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Драги чланови ДГЕИТС-а,
Наш билтен, Билтен ДГЕИТС-а, са овим, петим, бројем слави мали јубилеј — улази у
другу годину свог излажења. Са задовољством могу да констатујем да су претходна четири
броја Билтена наишла на одличан пријем код чланства ДГЕИТС-а као и код свих других који
су га добили или имали у рукама. Није нескроман закључак да Билтен ДГЕИТС-а одговара
по свом садржају и дизајну најбољим билтенима стучних асоцијација у свету. Жеља нам је
да не само одржимо већ и да унапредимо квалитет Билтена, као и да почнемо да га
публикујемо поред електронске форме и у папирној форми.

Главне активности руководства ДГЕИТС-а у периду између претходног и овог броја
Билтена су биле везане за израду и усвајање извештаја о раду ДГЕИТС-а у 2011. години и
план рада ДГЕИТС-а у 2012. години, као и укључивање ДГЕИТС-а у проблематику
доношења подзаконских аката за област геолошких истраживања, у оквиру (новог) Закона о
рударству и геолошким истраживањима, и организацију симпозијума.
Извештај о раду ДГЕИТС-а у 2011. години и План рада ДГЕИТС-а за 2012. годину
усвојени на седници Управног одбора ДГЕИТС-а и дати су у интегралној форми на стр. 3-6
Билтена. Ови документи су публиковани и у годишњем извештају СИТС-а и усвојени на
Скупштини СИТС-а (стр. 6 Билтена). Очекујемо Ваше коментаре и предлоге.
Предстоје нам два важна научно-стручна догађаја: 14. симпозијум из хидрогеолгије (1720. мај 2011., Златибор) и 14. симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике (27-28.
септембар, Београд). Ови симпозијуми представљају наставак традиције одржавања
симпозијума из ових области, после дужег прекида, и очекујемо Ваше активно учешће у
њима (више података на стр. 7 Билтена).
Билтен добијају сви индивидуални и корпоративни чланови ДГЕИТС-а. Очекујемо од
свих коментаре, предлоге и прилоге, као и помоћ у учлањењу нових индивидуалних и
корпоративних чланова.
Са срдачним поздравом,
Проф. др Адам Дангић, дипл. инж.

Сателитски снимак пл. Мерапи

Индонезија, вулкан Мерапи (острво Јава): 02. новембар 2010. год., излив усијаног материјала из доме вулкана (ноћни снимак са удаљености од око
25 km од врха); сочивасти облак изнад врха, који рефлектује светлост, чине капљице кондезата из вулканских гасова. Вулканска активност је започела 26.
октобра и трајала са прекидима до 22. новембра 2010. год. Око 16 сати пре прве ерупције вулкана десио се земљотрес јачине 7,7 М, са епицентром око
1200 км на СЗ, уз ЈЗ обалу острва Суматре. Снажан цунами проузрокован земљотресом је погодио острво Ментаваји и усмртио 428 људи, уништио читава
села и изазвао евакуацију хиљада људи. Прва ерупција вулкана одликовала се експлозијама и вишефазним изливима усијаног пирокластичног
материјала (дужина сливова до 8 км) и ерупцијама пепела до висине до 18 км, при чему је смртно страдало 35 људи.
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НОВОСТИ ИЗ ДГЕИТС-а
•

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Геолошка истраживања до новембра 2011. године регулисао је Закон о геолошким истраживањима а сада их
регулише Закон о рударству и геолошким истраживањима (ЗРГИ), усвојен у Народној скупштини Србије 22.11.2011.
године и објављен у Службеном гласнику Србије бр. 88/2011.
У ЗРГИ чл. 2 гласи: “Образује се Геолошки завод Србије, као посебна организација, са својством правног лица”, а
односи се на преустројство садашњег Геолошког института Србије у државни институт са финансирањем из буџета.
Прописано је да се Геолошки завод Србије образује у року од три месеца од дана ступања на снагу Закона. Иако је овај
рок прошао, Геолошки завод Србије још увек није образован.
Чланом 168 ЗРГИ прописан је рок од 2 године за доношење прописа (подзаконских аката) за спровођење овог
закона. ДГЕИТС је изразио жељу и спремност да са својим чланством активно учествује у припреми и јавним
расправама код доношења ових прописа.
•

КОМИТЕТИ ДГЕИТС-А
Реактивиран је рад комитета ДГЕИТС-а и очекујемо да се чланови ДГЕИТС-а активно укључе у њихов рад.
Члан ДГЕИТС-а може истовремено да буде члан више комитета. Члан Комитета се постаје регистрацијом код

руководства Комитета, односно у приступници за чланство у ДГЕИТС-y (која се налази на 11-ој страни Билтена).
•

СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Службене просторије ДГЕИТС-а се налазе на IV спрату зграде СИТС-а “Дом Николе Тесле”, у Кнеза Милоша 9,

канцеларије бр. 416-418 (које је деценијама користио Савез инжењера и техничара рударства, геологије и металургије, а
сада их користимо заједно са удружењима рудара и металурга).
•

СТРУЧНИ ИСПИТИ

Стручни испити за геолошку струку дипломирани инжењери геологије полажу се пред комисијом коју су на основу
овлашћења надлежног министарства образовали СИТС и ДГЕИТС. Услови и пријаљивање на сајту www.sits.org.rs.
•

