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Шифра Назив

MR0 Управљање стенским масивом
MR1 Организација рада
MR10 Стабилност подземних просторија и објеката
MR3 Рударска мерења
MR4 Специјалне методе минирања и рушења
MR5 Системи одводњавања површинских копова
MT25 Оптимизација површинских копова
MR6 Евалуација пројеката у рударству
MR7 Стручна пракса
MR2 Теоријски принципи припреме минералних сировина
MR8 Студијски истраживачки рад са теоријским основама мастер рада
MR9 Мастер рад



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Управљање стенским масивом
Наставник/наставници: Радоје Пантовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенте обучи да могу да препознају и да знају да реше проблем у домену стабилности
откопих јамских конструкција..
Исход предмета
Овладавање аналитичким, емпиријским и нумеричким методама прогнозе стабилности и рушивости јамских
конструкција..
Садржај предмета
Теоријска настава
Опис стенског масива, Класификације стенског масива, Чврстоћа и деформабилност стенског масива, Моделирање
стенског масива и у њему изведених јамских конструкција, Анкерисање, Ужетни анкери, Торкретирање,
Стабилност и димензионисање подграде, Димензионисање стубова у откопу, Процена стабилности откопа
методом, Рушивост, Горски удар, Слегање површине терена.

Практична настава
Опис стенског масива, Класификације стенског масива, Чврстоћа и деформабилност стенског масива, Моделирање
стенског масива и у њему изведених јамских конструкција, Анкерисање, Ужетни анкери, Торкретирање,
Стабилност и димензионисање подграде новом аустријском меодом. Избор и димензионисање анкера. Процена
рушивости.
Литература
1. С.Торбица. Управљање стенским масивом - ауторизована скрипта. РГФ Београд. 2012.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавање. Активно учешће у решавању задатака (проблема из рударске праксе) са сваким студентом понаособ.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
активност у току предавања 10 писмени испит /
практична настава 40 усмени испит 50
колоквијум-и / / /
семинар-и / / /

Назад на листу предмета



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Теоријски принципи припреме минералних сировина
Наставник/наставници: Милан Трумић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Оспособљавање студената за рад у области припреми минералних сировина
Исход предмета
Укључивање у рударску привреду или наставак студија
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни принципи уситњавања: Механичка својства кртих тела, силе уситњавања. Класичне теорије уситњавања..
Oнове класирања по крупноћи просејавањем. Шеме уситњавања и класирања, аутогено млевење. Основни
принципи гравитацијске концентрације: Основе магнетне концентрације:  Основе електричне концентрације:
Теориски основи флотирања, Деловање флотацијских реагенаса. Основе згушњавања, филтрирања и сушења

Практична настава
Одговарајућа експеримантална, лабораторијска испитивања прате све наведене наставне јединице: дробљење,
просејавање, млевење, класирање, гравитацијска концентрација крупних класа, гравитацијска концентрација
ситних класа, гравитацијска концентрација муљева, гравитацијака концентрација у тешкој средини, сува магнетска
концентрација, мокра магнетска концентрација, флотирање олово-цинкових руда, флотирање бакрових руда,
флотирање руде антимона, згушњавање, филтрирање.
Литература
1.Н. Ћалић, Теоријски основи припреме минералних сировина, РГФ Београд, 1990.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 30 / /
семинар-и 10 / /

