. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, D. Gusković, Mechanical 

properties and lattice parameter changes of cold worked, annealed Cu-Au alloy, 

Proceedings of the 44
th

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Bor, Serbia, 2012, pp. 379-382. 

Editors: A. Kostov, M. Ljubojev, Publisher: Mining and Metallurgy Institute Bor, 

ISBN 978-86-7827-042-0. 

Г.1.1.2.1.22. S. Nestorović, I. Marković, D. Gusković, Lj. Ivanić, D. Marković, 

Influence of thermomechanical treatment on the properties of a cast copper-gold 

alloy, Proceedings of the 44
th

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Bor, Serbia, 2012, pp. 383-388. 

Editors: A. Kostov, M. Ljubojev, Publisher: Mining and Metallurgy Institute Bor, 

ISBN 978-86-7827-042-0. 

Г.1.1.2.1.23. S. Ivanov, D. Gusković, Lj. Ivanić, I. Marković, B. Marjanović, S. 

Mladenović, Investigation of the possibility to obtain single-phase boride layers 

on low carbon steel in electrolytic boriding, Proceedings of the 44
th

 International 

October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 2012, pp. 563-560. 

Editors: A. Kostov, M. Ljubojev, Publisher: Mining and Metallurgy Institute Bor, 

ISBN 978-86-7827-042-0. 

Г.1.1.2.1.24. E. Požega, S. Ivanov, Z. Stević, N. Vuković, L. Gomidželović, I. 

Marković, SEM - EDS analysis and microindentation hardness study of n - type 

doped BiTeSe alloy single crystals, Proceedings of the 45
th

 International October 

Confernce on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 2013, pp. 584-587. 

Editors: N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-6305-012-9. 

Г.1.1.2.1.25. E. Požega, I. Marković, N. Vuković, SEM - EDS analysis and 

microindentation hardness study of Zr doped X2Y3 (X = Bi, Sb; y=Te,Se ) p - type 

semiconductor, Proceedings of the 45
th

 International October Confernce on 

Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 2013, pp. 600-603. 

Editors: N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-6305-012-9. 

Г.1.1.2.1.26. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Lj. Ivanić, Microstructure 

changes in the cast copper-gold alloy during thermo-mechanical treatment, 
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Proceedings of the 45
th

 International October Confernce on Mining and 

Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 2013, pp. 821-824. 

Editors: N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-6305-012-9. 

Г.1.1.2.1.27. S. Nestorović, I. Marković, M. Milenović, M. Velinović, The influence 

of powder metallurgy on human health and on the environment polution, 

Proceedings of the 22
nd

 International Conference "Ecological Truth", Bor Lake, 

Serbia, 2014, pp. 631-636. 

Editors: R. Pantović, Z. Marković, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 

978-86-6305-021-1. 

Г.1.1.2.1.28. Z. Stanojević Šimšić, D. Živković, T. Holjevac Grgurić, I. Marković, 

D. Marković, R. Todorović, D. Manasijević, A. Kostov, M. Gojić, K. Terzić, 

Investigation of microstructural and mechanical characteristics of the alloys from 

section with 90 аt% Cu in ternary Cu-Al-Ag system, CD Proceedings of the 14
th

 

International Foundrymen Conference - Development and Optimization of the 

Castings Production Processes, Opatija, Croatia, 2014. pp. 1-5. 

 

Г.1.1.2.2. Саопштење са међународног скупа штампано у изводу - М34  

Г.1.1.2.2.1. I. Rangelov (Marković), S. Nestorović, Improvements in properties of 

sintered and cast Cu-Ag alloys by anneal hardening effect, Abstract Book of the 

5
th

 Congress of the Society of Metallurgists of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 

2008, p. 100. 

Editor: A. Dimitrov, Publishers: Union of Macedonian Metallurgist, Faculty of 

Technology and Metallurgy Skopje, ISBN 978-9989-9571-3-0. 

Г.1.1.2.2.2. S. Nestorović, D. Marković, I. Rangelov (Marković), Lj. Ivanić, 

Improvements in properties of cast copper-silver alloy by anneal hardening effect, 

Proceedings of the 9
th

 International Foundrymen Conference, Opatija, Croatia, 

2009, p. 18. 

Editor: F. Unkić, Publisher: University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, ISBN 

978-953-7082-08-6. 

Г.1.1.2.2.3. S. Nestorović, D. Marković, Lj. Ivanić, I. Rangelov (Marković), 

Influence of thermocyclic treatment on the anneal hardening effect of CuAl10, 

Conference Proceedings of the International 49
th

 

Foundry Conference, Portorož, 

Slovenia, 2009, p. 88. 

Editor: M. Debelak, Publisher: Društvo livarjev Slovenia, ISBN 978-961-90130-

4-5. 

Г.1.1.2.2.4. M. Rajčić Vujasinović, S. Nestorović, I. Rangelov (Marković), V. 

Grekulović, Z. Stević, S. Simov, Corrosion behavior of sintered CuAg4at% alloy, 

Proceedings of the 7
th 

International Scientific Conference on Production 

Engineering RIM 2009, Cairo, Egypt, 2009, pp. 39-40. 

Editors: I. Karabegović, M. Jurković, V. Določek, Publisher: University of Bihać, 

Faculty of Technical Engineering, ISBN 978-9958-624-29-2. 

Г.1.1.2.2.5. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Influence of powder 

metallurgy on the enviroment pollution and biodiversity, Book of Abstracts of 
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International Scientific Conference on Enviroment and Biodiversity, Belgrade, 

Serbia, 2010, p. 103.  

Editor: L. Jovanović, Publisher: Ecologica, ISBN 978-86-904721-6-1. 

Г.1.1.2.2.6. S. Nestorović, I. Marković, Influence of powder metallurgy on the 

enviroment, Book of Abstracts of 1
st
 International Symposium on Environmental 

and Material Flow Management, Zaječar, Serbia, 2011, p. 34. 

 

Г.1.1.3. Радови у часописима националног значаја - M50 

Г.1.1.3.1. Рад у врхунском часопису националног значаја - M51 

Г.1.1.3.1.1. S. Nestorović, I. Marković, Environmental impact of powder metallurgy 

and its advantages, Ecologica, 19(65)(2012) 25-29. 

ISSN: 0354-3285; Izdavač: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine 

Srbije - Ecologica, Beograd. 

Г.1.1.3.1.2. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, Influence of 

thermomechanical treatment on the properties of sintered Cu-4at%Au alloy, 

Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 

16(1)(2012) 63-66.  

ISSN 2303-4009; Izdavač: Mašinski fakultet, Univerziteta u Zenici. 

Г.1.1.3.1.3. I. Marković, S.Nestorović, D. Gusković, Lj. Ivanić, The influence of 

deformation degree on the anneal hardening effect in a cast Cu-4at%Au alloy, 

Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 

16(1)(2012) 67-70. 

ISSN 2303-4009; Izdavač: Mašinski fakultet, Univerziteta u Zenici. 

 

Г.1.1.3.2. Рад у истакнутом националном часопису - M52  

Г.1.1.3.2.1. S. Nestorović, D. Marković, Lj. Ivanić, I. Rangelov (Marković), 

Influence of thermocyclic treatment on the anneal hardening effect of CuAl10 

alloy, Metalurgija - Journal of Metallurgy, 11(4)(2005) 309-314. 

ISSN: 2217-8961; Izdavač: Savez inženjera metalurgije Srbije. 

Г.1.1.3.2.2. I. Rangelov (Marković), S. Nestorović, D. Marković, Improvements of 

properties of sintered and cast copper by alloying with silver and cold rolling, 

Metalurgija - Journal of Metallurgy, 14(3)(2008) 179-188. 

ISSN: 2217-8961; Izdavač: Savez inženjera metalurgije Srbije. 

Г.1.1.3.2.3. С. Несторовић, И. Марковић, Д. Марковић, Утицај металургије 

праха на загађење животне средине, Ecologica, 17(58)(2010) 177-180. 

ISSN: 0354-3285; Izdavač: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine 

Srbije - Ecologica, Beograd. 

Г.1.1.3.2.4. И. Марковић, С. Несторовић, Н. Талијан, Хром као биоелеменат и 

загађивач, Ecologica, 17(60)(2010) 531-534. 

ISSN: 0354-3285; Izdavač: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine 

Srbije - Ecologica, Beograd. 
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Г.1.1.3.2.5. Lj. Balanović, D. Živković, D. Manasijević, I. Marković, N. Talijan, V. 

Ćosović, B. Marjanović, Structural and mechanical properties of some 

aluminum-based binary alloys, Bakar, 37(1)(2012) 79-86. 

ISSN: 0351-0212; Izdavač: Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor. 

 

Г.1.1.3.3. Рад у националном часопису - M53  

Г.1.1.3.3.1. С. Несторовић, И. Рангелов (Марковић), Д. Марковић, 

Побољшање својстава синтерованих бакарних легура термомеханичком 

обрадом, Заштита материјала, 49(2)(2008) 31-36. 

ISSN 0351-9465, Издавач: Инжењерско друштво за корозију. 

Г.1.1.3.3.2. С. Несторовић, И. Рангелов (Марковић), Д. Марковић, 

Проучавање интензитета ојачавања жарењем код синтероване легуре Cu-

Аg, Техника, 18(2)(2009) 7-15. 

ISSN: 0040-2176, Издавач: Савеза инжењера и техничара Србије. 

 

Г.1.1.3. Саопштења са националних скупова - М60 

Г.1.1.3.1. Саопштења са скупа националног значаја штампана у целини - М63 

Г.1.1.3.1.1. И. Рангелов (Марковић), С. Несторовић, Д. Марковић, С. 

Иванов, Б. Марјановић, Утицај термомеханичке обраде на микротврдоћу и 

микроструктурне промене синтероване легуре Cu - 4аt.%Аg, Књига радова 

са 46. саветовања СХД, Београд, Србија, 2008, стр. 231-234. 

Г.1.1.3.1.2. И. Рангелов (Марковић), С. Несторовић, Д. Марковић, 

Проучавање интензитета ојачавања жарењем код ливене легуре система 

Cu-Ag, Књига радова са 47. саветовања СХД, Београд, Србија, 2009, стр. 

116-119. 

Уредници: Р. Марковић, Б. Дуњић, А. Декански, Издавач: Српско хемијско 

друштво, ISBN 978-86-7132-039-9. 

Г.1.1.3.1.3. И. Рангелов (Марковић), Н. Талијан, Хром као биоелеменат и 

загађивач, Књига радова са 7. научно стручног скупа - Еколошка истина, 

Кладово, Србија, 2009, стр. 175-178. 

Уредник: З. Станковић, Издавач: Технички факултет у Бору, ISBN 978-86-

80987-69-9. 

Г.1.1.3.1.4. С. Несторовић, И. Рангелов (Марковић), Д. Марковић, 

Металургија праха као загађивач животне средине, Књига радова са 7. 

научно стручног скупа - Еколошка истина, Кладово, Србија, 2009, стр. 97-

100. 

Уредник: З. Станковић, Издавач: Технички факултет у Бору, ISBN 978-86-

80987-69-9. 

Г.1.1.3.1..5. И. Марковић, С. Несторовић, Д. Марковић, Д. Живковић, Утицај 

микростуктурних промена на особине хладно деформисаног синтерованог 

бакра и Cu-Аu легуре током изохроног жарења, Електронско издање 

Зборника радова са 10. научно/стручног симпозија са међународним 
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учешћем „Метални и неметални материјали“, Бугојно, БиХ, 2014, стр. 117-

126. 

Уредник: С. Мухамедагић, Издавач: Универзитет у Зеници, Факултет за 

металургију и материјале, ISBN 978‐9958‐785‐29‐0. 

 

Г.1.1.3.2. Саопштења са скупа националног значаја штампана у изводу-М64 

Г.1.1.3.2.1.  И. Рангелов (Марковић), С. Несторовић, Д. Марковић, С. Иванов, 

Б. Марјановић, Утицај термомеханичке обраде на микротврдоћу и 

микроструктурне промене синтероване легуре Cu-4ат.%Ag, Програм и 

кратки изводи радова са 46. Саветовања СХД, Београд, Србија, 2008, стр. 62.  

Уредник: Б. Јовановић, Ђ. Јанаћковић, А. Декански, Издавач: Српско 

хемијско друштво, ISBN 978‐86‐7132‐035‐1. 

Г.1.1.3.2.2. И. Рангелов (Марковић), С. Несторовић, Д. Марковић, Утицај 

легирања сребром и хладног ваљања на особине синтерованог и ливеног 

бакра, Зборник извода радова са 7. Саветовања металурга Србије, Београд, 

Србија, 2008, стр. 34-35. 

Уредник: Ж. Камберовић, З. Гулишија, К. Рајић, Д. Живковић, Издавачи: 

Савез инжењера металургије Србије, ИТНМС, ТМФ, Технички факултет 

Бор, ISBN 968718302-X. 

Г.1.1.3.2.3. С. Несторовић, И. Рангелов (Марковић), Д. Марковић, 

Проучавање интензитета ојачавања жарењем код синтероване легуре Cu-

Ag, Изводи радова са 7. Конференције младих истраживача - Наука и 

инжењерство нових материјала, Београд, Србија, 2008, стр. 6. 

Издавач: Друштво за истраживање материјала, Институт техничких наука 

САНУ.  

Г.1.1.3.2.4. И. Рангелов (Марковић), С. Несторовић, Д. Марковић, 

Проучавање интензитета ојачавања жарењем код ливене легуре система 

Cu-Ag, Програм и кратки изводи радова са 47. Саветовања СХД, Београд, 

Србија, 2009, стр. 58. 

Уредник: Р. Марковић, Б. Дуњић, А. Декански, Издавач: Српско хемијско 

друштво, ISBN 978-86-7132-038-2. 

Г.1.1.3.2.5.  С. Несторовић, И. Рангелов (Марковић), Д. Марковић, 

Побољшање својстава синтерованих бакарних легура термомеханичком 

обрадом, Зборник извода радова са 4. Симпозијума о термодинамици и 

фазним дијаграмима са међународним учешћем, Бор, Србија, 2009, стр. 5.  

Уредник: Д. Живковић, Издавач: Технички факултет у Бору. 

Г.1.1.3.2.6.  С. Несторовић, Д. Марковић, И. Марковић, Испитивање ефекта 

ојачавања жарењем код синнтерованих CuPd и CuAg легура, Зборник 

извода радова 5. Симпозијума о термодинамици и фазним дијаграмима са 

међународним учешћем, Кладово, Србија, 2011, стр. 22-23. 

Уредник: Д. Живковић, Издавач: Технички факултет у Бору. 

Г.1.1.3.2.7. И. Марковић, С. Несторовић, Љ. Иванић, Д. Марковић, Промене 

особина хладно деформисаног I/M и P/М бакра и легуре Cu-4Au током 
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изохроног жарења, Зборник извода радова 6. Симпозијума о 

термодинамици и фазним дијаграмима, Борско језеро, Србија, 2013, стр. 19. 

Уредник: Д. Живковић, Издавач: Технички факултет у Бору, ISBN 978-86-

6305-014-3. 

 

Г.1.1.4. Одбрањена докторска дисертација - М70 

Г.1.1.4.1. И. Марковић, Истраживање ефекта ојачавања жарењем код 

синтерованих и ливених легура система бакар-злато, Универзитет у 

Београду, Технички факултет у Бору, 2014. 

 

 

Г.1.1.5. Техничка решења - М80  

Г.1.1.5.1. Ново техничко решење (метода) примењено на националном нивоу - 

M82 

Г.1.1.5.1.1. С. Несторовић, Д. Марковић, И. Марковић, Побољшање својстава 

синтерованих материјала на бакарној основи применом ојачавајућег 

жарења, Корисник: ТИР - Фабрика бакарне жице - Синтер погон, Бор, 2010. 

Г.1.1.5.1.2. С. Несторовић, Љ. Иванић, Д. Марковић, М. Рајчић-Вујасиновић, С. 