СИМПОЗИЈУМИ
14. Симпозијум из хидрогеологије одржава се 17-20. маја 2012. на Златибору (стр. 7 Билтена).
14. Симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике одржава се 27-28. септембра у Београду (стр. 7 Билтена).
Органи ДГЕИТС-а
ПРЕДСЕДНИК И ЗАСТУПНИК ДГЕИТС-А: проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж. adangic@eunet.rs
ПОТПРЕДСЕДНИК: мр МАРКО БАБОВИЋ, дипл. инж. marko.babovic@eps.rs
Секретар: Јелена Милошевић, дипл. инж. јelena.milosevic@eps.rs
УПРАВНИ ОДБОР: проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), мр МАРКО БАБОВИЋ, дипл. инж. (ПОТПРЕДСЕДНИК),
ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. (СЕКРЕТАР), др МИЛЕНКО ВАСИЉЕВИЋ, дипл. инж., др ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ, дипл. инж.,
мр ВЛАДЕТА ВУЈАНИЋ, дипл. инж., МЛАДЕН КОНСТАНТИНОВИЋ, дипл. инж., СНЕЖАНА БАЈИЋ, дипл. инж., ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ, дипл. инж.
НАДЗОРНИ ОДБОР: проф. др ДУШКО СУНАРИЋ, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), проф. др БУДИМИР ФИЛИПОВИЋ, дипл. инж.,
ПЕТАР ВОЈНОВИЋ, дипл. инж., БОРИВОЈЕ ИЛИЋ, дипл. инж., МАРИЦА ШАРИЋ, техничар
СУД ЧАСТИ: проф. др СТАНИМИР ПУТНИК, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ, дипл. инж., РАДОЉУБ МАРКОВИЋ, дипл. инж.,
МАРКО НЕНАДОВИЋ, дипл. инж., РАТКО РАДОИЧИЋ, техничар
КОМИТЕТИ ДГЕИТС-А

КОМИТЕТ ЗА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА: проф. др Радуле Тошовић, дипл. инж. (председник), др Јован Ковачевић, дипл. инж.
(потпредседник), Богољуб Вучковић, дипл. инж. (секретар), Лајош Секе, дипл. инж., Рајко Стојаковић, дипл. инж.
КОМИТЕТ ЗА ИНЖЕЊЕРСКУ ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОТЕХНИКУ: проф. др Душко Сунарић, дипл. инж.(председник), проф. др Драгутин Јевремовић,
дипл. инж. (потпредседник), Младен Константиновић, дипл. инж. (секретар), мр Владета Вујанић, дипл. инж.,
доц. др Биљана Албомасов, дипл. инж., Добрица Дамњановић, дипл. инж., Горан Љумовић, дипл. инж., Срђан Костић, дипл. инж.
КОМИТЕТ ЗА ГЕОФИЗИКУ: др Милан Милојевић, дипл. инж. (председник), Зоран Миловановић, дипл. инж. (потпредседник), Бошко
Килибарда, дипл. инж. (секретар), Петар Војиновић, дипл. инж., Петар Трифуновић, дипл. инж.
КОМИТЕТ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: проф. др Адам Дангић, дипл. инж. (председник), мр Марко Бабовић, дипл. инж.
(потпредседник), Јелена Милошевић, дипл. инж. (секретар), Боривоје Илић, дипл. инж., Радојица Милановић, дипл. инж.

3

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДГЕИТС-а у 2011. години
На својој седници одржаној 27.01.2012. године Управни одбор Друштва геолошких инжењера и техничара
Србије (ДГЕИТС) прихватио је следећи
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ДРУШТВА ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
(ДГЕИТС) У 2011. ГОДИНИ
Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (ДГЕИТС) је у 2011. години имало следеће активности:
1. Седнице Управног одбора
У 2011. години одржано је 5 седница Управног одбора ДГЕИТС-а. Свим седницама УО су присуствовали и
чланови Надзорног одбора и Суда части.
2. Комитети ДГЕИТС-а
У 2011. години реактивирани су, одлуком Управног одбора, следећи научно-стручни комитети ДГЕИТС-а:
(1) Комитет за лежишта минералних сировина, са следећим руководством - проф. др Радуле Тошовић, дипл. инж.
(председник), др Јован Ковачевић, дипл. инж. (потпредседник), Богољуб Вучковић, дипл. инж. (секретар), Лајош Секе,
дипл. инж., Рајко Стојаковић, дипл. инж.
(2) КОМИТЕТ ЗА ИНЖЕЊЕРСКУ ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОТЕХНИКУ, са следећим руководством - проф. др Душко Сунарић, дипл. инж.
(председник), проф. др Драгутин Јевремовић, дипл. инж. (потпредседник), Младен Константиновић, дипл. инж.
(секретар), мр Владета Вујанић, дипл. инж., Милутин Игњатовић, дипл. инж., Добрица Дамњановић, дипл. инж., Горан
Љумовић, дипл. инж.
(3) КОМИТЕТ ЗА ХИДРОГЕОЛОГИЈУ: проф. др Петар Милановић, дипл. инж. (председник), др Миленко Васиљевић, дипл.
инж. (потпредседник), др Владимир Беличевић, дипл. инж. (секретар), проф. др Зоран Стевановић, дипл. инж., проф.
др Дејан Миленић, дипл. инж., Милан Радовановић, дипл. инж., Владимир Живановић, дипл. инж.
(4) КОМИТЕТ ЗА ГЕОФИЗИКУ: др Милан Милојевић, дипл. инж. (председник), Зоран Миловановић, дипл. инж.
(потпредседник), Бошко Килибарда, дипл. инж. (секретар), Петар Војиновић, дипл. инж., Петар Трифуновић, дипл. инж.
(5) КОМИТЕТ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: проф. др Адам Дангић, дипл. инж. (председник), мр Марко
Бабовић, дипл. инж. (потпредседник), Јелена Милошевић, дипл. инж. (секретар), Боривоје Илић, дипл. инж., Радојица
Милановић, дипл. инж.
3. Билтени ДГЕИТС-а
У план рада ДГЕИТС-а за 2011. годину ушао је и пројекат издавања периодичне публикације Билтен ДГЕИТС-а у
електронској форми. Циљ овог пројекта је био да се чланство ДГЕИТС-а редовно и благовремено информише о раду
Управног одбора и других органа ДГЕИТС-а, СИТС-а и других домаћих и страних стручних удружења, о законској
регулативи из области геологије и других области релевантних за геолошку струку, упозна са актуелним научностручним проблемима из геологије у свету и упозна са календаром научно-стручних скупова у земљи и свету у области
геологије и областима релевантним за геолошку струку. Планирано је да Билтен излази квартално.
Пројекат издавања Билтена ДГЕИТС-а је остварен у потпуности, како у погледу динамике публиковања тако и у
погледу садржаја и квалитета Билтена. У 2011. години су публикована планирана 4 броја Билтена ДГЕИТС-а и
достављани су свим члановима и корпоративним члановима ДГЕИТС-а, као и неким другим привредним
организацијама, стручним асоцијацијама и појединцима. По општој оцени Билтен ДГЕИТС-а по садржају, квалитету
прилога и графичким решењима се налази на нивоу сличних публикација водећих светских научно-стручних
асоцијација.
4. Пословни простор ДГЕИТС-а
Одлуком Управног одбора СИТС-а додељено је ДГЕИТС-у право службеног коришћења пословног простора у
згради СИТС-а “Дом Николе Тесле”, у Кнеза Милоша 9. у питању су три просторије на на IV спрату (бр. 416-418) које је
деценијама користио Савез инжењера и техничара рударства, геологије и металургије, претеча три садашња удружења
— ДГЕИТС-а и удружења рудара и металурга. Последњих година просторије су службено користили само удружења
рудара и металурга. ДГЕИТС користи ове просторије од 01.12.2011. године, заједно са друга два удружења.
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(ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДГЕИТС-а у 2011. години — наставак)