Назад на листу предмета



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Рударска мерења
Наставник/наставници: Драган Стевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Усвајање знања о рударским мерењима као научној дисциплини и мерењима основних геометријских елемената у
рудницима са подземном експлоатацијом.  Mетодe повезивања основних јамских влакова са геометријском
основом на површини терена и овладавање знањима о пробојима и анализе тачности пробоја.
Исход предмета
Сагледавање рударских мерења као посебне научне дисциплине и детаљно упознавање са мерењима на рудницима
са подземном експлоатацијом у циљу њиховог самосталног решавања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и задаци рударских мерења, веза са другим сродним научним дисциплинама. Јамски полигонски и
нивелмански влакови, класификација, развијање влакова, стабилизација и сигнализација тачака. Савремени
инструменти и методе за мерење хоризонталних праваца (углова), вертикалних углова и дужина у подземним
влаковима рудника. Мерење висинских разлика у хоризонталним и косим рудничким просторијама. Методе
мерења дубине вертикалних окана. Рударска висећа бусола. Жиротеодолит. Повезивања основних јамских влакова
са геометријском основом на површини терена, методама повезивања кроз хоризонталне и косе рудничке
просторије. Повезивања кроз једно вертиклано окно:методом четвороугла, методом прикључних троуглова,
Фоксовом методом, применом жиротеодолита. Повезивање кроз два вертикална окна методом урачунатог
полигона. Тачност повезивања. Пробоји, геометријски елементи пробоја, рачунање и обележавање.Облежавање
пробоја праваца под земљом: по хоризонту и висини. Претходна оцена тачности пробоја.
Практична настава
Мерење дужина у јамским полигонским влаковима. Мерење висинских разлика у јамским нивелманским
влаковима. Рачунски пример; повезивања кроз једно вертикално окно методом прикључних троуглова и изравнања
прикључних троуглова. Рачунски пример; повезивања методом четвороугла и изравнање четвороугла. Рачунски
пример; повезивања методом урачунатог полигона. Рачунски пример; рачунања елемената за обележавање
пробоја. Обележавање пробоја у хоризонталној и вертикалној равни. Рачунски пример: априори оцене тачности
пробоја.
Литература

1. Вушовић Н., Историјски концепти савремене геодезије и рударских мерења, Том1 и Том2.ТФ, Бор(2004)
2. Вушовић Н.: Рударска мерења – одабрана поглавља, ТФ, Бор (1997)
3. Ogundare J.O.: Precision surveying: the principles and geomatics practice, Wiley (2015)
4. Стевић Д., 2018.: Примена геодезија у грађевинарству, ФТН, Косовска Митровица
5. Стевић Д., 2013.: Збирка решених задатака из геодезије са изводима из геодезије
6. 3. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, индивидуални и колективни практични рад, рад на терену.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава 15 усмени испт 20
колоквијум-и 20 ..........
семинар-и 15

Назад на листу предмета



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Специјалне методе минирања и рушења
Наставник/наставници: Миленко В. Петровић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Циљ овог курса је упознавање студената са начинима и поступцима примене експлозива у специфичним
условима и механизације при рушењу објеката
Исход предмета
Стицање знања која се касније могу применити у пракси из области специјалних минирања и рушења
објеката.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Теоријске основе рушења. Основне физичко – механичке и техничке карактеристике радне средине. 2.
Основне физичко – механичке и техничке карактеристике радне средине. Грађевинске конструкције. 3.
Опрема за бушење, експлозиви, средстава за иницирање. 4. Основни параметри минирања. 5. Минирање
зграда и објеката. 6. Минирање високих објеката 7. Подводна минирања 8. Примена експлозива при изради
канала и у пољопривреди. Торпедовање бушотина. Вађење пањева експлозивом. Минирање леда. 9.
Машинско рушење објеката. 10. Мере заштите при рушењу објеката минирањем. 11. Мере заштите при
рушењу објеката механизацијом. 12. Потребна документација за рушење објеката.

Практична настава
Показне вежбе у лабораторији. Упознавање са средствима која се користе при специјалним минирањима и
рушењу објеката и софтверским пакетима који се примењују у тој области. Провера знања путем
колоквијума. Израда семинарских радова.
Литература

1. Milenko Petrović, Miljan Jakšić: Tehnologija bušenja i miniranja, udžbenik, FTN Kosovska Mitrovica, 2014.
2. Milenko Petrović: Zbirka zadataka iz Tehnologije bušenja i miniranja, FTN Kosovska Mitrovica, 2007.
3. Пуртић Н., 1991.Бушење и минирање – РГФ, Београд
4. Кричак Л., 2005.Сеизмика минирања – РГФ, Београд
5. Риђешић И., 1992.Технологија извођења минерских радова у урбаним срединама
6. Berta Giorgo.1990. Explosives an engineering tool. Milano, ItalesplosiviBritish standard, 2000. Code of

practice for demolition, Committee for Building and Civil Engineering, UK
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Усмена предавања, мултимедијалне презентације, интерактиван вид извођења наставе, Показне вежбе у
лабораторији. Обилазак терена.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
активност у току предавања 10 писмени испит /
практична настава / усмени испит 50
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Назад на листу предмета



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Стабилност подземних просторија и објеката
Наставник/наставници: Љубинко Савић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенте рударства упозна са основним методама и техникама димензионисања подземних
просторија и објеката са циљем дуготрајне стабилности и успешне експлоатације минералне сировине.
Исход предмета
Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и
експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности. Стабилност
подземних просторија и објеката представља основу проучавања механике стена у циљу безбедног извођења рударских
радова, што представља императив савремене подземне експлоатације.
Садржај предмета
Теоријска настава
Током предмета слушаоци ће се упознати са методама за оцену стабилности подземних просторија и објеката која данас
представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Познавањем физичко – механичких и
техничких својства и деформабилности стена, битних за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе,
упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал.
Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности рударских објеката тј. подземних објеката.

