
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 
НАСТАВНО – НАУЧНОМ ВЕЋУ 
Бор, 28.10.2008. год. 
 
 
На основу  чл.6. Правилника о вредновању квалитета и компетенција дипломираних студената 
Техничког факултета у Бору, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на основу 
извршеног вредновања подноси Наставно научном већу на усвајање следећи:  
 
 
 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 
 

ОПШТИ ДЕО 
   
Вредновање квалитета дипломираних студената на Техничком факултету у Бору организовано 
је на иницијативу Комисије за обезбеђење квалитета из марта 2008. године. У овом Извештају 
дају се резултати вредновања квалитета дипломираних студената на студијском програму 
Рударско инжењерство кога  су организовали шеф Катедре за површинску ЕЛМС Проф. др 
Ненад Вушовић,  шеф Катедре за подземну ЕЛМС Проф. др Живорад Милићевић и шеф 
Катедре за ПМС и РТиОР Проф. др Родољуб Станојловић са својим сарадницима у периоду 
септембар-октобар 2008.године. 
 
Вредновање је извршено у следећим компанијама: РТБ Бор д.о.о., РББ - Рудник бакра „Велики 
Кривељ“,  РББ -Рудник бакра „Јама“ Бор, РББ Неметали у Бору, ЈП ПЕУ Ресавица,  ЈП ПЕУ 
Ресавица-РМУ „Соко“ Сокобања, ЈП ПЕУ Ресавица-„Вршка Чука“ Аврамица, ЈП ПЕУ Ресавица 
– РУ „Лубница“, ЈП ПЕУ Ресавица – РМУ „Боговина“, ЈП ПЕУ Ресавица – „Алексиначки 
рудници“.  
Извршена је статистичка обрада укупно 21 анкентног листа посебно за смерове за ЕЛМС, 
посебно за смера за ПМС и РТиОР. 
 
 

ПОСЕБНИ ДЕО 
 
За студијски програм Рударско инжењерство  после обраде добијених резултата у процесу 
мерења квалитета дипломираних инжењера од стране послодаваца добијени су следећи 
резултати:  
 

1. Стручна знања                                                                  4.52 
2. Способност и вештина комуницирања                          4.52 
3.   Способност за тимски рад                                               4.62 
4. Способности за иновативни и креативни рад               3.71 
5. Способности давања иницијатива за нове идеје         4.38 
6. Способност за организационо учење                             3.90 
7. Оданост фирми у којој раде                                            4.57 

 
НАПОМЕНА : Оцењивање је вршено у распону од 1 ) најнижа оцена и 5 )  највиша оцена. 
 



Главна напомена послодаваца односила се на следеће: 
 

a) Потреба успостављања континуиране везе између факултета и производње као би се 
обезбедила стална иновација знања, а истовремено и увид Факултета у проблеме које 
дипломирани инжењери рударства треба да решавају у пракси; 

b) Потреба за организовањем семинара иновације знања на Факултету; 
c) Потреба за познавањем бар једног страног језика; 
d) Потреба за познавањем рада из области специјализованих рачунарских програма 

(софтвера) у области рударства; 
e) Потреба за већим познавањем економике пословања рударских предузећа; 
f) Потреба за јачом сарадњом са привредом у току студирања, у циљу веће 

оспособљености за рад у непосредној производњи. 
 
Обзиром на мали број оцена магистара и доктора наука из области рударства, статистичка 
анализа није урађена у овом случају. 
 

ОПШТИ ЗАКЉУЧЦИ 
 
На основу напред изнетих резултата вредновања квалитета дипломираних инжењера рударства 
са Техничког факултета у Бору од стране њихових послодаваца могу се извести следећи општи 
закључци: 
 

1. Стручна знања потребна за обављање стручних инжењерско-техничких послова су на 
завидном нивоу;  

2. Опште способности неопходне у савременим компанијама (комуницирање, тимски рад, 
иниовативност и креативност као, иницијативност као и оданост фирми) је такође на 
завидном нивоу;  

3. Уочена је потреба за бржим адаприрањем производним компанијским условима, као и 
потреба за значајнијим познавањем савремених компјутерских алата и техника, те 
бољим познавањем језика везано за рад у глобалним условима. 