5. Признања члановима ДГЕИТС-а
Скупштина Савеза инжењера и техничара Србије је 04.02.2011. године је, на предлог Управног одбора ДГЕИТС-а,
прогласила члана ДГЕИТС-а и ранијег председника Радољуба Марковића, дипл. инж. геологије за заслужног члана
СИТС-а.
6. Организовање симпозијума у 2012. години из инжењерске геологије и геотехнике и хидрогеологије
Активирањем комитета ДГЕИТС-а у 2011. години створени су услови да се настави вишедеценијска традиција
организовања симпозијума из хидрогеологије и инжењерске геологије, после паузе од десетак година. Наиме, пре ове
паузе у организацији Комитета за хидрогеологију и инжењерску геологију Савеза геолошких инжењера и техничара
Србије и Југославије одржано је, почев од 1971. године, 13 веома успешних симпозијума из хидрогеологије и
инжењерске геологије, и публиковано 13 књига-зборника радова, који представљају драгоцени и трајни допринос
геолошкој струци и науци.
Имајући у виду интензивни развој ових дисциплина одлучено је да се посебно организују симпозијуму за сваку од
ових дисциплина, под називима: (1) „XIV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике, са обележавањем 90
година инжењеерске геологије и 40 година Смера за геотехнику на Универзитету у Београду“ и (2) „XIV симпозијум о
хидрогеологији Србије са међународним учешћем“.
XIV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике организују ДГЕИТС, Комитет за инжењерску геологију и
геотехнику и Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Академијом инжењерских наука
Србије, Геолошким институтом Србије, Саобраћајним институтом ЦИП и Институтом за путеве. Формирани су
организациони одбор и друга тела Симпозијум у одаслато прво обавештење потенцијалним учесницима. Симпозијум
се одржава у Београду, средином јуна.
XIV симпозијум о хидрогеологији Србије организује Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду у
сарадњи са ДГЕИТС-ом, Српским геолошким друштвом и Националним комитетом IAH. Формирани су организациони
одбор и друга тела Симпозијум и одаслато прво обавештење потенцијалним учесницима. Симпозијум се одржава на
Златибору, од 17-20 маја.
7. Активности везане за законску регулативу
(1) Закон о планирању и изградњи
Важећим Законом о планирању и изградњи и његовим изменама
(,,Сл. Гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС и 24/2011) предвиђене су процедуре које имају
значајане недостатаке у погледу геолошких истраживања. На иницијативу Комитета за инжењерску геологију и
геотехнику ДГЕИТС-а, ДГЕИТС је окупио најважније посленике у области геолошких истраживања за покретање акције
за исправљање наведених недостатака у Закону. У том циљу припремљен је и упућен допис надлежном министру,
господину др Оливеру Дулићу, министру за животну средину, рударство и просторно планирање.
(2) Закон о геолошким истраживањима и Закон о рударству и геолошким истраживањима
ДГЕИТС је заједно са Саобраћајним институтом ЦИП-а и Институтом за путеве упутио почетком јуна дописиницијативу Влади Србије и Министарству за животну средину, рударство и просторно планирање (МЖСРПП) да се
донесе нови Закон о геолошким истраживањима. Наша иницијативa као ни истоветне иницијативе Геолошког одсека
Рударско-геолошког факултета и Српског геолошког друштва нису наишле на разумевање.
МЖСРПП је уместо тога припремило нацрт хибридног закона под називом Закон о рударству и геолошким
истраживањима и у кратком року организовало кратку јавну расправу о Нацрту Закона. На основу увида у Нацрт
Закона, ДГЕИТС је покушао, дописом надлежном министру и државном секретару да обезбеди допунску јавну
расправу о Нацрту Закона, али није успео у томе.
Закон о рударству и геолошким истраживањима је усвојила Народна скупштина Србије 22.11.2012. године а
објављен је у Службеном гласнику Србије бр. 88. Чланом 168 прописан је рок од 2 године за доношење прописа за
спровођење овог закона.
7. Стручни ипити
ДГЕИТС је заједно са СИТС-ом у 2011. години успешно организовао полагање стручних испита из области
геологије, за дипломиране инжењере геологије, у три испитна рока.
Београд,
27.01.2012. године