Иванов, И. Марковић, В. Грекуловић, Нови материјал Cu-Ag побољшаних 

својстава механизмом ојачавања жарењем, Корисник: ТИР Бор - Фабрика 

бакарне жице, Бор, 2012. 

Г.1.1.5.1.3. С. Несторовић, Љ. Иванић, Д. Гусковић, Д. Марковић, И. 

Марковић, Механизам ојачавања жарењем у функцији добијања ливене Cu-

Au легуре побољшаних својстава, Корисник: ТИР Бор - Фабрика бакарне 

жице, Бор, 2013. 

 

Г.1.1.5.2. Битно побољшано техничко решење на националном нивоу - M84  

Г.1.1.5.2.1. С. Иванов, Д. Гусковић, Љ. Иванић, С. Несторовић, С. Младеновић, 

Б. Марјановић, И. Марковић, Побољшање својстава материјала за израду 

кокила за ливење злата и других племенитих метала, Корисник: РЈ за 

производњу племенитих метала при Електролизи - ТИР Бор Д.О.О, Бор, 

2012. 

 

Г.1.2. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

Г.1.2.1. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 

или научним скуповима националног или међународног нивоа 

Г.1.2.1.1. Члан организационог одбора међународних научних скупова  

Г.1.2.1.1.1. Члан организационог одбора и технички уредник зборника 42
nd

 

International October Conference on Mining and Metallurgy, Клaдoвo, Србија, 10 

- 13. октобар 2010. 
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Г.1.2.1.1.2. Члан организационог одбора и технички уредник зборника 43
th

 

International October Conference on Mining and Metallurgy, Клaдoвo, Србија, 12 

- 15. октобар 2011. 

Г.1.2.1.1.3. Члан организационог одбора и технички уредник зборника 45
th

 

International October Conference on Mining and Metallurgy, Борско језеро, 

Србија, 16 - 19. октобар 2013. 

Г.1.2.1.1.4. Члан организационог одбора 46
th

 International October Conference on 

Mining and Metallurgy, Борско језеро, Србија, 1 - 4. октобар 2014. 

Г.1.2.1.1.5. Члан организационог одбора 1
st 

International Student Conference on 

Mining, Metallurgy, Chemical Engineering, Material Science and Related Fields-

ISC2014, Борско језеро, Србија, 3. октобар 2014. 

 

Г.1.2.1.2. Члан организационог одбора националних научних скупова  

Б.1.2.1. Члан техничког одбора и технички уредник зборника 7. Научно 

стручног скупа - Еколошка истина, Кладово, Србија, 31. мај - 02. јун 2009. 

Б.1.2.2. Члан организационог одбора 6. Симпозијума о термодинамици и 

фазним дијаграмима, Борско језеро, Србија, 19. октобар 2013. 

 

Г.1.2.2. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката 

Г.1.2.2.1. Сарадник у реализацији међународног пројекта  

Г.1.2.2.1.1. TEMPUS 511044-2010, Modernization of Post-Graduate Studies in 

Chemistry and Chemistry Related Programmes (MCHEM), Project coordinator: 

University of Greenwich, United Kingdom, Partners: The RWTH Aachen 

University, Brno University of Technology, University of Nova Gorica, 

University Lower Danube of Galati, University of Belgrade (Faculty of 

Chemistry, Faculty of Physical Chemistry, Faculty of Mining and Geology, 

Faculty of Technology and Metallurgy, Technical Faculty in Bor), University of 

Nis (Faculty of Sciences and Mathematics, Faculty of Technology), University of 

Novi Sad - Faculty of Science, University of Kragujevac - Faculty of Science, 

College of Applied Sciences Uzice, Ministry of Environmental and Spatial 

Planning, Standing Conference of Towns and Municipalities, Serbian Chemical 

Society, The Greens of Serbia; TFB coordinator: D. Živković. 

 

Г.1.2.2.2. Сарадник у реализацији националног пројекта  

Г.1.2.2.2.1. Пројекат Министарства науке и заштите живитне средине за период 

01.01.2005 - 31.03.2008. године, TР 6730 - Освајање производње легура на 

бази бакра са побољшаним механичким особинама на повишеним радним 

температурама, Реализатор: Технички факултет у Бору, Руководилац: С. 

Несторовић. 

Г.1.2.2.2.2. Прojeкaт Mинистaрствa нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja зa пeриoд 

01.04.2008 - 31.12.2010. гoдинe, TР19018 - Примeнa ojaчaвajућeг мeхaнизмa 

жaрeњa у oсвajaњу прoизвoдњe синтeрoвaних бaкaр-срeбрo eлeктричних 

кoнтaкaтa и ojaчaних мaтeриjaлa нa бaзи бaкрa, Рeaлизaтoр: Teхнички 

фaкултeт у Бoру, Рукoвoдилaц: С. Нeстoрoвић. 
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Г.1.2.2.2.3. Пројекат Министарства просвете науке и технолошког развоја за 

период 01.01.2011 - 31.12.2015. године, ТР 34003 - Освајање производње 

ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-

паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма 

ојачавања жарењем, Реализатор: Технички факултет у Бору, Руководилац: 

С. Несторовић. 

Г.1.2.2.2.4. Испитивање структуре материјала калупа за ливење злата и 

металографска анализа, Руководилац: С. Иванов, Сарадници: Д. Гусковић, 

Б. Марјановић, И. Марковић, В. Богдановић, Љ. Радојковић, Инвеститор: 

Д.О.О. ТИР Бор, Радна јединица за производњу племенитих метала, 

Извршилац: Технички факултет у Бору, 2011. 

Г.1.2.2.2.5. Караван науке „Тимочки научни торнадо“ - ТНТ 2013, 10.10.2013 - 

31.12.2013, Учесници: Технички факултет у Бору, Друштво младих 

истраживача Бор, ОШ „Душан Радовић“ Бор и Музеј рударства и 

металургије Бор, Руководилац: Д. Живковић, Учесници са ТФБ: A. 

Mитoвски, И. Maркoвић, В. Грeкулoвић, Ж. Taсић, З. Штирбaнoвић, A. 

Рaдojeвић, T. Кaлинoвић, Љ. Бaлaнoвић, С. Нeстoрoвић, M. Гoргиeвски, J. 

Сoкoлoвић, Финансијер: Центар за промоцију науке, 2013.  

 

 

Г.1.3. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Г.1.3.1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 

стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или 

инистранству 

Г.1.3.1.1. Члан комисија на Техничком факултету у Бору 

Г.1.3.1.1.1. Члан комисије за попис залиха, ситног инвентара, амбалаже, 

материјала и робе у магацину и скриптарници, Решење број I/6 - 1442 од 

27.11.2012.  

 

Г.1.4. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-

ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

Г.1.4.1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 

са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 

или иностранству 

Г.1.4.1.1. TEMPUS 511044-2010, Modernization of Post-Graduate Studies in 

Chemistry and Chemistry Related Programmes (MCHEM), Project coordinator: 

University of Greenwich, United Kingdom, Partners: The RWTH Aachen 

University, Brno University of Technology, University of Nova Gorica, 

University Lower Danube of Galati, University of Belgrade (Faculty of 

Chemistry, Faculty of Physical Chemistry, Faculty of Mining and Geology, 

Faculty of Technology and Metallurgy, Technical Faculty in Bor), University of 

Nis (Faculty of Sciences and Mathematics, Faculty of Technology), University of 
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Novi Sad - Faculty of Science, University of Kragujevac - Faculty of Science, 

College of Applied Sciences Uzice, Ministry of Environmental and Spatial 

Planning, Standing Conference of Towns and Municipalities, Serbian Chemical 

Society, The Greens of Serbia; TFB coordinator: D. Živković. 

 

Г.1.4.2. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 

или организацијама националног или међународног нивоа 

Г.1.4.2.1. Руковођење у професионалним удружењима 

Г.1.4.2.1.1. Секретар Подружнице српског хемијског друштва Бор од 2012 - 

2014. 

 

Г.1.4.2.2. Чланство у органима или професионалнм удружењима 

Г.1.4.2.2.1. Члан Српског хемијског друштва (чл. карта бр. 2121) 

 

 

Г.2. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПОСЛЕ ИЗБОРА У 

ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 

 

Г.2.1. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Г.2.1.1. Радови објављени у научним часописима међународног значаја - M20 

Г.2.1.1.1. Рад у међународном часопису изузетних вредности - M21a  

Г.2.1.1.1.1. I. Marković, S. Nestorović, B. Markoli, M. Premović, S. Mladenović, 

Study of anneal hardening in cold worked Cu-Au alloy, Journal of Alloys and 

Compounds, 658(2016) 414-421. 

doi:10.1016/j.jallcom.2015.10.208 

(ISSN 0925-8388; IF(2016)=3.133; Metallurgy & Metallurgical Engineering 

5/74) 

Г.2.1.1.1.2. I. Marković, S. Nestorović, B. Markoli, M. Premović, S. Šturm, Anneal 

hardening in cold rolled PM Cu-Au alloy, Materials Science and Engineering: A, 

658(2016) 393-399. 

doi:10.1016/j.msea.2016.02.029 

(ISSN 0921-5093; IF(2016)=3.094; Metallurgy & Metallurgical Engineering 

6/74) 

Г.2.1.1.1.3. M. Premović, Y. Du, D. Minić, C. Zhang, D. Manasijević, Lj. Balanović, 

I. Marković, Experimental investigation and thermodynamic calculation of the 

Cu-Ge-Sb system, Journal of Alloys and Compounds, 726(2017) 820-832. 

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.08.051 

(ISSN 0925-8388; IF(2017)= 3.779; Metallurgy & Metallurgical Engineering 

4/75) 
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Г.2.1.1.1.4. I. Marković, S. Ivanov, U. Stamenković, R. Todorović, A. Kostov, 

Annealing behavior of Cu-7at.%Pd alloy deformed by cold rolling, Journal of 

Alloys and Compounds, 768(2018) 944-952. 

doi: 10.1016/j.jallcom.2018.07.258 

(ISSN 0925-8388; IF(2017)=3.779; Metallurgy & Metallurgical Engineering 

4/75) 

 

Г.2.1.1.2. Рад у међународном часопису - M23  

Г.2.1.1.2.1. S. Mladenović, D. Manasijević, B. Maluckov, I. Marković, S. 

Marjanović, D. Živković, Solidification properties and microstructure 

investigation of the as-cast Sn-rich alloys of the Sn-Sb-Zn ternary system, Kovove 

Materialy = Metallic Materials, 54(3)(2016) 211-218. 

(ISSN 1338-4252 (online), ISSN 0023-432X (printed); IF(2016)=0.366; 

Metallurgy & Metallurgical Engineering 61/74) 

Г.2.1.1.2.2. N. Štrbac, I. Marković, A. Mitovski, Lj. Balanović, D. Živković, V. 

Grekulović, The possibilities for reuse of steel scrap in order to obtain blades for 

knives, Revista de Metalurgia, 53(1)(2017) e086. 

doi: http://dx.doi.org/10.3989/revmetalm.086 

(ISSN-L: 0034-8570, IF(2017)=0.412; Metallurgy & Metallurgical Engineering 

64/75) 

 

Г.2.1.1.3. Уређивање међ. научног часописа - М29а 

Г.2.1.1.3.1. Одлуком бр. VI/4-18-9b Техничког факултета у Бору од 23.12.2016. 

именована је за техничког уредника часописа Journal of Mining and 

Metallurgy, Section B: Metallurgy (ISSN 1450-5339 (print), ISSN 2217-7175 

(оnlinе), IF(2017)=1.4, Metallurgy & Metallurgical Engineering 32/75, М22 

категорија) 

 

Г.2.1.2. Зборници међународних научних скупова - М30 

Г.2.1.2.1. Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини - М31 

Г.2.1.2.1.1. S. Ivanov, D. Gusković, S. Mladenović, I. Marković, U. Stamenković, 

Effects of electrochemical boriding process parameters on the formation of iron 

borides, Proceedings of the 49
th

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Bor, Serbia, 18 - 21 October 2017, pp. 19-26. 

Editors: N. Štrbac, I. Marković, Lj. Balanović, Publisher: University of Belgrade, 

Technical Faculty in Bor, ISBN 978-86-6305-066-2. 

 

Г.2.1.2.2. Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу - М32 

Г.2.1.2.2.1. N. Štrbac, D. Manasijević, S. Mladenović, I. Marković, Investigation of 

soldification bahaviour of the Sn-Zn-(Bi,Sb) ternary alloys, 57
th

 International 
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Foundry Conference, Abstract Proceedings, Portorož, Slovenia, 13-15 September 

2017, pp. 69. 

Editors: A. Križman, Publishers: Slovenian Foundrymen Society; Faculty of 

Natural Sciences end Engineering, University of Ljubljana; Faculty of 

Mechanical Engineering; ISBN 978-961-93723-4-0. 

 

Г.2.1.2.3. Саопштење са међународног скупа штампано у целини - М33 

Г.2.1.2.3.1. S. Nestorović, D. Živković, M. Rajčić Vujasinović, I. Marković, 

Influence of aloying with palladium on anneal hardening effect of copper alloy, 

Proceedings of the 18
th

 International Research/Expert Conference ”Trends in the 

Development of Machinery and Associated Technology” TMT, Budapest, 

Hungary, 10 - 12 September 2014, pp. 461-464. 

Editors: S. Ekinović, S. Yalcin, J. Vivancos, Publishers: Faculty of Mechanical 

Engineering in Zenica, Escola Tecnica Superior D'Enginyeria Industrial de 

Barcelona, Bahcesehir University Istanbul, ISSN 1840-4944. 

Г.2.1.2.3.2. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, M. Rajčić Vujasinović, Effect 

of deformation degree on microstructure and anneal hardening in Cu-Pd аlloy, 

Proceedings of the 46
th

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 1 - 4 October 2014, pp. 624-627. 

Editors: N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-6305-026-6. 

Г.2.1.2.3.3. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, Lj. Ivanić, Isothermal 

annealing behavior of cold-deformed copper-gold alloys, Proceedings of the 46
th

 

International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 1 

- 4 October 2014, pp. 628-631. 

Editors: N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-6305-026-6. 

Г.2.1.2.3.4. S. Ivanov, E. Požega, Lj. Ivanić, D. Gusković, I. Marković, Lj. 

Balanović, S. Mladenović, A regression model to predict the boride layers 

thickness after the pack-boriding process, Proceedings of the 46
th

 International 

October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 1 - 4 October 

2014, pp. 701-704. 

Editors: N. Štrbac, D. Živković, S. Nestorović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-6305-026-6. 

Г.2.1.2.3.5. I. Marković, S. Nestorović, M. Milenović, M. Velinović, Metal powder 

particles as health, environmental, and safety hazard, Proceedings of the 23
th

 

International Conference Ecological Truth, Kopaonik, Serbia, 17 - 20 June 2015, 

pp. 226-232. 

Editors: R. Pantović, Z. Marković, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 

978-86-6305-032-7. 

Г.2.1.2.3.6. Lj. Balanović, D. Živković, D. Manasijević, J. Medved, I. Marković, U. 

Stamenković, Experimental investigation of quartenary Zn-Al-Sn-Ga ecological 

alloys, Proceedings of the 5
th

 International Conference on Environmental and 
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Material Flow Management “EMFM 2015“, Zenica, B&H, 5 - 7 November 2015, 

pp. 42-47. 

Editor: Š. Goletić, N. Imamović, Publisher: Faculty of Mechanical Engineering in 

Zenica, ISBN 978-9958-617-46-1. 

Г.2.1.2.3.7. S. Nestorović, I. Marković, D. Živković, A. Kostov, R. Todorović, 

Influence of thermo-mechanical treatment on microstructure changes in copper-

palladium alloy, Proceedings of the 10
th

 International Symposium on Recycling 

Technologies and Sustainable Development, Bor, Serbia, 4 - 7 November 2015, 

pp. 32-37. 