Практична настава
Изучавање теорија лома полувезаних, невезаних стенских маса и везаних стенских маса. Изучиће се основе за напонско
стање око подземних просторија и објеката. Приказаће се поступци за анализу распоред напона око просторије
правоугаоног, елипсастог и кружног попречног пресека. Детаљно ће се изучити најсавременије методе за одређивање
стабилности подземних просторија.
Литература
1. П. Милановић: “Механика стена – посебна поглавља”, Рударско-геолошки факултет, 1985.
2. И. Јашаревић: “Механика стена, темељење, подземни радови”, књига 1 и 2, ИТ, Загреб, 1983.
3. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2007 ed.)”,
4. http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
5. E. Hoek, P.K. Kaiser, W.F. Bawden: “Support of Underground Excavations in Hard Rock”, A.A Balkema, 1995.
6. D.F. Coates: “Rock Mechanics Principles”, Mining Research Centre, 1970.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе
(демонстрационе и самосталне).
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
активност у току предавања 10 писмени испит 40
практична настава 10 усмени испит /
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Назад на листу предмета



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Оптимизација површинских копова
Наставник/наставници: Ивица Јаковљевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање студената са основама, принципима и поступцима за избор оптималног захвата копа.
Исход предмета
Способност студената да у конкретним условима обезбеде одговарајуће улазне податке, изаберуодговарајући
метод и изврше оптимизацију захвата површинског копа у фази пројектовања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Моделирање лежишта, оцена ресурса, блок модели, економски блок модели, ограничења, фактори који утичу на
оптимизацију, методе оптимизације, пливајући конус, Lerch Grosmann алгоритам, могући захвати површинског
копа, избор оптималног захвата, критеријуми избора оптималног захвата. Софтверски пакети за моделирање и
оптимизацију копова.

Практична настава:
Рачунске и показне вежбе које прате програм предавања, индивидуални рад студената уз коришћење софтверских
пакета за пројектовање и оптимизацију површинских копова.
Литература
1. М. Савић, М. Бугарин, Моделирање лежишта са проценом ресурса и планирањем откопавања на

површинским коповима, ИРМ Бор, Бор, 2019.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, Вежбе, Рад са софтверским пакетима. Израда семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмени испит 60
практична настава 10
семинарски рад 20

Назад на листу предмета



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Евалуација пројеката у рударству
Наставник/наставници: Миленко В. Петровић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Оспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за процену вредности рудника са подземном
експлоатацијом, управљање рудником у складу са условима тржишта
Исход предмета
Рударски инжењер-менаџер, доносиоц одлуке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводне напомене: Упознавање са предметом. Трендови развоја рударске струке у нашим условима експлоатације.
Генерални опис поступка евалуације. Недисконтне методе. Дисконтована анализа готовинског тока новца.
Обрачунавање инфлације и променљиве потражње. Укључивање ризика у процену (интерни и екстерни).
Квантификација ризика, Усклађивање времена и инвестиционих опција (опција задржавања постојећег стања, опција
раста, опција смањења, опција напуштања).Black-Sholes опциона анализа. Водич кроз евалуацију. Методе
вишекритеријумског одлучивања (TOPSIS, PROMETHEE). Опште методолошке поставке економске оцене рудника и
економска оцена свих подсистема. Методолошки редослед економске оцене рудника. Алгоритам за економски модел
оцене сваког подсистема и његова провера на конкретном примеру..