ПРЕДСЕДНИК ДГЕИТС-а
Др Адам Дангић, дипл. инж. геол.
редовни професор
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ПЛАН РАДА ДГЕИТС-а у 2012. години
На својој седници одржаној 27.01.2012. године Управни одбор Друштва геолошких инжењера и техничара
Србије (ДГЕИТС) донео је следећи
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ДРУШТВА ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
(ДГЕИТС) ЗА 2012. ГОДИНУ
1. ОДРЖАВАЊЕ СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ДГЕИТС-а

Планира се одржавање најмање четири седнице Управног одбора ДГЕИТС-а али због низа предвиђених активности
број седница ће вероватно бити знатно већи. Пошто се показало да је веома плодотворно да седницама УО присуствују
и чланови Надзорног одбора и Суда части наставиће се са том праксом.
2. ОДРЖАВАЊЕ СКУПШТИНЕ ДГЕИТС-а

Одржавање редовне Скупшина СГЕИТС-а планира се у првој половини године. Главне активности Скупшине биће:
1. Разматрање извештаја о раду и верфиковање одлука УО између две Скупштине.
2. Усвајање извештаја о раду ДГЕИТС-а у 2011. години и плана рада за 2012. годину.
3. Усвајање финансијског извештаја и извештаја Надзорног одбора и Суда части.
4. Разматрање других питања и доношење одлука везаних за текуће активности ДГЕИТС-а и стручно-научних комитета у
оквиру ДГЕИТС-а као и за сарадњу ДГЕИТС-а на домаћем и међународном плану.
3. РАД СТРУЧНО-НАУЧНИХ КОМИТЕТА ДГЕИТС-а

У оквиру ДГЕИТС-а активно ради пет стручно-научних комитета: (1) Комитет за лежишта минералних сировина; (2)
Комитет за хидрогеологију; (3) Комитет за инжењерску геологију и геотехнику; (4) Комитет за геофизику и (5) Комитет за
геологију и животну средину. Сви комитети ће у оквиру својих планова рада реализовати различите активности а УО ће
кординисати њихов рад.
4. ОРГАНИЗАЦИЈА СИМПОЗИЈУМА И СТРУЧНИХ ТРИБИНА

1. Планира се организовање округлих столова/панел дискусија о положају геолошке струке у друштву,
имплементацији новог Закона о геолошким истраживањима и доношењу подзаконских аката.
2. Планира се организовање једног или два једнодневна симпозијума на којима би се презентирали могућности и
значај геолошких истраживања за решавање проблема у другим инжењерским струкама, односно могућности сарадње
геолошких инжењера/техничара са другим инжењерским струкама.
3. Комитети ДГЕИТС-а афирмисаће свој рад као организатори или суорганизатори симпозијума или стручних трибина.
5. АКТИВНОСТИ НА ПРОБЛЕМАТИЦИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ГЕОЛОГЕ

Једна од важних активности ДГЕИТС-а је питање лиценци за рад геолошких инжењера и техничара које још није
решено. Нерешено питање лиценци до сада је проузроковале бројне тешкоће у раду геолошких инжењера и техничара,
односно чланова ДГЕИТС-а, стављајући их у подређен положај у односу на инжењере и техничаре других струка.
Питање лиценци је покренуто у 2010. години и биће један од главних приоритета рада ДГЕИТС-а у 2012. години.
6. ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ СА СИТС-ом И ЧЛАНИЦАМА СИТС-а

ДГЕИТС процењује да постоје велике потенцијалне могућности на успостављању сарадње између ДГЕИТС-а и СИТСа и других чланица СИТС-а на низу питања: сарадње на организовању перманентног образовања, лиценци,
међународне сарадње, организовања заједеничких научно-стручних скупова (симпозијуми, трибине, округли столови) и
сл. ДГЕИТС је предузео акције на изналажењу заједничких интереса са овим организацијама у остваривању међусобне
сарадање и ове акције ће се наставити у 2012. години.
7. УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА ИНЖЕЊЕРСКОМ КОМОРОМ СРБИЈЕ

До сада није било сарадње између ДГЕИТС-а и Инжењерске коморе Србије (ИКС). ДГЕИТС ће покренути
успостављање сарадње у обостраном интересу.
8. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

1. Активности на проширењу базе чланства ДГЕИТС-а, иновација евиденције чланова и издавање чланских карти.
2. Активности на учлањењу корпоративних чланова ДГЕИТС-а.
3. Постављање веб-сајта ДГЕИТС-а.
4. Популаризација и ширење утицаја ДГЕИТС-а на националном, регионалном и локалном нивоу.
5. Проблематика проистекла из нових иницијатива органа и чланова ДГЕИТС-а.
Београд,
27.01.2012. године

ПРЕДСЕДНИК ДГЕИТС-а
Др Адам Дангић, дипл. инж. геол.
редовни професор
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НОВОСТИИЗ
ИЗСИТС-а
СИТС-а
НОВОСТИ
•

Седница Супштине СИТС 23.02.2012.