 
ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧАКА  ЗА ПОБОЉШАЊЕ 

 
1. Квалитет знања који носе студенти са студијског програма Рударско инжењерство може 

се оценити врло добром оценом с обзиром да га послодавци тако оцењују и да радо 
запошљавају ове стручњаке.  

2. Курикулум је традиционално квалитетно осмишљен уз практичне елементе неопходне 
за образовање стручњака овог профила, те треба наставити са већ присутном праксом 
сталног прилагођавања најбољој светској пракси. 

3. У курикулум у наредном периоду треба унети изевесне елементе софтверског 
инжењерства и економике пословања предузећа, за које су послодавци нагласили да су 
од значаја за савремни вид пословања. 

 
Председник Комисије за обезбеђење 

и унапређење квалитета 
Проф. др Живан Живковић 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERZITET U BEOGRADU 
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 
podnosi Nastavno naučnom veću na usvajanje sledeći:  
 
 
 
 

I  Z  V  E  Š  T  A  J 
 
 
I.OPŠTI DEO 
   
Vrednovanje kvaliteta diplomiranih studenata na Tehničkom fakultetu u Boru organizovano je na 
inicijativu Komisije za obezbedjenje kvaliteta iz marta 2008.godine. U ovom izveštaju daju se rezultati 
vrednovanja kvaliteta diplomiranih studenata na studijskom programu Metalurško inženjerstvo koga  
su organizovali šef Katedre za metalurško inženjerstvo Prof. dr Dragana Živković i šef Katedre za 
preradjivačku metalurgiju Prof. Dr Dragoslav Guskovic sa svojim saradnicima u periodu septembar-
oktobar 2008.godine. 
 
Vrednovanje je izvršeno u sledećim kompanijama: RTB- Bor (TIR, Livnica, Elektoliza, Razvoj) 
Pometon Bor, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, IHP Prahovo, Opštinska uprava Bor, Holding 
Kablovi a.d. Jagodina, Štamparija Tercija d.o.o Bor, Fabrika odlivaka Žagubica, Jugoinspekt Beograd, 
DP IMT FMM Knjaževac, Perić i Perić Požarevac, ITNMS Beograd, Koncern Farmakom Šabac, 
Fabrika akumulatora Sombor, US Steel Europe. 
 
Takodje, izvršeno je i vrednovanje kvaliteta svršenih doktora nauka na ovom Fakultetu iz ove oblasti , 
i to u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru 
 
 POSEBNI DEO 
 
Za studijski program Metalurško inženjerstvo  posle obrade dobijenih rezultata u procesu merenja 
kvaliteta diplomiranih inženjera od strane poslodavaca dobijeni su sledeći rezultati:  
 

1. Stručna znanja                                                                4.89 
2. Sposobnost i veština komuniciranja                               4.53 
3.   Sposobnost za timski rad                                                4.63 
4. Sposobnosti za inovativni i kreativni rad                       4.47 
5. Sposobnosti davanja inicijativa za nove indeje              4.47 
6. Sposobnost za organizaciono učenje                              4.68 
7. Odanost firmi u kojoj rade                                              4.74 



NAPOMENA : Ocenjivanje je vršeno u rasponu 1 ) najniža ocena i 5 )  najviša ocena. 
 
Glavna napomena poslodavaca  odnosila se na sledeće: 

a) Potreba uspostavljanja kontinuirane veze izmedju fakulteta i proizvodnje kao bi se obezbedila 
stalna inovacija znanja, a istovremeno i uvid Fakulteta u problema koje diplomirani inženjeri 
metalurgije treba da rešavaju u praksi 

b) Potreba za organizovanjem programa inovacije znanja na Fakultetu 
c) Potreba za poznavanjem bar jednog stranog jezika 
d) Potreba za poznavanjem neophodnih menadžerskih alata i tehnika, te ekonomskog poslovanja 

preduzeća 
e) Potreba za jačom saradnjom sa privredom u toku studiranja, u cilju veće osposobljenosti za 

rad u neposrednoj proizvodnji 
 
Obzirom na mali broj ocena doktora nauka, statistička analiza nije uradjena u ovom slučaju. 
 