Практична настава
Вежба бр. 1. Будућа вредност Вежба бр. 2. Номинални и ефективни интерес Вежба бр. 3. Обједињавање интереса Вежба
бр. 4. Садашња вредност Вежба бр. 5. Готовински ток новца и дисконтовани ток новца Вежба бр. 6. Ануитети Вежба бр.
7. Интерна стопа повраћаја Вежба бр. 8. Вишеструки проблем Вежба бр. 9. Контраверза реинвестирања, стопа раста
повраћаја Вежба бр. 10. Дисконтна стопа насупрот интересне стопе. Вежба бр. 11. Просечна цена капитала. Константна
насупрот текуће вредности новца Вежба бр. 12. Ефекти инфлације.Употреба дисконтне стопе. Вежба бр. 13. НПВ-ИРР
конфликт. Вежба бр. 14. Приказ опционе процене Вежба бр. 15. Приказ опционе процене..
Литература
1. Ching Lai Hwang, Kwangsun Yoon: Multiple Attribute Decision Making ISBN 3-540-10558-1;
2. С.Јанковић и Д.Миловановић: Економска геологија и основи економике минералних сировина ,1995 РГФ у Београду
3. Вељко Симеуновић,(1995):Пројектовање рудника са подземном, РГФ у Београду
4. Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2;
5. D.W. Gentry, T.J.O`Neil: Mine Investment Analysis ISBNO-89520-429-0;
6. Ian C. Runge: Mining Econimics and Strategy ISBN 0-87335-165-7;
7. Barry F. Anderson: The Three Secrets of Wise Decision Making ISBN 0-97-22177-0-3;
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Усмена предавања, мултимедијалне презентације. Интерактиван однос предавач студент



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
активност у току предавања 15 писмени испит 35
практична настава 15 усмени испит 35
колоквијум-и /
семинар-и /

Назад на листу предмета

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник/наставници:
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: -
Циљ предмета
Практична искуства и боравак студента на рудницима са подземном и површинском експлоатацијом, институтима, као
и радним организацијама које су својим пословањем везани за рударску индустрију, у којима ће студент реализовати
своју професионалну каријеру. Препознавање основних функција пословног система у домену истраживања,
пројектовања рудника, експлоатације минералних сировина, безбедности и заштите на раду, заштите животне средине,
као и улоге и задатака рударског инжењера у таквом пословном систему.
Исход предмета
Студенти стичу практична искуства о начину организовања и функционисања компанија у којима ће примењивати
стечена знања у својој будућој професионалној каријери. Студенти стичу практично искуство у обављању елеметарних
инжењерских задатака, препознавању основних процеса у фази истраживања, пројектовања рудника, експлоатације
минералних сировина, безбедности и заштите на раду, заштите животне средине, а у складу са његовим будућим
професионалним компетенцијама. Студенти треба да стекну осећај за модел комуникације са колегама и инфирмишу се
о токовима пословних информација.
Садржај предмета
Стручна пракса састоји се од укључивања студента у процес рада рудника, предузећа или научно-истраживачке
институције чији се избор, као и обрађене тематске целине или технолошки процеси реализују у складу са
консултацијама са предметним наставником.
Литература
Техничка документација из компаније
Студент са наставником врши избор потребне литературе
Број часова
активне наставе Теоријска настава: - Практична настава: -

Методе извођења наставе: Стручна пракса се реализује кроз самостални практични рад студената на решавању
конкретних инжењерских задатака и самостално спровођење прописаних процедура и поступака у наведеним
установама и предузећима. Изводи се под менторским руковођењем наставника и одређеног ментора у установи или
предузећу. Током праксе студенти воде дневник у који уносе опис послова које обављају, закључке и запажања. Након
обављене праксе студенти бране дневник пред предметним наставником.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току праксе 30 Одбрана дневника праксе 70