Седница Скупштине Савеза инжењера и техничара Србије одржана је у Београду, у сали на III спрату Дома
инжењера “Никола Тесла” у ул. Кнеза Милоша бр. 9. Чланови Скупштине су председници/представници удружењачланица СИТС-а а седници су присуствовали и чланови Управног одбора, Надзорног одбора и Суда части СИТС-а.
Скупштина је радила по следећем дневном реду: (1) Усвајање записника са претходне седнице; (2) Разматрање и
усвајање Извештаја о раду и пословању СИТС у 2011. години и разматрање Извештаја о раду чланица у 2011. години;
(3) Разматрање и усвајање Програма и плана рада СИТС за 2012. годину и Програма и плана рада чланица у 2012.
години; (4) Извештај Надзорног одбора о раду и пословању СИТС за 2011. годину; (5) Избор председника и
потпредседника СИТС, чланова Надзорног одбора и Суда части; (6) Проглашење добитника признања СИТС за 2011.
годину; (7) Текућа питања.
Скупштина је после разматрања једногласно усвојила записник са претходне седнице, извештаје о раду СИТС и
чланица у 2011. години, програме и планове рада СИТС и чланица за 2012. годину и извештај Надзорног одбора о раду
и пословању СИТС за 2011. годину (тачке 1-4 дневног реда).
У оквиру тачке 5 дневног реда Скупштина је једногласно изабрала следеће руководство СИТС (за мандатни
период од 4 године):
- Председник СИТС: проф. др Часлав Лачњевац, досадашњи председник (председник Инж. друштва за корозију)
- Потпредседник СИТС: др Игор Марић, досадашњи председник (председник Удружења архитеката Србије)
- Управни одбор: (1) проф. др Часлав Лачњевац, председник СИТС (по функцији), (2) др Игор Марић председник
СИТС (по функцији), (3) мр Бранислав Вујиновић, генерални секретар СИТС (по функцији), (4) др Милован
Живковић, председник СМЕИТС, (5) проф. др Иван Алексић, председник СГС, (6) Милан Анђелковић,
потпредседник СГИС, (7) мр Зоран Пендић, руководилац Развојног центра СИТС.
- Надзорни одбор: (1) мр Бранко Илић, председник (СИТТС), (2) Богдан Влаховић (СИТС), (3) Петар Ковачевић
(СПИТС), (4) Ђорђо Симанић (Привредна комора Београда), (5) мр Горан Живанчевић (Савез друштава ИТ
Лоѕнице).
- Суд части: (1) мр Зоран Поповић, председник (УХТС), (2) Гордана Миљевић (УИС за корозију и заштиту),
(3) Радисав Срећковић (ДИТ Крагујевац), (4) проф. др Весна Златановић-Томашевић (Савез зашт. на раду
Војводине).
У оквиру тачке 6 дневног реда једногласно су прихваћене одлуке Управног одбора СИТС о додели признања
СИТС за 2011. годину и Скупштина је прогласила ова признања. Додељена су следећа признања:
- Најбоља ИТ организација: Друштво за КГХ (грејање, хлађење и климатизацију) у оквиру СМЕИТС
- Најбоља ИТ публикација: (1) Мали термотехнички приручник— аутори Б. Живковић и З. Стојић (СМЕИТС)
(2) Зборник радова са саветовања “Напредни материјали и могућности њихове
примене”, издавач Друштво ХТМ Пожаревац
- Заслужни чланови СИТС:
- мр Зоран Стојић, СМЕИТС
- Владимир Јеленковић, директор музеја “Никола Тесла”, СИТС
- проф. др Предраг Петровић, Српско друштво за горива и мазива
- проф. др Милан Максимовић, Савез грађ. инж. Србије
- проф. др Петар Анагности, Савез грађ. инж. Србије
- Илија Сучевић, Крагујевац, Удружење грађ. инж. Србије
- Момир Илић, Инж. друштво за корозију
- Првослав Новаковић, УИТ “Добривоје Божић”, Краљево.
Додељена признања уручују се добитницима на Свечаној седници Скупштине СИТС.
•

Свечана седница Супштина СИТС 23.02.2012.

Свечана седница Скупштине Савеза Инжењера и техничара Србије одржана је у Београду, у сали на III спрату
Дома инжењера “Никола Тесла” у ул. Кнеза Милоша бр. 9., по завршетку седнице Скупштине СИТС. На свечаној
седници председник СИТС проф. др Часлав Лачњевац је уручио признања СИТС за 2011. годину добитницима
признања.
После уручивања признања СИТС-а приређен је коктел.
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СИМПОЗИЈУМИ
Oрганизатор Симпозијума је Рударскогеолошки факултет, у сарадњи са Друштвом
геолошких инжењера и техничара Србије,
Српским геолошким друштвом и
Националним комитетом IAH
Важни датуми:
- Достава абстраката
15.01.2012.
- Прихватање абстраката 01.02.2012.
- Достава радова
01.03.2012.
- Прихватање радова
01.04.2012.

Контакти
Проф. др Дејан Миленић, дипл.инж.
председник Организационог одбора
тел: 011/3346-000
email: dmilenic@yahoo.ie

Невена Савић, дипл.инж.
генерални секретар Симпозијума
Моб:064/172-3728
email: miss.nevena@gmail.com

Ђуро Миланковић, дипл.инж.
генерални секретар Симпозијума
Моб:064/195-9881
email: djuro2703@yahoo.com
Рударско-геолошки факултет
Универзитет у Београду
Ђушина 7, Београд

Симпозијум се одржава 27-28.09.2012. год.
у Београду, у Привредној комори Србије.
Сви радови биће рецензирани. Програмски одбор
Симпозијума извршиће избор радова према
њиховом садржају и квалитету.

Важни датуми:
- Достава резимеа
до 31.05.2012.
- Прихватање абстраката 15.06.2012.
- Достава радова
до 31.08.2012.

Контакти
Проф. др Душко Сунарић, дипл.инж.
председник Организационог одбора

Срђан Костић, дипл.инж., секретар Орг. одбора
Рударско-геолошки факултет
Универзитет у Београду
Ђушина 7, 11000 Београд
Тел/факс: 011/3223-809
Моб: 064/284-84-06
email: srdjan.kostic@rgf.rs
Саша Цупаћ, дипл.инж., секретар Орг. одбора
Геолошки институт Србије
Ровињска 12, 11000 Београд
Моб:063/318-058
email: sasa.cupac@gis.co.rs
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НОВОСТИ СА СУЂЕЊЕ СЕИЗМОЛОЗИМА У ИТАЛИЈИ ЗБОГ
ЗЕМЉОТРЕСА