 OPŠTI ZAKLJUČCI 
 
Na osnovu napred iznetih rezultata vrednovanja kvaliteta diplomiranih inženjera metalurgije sa 
Tehničkog fakulteta u Boru od strane njihovih poslodavaca mogu se izvestii sledeći opšti zaključci: 
 

1. Stručna znanja potrebna za obavljanje strulnih inženjersko-tehničkih poslova su na zavidnom 
nivou  

2. Opšte sposobnosti neophodne u savremenim kompanijama (komuniciranje, timski rad, 
iniovativnost i kreativnost kao , inicijativnost kao i odanost firmi) je takodje na zavidnom 
nivou  

3. Uočena je potreba za bržim adapriranjem proizvodnim kompanijskim uslovima, kao i potreba 
za značajnijim poznavanjem savremenih menadžerskih alata i tehnika, te boljim poznavanjem 
jezika vezano za rad u globalnim uslovima . 

 
PREDLOG ZAKLJUČAKA  ZA POBOLJŠANJE 
 

1. Kvalitet znanja koji nose studenti sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo može se 
oceniti visokom ocenom s obzirom da ga poslodavci tako ocenjuju i da rado zapošljavaju ove 
stručnjake.  

2. Kurikulum je tradicionalno kvalitetno osmišljen uz praktične elemente neophodne za 
obrazovanje stručnjaka ovog profila, te treba nastaviti sa već prisutnom praksom stalnog 
prilagodjavanja najboljoj svetskoj praksi. 

3. U kurikulum u narednom periodu treba uneti izevesne elemente inženjerskog menadžmenta, 
za koje su poslodavci naglasili da su od značaja za savremni vid poslovanja. 

 
Predsednik Komisije za obezbedjenje 

i unapredjenje kvaliteta 
Prof. dr Živan Živković 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERZITET U BEOGRADU 
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 obezbeđenje i unapređenje kvaliteta na osnovu izvršenog vrednovanja 
podnosi Nastavno naučnom veću na usvajanje sledeći:  
 
 
 

I  Z  V  E  Š  T  A  J 
 
I.OPŠTI DEO 
Vrednovanje kvaliteta diplomiranih studenata na Tehničkom fakultetu u Boru organizovano je na 
inicijativu Komisije za obezbeđenje kvaliteta iz marta 2008.godine. U ovom izveštaju daju se rezultati 
vrednovanja kvaliteta diplomiranih studenata na studijskom programu Tehnološko inženjerstvo koga 
su organizovali šef Katedre za hemiju i hemijsku tehnologiju Prof. dr Milan Antonijević i šef Katedre 
za zaštitu životne sredine Prof. Dr Snežana Šerbula sa svojim saradnicima u periodu septembar-
oktobar 2008.godine. 
 
Upitnik za vrednovanje je popunjen u sledećim kompanijama: RTB D.O.O. –sektor za kadrove - Bor, 
RTB R.Z. Razvoj - Bor, Topionica i Rafinacija bakra Bor, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, 
Opštinska uprava – Bor, Zavod za javno zdravlje Timok – Zaječar, Ekonomsko-trgovinska škola u 
Boru, Institut tehničkih nauka SANU u Beogradu, Tehnička škola u Boru, RTB – TIR Energana u 
Boru, RBB – Flotacija Bor, RBB – Belorečki peščar – Bor, RBB – Fabrika kreča zagrađe – Bor, JP za 
stambene usluge Bor, Direkcija za izgradnju Bora, JP Bogovina – Bor, JKP Vododovod – Bor, JKP 
Toplana – Bor, RTB – TIR Topionica u Boru, RTB – TIR Fabrika sumporne kiseline u Boru, RTB – 
TIR Elektroliza u Boru, JKP Vodovod u Zaječaru, Jel-mi inpregnacija – Markovac, Vulkan A.D. – 
Niš, Fakultetu za Menadžment u Zaječaru, Tigar tyres u Pirotu, IHP Prahovo, ProMedia D.O.O – 
Kikinda, Fabrika odlivaka Žagubica, USS Serbia - Smederevo. 
 