Назад на листу предмета



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Назив предмета: Завршни (мастер) рад
Наставник: Студент бира ментора (једног од наставника на предметима које је слушао)
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 12
Услов: Одбрана рада не може да се обави док се не положе сви остали испити
Циљ предмета
Циљ израде и одбране Мастер рада је да студент, обрадом практичног, истраживачки оријентисаног задатка и
његовом одбраном, покаже самосталан и креативан приступ у примени теоријских знања и практичних вештина у
будућој инжењерској пракси.
Исход предмета
Израдом и одбраном мастер рада студенти који су завршили студије треба да буду способни да решавају реалне
проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе. Компетенције укључују, пре свега,
развој способности критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања
одабраног решења са јасном представом шта су добре а шта лоше стране одабраног решења. Свршени студенти
имају и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Посебно је важна
способност повезивања основних знања из различитих области и њихова примена. Свршени студенти су
оспособљени за интензивно коришћење информационо-комуникационих технологија. Свршени студенти овог
нивоа студија поседују компетенцију за примену знања у пракси и праћење и примену новина у струци, као и за
сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем.
Садржај предмета
Имајући у виду да тема мастер рада мора да буде у складу са циљем и исходима студијског програма, као и да се
утврђује из предмета који су од непосредног значаја за обављање послова мастер инжењера заштите животне
средине и мастер инжењера заштите на раду јасно је како се одређује и садржај овог предмета. Тема мастер рада
мора да буде у складу са циљем и исходом студијског програма. Тему и задатак мастер рада утврђује ментор у
договору са студентом. Уопштено, мастер рад мора да садржи бар две од следећих области: материјал о
проученој и обрађеној теми, сопствени нумерички прорачун, сопствени експериментални рад и/или сопствено
пројектовање, искључиво засновано на самосталном студијском истраживачком раду студента на теоријским
основама мастер рада, под директним менторством предметног наставника.
Литература
Студент са наставником врши избор потребне литературе.
Број часова активне наставе Теоријска настава: - Практична настава: -
Методе извођења наставе: Мастер рад представља самосталан рад студента израђен у писаној форми, уз
упутства и консултације са ментором. Најмање четири укоричена примерка мастер рада студент доставља
Факултету, од којих се један доставља Библиотеци Факултета. Уз сваки примерак штампане верзије рада, студент
доставља и CD са електронском верзијом рада у pdf формату која је потпуно истоветна штампаној. Комисију за
одбрану рада формира предметни наставник код којег је студент радио мастер рад. Комисију за оцену и одбрану
мастер рада чине три члана из реда наставника Факултета. Мастер рад се предаје најмање седам дана пре термина
одбране. Датум и време јавне одбране рада објављују се на огласној табли Факултета најмање три радна дана пре
заказаног термина одбране. Мастер рад се брани пред комисијом. Одбрана се састоји од усменог приказа



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
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резултата мастер рада и провере знања из научне области мастер рада. Оцена о успеху кандидата на овом испиту
саопштава се кандидату одмах по завршеној одбрани, уз одговарајуће образложење.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Оцена одбране мастер рада добија се као средња вредност оцена чланова комисије за одбрану мастер рада. Оцена
мастер рада је средња вредност оцене писменог дела и оцене усмене одбране мастер рада, заокружена на
целобројну вредност од 5 (пет) до 10 (десет). Неуспешно одбрањен мастер рад оцењује се оценом 5 (пет).

Назад на листу предмета

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Организација рада
Наставник/наставници: Љиљана Савић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Оспособљавање студената за oрганизацију рада у рудницима.
Исход предмета
Стицање знања која се касније могу применити у пракси из области oрганизације рада у рудницима .
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод.  Рационализација и економика прозводње. Човек у процесу производње. Производни фактори и њихов
утицај на производњу. Мерење и нормирање рада и награђивање. Опште поставке рударске производње.
Организациони односи у производњи. Планирање производње и извештавање. Модели организације рударске
производње.
Организација производње и продуктивност. Производња минералних сировина као фактор нарушавања животне
средине и заштита животне средине.

Практична настава
Вежба бр.1. Проучавање подлога које се користе при изради пројекта организације грађења рудника.
Вежба бр.2. Анализа спољних фактора при изради пројекта организације грађења рудника.
Вежба бр.3. Проучавање услова извршења радова
Вежба бр.4. Студија технолошког процеса производње.
Вежба бр.5. Планирање рударске производње.
Вежба бр.6. Припремни радови.
Литература
1. Живановић В., Ковачевић С., 1994: Организација рударске производње
2. Трбојевић Б., 1992: Организација грађевинских радова
3. Каталин Делевић, Жужана Енги: Решени проблеми из организације грађења и грађевинског пословања, 1989,
ISBN 86-23-41019-X
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Усмена предавања и вежбе
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
активност у току предавања 10 писмени испит /
практична настава / усмени испит 50
колоквијум-и 20 / /
семинар-и 20 / /
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Назад на листу предмета