— ОБРТИ НА СУДУ

У прошлом броју Билтена (бр. 4, децембар 2011.) у чланку под насловом “СУЂЕЊЕ СЕИЗМОЛОЗИМА У ИТАЛИЈИ ЗБОГ
— ТРАЖЕЊЕ ПРАВДЕ ИЛИ РЕПРИЗА СУЂЕЊА ГАЛИЛЕЈУ?, приказан је почетак сензационалног суђења
сеизмолозима у Италији, које је узбуркало светску научну јавност. Суђење је почело 20.09.2011. године у Л'Аквили,
главном граду покрајине Абруцо, а суди се групи од 7 људи, чланова бивше државне комисије за процену сеизмичких
активности у Л'Аквили, од којих су шесторица истакнути италијански сеизмолози а седми високи јавни функционер.
Јавни тужилац их је оптужио за убиства људи из нехата, због погрешне процене везане за земљотрес јачине 6,3
степена, који се десио у ноћи 06. априла 2009. године у Л'Аквили и који је проузроковао смрт 308 људи и рушења и
оштећења 10.000 објеката и друге велике штете. Оптужени се суочавају са могућом казном затвора до 15 година, као и
захтевом родбине пострадалих, у грађанској парници, да плате одштету и износу већем од 67 милиона долара.
Током шест месеци пре разорног земљотреса, у Л'Аквили и околини догађали су се учестало потреси ниског
интензитета и грађанство је постајало све узнемиреније, Узнемиреност грађана је силно порасла када је локални
нуклеарни техничар сеизмолог-аматер Ђанпаоло Ђулијани упозорио да расте концентрација радона у региону и да би
то могла да буде најава јаког земљотреса. Да би се смирило грађанство, директор владине Агенције за цивилну
одбрану Гвидо Бертоласо је образовао комисију од 7 чланова, коју су чинили шест врхунских италијанских сеизмолога и
његов заменик Бернардо Де Бернадинис, иначе стручњак за поплаве, који је одређен за председника комисије. Задатак
комисије је био да процени сеизмичку ситуацију у Л`Аквили и упозна јавност са својом проценом. Комисија је одржала
састанак у Л`Аквили и одмах потом конференцију за новинаре на којој је Де Бернадинис изјавио
Родбина настрадалих је оптужила све чланове државне комисије за убиство из нехата, наводећи да је комисија
неосновано сапштила да не прети опасност од јаког земљотреса доводећи у заблуду настрадале да остану у својим
кућама. Јавни тужилац је ово прихватио и подигао оптужницу за убиство из нехата. Руководство Националног института
за геофизику и вулканологију Италије је одмах покренуо акцију у међународној научној јавности против оптужнице,
упућујући јавно писмо председнику Италије које је потисало преко 5.000 научника упућених у сеизмологију из целог
света. Ова акција није дала резултат јер је суд у Л`Аквили прихватио оптужницу и започео са процесом. Планирано је да
се саслуша скоро 300 сведока.
Грађанство али и светска научна јавност су жељно очекивали саслушања сведока заказана за 15.02.2012. године. На
суду је током саслушања дошло до два обрта (чланак Нови обрти на италијанском сеизмолошком суђењу, блог
часописа Nature 16.02.2012. године): (1) бивши шеф италијанске Агенције за цивилну одбрану Гвидо Бертоласо се од
сведока преокренуо у оптуженог и (2) сеизмолог из Калифорније је критиковала италијанске врхунске стручњаке за
земљотресе.
Пре саслушања, средином јануара 2012. год., на сајту листа Ла Република је објављен снимак телефонског
разговора између Бертоласа и локалног функционера цивилне заштите у Л`Аквили Данијеле Стати, одржан дан пре
састанка комисије у Л`Аквили. У разговору Бертоласо је рекао да би састанак комисије требало да буде “више од
медијске операције” и шта стручњаци кажу за текуће потресе: „то је нормална ситуација, ова подрхтавања се
догађају, боље је да се деси сто потреса магнитуде 4 него један снажан пошто сто потреса ослобађају енергију и
онда никада неће бити разорног потреса“. Недељу дана после објављивања снимка разговора тужилаштво је ставило
под истрагу Бертоласа, да утврди да ли је Де Бернадинис на конференцији за новинаре заправо пренео његове ставове.
Током саслушања тужилац је тражио од Бертоласа да објасни инкримисане ставове из телефонског разговора.
Бертоласо се бранио тврдећи да рекавши да ће састанак Kомисије бити представа за медије није желео да умањи
ризик већ само да унесе неки ред у контрадикторне информације које су стизале до грађана тих дана. Конкретно је
навео тврдње сеизмолога-аматера Ђулијанија да предстоји велики потрес, што је узбунило становништво, као и
новински чланак у коме су погрешно цитирани неки експерти цивилне заштите да ће ускоро потреси престати. Састанак
је, како је рекао, био замишљен да објасни да је и једно и друго погрешно и да није могуће да се донесу
детерминистичка предвиђања земљотреса. Тужилаштво је званично преквалификовало Бертоласа од сведока оптужбе
у оптуженог.
Саслушање је обухватило и праву научну дебату када је Лалијана Мјуалчин, бивши главни сеизмолог Одељења за
саобраћај државе Калифорније, сведочио као сведок- експерт тужилаштва. Још 2010. године, када се прочуло о
оптужници Мјуалчин је био је међу неколико експерата који су отворено критиковали, и одбили да потпишу, отворено
писмо председнику Италије са подршком оптуженим сеизмолозима. На сведочењу је изнео да сеизмички хазард није
био одговарајуће процењен у Л`Аквили. Рекао је: „Италија је једна од земаља са најбољим сеизничким знањем у свету.
А само погледајте шта је земљотрес јачине 6,3 учинио овом граду. То знање није коришћено и за то су одговорни
научници. Они су били свесни високог ризика у овој области а ипак нису саветовали људе да предузму било какве мере
предострожности.“ Изнео је да је проблем делом научни, пошто су италијански сеизмолози базирали своју анализу на
методу анализе вероватноће сеизмичког хазарда, која се примењује у многим земљама, али који по њему систематски
потцењује сеизмички хазард јер не узима у обзир екстремне и ретке догађаје (потресе).

