
Стручна екскурзија студената Рударског факултета 
 

У оквиру тродневне стручне екскурзије, у периоду од 07.06. - 09.06. 2017. године студенти 
IV године и наставници факултета посјетили су Рудник и термоелектрану Угљевик, 
Технички институт д.о.о Бијељина, Компанију "Боксит" а.д. Милићи и Gross d.o.o Градишка 
Рудник олова и цинка Сасе П.Ј. Сребреница. 
 
Током првог дана стручне екскурзије, у РиТЕ Угљевик студенти су у пратњи техничких 
руководиоца рудника обишли сјеверни и јужни ревир копа, рекултивисано одлагалиште 
откривке и Parnaby постројење за прераду и класирање угља. Посјети рудника услиједила 
је добродошлица и ручак од стране домаћина – руководства рудника. 
 

 
 

 
 
На Техничком институту Бијељина студенти су упознати са опремом лабораторија за 
испитивање тла и стијена, испитивање бетона и грађевинског камена и друго. 



 
Другог дана екскурзије током посјете Компанији "Боксит" а.д. Милићи, студенти су у 
пратњи Техничког руководиоца Р.Ј. Површински копови Компаније обишли Површински 
коп Подбраћан, и упознати са процесом површинске експлоатације руде боксита:  
бушење и минирање, откопавање, утовар и транспорт руде и откривке и одлагање руде и 
откривке. 
 

 
 

Након обиласка површинског копа, студенти су упознати са подземним начином 
експлоатације руде боксита обиласком јаме у Р.Ј. Подземна експлоатација Браћан. 
Силаском у јаму Браћан, студенти су имали прилику видјети просторије припреме, 
разраде и откопавања са механизацијом која се користи у јамским условима рада. 
 

 
 



Студенти су затим посјетили град Милићи, обишли Трг Рудара, Музеј рударства, и 
велелепни Рајков Торањ на врху са видиковцем и кафеом, гдје су се мало одморили и 
уживали у прелијепом погледу на град и рударске експонате. Даљем обиласку слиједила 
је посјета Парка великана и хотелско-туристичког комплекса града Милићи, гдје су 
руководиоци сектора Рударство Компаније у име Предсједника Компаније а.д. "Боксит" 
Милићи студенте и њихове представнике угостили ручком и уручили поклоне. 
 

 
 
Трећег дана стручне екскурзије студенти су посјетили Рудник олова и цинка Сасе П.Ј. 
Сребреница и у пратњи руководиоца службе заштите на раду и пословође јаме обишли 
откопни блок на хоризонту у експлоатацији. Након обиласка јаме, студенти су посјетили и 
постројење за припрему и депое са концентратима олова и цинка.  
Руководство Рудника олова и цинка Сасе П.Ј. Сребреница је обезбједило смјештај и храну 
за студенте и наставнике факултета током боравка у Сребреници. 



 
 
Поред обиласка рудника студенти су имали прилику посјетити Етно село Станишићи у 
Бијељини и стари средњовјековни манастир Сасе Сребреница из XIII вијека, задужбину 
краља Уроша I Немањића и цара Уроша Нејаког. 
 
Стручна екскурзија студената реализована је у пратњи професора Јове Миљановића и 
асистената доц Дражане Тошић и мр Јелене Триван. 
 
Овим путем се захваљујемо домаћинима стручне екскурзије на колегијалности и срдачној 
добродошлици рударским поздравом  СРЕЋНО! 
 
 
 
 
 
 
 
 