Editor: Z. Marković, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 978-86-6305-

037-2. 

Г.2.1.2.3.8. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, S. Ivanov, S. Mladenović, 

Effect of annealing time on properties of sintered Cu-4Au alloy deformed with 60 

% reduction, Proceedings of the 15
th

 International Foundrymen Conference 

Innovation - The Foundation of Competitive Casting Production, Opatija, Croatia, 

11 - 13 May 2016, pp. 250-257. 

Editors: N. Dolić, Z.Z. Brodarac, Publisher: University of Zagreb, Faculty of 

Metallurgy Sisak, ISBN 978-953-7082-22-2. 

Г.2.1.2.3.9. D. Živković, N. Štrbac, N. Dolić, Z. Zovko Brodarac, D. Manasijević, 

Lj. Balanović, A. Mitovski, S. Mladenović, I. Marković, References review in the 

field of copper-based casted alloys for last fifteen years, Proceedings of the 15
th

 

International Foundrymen Conference Innovation - The Foundation of 

Competitive Casting Production, Opatija, Croatia, 11 - 13 May 2016, pp. 280-

285. 

Editors: N. Dolić, Z. Z. Brodarac, Publisher: University of Zagreb, Faculty of 

Metallurgy Sisak, ISBN 978-953-7082-22-2 

Г.2.1.2.3.10. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Optical microscopy and 

SEM/EDS analysis of phases in age hardenable and recyclable aluminum alloys 

from 6000 series, Proceedings of the 24
th

 International Conference 

"ECOLOGICAL TRUTH" - Eco-Ist'16, Vrnjačka banja, Serbia, 12 - 15 June 

2016, pp. 216-222. 

Editors: R. Pantović, Z. Marković, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 

978-86-6305-043-2. 

Г.2.1.2.3.11. I. Marković, D. Marković, S. Mladenović, R. Todorović, A. Kostov, 

Effect of annealing temperature on the properties of rolled Cu-Pd alloys, 

Proceedings of the 48
th

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Bor, Serbia, 28 September - 01 October 2016, pp. 423-426. 

Editors: N. Štrbac, D. Živković, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 978-

86-6305-047-1. 

Г.2.1.2.3.12. I. Marković, S. Ivanov, D. Gusković, D. Marković, D. Živković, U. 

Stamenković, Microstructure of thermomechanically treated EPM copper-

platinum alloy, Proceedings of the 48
th

 International October Conference on 

Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 28 September - 01 October 2016, pp. 427-

430. 
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Editors: N. Štrbac, D. Živković, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 978-

86-6305-047-1. 

Г.2.1.2.3.13. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Effect of ageing temperature 

on properties of EN-AW6060 aluminium alloy, Proceedings of the 48
th

 

International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 28 

September - 01 October 2016, pp. 327-330. 

Editors: N. Štrbac, D. Živković, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 978-

86-6305-047-1. 

Г.2.1.2.3.14. I. Marković, D. Marković, D. Gusković, Lj. Balanović, M. Banković, 

Influence of pre-deformation degree on properties of PM copper-platinum alloy 

during isochronal annealing, Proceedings book of the 16
th

 International 

Foundrymen Conference, Global Foundry Industry - Perspectives for the Future, 

Opatija, Croatia, 15 - 17 May 2017, pp. 167-172. 

Editors: Z. Zovko Brodarac, N. Dolić, A. Begić Hadžipašić, Publisher: University 

of Zagreb, Faculty of Metallurgy, ISBN 978-953-7082-26-0. 

Г.2.1.2.3.15. U. Stamenković, I. Marković, M. Dimitrijević, D. Medić, SEM and 

EDS investigations of Zn-Sn alloys as potential high temperature lead-free solder, 

Proceedings of the 25
th

 International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-

Ist'17, Vrnjacka banja, Serbia, 12 - 15 June 2017, pp. 196-201. 

Editors: R. Pantović, Z. Marković, Publisher: Technical Faculty in Bor, ISBN 

978-86-6305-062-4. 

Г.2.1.2.3.16. Z. Stanojević Šimšić, A. Kostov, D. Živković, D. Manasijević, I. 

Marković, D. Marković, A. Milosavljević, Hardness and microhardness of the 

alloys from section with 80 at% Cu in ternary Cu-Al-Ag system, Proceedings of 

the 49
th

 International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 

18 - 21 October 2017, pp. 253-256. 

Editors: N. Štrbac, I. Marković, Lj. Balanović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-6305-066-2. 

Г.2.1.2.3.17. V. Grekulović, M. Rajčić Vujasinović, M. Gorgievski, I. Marković, A. 

Mitovski, M. Bošković, Composite coatings of nickel with addition of Al2O3 

particles, Proceedings of the 49
th

 International October Conference on Mining 

and Metallurgy, Bor, Serbia, 18 - 21 October 2017, pp. 440-443. 

Editors: N. Štrbac, I. Marković, Lj. Balanović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-6305-066-2. 

 

Г.2.1.2.4. Саопштење са међународног скупа штампано у изводу - М34  

Г.2.1.2.4.1. S. Nestorović, I. Marković, M. Velinović, M. Milenović, D. Nestorović, 

The influence of metal powders on human health and on the environment 

polution, Book of abstracts of the International Scientific Conference on the 

Environment and Adaptation of Industry to Climate Change, Belgrade, Serbia, 22 

- 24 April 2015, pp. 154. 

Editor: L. Jovanović, Publisher: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine 

Srbije „Ecologica“, ISBN 978-86-89061-07-9. 
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Г.2.1.2.4.2. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, S. Ivanov, U. Stamenković, 

Influence of copper-beryllium alloys on human health and the possibility of their 

replacement, Book of abstracts of the International Scientific Conference on 

Ecological Crisis: Technogenesis and Climate Change, Belgrade, Serbia, 21 - 23 

April 2016, pp. 128. 

Editor: L. Jovanović, Publisher: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine 

Srbije „Ecologica“, ISBN 978-86-89061-09-3. 

Г.2.1.2.4.3. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, A review of research and 

methods for the recycling of aluminium matrix composite materials, Book of 

abstracts of the International Scientific Conference on Ecological Crisis: 

Technogenesis and Climate Change, Belgrade, Serbia, 21 - 23 April 2016, pp. 

137. 

Editor: L. Jovanović, Publisher: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine 

Srbije „Ecologica“, ISBN 978-86-89061-09-3. 

Г.2.1.2.4.4. Lj. Balanović, D. Živković, D. Manasijević, I. Marković, U. 

Stamenković, Thermal diffusivity, structural and mechanical characteristics of 

C1220 carbon steel, Book of abstracts of the 25
th

 Symposium of Thermal 

Analysis and Calorimetry - Eugen Segal, 15 April 2016, Bucharest, Romania, 15 

April 2016, pp. 86.  

 Editors: P. Budrugeac, A. Rotaru, Publishers: Central and Eastern European 

Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Commission for Thermal 

Analysis and Calorimetry of the Romanian Academy, ISBN 978-606-11-5369-5. 

Г.2.1.2.4.5. Lj. Balanović, I. Marković, D. Manasijević, M. Sokić, V. Milošević, V. 

Ćosović, U. Stamenković, Properties and structure of Cu-Al-Ni shape memory 

alloys prepared by mechanical alloying and powder metallurgy, Book od 

abstracts of 4
th

 Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis 

and Calorimetry (CEEC TAC4), 28-31 August 2017, Chisinau, Moldova, pp. 388.  

Editors: A. Rotaru, T. Lupascu, F. Paladi, Publisher: Central and Eastern 

European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, ISBN 978-3-

940237-47-7. 

Г.2.1.2.4.6. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, M. Gorgievski, Lj. Balanović, 

Effect of the precipitation of metastable phases on the thermal properties of 

aluminium alloys from 6000 series, Book od abstracts of 4
th

 Central and Eastern 

European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC TAC4), 28-

31 August 2017, Chisinau, Moldova, pp. 390.  

Editors: A. Rotaru, T. Lupascu, F. Paladi, Publisher: Central and Eastern 

European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, ISBN 978-3-

940237-47-7. 

 

Г.2.1.2.5. Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа - М36  

Г.2.1.2.5.1. Proceedings of the 49
th

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Bor, Serbia, 18 - 21 October 2017. 

Editors: N. Štrbac, I. Marković, Lj. Balanović, Publisher: Technical Faculty in 

Bor, ISBN 978-86-6305-066-2.  
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Г.2.1.3. Радови у часописима националног значаја - M50 

Г.2.1.3.1. Рад у врхунском часопису националног значаја - M51 

Г.2.1.3.1.1. S. Nestorović, I. Marković, M. Velinović, M. Milenović, Uticaj 

metalnih prahova na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, Ecologica, 22(79)(2015) 

465-469. 

ISSN: 0354-3285; Izdavač: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine 

Srbije - Ecologica, Beograd. 

Г.2.1.3.1.2. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Pregled istraživanja i metoda 

za reciklažu kompozitnih materijala sa aluminijumskom osnovom, Ecologica, 

23(82)(2016) 256-259. 

ISSN: 0354-3285; Izdavač: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine 

Srbije - Ecologica, Beograd. 

Г.2.1.3.1.3. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, S. Ivanov, U. Stamenković, 

Uticaj bakar-berilijum legura na ljudsko zdravlje i mogućnost njihove zamene, 

Ecologica, 23(84)(2016) 872-876. 

ISSN: 0354-3285; Izdavač: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine 

Srbije - Ecologica, Beograd 

Г.2.1.3.1.4. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, N. Štrbac, A. Mitovski, Uticaj 

temperature rastvornog žarenja na svojstva aluminijumskih legura iz serije 6000, 

Tehnika, 68(4)(2017) 523-527. 

ISSN: 0040-2176; Izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd. 

 

Г.2.1.4. Саопштења са националних скупова - М60 

Г.2.1.4.1. Саопштења са скупа националног значаја штампана у изводу - М64 

Г.2.1.4.1.1. Z. Stanojević-Šimšić, D. Živković, A. Kostov, D. Manasijević, T. 

Holjevac-Grgurić, I. Marković, R. Todorović, Microstructural investigation of 

the ternary Cu-Al-Ag system, Program and the book of abstract from Serbian 

Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application III, New 

Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Belgrade, Serbia, 

2014, p. 123. 

Urednici: V. Mitić, O. Milošević, N. Obradović, L. Mančić, Izdavač: Serbian 

Ceramic Society, Institute of Technical Science of SASA, Institute of Chemistry, 

Technology and Metallurgy, Institute of Physics, Institute for Technology of 

Nuclear and Other Raw Mineral Materials, Institute for Testing of Materials, 

Archeological Institute of SASA, ISBN 978-86-915627-2-4. 

Г.2.1.4.1.2. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, Effect of heat treatment on 

lattice parameter and behavior of cold-worked PM copper based alloy, Zbornik 

izvoda radova sa 7. Simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima, Bor, 

Srbija, 08. jun 2015, p. 19. 

Urednik: D. Živković, Izdavač: Tehnički fakultet u Boru, ISBN: 978-86-6305-

029-7. 
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Г.2.1.4.1.3. Z. Stanojević-Šimšić, D. Živković, D. Manasijević, A. Kostov, T. 

Holjevac-Grgurić, I. Marković, Y. Du, Thermal analysis of as-cast alloys in 

selected vertical sections in ternary Cu-Al-Ag system, Zbornik izvoda radova sa 7. 

Simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima, Bor, Srbija, 08. jun 2015, 

pp. 21-22. 

Urednik: D. Živković, Izdavač: Tehnički fakultet u Boru, ISBN: 978-86-6305-

029-7. 

Г.2.1.4.1.4. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Uticaj visokotemperaturnog 

starenja na svojstva aluminijumskih legura iz serije 6000, Kratki izvodi radova 

Тreće konferencije mladih hemičara Srbije, Beograd, Srbija, 24. oktobar 2015, p. 

87. 

Urednici: T. Todorović, I. Opsenica, A. Dekanski, Izdavač: Srpsko hemijsko 

društvo, ISBN: 978-86-7132-059-7. 

Г.2.1.4.1.5. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Microstructural 

characterization of the Al-Mg-Si alloy after aging heat treatment, Četvrta 

konferencija mladih hemičara Srbije - Кratki izvodi rada, Beograd, Srbija, 5. 

novembar 2016, p. 92. 

Urednik: Ž. Tešić, Izdavač: Srpsko hemijsko društvo, ISBN: 978-86-7132-064-1. 

Г.2.1.4.1.6. I. Marković, Lj. Balanović, U. Stamenković, N. Štrbac, Microstructure 

of some Al-Si-Mg casting alloys for automotive industry, Zbornik izvoda radova 

sa 8. Simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima sa međunarodnim 

učešćem, Kosovska Mitrovica, Srbija, 19 - 20. jun 2017, pp. 60-61. 

Urednik: D. Minić, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, ISBN: 

978-86-80893-71-6. 

Г.2.1.4.1.7. Lj. Balanović, D. Manasijević, I. Marković, U. Stamenković, Effect of 

thermal processing on thermal conductivity of low carbon steel, Zbornik izvoda 

radova sa 8. Simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima sa 

međunarodnim učešćem, Kosovska Mitrovica, Srbija, 19 - 20. jun 2017, pp. 66-

67. 

Urednik: D. Minić, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, ISBN: 

978-86-80893-71-6. 

Г.2.1.4.1.8. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Influence of isochronal aging 

treatment on properties of aluminium alloys from 6000 series, Zbornik izvoda 

radova sa 8. Simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima sa 

međunarodnim učešćem, Kosovska Mitrovica, Srbija, 19 - 20. jun 2017, p. 76. 

Urednik: D. Minić, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, ISBN: 

978-86-80893-71-6. 

Г.2.1.4.1.9. I. Marković, M. Rajčić Vujasinović, V. Grekulović, Proučavanje 

elektrohemijskog ponašanja livenih Cu-Au legura tokom termomehaničke obrade, 

Kratki izvodi radova sa 55. Savetovanja srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 

Srbija, 8-9. jun 2018, p. 24. 

Urednici: J. Čanadi, S. Panić, A. Dekanski, Izdavač: Srpsko hemijsko društvo, 

ISBN: 978-86-7132-069-6. 
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Г.2.2. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

Г.2.2.1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи и иностранству 

Г.2.2.1.1. Oд 23.12.2016. технички уредник међународног часописа Journal of 

Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, чији је издавач Технички 

факултет у Бору, који је индексиран у Web of Science/Science Citation Index 

Expanded, са импакт фактором (IF=1.4) за 2017. и категоријом М22.  

 

Г.2.2.2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 

или научним скуповима националног или међународног нивоа 

Г.2.2.2.1. Председник организационог одбора међународних научних скупова 

Г.2.2.2.1.1. Председник организационог одбора 49
th

 International October 

Conference on Mining and Metallurgy (IOC 2017), Бор, Србија, 18 - 21. 

октобар 2017. 

 

Г.2.2.2.2. Члан организационог одбора међународних научних скупова  

Г.2.2.2.2.1. Члан организационог одбора 2
st 

International Student Conference on 

Mining, Metallurgy, Chemical Engineering, Material Science and Related Fields-

ISC2015, Бор, Србија, 13 - 14. јул 2015. 

Г.2.2.2.2.2. Члан организационог одбора 48
th

 International October Conference on 

Mining and Metallurgy (IOC 2016), Бор, Србија, 28. септембар - 01. октобар 

2016. 

Г.2.2.2.2.3. Члан организационог одбора 3
rd

 International Student Conference on 

Technical Science - ISC2016, Борско језеро, Србија, 30. септембар 2016. 

Г.2.2.2.2.4. Члан организационог одбора 4
th

 International Student Conference on 

Technical Science - ISC2017, Борско језеро, Србија, 20 - 21. октобар 2017. 