ЗЕМЉОТРЕСА
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•

СВЕТСКО ГЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ — ДАНКСИЈА РЕЉЕФ, КИНА
Данксија рељеф је јединствен тип рељефапетрографске морфологије откривен у Кини.
Стене на којимa је формиран овај рељеф су
црвени пешчари и конгломерати (red beds),
углавном кредне старости. Облици рељефа јако
личе на карсну топографију која се формира на
кречњачким теренима, али како су у случају
данксија рељефа стене пешчари и конгломерати
ови облици рељефа се класификују као „псеудокарст“.
Данксија рељефи обухватају подручја више
провинција југоисточне Кине а име су добили по
Данксија Планини, једном од најчувенијих
примера данксија рељефа.
УНЕСКО је 2010. години уписао у листу
подручја Светског наслеђа природе више данксија
рељефа, под генералним именом „КинаДанксиа“. Уписано је шест подручја са данксија
рељефом: планине Лангшан и Ванфошан
(провинција Хунан), Данксија Пл. (Гвангдонг),
Таининг и Гванжишан (провинција Фуџијан), Лонџу
Пл. и Гуифенг (Јиангси провинција), Фангјан,
Јиангланг (Жиџијанг провинција) и Чишуи Пл.
(Гуижоу провинција). Укупна површина ових
подручја је 73.945 хектара.
У Таининг срезу у Фуџијан провинцији налазе
се врло добри примери „младог“ данксија
рељефа, који се одликује дубоким и уским
долинама. Са повећањем старости рељефа
долине се шире и формирају се изоловани
стубови (куле) и гребени.
На многим локалитетима данксија рељеф се
одликује спектром живих боја међу којима
доминира црвена боја. Рељеф је нарочито
колоритан после кише.
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НАЈВЕЋЕ БУШОТИНЕ НА СВЕТУ
Најдубља (ултрадубока) бушотина на свету: Кола, Русија

•

Најдубља бушотина на свету се налази у Русији, на
полуострву Кола, у Печенгском рејону Мурманске области, у
подручју познатом по великим лежиштима Cu-Ni руда.
Бушотина, позната као „Колска ултрадубока“, са
званичним називом „Колска експериментална базична
ултрадубока бушотина СГ-3“, је дубока 12.262 метра (ушла је
као најдубља у Гинисову књигу рекорда). Израђена је у време
СССР-а, са циљем да омогући нова директна сазнања о
геолошким, петролошким, геохемијским и геофизичким
својствима најдубљих и најстаријих делова континенталне
земљине коре. Стога је бушотина језгрована целом дужином.
Лоцирана је у Балтичком штиту, који изграђују протерозојске и
архајске формације, у подручју Коле где су ове старе
формације јако еродоване. Локација се налази на надморској
висини од 350 м. Планирано је било да се буши до дубине од
15.000 м, али је због хаварије бушење морало раније да се
заврши.
Због истих циљева у свету су, ван СССР-а, урађене још 3
ултрадубоке бушотине, али су све три морале да се заврше,
због хаварија, на дубинама од 9,1-9,5 км.
Припреме за израду „КУ“ су започеле 1967. године а
бушење 1974. године и одвијало се кроз следеће етапе:
(1) Мај 1970.- април 1975. године. Гарнитуром „Уралмаш-4Э“
бушено је до дубине од 7.263 м – то је тда била најдубља
бушотина у Европи и најдубља у свету избушена у старим
кристаластим теренима.
(2) Мај 1975.- октобар 1976. Демонтирана је стара бушаћа
гарнитура а на уста бушотине је монтирана нова гарнитура
„Уралмаш 15000“, последња реч совјетске технике бушења.
(3) Октобар 1976.- март 1981. године. У условима
екстремно високих температура и притисака бушено је до
дубине од 10.636 м, а 6. јуна 1979. год. достигнута дубина од
9584 м, када је СГ-3 постала најдубља бушотина на свету.
(4) Април 1981. – децембар 1984. године. Бушотина је дошла
до дубине од 12.262 метра. Због хаварије која није могла да се
санира није могло да се даље буши.
Резултати бушења нису потврдили прогнозни геолошки
профил. Стене за које се очекивало да изграђују само првих 5
км налазиле су се све до седмог километра а затим су се
појавиле савим неочекиване стене. На 7 км није било базалта,
коко је прогнозирано, а није их било ни на дубини од 12 км.
Од 1995-2005. године на месту завршене бушотине СГ-3
подигнута је Колска дубинска лабораторија (КГЛ), са задатком
нових продора у проучавању унутрашњости Земље, преко
комплексних испитивања геолошке средине геопространства
СГ-3. Обухваћен је широк комплекс геолошких проучавања:
структурних, петролошких, геохронолошких, минералошкогеохемијских, петрофизичких.
•

Дубина 2977,8 m:
еруптина
базалтска бреча.

Дубина 5984,50 m:
метабазалт,
бречизован.

Најдужа бушотина на свету: Сахалин, Русија

Ултрадубока бушотина СГ-3 на Коли, у Русији, била је двадесет година и најдужа бушотина на свету.
Светски примат у дужини изгубила је 2008. године када је избушена нафтна бушотина Ал Шахин, у Катару,
дужине 12.289 м (само делом бушена вертикално).
Од 2011. године најдужа бушотина на свету је нафтна бушотина Сахалин-I Одопту OP-11, у подморју уз
острво Сахалин, у Русији, дужине 12.345 м (само делом бушена вертикално).