Vrednovanje kvaliteta svršenih doktora nauka na ovom Fakultetu iz ove oblasti, vršeno je u Institutu 
za rudarstvo i metalurgiju u Boru i na Fakultetu za Menadžment u Zaječaru. 
 
 POSEBNI DEO 
Za studijski program Tehnološko inženjerstvo posle obrade dobijenih rezultata u procesu merenja 
kvaliteta diplomiranih inženjera od strane poslodavaca su dobijeni sledeći rezultati:  
1. Njihova znanja iz struke  4.72 
2. Sposobnosti i veštine komuniciranja sa ljudima                               4.63 
3. Sposobnosti za timski rad 4.47 
4. Sposobnosti za inovativni i kreativni rad 4.60 
5. Sposobnosti za prihvatanje novih ideja i prilagođavanje promenama 4.78 
6. Sposobnosti i spremnost za organizaciono učenje                               4.63 
7. Lojalnost firmi u kojoj rade 4.72 
                                          
  
       
 
NAPOMENA : Ocenjivanje je vršeno u rasponu 1 ) najniža ocena i 5 )  najviša ocena. 
 
Glavni nedostaci koje su u napomeni poslodavci napisali o našim diplomiranim inženjerima 
tehnologije su: 

a) Nedovoljno poznavanje bar jednog stranog jezika 



b) Uspostavljanje kontinuirane veze između Fakulteta i proizvodnje kao bi se obezbedila stalna 
inovacija znanja, a istovremeno i uvid Fakulteta u probleme koje diplomirani inženjeri 
tehnologije treba da prepoznaju u praksi 

c) Potreba za boljim organizovanjem programa inovacije znanja na Fakultetu 
d) Potreba za poznavanjem i usavršavanjem u oblasti ekotoksikologije, ekologije i zaštite životne 

sredine.  
 
Kako je mali broj ocena doktora nauka, statistička analiza nije urađena u ovom nivou studiranja. 
 
 OPŠTI ZAKLJUČCI 
Na osnovu iznetih rezultata vrednovanja kvaliteta diplomiranih inženjera tehnologije sa Tehničkog 
fakulteta u Boru od strane njihovih poslodavaca mogu se izvesti sledeći opšti zaključci: 
 

1. Stručna znanja potrebna za obavljanje inženjersko-tehnoloških poslova su na zavidnom nivou  
2. Opšte sposobnosti neophodne u savremenim kompanijama (komuniciranje, timski rad, 

inovativnost i kreativnost kao inicijativnost kao i odanost firmi) je takođe na zavidnom nivou  
3. Glavne primedbe odnose se na potrebu za bržim adaptiranjem proizvodnim kompanijskim 

uslovima i inovaciji znanja, kao i potreba za poznavanjem organizacije poslovanja i boljim 
znanjem bar jednog stranog jezika vezano za rad u globalnim uslovima. 

 
PREDLOG ZAKLJUČAKA  ZA POBOLJŠANJE 

1. Kvalitet znanja koji nose studenti sa studijskog programa Tehnološko inženjerstvo može se 
oceniti visokom ocenom s obzirom da ga poslodavci tako ocenjuju i da rado zapošljavaju ove 
stručnjake.  

2. Kurikulum je tradicionalno kvalitetno osmišljen uz praktične elemente neophodne za 
obrazovanje stručnjaka ovog profila, tako da je dobro nastaviti sa već prisutnom metodom 
implementacije novih svetskih načina usavršavanja. 

3. Kurikulum u narednom periodu treba da sadrži elemente ekonomike i organizacije poslovanja. 
 

Predsednik Komisije za obezbeđenje 
i unapređenje kvaliteta 
Prof. dr Živan Živković 
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