Г.2.2.2.2.5. Члан организационог одбора и технички уредник зборника радова 

са 5
th

 International Student Conference on Technical Science - ISC2018, Бор, 

Србија, 29. септембар - 01. октобар 2018. 

Editors: Lj. Balanović, N. Štrbac, D. Manasijević, Technical Editors: I. 

Marković, J. Ivaz, P. Stojković; Publisher: University of Belgrade, Technical 

Faculty in Bor, ISBN 978-86-6305-085-3.  

Г.2.2.2.2.6. Члан организационог одбора 6
th

 International Student Conference on 

Technical Science - ISC2019, Бор, Србија, 25 - 27. септембар 2019. 

 

Г.2.2.2.3. Члан организационог одбора националних научних скупова  

Г.2.2.2.3.1. Члан организационог одбора 7. Симпозијума о термодинамици и 

фазним дијаграмима, Бор, Србија, 8. јун 2015. 
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Г.2.2.3. Председник или члан у комисија за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама 

Кандидаткиња др Ивана Марковић је у меродавном изборном периоду била 

члан комисије за оцену научне заснованости теме 1 докторске дисертације као и 2 

пута члан комисије за одбрану семинарског рада у оквиру специјалног курса за 

дефинисање теме докторске дисертације. Била је ментор 2 мастер рада и 3 завршна 

рада, као и члан комисије за одбрану 2 мастер рада и 5 завршних радова. 

Ангажовање кандидаткиње у поменутим комисијама, већ је дато у тачки В.4. овог 

Реферата. 

 

Г.2.2.4. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката 

Г.2.2.4.1. Сарадник у реализацији међународног пројекта  

Г.2.2.4.1.1. Билатeрaлни прojeкaт Србиja - Слoвeниja зa циклус 2014 - 2015, 

Teрмoдинaмичкa aнaлизa и испитивaњe фaзних рaвнoтeжa у нeким 

нискoтeмпeрaтурним лeгурaмa систeмa Zn-Al-Sn-Ga-In, Српскa 

институциja: Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт у Бoру, 

рукoвoдилaц: Д. Живкoвић, Слoвeнaчкa институциja: University of Ljublјana, 

Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Materials and 

Metallurgy, рукoвoдилaц: J. Meдвeд. 

 

Г.2.2.4.2. Руководилац националног пројекта 

Г.2.2.4.2.1. Руководилац пројекта Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја под називом: „ТР 34003 - Освајање производње ливених легура 

система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум и 

бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања 

жарењем“ од октобра 2018. године, Реализатор: Технички факултет у Бору. 

 

Г.2.2.4.3. Сарадник у реализацији националног пројекта 

Г.2.2.4.3.1. Учесник на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја за период 2011 - 2019. године под називом: „ТР 34003 - Освајање 

производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-

платина, бакар-паладијум и бакар-родијум побољшаних својстава 

применом механизма ојачавања жарењем“ од 2011 - 2018, Реализатор: 

Технички факултет у Бору, Руководилац: С. Несторовић, Д. Марковић. 

Г.2.2.4.3.2. Учесник на пројекту 401-00-02598/2016 под називом: „Tрaгoм 

чoвeкa дo рeкa" Mинистaрства зa пoљoприврeду и зaштиту живoтнe срeдинe, 

Учeсници: Друштвo млaдих истрaживaчa Бoр, Teхнички фaкултeт у Бoру, 

Teхничкa шкoлa Бoр, OШ „3. октoбaр“ Бoр, 2016. 

Г.2.2.4.3.3. Учесник на пројекту под називом: “Кaкo смo пoчeли дa кoристимo 

мeтaлe“ Цeнтра зa прoмoциjу нaукa, Нoсилaц прojeктa: ДMИ Бoр, 

Пaртнeрскe институциje: Teхнички фaкултeт у Бoру и Mузej рудaрствa и 

мeтaлургиje у Бoру, Кooрдинaтoр прojeктa: Љ. Бaлaнoвић, Учeсници: В. 

Грeкулoвић, И. Maркoвић, A. Mитoвски, С. Стojaдинoвић, M. Гoргиeвски, 

M. Рaдoвaнoвић, 2017. 

Г.2.2.4.3.4. Учесник на пројекту Фонда за иновациону делатност за 

додељивање иновационих ваучера за пројекат под називом: „Teхнo-
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eкoнoмскa aнaлизa нoвe линиje синтeрoвaњa у кoмпaниjи ДOO Maртeнзит“, 

Пружалац услуге: Технички факултет у Бору, Корисник услуге: ДOO 

Maртeнзит, Носилац задатка: С. Младеновић, Сарадници: И. Марковић, Ј. 

Петровић, 2018.  

 

Г.2.2.4. Рецензент радова 

Г.2.2.4.1. Рецензент у часопису категорије М20  

Г.2.2.4.1.1. Рецензент часописа Journal of Mining and Metallurgy, Section B: 

Metallurgy (радови: JMM-B-14-10495 (2014), JMM-B-15-8795 (2015), JMM-

B-16-11177 (2016), JMM-B-16-11163 (2016), JMM-B-17-13686 (2017)). 

Г.2.2.4.1.2. Рецензент часописа Materials and Design (рад JMAD-D-15-00337 

(2015)).  

 

Г.2.3. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Г.2.3.1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 

стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или 

инистранству 

Г.2.3.1.1. Члан комисија на Техничком факултету у Бору 

Г.2.3.1.1.1. Заменик члана Комисије за студије II степена, Решење број VI/4-2-

5.5 од 22.10.2015. 

Г.2.3.1.1.2. Заменик председника Комисије за спровођење поступка јавне 

набавке мале вредности број 7 - Набавка услуге штампе, Решење број I/6-

232/2 од 08.02.2017. 

Г.2.3.1.1.3. Заменик члана Етичке комисије Техничког факултета у Бору, 

Решење број VI/4-8-5 од 13.10.2017. 

Г.2.3.1.1.4. Члан комисије за спровођење поступка јавне набавке мале 

вредности број 12 - Набавка услуге штампе, Решење број I/6-740/2 од 

13.04.2018. 

Г.2.3.1.1.5. Члан комисије за спровођење поступка јавне набавке мале 

вредности број 18 - Набавка лабораторијске опреме, Решење број I/6-1298/2 

од 03.12.2018. 

Г.2.3.1.1.6. Члан радне групе за промоцију Факултета код ученика средњих 

школа за упис у школској 2019/20, Решење број I/6-111 од 17.01.2019. 

Г.2.3.1.1.7. Члан радне групе за припрему материјала за III циклус акредитације 

Факултета, Решење број I/6-379 од 01.03.2019. 

Г.2.3.1.1.8. Председник комисије за надзор и технички пријем радова на изради 

електроенергетских инсталација у Металуршкој згради на Техничком 

факултету у Бору, Решење број I/6-534/3 од 22.03.2019. 

 

Г.2.3.2. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената 
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Г.2.3.2.1. Ментор на студентским радовима 

Г.2.3.2.1.1. Student: G. Jevtić, Mentors: V. Grekulović, Lj. Balanović, A. Mitovski, 

I. Marković, Continuous casting of steel in factory Zelezara Smederevo doo, 

Book of abstract of 1
st 

International Student Conference on Mining, Metallurgy, 

Chemical Engineering, Material Science and Related Fields - ISC2014, Bor Lake, 

Serbia, 3 October 2015, p. 17. 

Г.2.3.2.1.2. Students: M. Miletić-Stirčević, N. Marinković, M. Petrić, T. Đokić, M. 

Vasiljević, R. Perić, A. Stanujkić, S. Kalinović, N. Kostić, A. Pavlović, N. 

Mijalković, Mentors: D. Živković, Lj. Balanović, A. Mitovski, V. Grekulović, I. 

Marković, M. Geogievski, A. Radojević, T. Kalinović, Z. Tasić, J. Kalinović, J. 

Sokolović, Z. Štirbanović, M. Cocić, The role of students in popularization and 

promotion of natural and technical science, Book of abstract of 1
st 

International 

Student Conference on Mining, Metallurgy, Chemical Engineering, Material 

Science and Related Fields - ISC2014, Bor Lake, Serbia, 3 October 2015, p. 22. 

Г.2.3.2.1.3. Student: I. Kalinović, Mentori: N. Štrbac, I. Marković, Mogućnosti 

primene sekundarnih sirovina na bazi čelika u cilјu dobijanja sečiva, CD sa 

Tehnologijade 2015, Donji Milanovac, 12 - 16. maj 2015. 

Г.2.3.2.1.4. Students: I. Kalinović, N. Stanković, Mentors: N. Štrbac, I. Marković, 

Application of secondary steel-based materials for obtaining blades, Book of 

abstract of 2
nd

 International Student Conference on Geology, Mining, Metallurgy, 

Chemical Engineering, Material Science and Related Fields - ISC2015, Bor, 

Serbia, 13 - 14 July 2015, p. 15. 

Г.2.3.2.1.5. Student: M. Nikolić, Mentor: I. Marković, Influence of 

thermomechanical treatment on properties of sintered Cu-Pt alloy, Book of 

abstract of 3
th

 International Student Conference on Technical Science - ISC2016, 

Bor, Serbia, 30 September - 1 October 2016, p. 27.  

Г.2.3.2.1.6. Student: M. Banković, Mentor: I. Marković, Influence of deformation 

degree on properties of PM Cu-2Pt alloy, Book of abstract of 3
th

 International 

Student Conference on Technical Science - ISC2016, Bor, Serbia, 30 September - 

1 October 2016, p. 28. 

Г.2.3.2.1.7. Student: M. Mladenović, Mentor: I. Marković, Isothermal annealing 

behavior of cold-deformed copper and copper-platinum alloy, Book of abstract of 

3
th

 International Student Conference on Technical Science - ISC2016, Bor, 

Serbia, 30 September - 1 October 2016, p. 29. 

Г.2.3.2.1.8. Student: I. Todorović, Mentors: Lj. Balanović, I. Marković, D. 

Manasijević, The influence of Al-Ti-B master alloy on grain refining and 

microshrinkage on AlSi7Mg0,3 aluminum alloys, Book of abstract of 4
th

 

International Student Conference on Technical Science - ISC2017, Bor Lake, 

Serbia, 20 - 21 October 2017, p. 48. 

Г.2.3.2.1.9. Student: M. Banković, Mentor: I. Marković, Influence of hеаt 

trеаtmеnts of nickel aluminium bronze, Book of abstract of 5
th

 International 

Student Conference on Technical Science - ISC2018, Bor, Serbia, 28 September - 

1 October 2018, p.10. 
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Г.2.3.3. Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и 

институција или сл.) 

Г.2.3.3.1. Ноћ истраживача - БОНИС 2014 (БОрска Ноћ ИСтраживача), 26. 

септембар 2014. године у Студентском дому Бор, Организатори: Технички 

факултет у Бору, Студентски парламент ТФБ, Академски културни клуб 

ТФБ, Друштво младих истраживача Бор и ОШ „Душан Радовић“ Бор. 

Г.2.3.3.2. Фестивал науке „Тимочки научни торнадо - ТНТ 2014.“, 7. новембар 

2014. године у ОШ „Душан Радовић“ Бор, Организатори: ОШ „Душан 

Радовић“, Друштво младих истраживача и Технички факултет у Бору. 

Г.2.3.3.3. Ноћ истраживача - БОНИС 2015 (БОрска Ноћ ИСтраживача), 25. 

септембар 2015. године у Студентском дому Бор, Организатори: Технички 

факултет у Бору, Студентски парламент ТФБ, Академски културни клуб 

ТФБ, Друштво младих истраживача Бор и ОШ „Душан Радовић” Бор.  

Г.2.3.3.4. Фестивал науке „Тимочки научни торнадо - ТНТ 2015“, 

Организатори: Технички факултет у Бору, ОШ „Душан Радовић“, Друштво 

младих истраживача, 30. октобар 2015. у ОШ „Душан Радовић“ Бор и 26. 

децембар 2015. у ОШ „Вук Караџић“ Неготин. 

Г.2.3.3.5. Ноћ истраживача - БОНИС 2016 (БОрска Ноћ ИСтраживача), 30. 

септембар 2016. године у Студентском дому Бор, Организатори: Друштво 

младих истраживача Бор, Технички факултет у Бору, Техничка школа Бор, 

ОШ „3. октобар” Бор.  

Г.2.3.3.6. Фестивал науке „Школско огледало“, 22. мај 2017. године у ОШ 

„Станоје Миљковић“ Брестовац, Организатор: ОШ „Станоје Миљковић“ 

Брестовац. 

 

Г.2.4. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-

ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

Г.2.4.1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 

са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 

или иностранству 

Г.2.4.1.1. Билeтeрaлни прojeкaт Србиja - Слoвeниja зa циклус 2014 - 2015, 

Teрмoдинaмичкa aнaлизa и испитивaњe фaзних рaвнoтeжa у нeким 

нискoтeмпeрaтурним лeгурaмa систeмa Zn-Al-Sn-Ga-In, Српскa 

институциja: Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт у Бoру, 

рукoвoдилaц: Д. Живкoвић, Слoвeнaчкa институциja: University of Ljublјana, 

Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Materials and 

Metallurgy, рукoвoдилaц: J. Meдвeд. 

 

Г.2.4.2. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 

или организацијама националног или међународног нивоа 

Г.2.4.2.1. Руковођење у професионалним удружењима 
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Г.2.4.2.1.1. Председник Подружнице српског хемијског друштва Бор од 

фебруара 2018 - данас. 

Г.2.4.2.2. Чланство у органима или професионалнм удружењима 

Г.2.4.2.2.1. Члан Српског хемијског друштва (чл. карта бр. 2121) 

Г.2.4.2.2.2. Члан Комитета за термодинамику и фазне дијаграме Србије од 

2014. 

Г.2.4.2.2.3. Члан Савеза инжењера и техничара Србије од 2019 (чл. карта бр. 

2005) 

 

Г.2.4.3. Учешће у програмима размене наставника и студената 

Г.2.4.3.1. Erasmus + КA1 прojeкaт мoбилнoсти измeђу Унивeрзитeтa у 

Бeoгрaду, Teхничкoг фaкултeтa у Бoру и Унивeрзитeтa у Зaгрeбу, 

Meтaлуршкoг фaкултeтa у Сиску у циљу научног усавршавања у подручју 

физичке металургије, односно експерименталних техника карактеризације 

материјала и одређивања фазних трансформација вишекомпонентних легура 

у Лабораторији за развој и примену материјала у Заводу за физичку 

металургију. Пeриoд мoбилнoсти: 15 - 19. мај 2017. 

 

 

Д. ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА  

 

Д.1. Приказ и оцена научног рада после избора у звање доцента 

 

Увидом у приложене радове Комисија је закључила да објављени радови 

углавном обрађују утицај различитих режима термичке или термомеханичке обраде 

на побољшање особина легура различитих металних система, првенствено 

двокомпонентних и трокомпонентних бакарних легура. Истраживања у једном броју 

радова спроведена су и на синтерованим металним материјалима. На основу 

достављених радова запажа се известан број радова који укључују термодинамичко 

предвиђање и калкулацију равнотежних дијаграма стања. Кандидаткиња такође 

испољава заинтересованост за развој еколошких технологија у процесу развоја 

савремених материјала. У следећем делу реферата дат је кратак приказ радова 

објављених у часописима међународног и националног значаја у периоду након 

избора у звање доцента. Осим тога дат је и приказ помоћног универзитетског 

уџбеника. 

