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Традиционална манифестација рударске одважности и спретности - СКОК ПРЕКО КОЖЕ - је 

традиција дуга неколико векова, а настала је у непознатом руднику Европе. То је чин свечаног 

признавања квалификација за рад у рударству, односно представља чин свечаног признавања 

квалификација за рад у струци смелих и одважних. У давна времена, новопримљени рудари су 

пред старијим друговима морали да покажу пуно храбрости како би били примљени у братство 

рудара као пуноправни чланови, а то се измећу осталог огледало и у успешном прескакању окна, 

који је касније замењен скоком преко коже. Кожа у то време иначе била неопходни рударски 

реквизит, без кога се рудар није спуштао у јамске просторије, а који је касније постао 

традиционални симбол свечаног примања рудара, а затим и металурга у њихов тежак али и 

узвишени позив. Прва оваква манифестација одржана је на Техничком факултету у Бору 

(тадашњем Рударско-металуршком факултету у Бору) још давне 1965. године. На првом СКОКУ 

ПРЕКО КОЖЕ, учествовала су три новодипломирана студента, 43 апсолвента и 44 студента 

четврте године рударства и металургије, да би се број учесника касније повећавао, и из године у 

годину се ова манифестација претварала у традиционалну свечаност, не само за факултет, већ и 

за цео град Бор. Последњих година, традиција се обнавља у целом региону и наставља се са 

чувањем и неговањем овог вишевековног струковног обичаја на рударским факултетима. Након 

дуге паузе  која је износила 21 годину,  четвртог априла 2016. године, одржан је четрнаести СКОК 

ПРЕКО КОЖЕ, а наредне године и петнаести СКОК ПРЕКО КОЖЕ, који су припремили студенти 

и наставници Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду, у оквиру прославе Дана 

студената Универзитета у Београду. На  манифестацији  2016. године учествовало је 43 студента, 

уз помоћ наставника и сарадника Техничког факултета у Бору. Треба поменути да  су учешће у 

представи узели и:др Недељко Магдалиновић, ред. проф. у пензији и декан Техничког факултета 

у Бору( 1981-1985 и 1994-1998); др Живорад Милићевић, ред. проф. у пензији; др Миодраг 

Миљковић, ред. проф. у пензији и др Ратомир Станковић, ред. проф. у пензији. Свесрдну моралну 

и материјалну помоћ пружили су: РТБ Бор, ЈП ПЕУ Ресавица, СО Бор, Центар за културу СО Бор, 

Студентски центaр Бор, Камерни хор Лавиринт из Зајечара, Друштво инжењера и техничара 

Ресавица и медији Источне Србије.  Манифестација СКОК ПРЕКО КОЖЕ одвија се у два засебна 

дела. У првом, који се одиграва на улицама града, студенти, који треба да прескакањем коже буду 

промовисани у часна звања рудара и металурга, крећући се градом уз песму и шалу, траже свог 

»Бруцмајора«, који има почасну дужност да студенте припреми за скок преко коже. Пошто га, 

тражећи од кафане до кафане напокон и пронађу, измоле га да их поведе на церемонијал СКОКА 

ПРЕКО КОЖЕ, чврсто му обећавајући да неће узалудно заложити свој ауторитет јер су они 

потпуно спремни да пред »часним Президијумом« и осталим високим функцијама покажу шта 

све знају. Када студенти кроз шалу, досетке, песму и хумор покажу шта су научили, и чему су све 

вредни, »Президијум« им одобрава да скоком преко коже буду промовисани у часна звања рудара 

и металурга. Чин скока преко коже обавља се са бурета пива, при чему сваки студент изрекне 

своје животно гесло и после испијања кригле пива, скаче преко коже коју држе два знаменита 

последника из области рударства и металургије. После скока, сваког »скакача« стари рудар; 

»Хетман« или »Промотор« свечано промовише у звање рудара или металурга. Певањем Рударске 

химне, на крају свечаности, завршава се свечани чин СКОКА ПРЕКО КОЖЕ. 
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Традиционалну манифестацију XVI СКОКА ПРЕКО КОЖЕ припремили су студенти и 

наставници Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду уз свесрдну моралну и 

материјалну помоћ: 

Града  Бора 

“ZiJin Bor Copper” ДОО Бор 

Центра за културу града Бора 

“HEINEKEN” Србија ДОО Зајечар 

“Teko Mining”  ДОО Београд 

Студентског центра Бор 

Камерног хора Лавиринт Зајечар 

ЈП за ПЕУ Ресавица 

Друштва инжењера и техничара Ресавица 

Медија Источне Србије 

 

Технички факултет у Бору, Универзитета у Београду, је основан 1961. године као одговор на 

изражене потребе за високо образованим кадром из области рударства и металургије у време 

динамичног развоја Рударско-топионичарског басена Бор. Од свог оснивања до данас, Технички 

факултет  у Бору делује као једини факултет Универзитета у Београду лоциран ван седишта 

универзитета и једина државна високо-образовна институција у источној Србији. 

 

Делатност Техничког факултета у Бору обухвата поље техничко-технолошких наука, а 

акредитоване студије (основне, мастер и докторске академске студије) су организоване у оквиру 

следећих студијских програма:  

- рударско инжењерство,  

- металуршко инжењерство,   

- технолошко инжењерство и  

- инжењерски менаџмент. 

Наставни кадар, који данас изводи наставу на Факултету, чине већином познати и признати научни 

радници код нас и у свету, са високим индексом цитирања.  

Од оснивања до данас, на Факултету је дипломирало  3017 студената, специјалистичке студије је 

завршило 20 студената, мастер студије 234, магистарске студије 167, а докторске дисертациије је 

одбранило 124  кандидата. Дипломирани инжењери са овог факултета данас раде као истакнути 

стручњаци и научни радници широм света.  

Поред образовања, Технички факултет у Бору интензивно развија и научно-истраживачки рад, 

сарадњу са привредом и међународну сарадњу, као основне поставке развоја и осавремењавања 

високошколске институције. У протеклих 58 година постојања урађено је преко 1050 националних 

пројеката финансираних од стране привреде и одговарајућих државних институција, више од 30 

међународних пројеката, валоризован значајан број техничко-развојних решења и патената, 

издато је преко 160 уџбеника и монографија. Такође, објављено је преко 650 радова у часописима 

међународног значаја, на стотине радова у часописима националног значаја и на хиљаде 

саопштења на националним и међународним научним скуповима, а остварен је и велики број 

цитата. Факултет има веома развијену међународну сарадњу са многобројним универзитетима у 

свету, што кроз заједничке пројекте, академске мреже  и друге видове кооперације, нуди могућност 



студентима и наставницима Факултета да се укључе у процесе мобилности карактеристичне за 

савремени европски и светски високообразовни простор. Технички факултет у Бору је издавач 

четири часописа – Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining, Journal of Mining and 

Metallurgy, Section B: Metallurgy, Serbian Journal of Management и Рециклажа и одрживи развој, као  

и организатор неколико научнх скупова (IOC, ECOIST, MCSM, RT&SD, EMFM, TDPD), у оквиру 

којих се одржавају и одговарајући студенски симпозијуми. Студенти факултета су и активни 

учесници рударијада, технологијада и менаџеријада, где поред презентовања резултата својих 

научних истраживања, показују и свој спортски дух.  

У складу са својом мисијом и визијом, Технички факултет у Бору континуирано спроводи 

зацртану политику квалитета у свим својим делатностима, што има за циљ стално унапређење и 

остваривање највишег нивоа квалитета у складу са основним задацима и циљевима. 

 