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Рударска мерења
Наставник/наставници: Драган Стевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Усвајање знања о рударским мерењима као научној дисциплини и мерењима основних геометријских елемената у
рудницима са подземном експлоатацијом.  Mетодe повезивања основних јамских влакова са геометријском
основом на површини терена и овладавање знањима о пробојима и анализе тачности пробоја.
Исход предмета
Сагледавање рударских мерења као посебне научне дисциплине и детаљно упознавање са мерењима на рудницима
са подземном експлоатацијом у циљу њиховог самосталног решавања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и задаци рударских мерења, веза са другим сродним научним дисциплинама. Јамски полигонски и
нивелмански влакови, класификација, развијање влакова, стабилизација и сигнализација тачака. Савремени
инструменти и методе за мерење хоризонталних праваца (углова), вертикалних углова и дужина у подземним
влаковима рудника. Мерење висинских разлика у хоризонталним и косим рудничким просторијама. Методе
мерења дубине вертикалних окана. Рударска висећа бусола. Жиротеодолит. Повезивања основних јамских влакова
са геометријском основом на површини терена, методама повезивања кроз хоризонталне и косе рудничке
просторије. Повезивања кроз једно вертиклано окно:методом четвороугла, методом прикључних троуглова,
Фоксовом методом, применом жиротеодолита. Повезивање кроз два вертикална окна методом урачунатог
полигона. Тачност повезивања. Пробоји, геометријски елементи пробоја, рачунање и обележавање.Облежавање
пробоја праваца под земљом: по хоризонту и висини. Претходна оцена тачности пробоја.
Практична настава
Мерење дужина у јамским полигонским влаковима. Мерење висинских разлика у јамским нивелманским
влаковима. Рачунски пример; повезивања кроз једно вертикално окно методом прикључних троуглова и изравнања
прикључних троуглова. Рачунски пример; повезивања методом четвороугла и изравнање четвороугла. Рачунски
пример; повезивања методом урачунатог полигона. Рачунски пример; рачунања елемената за обележавање
пробоја. Обележавање пробоја у хоризонталној и вертикалној равни. Рачунски пример: априори оцене тачности
пробоја.
Литература

1. Вушовић Н., Историјски концепти савремене геодезије и рударских мерења, Том1 и Том2.ТФ, Бор
(2004)

2. Вушовић Н.: Рударска мерења – одабрана поглавља, ТФ, Бор (1997)

3. Ogundare J.O.: Precision surveying: the principles and geomatics practice, Wiley (2015)

4. Стевић Д., 2018.: Примена  геодезија у грађевинарству, ФТН, Косовска Митровица
5. Стевић Д., 2013.: Збирка решених задатака из геодезије са изводима из геодезије
6. 3. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, индивидуални и колективни практични рад, рад на терену.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава 15 усмени испт 20
колоквијум-и 20 ..........
семинар-и 15

Назад на листу предмета



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ–РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Рударско инжењерство
Назив предмета: Системи одводњавања површинских копова
Наставник/наставници: Ивица Јаковљевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање студената са системима одводњавања и димензионисањем система одводњавања површинских копова
Исход предмета
Овладавање стручним знањима о технолошким поступцима и техничким решењеима система одводњавања
површинских копова
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Oсврт на објекте и системе одводњавања површинских копова;
2. Функционисање система одводњавања површинских копова;
3. Дефинисање капацитета система за одводњавање површинских копова;
4. Поузданост система одводњавања површинских копова;
5. Избор оптималног система одводњавања површинских копова;
6. Даљински надзор и управљање системима одводњавања површинских копова.

Практична настава
Полагање колоквијума и израда Семинарског рада на конкретним примерима..
Литература

1. Павловић В., Шубарановић Т., Поломчић Д., (2012): Системи одводњавања површинских копова,
Универзитетски уџбеник, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд, стр. 522,
ИСБН: 978-86-7352-244-9, COBISS.SR-ID: 195341324

2. Павловић В., Шубарановић Т., (2012): Поузданост, оптимизација и управљање системима одводњавања
површинских копова, Научна монографија, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет,
Београд, стр. 140, ИСБН: 978-86-7352-240-1, COBISS.SR-ID: 192077836

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Компјутерске презентације наставних јединица, предавања и аналитичка обрада практичних задатака са
технолошким шемама рада на вежбама
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
активност у току предавања 10 писмени испит /
теренска настава / усмени испит 40
колоквијум-и 20 / /
семинар-и 30 / /

Назад на листу предмета
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