Радови који су објављени у међународним часописима изузетне вредности 

углавном су посвећени проучавању механизама ојачавања различитих бакарних 

легура. Тако је у раду Г.2.1.1.1.1. (М21а-1) прoучaвaна промена вредности тврдoће, 

микрoтврдoће и eлeктричне проводности у функциjи тeмпeрaтурe и врeмeнa жaрeњa 

у циљу испитивaњa интeнзитeтa eфeктa ојачавања жaрењем у хлaднo деформисаној 

ливеној Cu-12.7mаs.%Au лeгури. Meхaнизaм oдгoвoрaн зa oвo пoвeћaњe aнaлизирaн 

je пoмoћу високорезолутивних, савремених метода: DTA, XRD и TEM. Анализирана 

је појава чeтири стaдиjумa на DTA кривој, која су у функцији структурних 

променама. На основу редукције параметра решетке и ТЕМ анализе доказан је 

упоредни утицај сређивања кратког домета и сегрегације растворених атома на 

дислокацијама током нискотемпературног жарења. 
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У циљу проучавања ојачавајућих механизама код синтерованих Cu-Au легура 

добијени резултати су публиковани кроз рад Г.2.1.1.1.2. (М21а-2). У овом раду 

описује се проучавање механизама ојачавања код синтероване легуре Cu-

11.4mаs.%Au и упоређење побољшања њених особина током термомеханичке 

обраде у односу на чист бакар добијен поступком синтерметалургије. Након 

примене више савремених, стандардизованих метода и аналитичких техника 

пoтврђeнo je дa je дoминaнтни мeхaнизaм ојачавања тoкoм нискотемпературног 

жaрeњa управо сeгрeгaциja атома легирајућих елемената на грешкама у рeшeтки. 

Предмет испитивања рада Г.2.1.1.1.4. (М21а-4) су Cu-Pd легуре. У тoм смислу 

Cu-7at.%Pd лeгурa је нaкoн кaљeњa хладно дeфoрмисaнa сa 20 % и 40 % и изoхрoнo 

жaрeнa измeђу 100°C и 700°C. Нaкoн жaрeњa дo 400°C дошло је до атипичног 

ојачавања у кoмбинaциjи сa пoвeћaњeм физичких особина. Примећено је одлагање 

рeкристaлизaциje услед примeњене тeрмoмeхaничкe oбрaдe. Микрoструктурна 

анализа је показала ефекат везивања легирајућег елемента - паладијума дуж граница 

зрна, указујући на његову важну улогу у процесу ојачавања. 

Термодинамички прорачун и предвиђање трокомпонентних металних система 

дати су у радовима Г.2.1.1.1.3. и Г.2.1.1.2.1.  

Експериментално испитивање фазног дијаграма тернарног Cu-Ge-Sb система 

и термодинамичко предвиђање помоћу CALPHAD методе обрађено је у раду 

Г.2.1.1.1.3. (М21а-3). Експериментални резултати добијени су коришћењем: DTA, 

SEM-ЕDS и XRD. Испитана су два изотермална пресека на 400°C и 500°C, као и три 

вертикална пресека: Cu-GeSb, Ge-CuSb и Sb-CuGe. Детектовано је једно тернарно 

једињење у бакром богатом делу изотермалне секције на 500°C. На основу 

добијених експерименталних података и доступних података из литературе развијен 

је термодинамички модел тернарног Cu-Ge-Sb система. 

У раду Г.2.1.1.2.1. (М23-1) проучавано је очвршћавање, електрична 

проводност и микроструктура ливених Sn-Sb-Zn легура са 80 % калаја и 

промењивим садржајем антимона и цинка. Eкспeримeнтaлнo дoбиjeни рeзултaти су 

упoрeђeни сa калкулисаним равнотежним дијаграмом стања применом CALPHAD 

методе и сa Scheilovom симулацијом очвршћавања. 

Област рад кандидаткиње је и кaрaктeризaциjа рaзличитих типoвa челика, 

што се може запазити у раду Г.2.1.1.2.2. (М23-2). Истраживања приказана у овом 

раду урaђeнa су сa задатком дa сe испитa мoгућнoст пoнoвне упoтрeбе нeких 

одпадних пoљoприврeдних и индустриjских прoизвoдa oд чeликa у циљу добијања 

нoжeва у неиндустриjским услoвимa сa прихвaтљивим механичким свojствимa. 

Зaхтeвaни oблици оштрица дoбиjeни су примeнoм рaзличитих врста тeрмoмeхaничкe 

oбрaдe. Врeднoсти механичких особина дoбиjeних производа укaзуjу нa дoбaр избoр 

одпадног чeликa зa крajњу сврху. 

Предмет рада кандидаткиње су и алуминијумске легуре са акцентом на 

проучавање преципитационог ојачавања током термичке или термомеханичке 

обраде. У раду Г.2.1.3.1.4. (М51-4) испитиван је утицај растворног жарења на 

особине алуминијумских легура EN AW 6060 и EN AW 6082 на температурама из 

интервала 510°C - 590°C. Након спроведене термичке обраде показано је да пораст 

температуре растворног жарења изазива пораст тврдоће и смањење електричне 

проводности на стареним узорцима услед боље хомогенизације, која је узроковала 

бољу расподелу метастабилних фаза. 

Последњих година порастао је број закона и законских регулатива у вези са 

рециклажом и заштитом животне средине, што је довело до интензивнијег рада и 

обимнијих истраживања у погледу рециклаже композитних материјала. У раду 

Г.2.1.3.1.2. (М51-2) дат је прeглeд основних метода и начина за рeциклaжу 
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кoмпoзитних мaтeриjaлa сa aлуминиjумскoм oснoвoм у зависности од врсте пуниоца 

(ојачивача). 

У радовима Г.2.1.3.1.1. (М51-1) и Г.2.1.3.1.3. (М51-3) анализиран је утицај 

ПМ и ИМ металургије нa људскo здрaвљe и живoтну срeдину. Наиме, у раду 

Г.2.1.3.1.1. дат је преглед анализе утицаја штетности различитих метала (Cu, Au, Ni, 

Co и Cd) у облику прахова, који представљају полазну сировину за добијање 

различитих делова поступком синтерметалургије. У раду Г.2.1.3.1.3. дате су особине 

и микроструктуре неких ливених берилијумских бронзи. Показано је да су након 

спроведене термомеханичке обраде показале изванредне механичке особине, које се 

чак могу поредити са челицима. Међутим, услед присуства берилијума као једног од 

најтоксичнијих елемената дат је и преглед алтернативних материјала на бакарној 

основи, који су по особинама конкурентни токсичним берилијумским бронзама. 

Помоћни уџбеник „Физичка металургија 1 - практикум“ написан је на 119 

страна, у девет поглавља, и представља практикум у коме се на логичан и прегледан 

начин, у одговарајућем обиму са неопходним детаљима, обрађује проблематика 

везана за предмет Физичка металургија 1, који се изводи на основним академским 

студијама на студијском програму Металуршко инжењерство на Техничком 

факултету у Бору. 

У првом поглављу дат је опис и принцип рада металографског микроскопа. У 

другом поглављу детаљно је приказан начин одабира и припреме узорака за 

металографска испитивања. Карактеристични типови дијаграма стања и 

карактеристични типови структура у металографији објашњени су у наредним 

поглављима. У петом и шестом поглављу приказане су методе за одређивање 

величине металног зрна, као и поступци одређивања величине и облика неметалних 

укључака у челику и дужине графитних ламела у сивом ливу. Седмо поглавље 

посвећено је макроскопским испитивањима. У осмом и деветом поглављу обрађени 

су угљенични челици са Fe-Fe3C дијаграмом стања, као и ливена гвожђа. 

Поред наведених теоријских делова, у сваком поглављу дат је и 

експериментални део који обухвата: а) циљеве експерименталног рада, б) поступак 

испитивања и в) испитивање и тумачење резултата. 

 

Д.2. Укупна цитираност радова  

 

На основу података преузетих из индексне базе SCOPUS на дан 03. април 

2019. године 12 радова др Иване Марковић цитирано је 34 путa рачунајући само 

хетероцитате. У наставку су наведени цитирани радови кандидаткиње и публикације 

у којима су ти радови цитирани. 

 

 

Д.2.1. I. Marković, S. Ivanov, U. Stamenković, R. Todorović, A. Kostov, Annealing 

behavior of Cu-7at.%Pd alloy deformed by cold rolling, Journal of Alloys and 

Compounds, 768(2018) 944-952. 

 

Д.2.1.1. L. Liu, J.T. Jiang, B. Zhang, W.Z. Shao, L. Zhen, Enhancement of strength 

and electrical conductivity for a dilute Al-Sc-Zr alloy via heat treatments and cold 

drawing, Journal of Materials Science and Technology, 35(6)(2019) 962-971.  

 

Д.2.1.2. E.G. Volkova, O.S. Novikova, A.Y. Volkov, Formation of the L12 - type 

superstructure in Cu-5.9 at.%Pd and Cu-8 at%Pd alloys, IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering, 447(1)(2018) 012029. 
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Д.2.2. N. Štrbac, I. Marković, A. Mitovski, Lj. Balanović, D. Živković, V. Grekulović, The 
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54(1)(2018). 
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Ђ. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ 

ПРОФЕСОРА 

 

Оцена испуњености услова заснива се на Критеријумима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Правилником о минималним 

условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Правилником 

о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа 

наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору. 

Кандидаткиња др Ивана Марковић испуњава све прописане услове за избор у 

звање ванредног професора, што се аргументује следећим оценама: 

 

Ђ.1. Оцена испуњености општих услова 

 

Кандидаткиња испуњава све прописане опште услове за избор у звање 

ванредног професора јер: 
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 Докторирала је на Металуршком одсеку Техничког факултета у Бору 

Универзитета у Београду, а тема докторске дисертације припада ужој научној 

области за коју је конкурс расписан (Прерађивачка металургија и метални 

материјали).  

 Испуњава услове за избор у звање доцента (последњих пет година рада на 

Техничком факултету у Бору провела је на месту доцента за ужу научну област 

Прерађивачка металургија и метални материјали). 

 

Ђ.2. Оцена испуњености обавезних услова 

 

Др Ивана Марковић испуњава све прописане обавезне услове за избор у 

звање ванредног професора, при чему се у наредном делу Реферата дају парцијалне 

оцене о тој испуњености. 

 

Ђ.2.1. Оцена резултата педагошког рада 

 

 Искуство у педагошком раду са студентима: Кандидаткиња поседује 

вишегодишње искуство у педагошком раду са студентима, које је стекла на 

Техничком факултету у Бору (од 2008. до данас) најпре кроз извођење вежби у 

звању асистента, а затим и кроз држање наставе након избора у звање доцента 

(од 2014. до данас) на већем броју предмета на студијском програму 

Металуршко инжењерство. Њено тренутно ангажовање у извођењу вежби на 

основним академским студијама је на предметима: Синтеровани метални 

материјали, Синтерметалургија, Контактни материјали, Физичка металургија 1, 

Физичка металургија 2, као и на предметима Физичка металургија 3 и Теорија 

синтеровања на мастер академским студијама. У оквиру извођења наставе 

тренутно је ангажована на основним академским студијама на следећим 

предметима: Синтерметалургија, Синтеровани метални материјали, Контактни 

материјали и Физичка металургија 2, као и на предметима Теорија 

синтеровања на мастер академским студијама и Синтеровани метални 

материјали и композити на докторским академским студијама.  

 Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током 

целокупног протеклог изборног периода: Др Ивана Марковић активно 

учествује у унапређењу свих облика наставе, на свим нивоима студија и 

учествује у формирању и извођењу наставних садржаја на предметима које 

држи. Поседује изражен смисао за наставни рад што је потврђено и 

резултатима студентских анкета спроведених са циљем оцене педагошког рада 

наставника, при чему је кандидаткиња др Ивана Марковић добила високе 

оцене, чија је просечна вредност у претходном изборном периоду износила 

4,87.  

 

  Ђ.2.2 Оцена резултата научно-истраживачког рада 

 

 Објављена два рада из категорије М21-23 од избора у претходно звање из 

научне области за коју се бира: Др Ивана Марковић је у меродавном изборном 

периоду објавила 6 радова у часописима са JCR листе, од чега 4 рада у 

међународним часописима изузетних вредности (М21а) и 2 рада у 

међународним часописима (М23).  
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 Један рад објављен у домаћим научним односно стручним часописима: 

Кандидаткиња има 14 радова публикованих у националним часописима, од 

чега 4 рада (М51 категорија) након избора у звање доцента. 

 Саопштена три рада на међународним или и домаћим научним скуповима 

(категорије М31-34 и М61-64) од избора у претходно звање из научне 

области за коју се бира: Кандидаткиња је у меродавном изборном периоду 

имала: 1 саопштење категорије М31, 1 саопштење категорије М32, 17 

саопштења на међународним научним скуповима категорије М33, 6 саопштења 

категорије М34 као и 9 саопштења на научним скуповима категорије М64.  

 

Ђ.2.3. Оцена руковођења или учествовања на пројекту 

 

 Оригинално стручно остварење, или руковођење или учешће на пројекту:  Др 

Ивана Марковић била је ангажована у реализацији два међународна пројекта: 

511044-1-TEMPUS-2010-1-UK-JPCR у периоду 2010-2013, као и међународног 

билатералног пројекта између Републике Србије и Републике Словеније у 

периоду 2014 - 2015 (меродавни изборни период). Учествовала је као 

истраживач на осам националних пројеката, од чега су три финансирана од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

(ТР6730 (2005 - 2008), ТР19018 (2008 - 2010) и текући ТР34003 (2011 - 2018)). 

Од октобра 2018. године обавља дужност руководиоца пројекта ТР 34003.  

 

Ђ.2.4. Оцена помоћног уџбеника 

 

 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за коју се бира, монографија, 

практикум или збирка задатака (са ISBN бројем): Аутор је помоћног 

универзитетски уџбеника под називом: „Физичка металургија 1 – практикум“ 

(ISBN:978‐86‐6305‐087‐7), који је написан према наставном програму за 

истоимени предмет који се изучава на трећој години основних академских 

студија на Техничком факултету у Бору и објављен 2018.  

 

Ђ.3. Оцена испуњености изборних услова  

 

Др Ивана Марковић испуњава сва три изборна услова за избор у звање 

ванредног професора јер испуњава више ближих одредница (довољна је једна) за 

сваки изборни услов, при чему се у наредном делу реферата дају парцијалне оцене о 

тој испуњености. 

 

Ђ.3.1. Оцена стручно-професионалног доприноса 

 

У вези са стручно-професионалним доприносом оцењује се да кандидаткиња 

испуњава пет од седам ближих одредница. 

 Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника 

радова у земљи или иностранству: Од 2016. године до данас ради као 

технички уредник истакнутог међународног часописа (М22) Journal of Mining 

and Metallurgy Section: B Metallurgy. Уредник је зборника саопштења 

међународног научног скупа 49
th

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, 2017. 

 Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или 

научним скуповима националног или међународног нивоа: Била је председник 
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организационог одбора 1 међународне конференције, као и члан 

организационих одбора 11 међународних конференција и 3 домаћа научна 

скупа. Редовни је учесник значајних међународних и домаћих скупова. 

 Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским 

специјалистичким, мастер и докторским студијама: Кандидаткиња др Ивана 

Марковић била је члан комисије за оцену научне заснованости теме 1 

докторске дисертације, као и 2 пута члан комисије за одбрану семинарског 

рада у оквиру специјалног курса за дефинисање теме докторске дисертације. 

Била је ментор 2 мастер рада, као и члан комисије за одбрану 2 мастер рада. 

 Руководилац или сарадник у реализацији пројеката: Учествовала је у 

реализацији 2 међународна пројекта и 8 националних пројеката, од чега су 3 

финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. Од октобра 2018. године обавља дужност руководиоца 

пројекта ТР 34003.  

 Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, 

експертиза, рецензија радова или пројеката: Коаутор је четири техничка 

решења и рецензент је радова у међународним часописима Materials and Design 

(М21) и Journal of Mining and Metallurgy Section: B Metallurgy (М22). 

 

Ђ.3.2. Оцена доприноса академској и широј заједници 

 

 Од укупно 6 ближих одредница које се односе на допринос академској и 

широј заједници др Ивана Марковић испуњава 3.  

 Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних 

органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или 

иностранству: Током вишегодишњег радног односа на Техничком факултету 

у Бору била је члан бројних комисија и радних група формираних од стране 

факултета: Комисија за попис залиха, ситног инвентара, амбалаже, материјала 

и робе у магацину и скриптарници (2012), Комисија за набавку услуге штампе 

(2018), Комисија за набавку лабораторијске опреме (2018), Група за промоцију 

Факултета код ученика средњих школа за упис у школској 2019/20 (2019), 

Радна група за припрему материјала за III циклус акредитације Факултета 

(2019), Комисија за надзор и технички пријем радова на изради 

електроенергетских инсталација у Металуршкој згради Факултета (2019), као 

заменик члана у следећим комисијама: Комисија за студије II степена (2015), 

Комисија за набавку услуге штампе (2017), Етичке комисије Техничког 

факултета у Бору (2017). 

 Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената: У оквиру 

учешћа у ваннаставним активностима судената била је ментор 9 студентских 

радова успешно изложених на студентским конференцијама. 

 Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове: Учествује и у 

наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове кроз промовисање науке 

међу основцима, средњошколцима, студентима и грађанством у оквиру 

манифестација: „Тимочки научни торнадо - ТНТ“ (2014, 2015), „Борска ноћ 

истраживача - Бонис“ (2014, 2015. и 2016) и „Школско огледало“ (2017). 

 

Ђ.3.3. Оцена сарадње са другим високошколским и 

научноистраживачким установама у земљи и иностранству 
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Од укупно 6 ближих одредница које се односе на сарадњу са другим 

високошколским и научноистраживачким установама у земљи и иностранству др 

Ивана Марковић испуњава 3.  

 Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са 

другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству: Учествовала је у реализацији два међународна пројекта, при 

чему је развила успешну сарадњу са више научних и истраживачких 

институција у оквиру TEMPUS 511044 пројекта. У оквиру билатeрaлног 

прojeкта између Србиjе и Слoвeниjе остварила је успешну сарадњу са 

Факултетом за природне науке и инжењерство из Љубљане (Словенија). Већ 

годинама успешно сарађује са следећим домаћим и иностраним институцијама: 

Институт за рударство и металургију Бор, Институт за хемију, технологију и 

металургију Београд, Факултет техничких наука Косовска Митровица, 

Рударско геолошки факултет Београд, Металуршки факултет Сисак 

(Хрватска), Институт Јожеф Стефан Љубљана (Словенија), Central South 

University Changsha (Кина). Из те сарадње проистекао је већи број научних 

радова који су наведени у списку њених радова. 

 Руковођење или чланство у органима или професионалним удружењима или 

организацијама националног или међународног нивоа: Др Ивана Марковић је 

члан следећих професионалних удружења: Српског хемијског друштва, 

Комитета за термодинамику и фазне дијаграме Србије и Савеза инжењера и 

техничара Србије. У једном мандату обављала је дужност секретара 

Подружнице српског хемијског друштва Бор, а тренутно је актуелни 

председник ове Подружнице. 

 Учешће у програмима размене наставника и студената: Учествовала је у 

програму размене наставника у оквиру Erasmus + мобилности на Металуршком 

факултету у Сиску, Хрватска, са циљем даљег усавршавања.  
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Е. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ  

 

На конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област 

Прерађивачка металургија и метални материјали, пријавила се једна кандидаткиња, 

др Ивана Марковић, дипл. инж. металургије, доцент Техничког факултета у Бору 

Универзитета у Београду.  

На основу прегледа и анализе документације и на основу изложених података 

о наставном, педагошком, научно-истраживачком и стручном раду кандидаткиње, 

Комисија за писање овог реферата оцењује да је др Ивана Марковић остварила 

запажен успех у свом досадашњем ангажовању и да у потпуности задовољава све 

прописане услове конкурса за избор у звање ванредног професора који су 

дефинисани Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима 

за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и 

поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Универзитету у 

Београду, Статутом Техничког факултета у Бору, Правилником о начину, поступку и 

ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника 

на Техничком факултету у Бору. 

На основу напред наведених чињеница Комисија са задовољством предлаже 

избор др Иване Марковић, дипл. инж. металургије, у звање ванредног 

професора за ужу научну област Прерађивачка металургија и метални материјали и 

препоручује Изборном већу Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду 

да овај предлог усвоји и да га проследи Већу научних области техничких наука 

Универзитета у Београду. 

 

Бор, мај 2019. године                                                                             

                                                                                        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 

 

                                          ......................................................... 

                                      Проф. др Драгослав Гусковић, редовни професор 

                                                        Универзитет у Београду Технички факултет у Бору 

 

 

                                         ......................................................... 

                                       Проф. др Светлана Иванов, редовни професор 

Универзитет у Београду Технички факултет у Бору 

 

 

                                                                                  ......................................................... 

                                 Др Владан Ћосовић, научни саветник 

                                                 Универзитет у Београду Институт за хемију, 

технологију и металургију 



                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Технички факултет у Бору 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Прерађивачка металургија и метални материјали 

Број кандидата који се бирају: 1 (један) 

Број пријављених кандидата: 1 (један) 

Имена пријављених кандидата: 

 1. др Ивана Марковић 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Ивана (Иван) Марковић 

- Датум и место рођења: 19.06.1979, Димитровград 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду Технички факултет у Бору 

- Звање/радно место: Доцент 

- Научна, односно уметничка област: Металуршко инжењерство 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду Технички факултет у Бору 

- Место и година завршетка: Бор, 2004. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: Универзитет у Београду Технички факултет у Бору 

- Место и година завршетка: Бор, 2007. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Прерађивачка металургија 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду Технички факултет у Бору 

- Место и година одбране: Бор, 2014. 

- Наслов дисертације: Истраживање ефекта ојачавања жарењем код синтерованих и ливених 

легура система бакар-злато 

- Ужа научна, односно уметничка област: Металургија 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

-Асистент: 18.02.2008 - 17.02.2012. 

-Асистент: 18.02.2012 - 19.10.2014. 

-Доцент: 20.10.2014 - 19.10.2019. 

 

 

 

 

 



3) Испуњени услови за избор у звање ванредни професор 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  

 

1 
Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 
Није примењиво 

2 
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

У предходном изборном периоду 

средња вредност оцене износи 4,87 (од 

5,00) 

3 

Искуство у педагошком раду са студентима 

 

Др Ивана Марковић стекла је богато 

педагошко искуство током свог 

једанаестогодишњег рада на Техничком 

факултету у Бору Универзитета у 

Београду радећи најпре у звању 

асистента, а потом и доцента. 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у комисији 

и др. 

4 

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

Кандидат др Ивана Марковић била је 

ментор 2 (два) мастер рада, 3 (три) 

завршна рада и 9 (девет) радова на 

студентским конференцијама. Била је 

члан комисије за оцену научне 

заснованости теме 1 (једне) докторске 

дисертације, 2 (два) пута члан комисије 

за одбрану семинарског рада у оквиру 

специјалног курса за дефинисање теме 

докторске дисертације, члан комисије за 

одбрану 2 (два) мастер рада и 5 (пет) 

завршних радова. 

5 

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер  или докторским 

студијама 

Није примењиво 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и 

др 

Навести часописе, скупове, књиге и 

друго 

6 
Објављен један рада из категорије М21; М22 или 

М23 из научне области за коју се бира 
 

Није примењиво (в. тачку 8) 

7 
Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 
 

Није примењиво (в. тачку 9) 

8 
Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање доцента из научне 

области за коју се бира 

6 

4 рада категорије М21а и 2 рада 

категорије М23 

9 

Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) од
 
избора у претходно звање из 

научне области за коју се бира. 

34 

1 рад категорије М31, 1 рад категорије 

М32, 17 радова категорије М33, 6 

радова категорије М34 и 9 радова 

категорије М64. 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 10 Руковођење 1 националним 



или учешће у пројекту 

 

пројектом, учешће 

на 2 међинародна пројекта и 8 

националних пројеката 

11 

Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ISBN бројем) 
1 

И. Марковић, С. Иванов, Д. Марковић, 

Физичка металургија 1 - практикум, 

Издавач: Технички факултет у Бору, 

2018, ISBN: 978‐86‐6305‐087‐7. 

12 

Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 у периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира.   (за поновни избор ванр. 

проф) 

 

Није примењиво 

13 

Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора 

из научне области за коју се бира.    (за поновни 

избор ванр. проф) 

 

Није примењиво 

14 

Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира. 

 

Није примењиво 

15 
Цитираност од 10 хетеро цитата 

 
 

Није примењиво 

16 

Саопштено пет радова на међународним или 

домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 

предавање или предавање по позиву на 

међународном или домаћем научном скупу од 

избора у претходно звање из научне области за 

коју се бира  

 

Није примењиво 

17 

Књига из релевантне области, одобрен џбеник за 

ужу област за коју се бира, поглавље у 

одобреном уџбенику за ужу област за коју се 

бира или превод иностраног уџбеника одобреног 

за ужу област за коју се бира, објављени у 

периоду од избора у наставничко звање 

 

Није примењиво 

18 

Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. - (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

16  
 

16 (шеснаест) научних радова у 

часописима са JCR листе у 

последњих десет година. 

 

Прилог обавезним условима 

 
Став 8 - радови у категоријама М21, М22 или М23 после избора у звање доцента 

Рад у међународном часопису изузетних вредности - M21a  

1. I. Marković, S. Nestorović, B. Markoli, M. Premović, S. Mladenović, Study of anneal hardening in cold worked 

Cu-Au alloy, Journal of Alloys and Compounds, 658(2016) 414-421. 

doi:10.1016/j.jallcom.2015.10.208 

(ISSN 0925-8388; IF(2016)=3.133; Metallurgy & Metallurgical Engineering 5/74) 

2. I. Marković, S. Nestorović, B. Markoli, M. Premović, S. Šturm, Anneal hardening in cold rolled PM Cu-Au 

alloy, Materials Science and Engineering: A, 658(2016) 393-399. 

doi:10.1016/j.msea.2016.02.029 

(ISSN 0921-5093; IF(2016)=3.094; Metallurgy & Metallurgical Engineering 6/74) 

3. M. Premović, Y. Du, D. Minić, C. Zhang, D. Manasijević, Lj. Balanović, I. Marković, Experimental 

investigation and thermodynamic calculation of the Cu-Ge-Sb system, Journal of Alloys and Compounds, 

726(2017) 820-832. 

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.08.051 

(ISSN 0925-8388; IF(2017)= 3.779; Metallurgy & Metallurgical Engineering 4/75) 



4. I. Marković, S. Ivanov, U. Stamenković, R. Todorović, A. Kostov, Annealing behavior of Cu-7at.%Pd alloy 

deformed by cold rolling, Journal of Alloys and Compounds, 768(2018) 944-952. 

doi: 10.1016/j.jallcom.2018.07.258 

(ISSN 0925-8388; IF(2017)=3.779; Metallurgy & Metallurgical Engineering 4/75) 

 

Рад у међународном часопису - M23  

1. S. Mladenović, D. Manasijević, B. Maluckov, I. Marković, S. Marjanović, D. Živković, Solidification properties 

and microstructure investigation of the as-cast Sn-rich alloys of the Sn-Sb-Zn ternary system, Kovove Materialy 

= Metallic Materials, 54(3)(2016)  211-218. 

(ISSN 1338-4252 (online), ISSN 0023-432X (printed); IF(2016)=0.366; Metallurgy & Metallurgical 

Engineering 61/74) 

2. N. Štrbac, I. Marković, A. Mitovski, Lj. Balanović, D. Živković, V. Grekulović, The possibilities for reuse of 

steel scrap in order to obtain blades for knives, Revista de Metalurgia, 53(1)(2017) e086. 

doi: http://dx.doi.org/10.3989/revmetalm.086 

(ISSN-L: 0034-8570, IF(2017)=0.412; Metallurgy & Metallurgical Engineering 64/75) 

 

Став 9 - саопштења на међународним или домаћим научним скуповима (категорије М31 - М34 и М61 -

М64) после избора у звање доцента 

 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини - М31 

1. S. Ivanov, D. Gusković, S. Mladenović, I. Marković, U. Stamenković, Effects of electrochemical boriding 

process parameters on the formation of iron borides, Proceedings of the 49
th

 International October Conference 

on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 18 - 21 October 2017, pp. 19-26, ISBN 978-86-6305-066-2. 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу - М32 

1. N. Štrbac, D. Manasijević, S. Mladenović, I. Marković, Investigation of soldification bahaviour of the Sn-Zn-

(Bi,Sb) ternary alloys, 57
th

 International Foundry Conference Portorož 2017, Abstract Proceedings, Portorož, 

Slovenia, 13 - 15 September 2017, pp. 69, ISBN 978-961-93723-4-0. 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини - М33 

1. S. Nestorović, D. Živković, M. Rajić Vujasinović, I. Marković, Influence of aloying with palladium on anneal 

hardening effect of copper alloy, Proceedings of the 18
th

 International Research/Expert Conference ”Trends in 

the Development of Machinery and Associated Technology” TMT, Budapest, Hungary, 10 - 12  September 

2014, pp. 461-464, ISSN 1840-4944. 

2. S. Nestorović, I. Marković, D. Marković, M. Rajčić Vujasinović, Effect of deformation degree on microstructure 

and anneal hardening in Cu-Pd аlloy, Proceedings of the 46
th

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 1 - 4 October 2014, pp. 624-627, ISBN 978-86-6305-026-6. 

3. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, Lj. Ivanić, Isothermal annealing behavior of cold-deformed copper-

gold alloys, Proceedings of the 46
th

 International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, 

Serbia, 1 - 4 October 2014, pp. 628-631, ISBN 978-86-6305-026-6. 

4. S. Ivanov, E. Požega, Lj. Ivanić, D. Gusković, I. Marković, Lj. Balanović, S. Mladenović, A regression model to 

predict the boride layers thickness after the pack-boriding process, Proceedings of the 46
th

 International October 

Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 1 - 4 October 2014, pp. 701-704, ISBN 978-86-6305-

026-6. 

5. I. Marković, S. Nestorović, M. Milenović, M. Velinović, Metal powder particles as health, environmental, and 

safety hazard, Proceedings of the 23
th

 International Conference Ecological Truth, Kopaonik, Serbia, 17 - 20 June 

2015, pp. 226-232, ISBN 978-86-6305-032-7. 

6. Lj. Balanović, D. Živković, D. Manasijević, J. Medved, I. Marković, U. Stamenković, Experimental 

investigation of quartenary Zn-Al-Sn-Ga ecological alloys,  Proceedings of the 5
th

 International Conference on 

Environmental and Material Flow Management “EMFM 2015“ Zenica, B&H, 05 - 07 November 2015, pp. 42-

47, ISBN 978-9958-617-46-1. 

7. S. Nestorović, I. Marković, D. Živković, A. Kostov, R. Todorović, Influence of thermo-mechanical treatment on 

microstructure changes in copper-palladium alloy, Proceedings of the 10
th

 International Symposium on 

Recycling Technologies and Sustainable Development, Bor, Serbia, 4 - 7 November 2015, pp. 32-37, ISBN 978-

86-6305-037-2. 

8. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, S. Ivanov, S. Mladenović, Effect of annealing time on properties of 

sintered Cu-4Au alloy deformed with 60 % reduction, Proceedings of the 15
th

 International Foundrymen 



Conference Innovation - The Foundation of Competitive Casting Production, Opatija, Croatia, 11 - 13 May 

2016, pp. 250-257, ISBN 978-953-7082-22-2. 

9. D. Živković, N. Štrbac, N. Dolić, Z. Zovko Brodarac, D. Manasijević, Lj. Balanović, A. Mitovski, S. Mladenović, 

I. Marković, References review in the field of copper-based casted alloys for last fifteen years, Proceedings of 

the 15
th

 International Foundrymen Conference Innovation - The Foundation of Competitive Casting Production, 

Opatija, Croatia, 11 - 13 May 2016, pp. 280-285, ISBN 978-953-7082-22-2 

10. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Optical microscopy and SEM/EDS analysis of phases in age 

hardenable and recyclable aluminum alloys from 6000 series, Proceedings of the 24
th

 International Conference 

"ECOLOGICAL TRUTH" - Eco-Ist'16, Vrnjacka banja, Serbia, 12 - 15 June 2016, pp. 216-222, ISBN 978-86-

6305-043-2. 