11

ДРУШТВО ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И
ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ (ДГЕИТС)
11000 Београд, Кнеза Милоша 7а, T.р. бр. 355000000104009445, ПИБ: 102466456

ПРИСТУПНИЦА/ПРОДУЖЕТАК ЧЛАНСТВА
Добровољно се учлањујем у Друштво геолошких инжењера и техничара Србије и
прихватам Статут и права, обавезе и одговорности утврђене Статутом ДГЕИТС-а и СТАТУТОМ
САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ, чији је ДГЕИТС колективни члан.
Презиме, очево име и име
Место рођења
ЈМБГ
Стручна спрема
Титула/звање
Радно место/организација
Адреса
Телефон/факс
Мобилни телефон
Е-мејл
Област(и) научних и
стручних интересовања

ПОПУЊАВАЊЕ ОПЦИОНО (означити одговарајуће поље):
Комитет за лежишта минералних сировина
Пријављујем
се за
чланство
у комитету
ДГЕИТС-а
(може и више
одједног)

Комитет за инжењерску геологију и хидрогеологију
Комитет за хидрогеологију
Комитет за геофизику
Комитет за геологију и заштиту животне средине

Добијање EURING титуле (европски инжењер), на основу наше дипломе
Добијање ENG CARD – инжењерске картице (европске)
Добијање лиценци за истраживање и пројектовање
Заинтересован(а) сам
за

Увођење стручног испита и лиценци за техничаре
Организовање разних форми перманентног стручног образовања
Приступање радне организације ДГЕИТС-у као корпоративног члана
Часопис СИТС
«Техника»

_____________________________________
(место и датум)

да публикује радове и информација из геологије
за претплату: (1) личну, (2) радне организације

_______________________________________________
(п о т п и с)
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КАЛЕНДАР НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ СКУПОВА
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У СРБИЈИ
15 - 17. март 2012.
Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља, Златибор,
Асоцијација просторних планера Србијe, Београд
тел. (011) 2637 421; office@apps.org.rs; www.aaps.org.rs
17 - 20. мај 2012.
XIV симпозијум о хидрогеологији Србије са међународним учешћем, Златибор, хотел “Олимп”.
Рударско-геолошки факултет, Друштво геолошких инжењера и техничара Србије, Српско геолошко друштво,
Национални комитет ИАХ; dmilenic@yahoo.ie; www.14hgs.org; (детаљније на стр. 7 Билтена)
27-28. септембар 2012.
XIV симпозијум инжењерске геологије и геотехнике, 90 година наставе инжењерске геологије на Универзитету у Београду
Друштво геолошких инжењера и техничара Србије, Комитет за инжењерску геологију и геотехнику, Рударско-геолошки факултет
тел. (011) 3223 809; 064 2848406; srdjan.kostic@rgf.rs; (детаљније на стр. 7 Билтена)
09-12. октобар 2012.
33. стручно научни скуп са међународним учешћем “Водовод и канализација `12”, Вршац, хотел “Србија”
Савез инжењера и техничара Србије, тел: 3230-067 и 3239-861 и на мејл office@sits.rs

НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ИНОСТРАНСТВУ
2012
26 - 29 March 2012
Planet Under Pressure: new knowledge towards solutions. Int.
Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) Secretariat. London, UK.
http://www.igbp.net/page.php?id=329
22 - 27 April 2012
EGU General Assembly, European Geosciences Union, Vienna,
Austria. http://meetings.copernicus.org/egu2012
21 - 24 May 2012
International Conference on Groundwater in Fractured Rocks,
International Association of Hydrogeologists Czech Chapter,
Prague, Czech Republic. http://web.natur.cuni.cz/gwfr2012/
28 – 30 May 2012
EUROCK 2012 – The 2012 ISRM International Symposium –
Rock Engineering and Technology for Sustainable
Underground Construction, Swedish Rock Engineering
Foundation, Stockholm, Sweden. http://www.eurock2012.com/
24 - 28 Jun 2012
Goldschmidt 2012, Montreal, Canada
The 22nd V.M. Goldschmidt Conference, www.goldschmidt2012.org
2 - 6 July 2012
The 4th International Congress EUROSOIL 2012,
Fiera Del Levante, Bari, Italy. Web: http://www.eurosoil2012.eu/
15 - 22 July 2012
9th International Symposium on Environmental Geochemistry
(ISEG), Aveiro, Portugal. http://9iseg.web.ua.pt
22 - 27 July 2012
4th International Conference on Arsenic in the Environment
“Understanding the Geological-Medical Interface of Arsenic”,
Cairns, Australia. http://www.as2012.com.au/
5 - 10 August 2012
34th International Geological Congress, Brisbane, Australia.
Website: http://www.34igc.org/

20 - 25 August 2012
2012 Sino-European Symposium on Environmet and Health,
Galway, Ireland, The Soc. Environmental Geochemistry and Health
http://www.nuigalway.ie/seseh2012/
16 - 23 September 2012
39th IAH Congress: Confronting Global Change. Int. Asoc.
Hydrogeol., Niagara Falls, Canada. http://www.iah2012.org/
16 - 23 September 2012
International Conference of the GV & Sediment 2012: Of Land and
Sea: Processes and Products, Hamburg, Germany
http://www.gv-hamburg2012.de/
27 - 29 September 2012
Calcium and Magnesium in Groundwater—Distribution and
Significance, Pol. Geol. Inst., Katowice, Poland.
Lidia.Razowska-Jaworek@pgi.gov.pl
07 - 09 November 2012
International Symposium on Earthquake-iduced Landslides (ISEL),
Kiryu, Japan. Conference Circular
20 - 21 November 2012
International Mine Menagement 2012 Conference (IMM 2012)
Melbourn, Australia, http://ausimm.com.au/imm2012/
03 - 04 December 2012
Annual International Conference on Geological & Earth Sciences
(GEOS 2012), Singapore.
http://www.geoearth.org

2013
22 - 28 July 2013
INHIGEO Symposium 38., Manchester, England
http://www.meeting.co.uk/conference/ichst2013
September 2013
9th Symposium on the Cretaceous System, Ankara, Turkey.
http://www.cretaceous2013.org/en/