11. I. Marković, D. Marković, S. Mladenović, R. Todorović, A. Kostov, Effect of annealing temperature on the 

properties of rolled Cu-Pd alloys, Proceedings of the 48
th

 International October Conference on Mining and 

Metallurgy, Bor, Serbia, 28 September - 01 October 2016, pp. 423-426, ISBN 978-86-6305-047-1. 

12. I. Marković, S. Ivanov, D. Gusković, D. Marković, D. Živković, U. Stamenković, Microstructure of 

thermomechanically treated EPM copper-platinum alloy, Proceedings of the 48
th

 International October 

Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 28 September - 01 October 2016, pp. 427-430, ISBN 978-

86-6305-047-1. 

13. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Effect of ageing temperature on properties of EN-AW6060 aluminium 

alloy, Proceedings of the 48
th

 International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 28 

September - 01 October 2016, pp. 327-330, ISBN 978-86-6305-047-1. 

14. I. Marković, D. Marković, D. Gusković, Lj. Balanović, M. Banković, Influence of pre-deformation degree on 

properties of PM copper-platinum alloy during isochronal annealing, Proceedings book of the 16
th

 International 

Foundrymen Conference, Global Foundry Industry - Perspectives for the Future, Opatija, Croatia, 15 - 17 May 

2017, pp. 167-172, ISBN 978-953-7082-26-0. 

15. U. Stamenković, I. Marković, M. Dimitrijević, D. Medić, SEM and EDS investigations of Zn-Sn alloys as 

potential high temperature lead-free solder, Proceedings of the 25
th

 International Conference "ECOLOGICAL 

TRUTH" Eco-Ist'17, Vrnjacka banja, Serbia, 12 - 15 June 2017, pp. 196-201, ISBN 978-86-6305-062-4. 

16. Z. Stanojević Šimšić, A. Kostov, D. Živković, D. Manasijević, I. Marković, D. Marković, A. Milosavljević, 

Hardness and microhardness of the alloys from section with 80 at% Cu in ternary Cu-Al-Ag system, Proceedings 

of the 49
th

 International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 18 - 21 October 2017, pp. 

253-256, ISBN 978-86-6305-066-2. 

17. V. Grekulović, M. Rajčić Vujasinović, M. Gorgievski, I. Marković, A. Mitovski, M. Bošković, Composite 

coatings of nickel with addition of Al2O3 particles, Proceedings of the 49
th

 International October Conference on 

Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 18 - 21 October 2017, pp. 440-443, ISBN 978-86-6305-066-2. 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу - М34  

1. S. Nestorović, I. Marković, M. Velinović, M. Milenović, D. Nestorović, The influence of metal powders on 

human health and on the environment polution, Book of abstracts of the International Scientific Conference on 

the Environment and Adaptation of Industry to Climate Change, Belgrade, Serbia, 22 - 24 April 2015, pp. 154, 

ISBN 978-86-89061-07-9. 

2. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, S. Ivanov, U. Stamenković, Influence of copper-beryllium alloys on 

human health and the possibility of their replacement, Book of abstracts of the International Scientific 

Conference on Ecological Crisis: Technogenesis and Climate Change, Belgrade, Serbia, 21 - 23 April 2016, pp. 

128, ISBN 978-86-89061-09-3. 

3. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, A review of research and methods for the recycling of aluminium matrix 

composite materials, Book of abstracts of the International Scientific Conference on Ecological Crisis: 

Technogenesis and Climate Change, Belgrade, Serbia, 21 - 23 April 2016, pp. 137, ISBN 978-86-89061-09-3. 

4. Lj. Balanović, D. Živković, D. Manasijević, I. Marković, U. Stamenković, Thermal diffusivity, structural and 

mechanical characteristics of C1220 carbon steel, Book of abstracts of the 25
th

 Symposium of Thermal Analysis 

and Calorimetry - Eugen Segal, 15 April 2016, Bucharest, Romania, 15 April 2016, pp. 86, ISBN 978-606-11-

5369-5. 

5. Lj. Balanović, I. Marković, D. Manasijević, M. Sokić, V. Milošević, V. Ćosović, U. Stamenković, Properties 

and structure of Cu-Al-Ni shape memory alloys prepared by mechanical alloying and powder metallurgy, Book 

od abstracts of 4
th
 Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC 

TAC4), 28 - 31 August 2017, Chisinau, Moldova, pp. 388, ISBN 978-3-940237-47-7. 



6. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, M. Gorgievski, Lj. Balanović, Effect of the precipitation of metastable 

phases on the thermal properties of aluminium alloys from 6000 series, Book od abstracts of 4
th

 Central and 

Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC TAC4), 28 - 31 August 2017, 

Chisinau, Moldova, pp. 390, ISBN 978-3-940237-47-7. 

Саопштења са скупа националног значаја штампана у изводу - М64 

1. Z. Stanojević-Šimšić, D. Živković, A. Kostov, D. Manasijević, T. Holjevac-Grgurić, I. Marković, R. Todorović, 

Microstructural investigation of the ternary Cu-Al-Ag system, Program and the book of abstract from Serbian 

Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application III, New Frontiers in Multifunctional 

Material Science and Processing, Belgrade, Serbia, 2014, p. 123, ISBN 978-86-915627-2-4. 

2. I. Marković, S. Nestorović, D. Marković, Effect of heat treatment on lattice parameter and behavior of cold-

worked PM copper based alloy, Zbornik izvoda radova sa 7. Simpozijuma o termodinamici i faznim 

dijagramima, Bor, Srbija, 08. jun 2015, p. 19, ISBN: 978-86-6305-029-7. 

3. Z. Stanojević-Šimšić, D. Živković, D. Manasijević, A. Kostov, T. Holjevac-Grgurić, I. Marković, Y. Du, 

Thermal analysis of as-cast alloys in selected vertical sections in ternary Cu-Al-Ag system, Zbornik izvoda 

radova sa 7. Simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima, Bor, Srbija, 08. jun 2015, pp. 21-22, ISBN: 

978-86-6305-029-7. 

4. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Uticaj visokotemperaturnog starenja na svojstva aluminijumskih legura 

iz serije 6000, Kratki izvodi radova treće konferencije mladih hemičara Srbije, Beograd, Srbija, 24. oktobar 

2015, p. 87, ISBN: 978-86-7132-059-7. 

5. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Microstructural characterization of the Al-Mg-Si alloy after aging heat 

treatment (Mikrostrukturalna karakterizacija Al-Mg-Si legure posle termičke obrade starenjem), Četvrta 

konferencija mladih hemičara Srbije-kratki izvodi rada, Beograd, Srbija, 5. novembar 2016, p. 92, ISBN: 978-

86-7132-064-1. 

6. I. Marković, Lj. Balanović, U. Stamenković, N. Štrbac, Microstructure of some Al-Si-Mg casting alloys for 

automotive industry, Zbornik izvoda radova sa 8. simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima sa 

međunarodnim učešćem, Kosovska Mitrovica, Srbija, 19 - 20. jun 2017, pp. 60-61, ISBN: 978-86-80893-71-6.   

7. Lj. Balanović, D. Manasijević, I. Marković, U. Stamenković, Effect of thermal processing on thermal 

conductivity of low carbon steel, Zbornik izvoda radova sa 8. simpozijuma o termodinamici i faznim 

dijagramima sa međunarodnim učešćem, Kosovska Mitrovica, Srbija, 19 - 20. jun 2017, pp. 66-67, ISBN: 978-

86-80893-71-6.   

8. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Influence of isochronal aging treatment on properties of aluminium 

alloys from 6000 series, Zbornik izvoda radova sa 8. simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima sa 

međunarodnim učešćem, Kosovska Mitrovica, Srbija, 19 - 20. jun 2017, p. 76, ISBN: 978-86-80893-71-6.   

9. I. Marković, M. Rajčić Vujasinović, V. Grekulović, Proučavanje elektrohemijskog ponašanja livenih Cu-Au 

legura tokom termomehaničke obrade, Kratki izvodi radova sa 55. Savetovanja srpskog hemijskog društva, Novi 

Sad, Srbija, 8 - 9. jun 2018, p. 24, ISBN: 978-86-7132-069-6. 

 

Став 10 - Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту 

Међународни пројекти 

1. TEMPUS 511044-2010, Modernization of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related 

Programmes (MCHEM). 

2. Билатeрaлни прojeкaт Србиja - Слoвeниja зa циклус 2014-2015, Teрмoдинaмичкa aнaлизa и испитивaњe 

фaзних рaвнoтeжa у нeким нискoтeмпeрaтурним лeгурaмa систeмa Zn-Al-Sn-Ga-In. 

Национални пројекти 

Руководилац 

1. Руководилац пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја „ТР 34003 - Освајање 

производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум у 

бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем“ од октобра 2018. 

године.  

Учесник 

1. Пројекат Министарства науке и заштите живитне средине, TР 6730 - Освајање производње легура на бази 

бакра са побољшаним механичким особинама на повишеним радним температурама, 2005 - 2008. 



2. Прojeкaт Mинистaрствa нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, TР19018 - Примeнa ojaчaвajућeг мeхaнизмa жaрeњa 

у oсвajaњу прoизвoдњe синтeрoвaних бaкaр-срeбрo eлeктричних кoнтaкaтa и ojaчaних мaтeриjaлa нa 

бaзи бaкрa, 2008 - 2010. 

3. Пројекат Министарства просвете науке и технолошког развоја, ТР 34003 - Освајање производње ливених 

легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум у бакар-родијум 

побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем, 2011 - 2018. 

4. Испитивање структуре материјала калупа за ливење злата и металографска анализа, Д.О.О. ТИР Бор, 

Радна јединица за производњу племенитих метала, 2011. 

5. Пројекат Караван науке „Тимочки научни торнадо“ - ТНТ 2013, Центар за промоцију науке, 2013.  

6. Пројекат 401-00-02598/2016 „Tрaгoм чoвeкa дo рeкa", Mинистaрство зa пoљoприврeду и зaштиту живoтнe 

срeдинe, 2016. 

7. Пројекат “Кaкo смo пoчeли дa кoристимo мeтaлe“, Цeнтар зa прoмoциjу нaуке, 2017. 

8. Пројекат „Teхнo-eкoнoмскa aнaлизa нoвe линиje синтeрoвaњa у кoмпaниjи ДOO Maртeнзит“, Фонд за 

иновациону делатност, 2018.  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника 

радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 

или научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 

5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, 

експертиза, рецензија радова или пројеката. 

7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 

стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или 

иностранству.  

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници. 

3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно 

Универзитета. 

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција или сл.). 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 

науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са 

другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  

или научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 

или организацијама националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 

 

 

 

 

 



Прилог изборним условима 

 

1. Стручно-професионални допринос 

1.1. 

- Технички уредник је истакнутог међународног часописа (М22) Journal of Mining and Metallurgy Section: B 

Metallurgy, чији је издавач Технички факултет у Бору. 

- Уредник је зборника саопштења међународног научног скупа 49
th

 International October Conference on 

Mining and Metallurgy, 2017, Уредници: Н. Штрбaц, И. Maркoвић, Љ. Бaлaнoвић, Издавач: Технички 

факултет у Бору, ISBN 978-86-6305-066-2. 

1.2. 

- Била је председник организационог одбора 49
th

 International October Conference on Mining and Metallurgy - 

IOC2017, Bor, Serbia, 18 - 21 October 2017. 

- Била је члан организационих одбора 11 међународних конференција:  

- 42
nd

 International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 10-13 October 2010. 

- 43
th

 International October Conference on Mining and Metallurgy, Kladovo, Serbia, 12-15 October 2011. 

- 45
th

 International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 16-19 October 2013. 

- 46
th

 International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 1-4 October 2014. 

- 1
st 

International Student Conference on Mining, Metallurgy, Chemical Engineering, Material Science and 

Related Fields-ISC2014, Bor Lake, Serbia, 3 October 2014. 

- 2
st 

International Student Conference on Mining, Metallurgy, Chemical Engineering, Material Science and 

Related Fields, Bor, Serbia, Јuly 13-14, 2015. 

- 48
th

 International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, September 28 - October 

01, 2016. 

- 3
rd

 International Student Conference on Technical Science, Bor Lake, Serbia, September 30, 2016. 

- 4
th

 International Student Conference on Technical Science, Bor Lake, Serbia, October 20 - 21, 2017. 

- 5
th

 International Student Conference on Technical Science, Bor, Serbia, September 29 - October 01, 2018. 

- 6
th

 International Student Conference on Technical Science - ISC2019, Bor, Serbia, September 25 - 27, 

2019. 

-   Била је члан организационих одбора 3 домаћа научна скупа:  

- 7. Научно стручни скуп Еколошка истина, Кладово, Србија, 31.05. - 02.06.2009. 

- 6. Симпозијум о термодинамици и фазним дијаграмима, Борско језеро, Србија, 19. октобар 2013. 

- 7. Симпозијум о термодинамици и фазним дијаграмима, Бор, Србија, 8. јун 2015. 

 

1.3. 

- Била је члан комисије за одбрану 2 мастер рада:  

- В. Томић, Електропроводљивост 5052 алуминијумске легуре, Технички факултет у Бору, 2015. 

- Г. Јевтић, Технолошке и микроструктурне карактеристике микролегираних челика произведених у 

Hesteel Srbia, Технички факултет у Бору, 2016. 

- Била је члан комисије за оцену научне заснованости предложене теме докторске дисертације: 

- У. Стаменковић, Истраживање ефекта ојачавања старењем током термомеханичке обраде 

алуминијумских легура, Технички факултет у Бору, 2018. 

- Била је члан комисије за одбрану семинарског рада у оквиру специјалног курса за дефинисање теме 

докторске дисертације: 

- У. Стаменковић, Утицај термомеханичке обраде и хемијског састава на механичке, физичке, 

електрохемијске и топлотне особине алуминијумских легура из серије 6000, Технички факултет у 

Бору, 2016.  

- Ј. Петровић, Утицај садржаја керамичких и органских материјала на карактеристике хибридних 

алуминијумских композита, Технички факултет у Бору, 2018.  

1.5.  

- Била је учесник на 2 међународна и 8 националних пројеката. Тренутно обавља функцију руководиоца 1 

националног пројекта. 

- Учесник на међународним пројектима: 



1. TEMPUS 511044-2010, Modernization of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related 

Programmes (MCHEM). 

2. Билатeрaлни прojeкaт Србиja - Слoвeниja зa циклус 2014-2015, Teрмoдинaмичкa aнaлизa и 

испитивaњe фaзних рaвнoтeжa у нeким нискoтeмпeрaтурним лeгурaмa систeмa Zn-Al-Sn-Ga-In. 

- Руководилац на националном пројекту: 

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја „ТР 34003 - Освајање производње ливених 

легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-платина, бакар-паладијум у бакар-родијум 

побољшаних својстава применом механизма ојачавања жарењем“ од октобра 2018. године.  

- Учесник на националном пројекту: 

1. TР 6730 - Освајање производње легура на бази бакра са побољшаним механичким особинама на 

повишеним радним температурама, Министарство науке и заштите живитне средине 2005 - 2008. 

2. TР19018 - Примeнa ojaчaвajућeг мeхaнизмa жaрeњa у oсвajaњу прoизвoдњe синтeрoвaних 

бaкaр-срeбрo eлeктричних кoнтaкaтa и ojaчaних мaтeриjaлa нa бaзи бaкрa, Mинистaрство нaукe 

и тeхнoлoшкoг рaзвoja, 2008 - 2010. 

3. ТР 34003 - Освајање производње ливених легура система бакар-злато, бакар-сребро, бакар-

платина, бакар-паладијум у бакар-родијум побољшаних својстава применом механизма ојачавања 

жарењем, Министарство просвете науке и технолошког развоја 2011 - 2018. 

4. Испитивање структуре материјала калупа за ливење злата и металографска анализа, Д.О.О. 

ТИР Бор, Радна јединица за производњу племенитих метала, 2011. 

5. Караван науке „Тимочки научни торнадо“ - ТНТ 2013, Центар за промоцију науке, 2013.  

6. Tрaгoм чoвeкa дo рeка, Mинистaрство зa пoљoприврeду и зaштиту живoтнe срeдинe, 2016. 

7. Кaкo смo пoчeли дa кoристимo мeтaлe, Цeнтар зa прoмoциjу нaуке, 2017. 

8. Teхнo-eкoнoмскa aнaлизa нoвe линиje синтeрoвaњa у кoмпaниjи ДOO Maртeнзит, Фонд за 

иновациону делатност, 2018.  

1.6. 

 

- Коаутор је 4 техничка решења: 

- С. Несторовић, Д. Марковић, И. Марковић, Побољшање својстава синтерованих материјала на 

бакарној основи применом ојачавајућег  жарења, Корисник: ТИР - Фабрика бакарне жице - синтер 

погон, Бор, 2010, М82. 

- С. Несторовић, Љ. Иванић, Д. Марковић, М. Рајчић-Вујасиновић, С. Иванов, И. Марковић, В. 

Грекуловић, Нови материјал Cu-Ag побољшаних својстава механизмом ојачавања жарењем, 

Корисник: ТИР Бор - Фабрика бакарне жице, Бор,  2012, М82. 

- С. Несторовић, Љ. Иванић, Д. Гусковић, Д. Марковић, И. Марковић, Механизам ојачавања 

жарењем у функцији добијања ливене Cu-Au легуре побољшаних својстава, Корисник: ТИР Бор - 

Фабрика бакарне жице, Бор, 2013, М82. 

- С. Иванов, Д. Гусковић, Љ. Иванић, С. Несторовић, С. Младеновић, Б. Марјановић, И. Марковић, 

Побољшање својстава материјала за израду кокила за ливење злата и других племенитих метала, 

Корисник: РЈ за производњу племенитих метала при Електролизи - ТИР Бор Д.О.О, Бор, 2012, 

М84. 

- Рецензент је радова у међународним часописима Materials and Design и Journal of Mining and Metallurgy 

Section: B Metallurgy. 

 

 

2. Допринос академској и широј заједници 

 

2.1. 

 

- Током вишегодишњег радног односа на Техничком факултету у Бору била је члан бројних комисија и 

радних група формираних од стране факултета: Комисија за попис залиха, ситног инвентара, амбалаже, 

материјала и робе у магацину и скриптарници (2012), Комисија за набавку услуге штампе (2018), 

Комисија за набавку лабораторијске опреме (2018), Група за промоцију Факултета код ученика средњих 

школа за упис у школској 2019/20 (2019), Радна група за припрему материјала за III циклус акредитације 

Факултета (2019), Комисија за надзор и технички пријем радова на изради електроенергетских 

инсталација у Металуршкој згради Факултета (2019), као заменик члана у следећим комисијама: 

Комисија за студије II степена (2015), Комисија за набавку услуге штампе (2017), Етичке комисије 

Техничког факултета у Бору (2017) 

 

2.4. 



- У оквиру учешћа у ваннаставним активностима судената била је ментор 9 студентских радова успешно 

изложених на студентским конференцијама.   

2.5. 

- У оквиру учешћа у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове активна је у промовисању науке 

међу основцима, средњошколцима, студентима и грађанством у оквиру манифестација: „Тимочки научни 

торнадо - ТНТ“ (2014. и 2015), „Борска ноћ истраживача - Бонис“ (2014, 2015. и 2016) и „Школско 

огледало“ (2017). 

 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе 

или уметности у земљи и иностранству 

3.1. 

 

- Учествовала је у реализацији два међународна пројекта при чему је развила успешну сарадњу са више 

научних и истраживачких институција у оквиру TEMPUS 511044-2010 пројекта. У оквиру билатeрaлног 

прojeкта између Србиjе и Слoвeниjе зa циклус 2014-2015. остварила је успешну сарадњу са Факултетом 

за природне науке и инжењерство из Љубљане (Словенија). Већ годинама успешно сарађује са следећим 

домаћим и иностраним институцијама: Институт за рударство и металургију Бор, Институт за хемију, 

технологију и металургију Београд, Факултет техничких наука Косовска Митровица, Рударско геолошки 

факултет Београд, Металуршки факултет Сисак (Хрватска), Институт Јожеф Стефан Љубљана 

(Словенија), Central South University Changsha (Кина). Из те сарадње проистекао је већи број научних 

радова који су наведени у списку њених радова. 

 

 

3.3. 

 

- Др Ивана Марковић је члан следећих професионалних удружења:  

- Српско хемијско друштво,  

- Комитет за термодинамику и фазне дијаграме Србије и  

- Савез инжењера и техничара Србије.  

- Била је секретар Подружнице српског хемијског друштва Бор од 2012 - 2014. 

- Председник је Подружнице српског хемијског друштва Бор од 2018. 

 

 

3.4. 

 

- Учествовала је у програму размене наставника у оквиру Erasmus + КA1 прojeкта мoбилнoсти измeђу 

Унивeрзитeтa у Бeoгрaду Teхничкoг фaкултeтa у Бoру и Унивeрзитeтa у Зaгрeбу Meтaлуршкoг фaкултeтa у 

Сиску у циљу научног усавршавања у подручју физичке металургије током маја 2017. 

 

 

  



III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

На конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област Прерађивачка металургија и 

метални материјали, пријавила се једна кандидаткиња, др Ивана Марковић, дипл. инж. металургије, доцент 

Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду.  

На основу прегледа и анализе документације и на основу изложених података о наставном, 

педагошком, научно-истраживачком и стручном раду кандидаткиње, Комисија за писање овог реферата 

оцењује да је др Ивана Марковић остварила запажен успех у свом досадашњем ангажовању и да у потпуности 

задовољава све прописане услове конкурса за избор у звање ванредног професора који су дефинисани Законом 

о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 

Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на 

Универзитету у Београду, Статутом Техничког факултета у Бору, Правилником о начину, поступку и ближим 

условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору. 

На основу напред наведених чињеница Комисија са задовољством предлаже избор др Иване Марковић, 

дипл. инж. металургије, у звање ванредног професора за ужу научну област Прерађивачка металургија и 

метални материјали и препоручује Изборном већу Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду да овај 

предлог усвоји и да га проследи Већу научних области техничких наука Универзитета у Београду. 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: Бор, мај 2019. 

 

                                                                                                           ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

                                          ......................................................... 

                                      Проф. др Драгослав Гусковић, редовни професор 

                                                        Универзитет у Београду Технички факултет у Бору 

 

 

                                         ......................................................... 

                                       Проф. др Светлана Иванов, редовни професор 

Универзитет у Београду Технички факултет у Бору 

 

 

                                                                                  ......................................................... 

                                 Др Владан Ћосовић, научни саветник 

                                                                           Универзитет у Београду  Институт за хемију, технологију и 

металургију 

 



SEDNICA VEĆA KATEDRE ZA MENADŽMENT 

 

22.05.2019.  

 

Sednicu vodio Prof. dr Ivan Mihajlović 

 

Sa sledećim d n e v n i m   r e d o m: 

 

1. Predlog pokretanja postupka i predlog komisija za pisanje referata za izbor jednog 

nastavnika u zvanju Nastavnika engleskog jezika, za užu naučnu oblast Engleski jezik 

(reizbor Mara Manzalović); 

 

2. Razmatranje predloga Pravilnika o radu i pravilnika o sticanju i raspodeli sredstava na 

Tehničkom fakultetu u Boru; 

 

3. Formiranje komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije 

kandidata Njegoša Dragovića; 
 

4.  Određivanje tema za izradu diplomskih i master radova; 

 

7.      Razno. 

 

Nakon usvajanja dnevnog reda, pristupilo se radu po tačkama:  

 

R A D    P O    T A Č K A M A :                                                                ТАЧКА ИВ-3 ННВ 

1.1. Predlažemo pokretanje postupka za izbor jednog nastavnika u zvanju Nastavnik engleskog 

jezika (reizbor M. Manzalović),  u komisiju za pisanje referata predlažemo sledeće profesore: 

 

1. Dr. Zoran Paunović, redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu – 

predsednik 

2. Enisa Nikolić, nastavnik engleskog jezika, Tehnički fakultet u Boru – član 

3. Slavica Stevanović, nastavnik engleskog jezika, Tehnički fakultet u Boru – član 

 

2.1. U okviru ove tačke dnevnog reda su članovi Katedre upoznati sa  predlozima Pravilnika o 

radu i Pravilnika o sticanju i raspodeli sredstava na Tehničkom fakultetu u Boru. 

 

3.1 . Veće katedre za menadžment jednoglasno prihvata zahtev kandidata Njegoša Dragovića, 

studenta doktorskih akademskih studija studijskog programa Inženjerski menadžment, za 

formiranje Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije pod nazivom: 

“Identifikacija i analiza faktora koji utiču na usvajanje i realizaciju projekata u oblasti 

korišćenja obnovljivih izvora energije.” i predlaže nastavno-naučnom veću fakulteta Komisiju 

za ocenu naučne zasnovanosti teme disertacije u sastavu: 

 

1. Prof. dr Snežana Urošević, redovni profesor, Tehničkog fakulteta u Boru 

2. Prof. dr Đorđe Nikolić, vanredni profesor, Tehničkog fakulteta u Boru 

3. Dr Danijela Voza, docent, Tehničkog fakulteta u Boru 

4. Prof. dr Dragan Stojiljković, redovni profesor, Tehnološki fakultet, Leskovac 

5. Prof. dr Ivana Mladenović-Ranisavljević, vanredni profesor, Tehnološki fakultet, 

Leskovac 

 

Za mentora je određen Prof. dr Milovan Vuković, sa Tehničkog fakulteta u Boru. 

4.1. Kandidatu Todorović Lazaru određuje se sledeća tema završnog rada: MARKETING 

SEGMENTACIJA TRŽIŠTA NA NIVOU OPŠTINE KNJAŽEVAC 

 



Komisija: 

1. Prof. Dr Dejan Riznić, mentor 

2. Prof. Dr Milovan Vuković, član 

3. Prof. Dr Milica Veličković, član 

 

 

 

4.2. Kandidatu Đokić Vladimiru određuje se sledeća tema završnog rada: UPRAVLJANJE I 

KOMPETENCIJA PROMENA U PREDUZEĆU “ELRAD” 

 

Komisija: 

4. Prof. Dr Dejan Bogdanović, mentor 

5. Doc. Dr Marija Panić, član 

6. Doc. Dr Sanela Arsić, član 

 

 

4.3. Kandidatu Brjazović Tanji određuje se sledeća tema završnog rada: ISPITIVANJE 

MOTIVACIJE STUDENATA ZA BAVLJENJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM RADOM 

 

Komisija: 

7. Prof. Dr Milica Veličković, mentor 

8. Prof. Dr Snežana Urošević, član 

9. Doc. Dr Danijela Voza, član 

 

 

U Boru, 22.05.2019  

 

                                                                               

Prof. Dr Ivan Mihajlović, 

šef Katedre za menadžment 



ЗАПИСНИК 

 

Са XI седнице Већа Катедре за Подземну ЕЛМС одржане у среду 29. 05. 2019. године, са 

почетком у 11 часова, у сали Р-15, са следећим дневним редом:: 
 

Д н е в н и  р е д :  

 

1. Усвајање записника са X седнице Већа Катедре за Подземну ЕЛМС  

2. Покретање поступка за избор једног сарадника у настави у звање асистента на 

одређено време са пуним радним временом 

3. Разно 

 

 Седници су присуствовали: проф. др Витомир Милић,  проф. др Мира Цоцић, доц. др 

Дејан Петровић,  асистент  Јелена Иваз и асистент Младен Радовановић. 

 Седницом председава шеф катедре за Подземну ЕЛМС, проф. др Витомир Милић. 

Предложени дневни ред усвојен је једногласно.  

 

Тачка 1. 

Записник са претходне седнице Већа Катедре за Подземну ЕЛМС усвојен је једногласно. 

 

Тачка 2. 

Због потребе Катедре за Подземну ЕЛМС предлаже се наставно-научном већу Техничког 

факултета у Бору да се покрене поступак за избор (реизбор) једног сарадника у настави у звање 

асистента за рударску групу предмета са пуним радним временом. Предлаже се комисија за 

писање реферата и избор сарадника у настави у звање асистента у следећем саставу: 

1. Проф. др Витомир Милић, редовни професор Техничког факултета у Бору 
2. Др Дејан Петровић, доцент  Техничког факултета у Бору 
3. Проф. др Раде Токалић, редовни професор Рударско-геолошког факултета у 

Београду 
 

Тачка 3. 

 Није било дискусије под овом тачком. 

 

 

Шеф Катедре за Подземну ЕЛМС   

 

Проф. др Витомир Милић 

 

 

У Бору 29.05.2019. 

 



SEDNICA VEĆA KATEDRE ZA MENADŽMENT 

 

06.06.2019.  

 

Sednicu vodio Prof. dr Ivan Mihajlović 

 

Sa sledećim d n e v n i m   r e d o m: 

 

1. Predlog pokretanja postupka i predlog komisija za pisanje referata za izbor jednog 

saradnika u zvanju Saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast Ekonomija; 

 

2. Određivanje tema za izradu diplomskih i master radova; 

 

3.   Razno. 

 

Nakon usvajanja dnevnog reda, pristupilo se radu po tačkama:  

 

R A D    P O    T A Č K A M A :     ТАЧКА ИВ 4  

 

1.1. Obzirom da na rasposani konkurs za prijem Saradnika u zvanju Asistent, za užu naučnu 

oblast Ekonomija, nije bilo prijavljenih kandidata - Predlažemo pokretanje postupka za izbor 

jednog saradnika u zvanju Saradnik u nastavi. U komisiju za pisanje referata predlažemo 

sledeće profesore: 

 

1. Prof. Dr Dejan Riznić, redovni profesor, predsednik 

Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru 

2. Prof. Dr Lela Ristić, vanredni profesor, član 

Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet 

3. Doc. Dr Aleksandra Fedajev, docent, član  

Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru 

 

2.1. Kandidatu Trukić Maja određuje se sledeća tema završnog rada: OPTIMIZACIJA 

PROCESA PROIZVODNJE VOĆNIH SADNICA U PREDUZEĆU LIPOLIST 

 

Komisija: 

1. Prof. Dr Dejan Bogdanović, mentor 

2. Doc. Dr Danijela Voza, član 

3. Doc. Dr Nenad Milijić, član 

 

 

 

2.2. Kandidatu Nikolić Milici određuje se sledeća tema završnog rada: OPTIMIZACIJA 

PROIZVODNJE NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU 

 

Komisija: 

4. Prof. Dr Dejan Bogdanović, mentor 

5. Doc. Dr Aleksandra Fedajev, član 

6. Doc. Dr Nenad Milijić, član 

 

 



4.3. Kandidatu Stojanović Petru određuje se sledeća tema završnog rada: PLANIRANJE I 

UPRAVLJANJE ORGANIZACIONIM PROMENAMA U PREDUZEĆU “TIMOMED 

KNJAŽEVAC” 

 

Komisija: 

7. Prof. Dr Dejan Bogdanović, mentor 

8. Prof. Dr Snežana Urošević, član 

9. Prof. Dr Milica Veličković, član 

 

 

U Boru, 05.06.2019  

 

                                                                               

Prof. Dr Ivan Mihajlović, 

šef Katedre za menadžment 
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