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Драги чланови ДГЕИТС-а,  
 

        Овај број Билтена означава мали јубилеј — две године излажења нашег 
билтена. У току протекле две године Билтен је редовно излазио, са предвиђеном 
динамиком (квартално) и у предвиђеном обиму и наишао је на изванредан пријем 
код свих чланова ДГЕИТС-а као и код стручњака који нису геолози (којима је  неким 
стицајем околности дошао у руке).  
 

       У периоду између претходног и овог броја Билтена важна активност 
руководства ДГЕИТС-а је била везане за упознавање чланства са нацртом новог 
закона под називом Закон о геолошким истраживањима и рударству и упућивање 
примедби и предлога ДГЕИТС-а надлежном министру и министарству (стр. 2-4 
Билтена). У том периоду  одржан  је  5.  новембра  у  Београду  веома  значајан  скуп 
-2. међународна конференција Минерални ресурси у Републици Србији: покретачка 
снага за економски развој (више на стр. 5-6 Билтена). У Републици Српској, где 
ДГЕИТС има своје чланове, одржан је 19. септембра, у Бања Луци научни скуп 
Геологија Републике Српске - 20 година институционалног дјеловања у 
Републици Српској, у оквиру кога је Републички завод за геолошка истраживања РС 
промовисао Геотермални атлас Републике Српске и Геолошки гласник—нова 
серија број 1 (више на стр. 7-8 Билтена).  
 

       Билтен добијају сви индивидуални и корпоративни чланови ДГЕИТС-а. Ваши 
коментари, предлози и прилози, као и помоћ у учлањењу нових индивидуалних и 
корпоративних чланова, су добродошли.    
 

      Желим Вам много здравља, среће и успеха у Новој 2013. години. 
                              
                                                     Са срдачним поздравом,  
 

                                                                                     Проф. др Адам Дангић, дипл. инж.
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САДРЖАЈ 

 Вулкан Каримски,  острво Камчатка (Русија)  

  В. Каримски je стратовулкан, има симетричну вулканску купу висине 1.536 m, са кратером на 
врху, ширине 5 km. Већи део вулканске купе је прекривен сливовима лаве млађим од 200 година. 
Од 1771. године било је 40 вулканских ерупција  различитог трајања. Ерупције су се одликовале 
значајном експлозивном активношћу и повременим изливима лаве из главног кратера.  Вулканска 

активност започета 2011. год. још траје. У мају 2012. године формиран је на западном крилу 
вулкана свеж слив  андезитске лаве који је 10. маја достигао дужину од 1,3 km и ширину до 300 m.  

 Вулкан Каримски, 03.06.2011. (Н. Дагтерева) Ерупција 18.04.2010. (С. Ушаков). 

Главни вулкани Камчатке 

      Вулкан Каримски је један 
од најактивнијих вулкана острва 

Камчатке у Русији и 
најактивнији у источној 

вулканској зони Камчатке.  
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НОВОСТИ ИЗ ДГЕИТС-а  
 

 

• ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  
    

      Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања (МПРРПП) је покренуло средином године 
израду новог закона под називом Закон о геолошким истраживањима и рударству, који треба да замени сада важећи 
Закон о рударству и геолошким истраживањима, који је донет пре годину дана. У септембру је ДГЕИТС добио нацрт  
новог закона и одмах је, крајем септембра и почетком октобра организовао расправу свог чланства о том нацрту. Све 
приспеле примедбе и предлоге разматрали су детаљно Управни одбор ДГЕИТС-а и формирана радна група и на основу 
тога су формулисани примедбе и предлози ДГЕИТС-а које смо доставили надлежном министру проф. др Милану 
Бачевићу, надлежном помоћнику министра Зорану Даниловићу, дипл. инж. геол., и Сектору за рударство и геологију у 
том министарству, у допису достављеном 15.10.2015. године (интегрални текст дописа на стр. 3-4 Билтена).  До сада 
немамо повратну информацију о нашим предлозима ни о току даљег рада на припреми закона.  
        

• ПРИЗНАЊА ДГЕИТС-У 
 

      Савез металуршких инжењера Србије је на свечаној академији поводом 60 година свог рада, одржаној 29.11.2012. 
године, доделио ДГЕИТС-у захвалницу за дугогодишњу успешну сарадњу (стр. 6 Билтена).    
 

• СТРУЧНИ ИСПИТИ  
  

      Дипломирани инжењери геологије полажу стручни испити за геолошку струку пред комисијом коју су на основу 
овлашћења надлежног министарства образовали СИТС и ДГЕИТС. Услови за испит налазе се на сајту www.sits.org.rs. 
 

• СИМПОЗИЈУМИ, НАУЧНИ СКУПОВИ   
  

         -  Одржана је 2. међународна конференција Минерални ресурси у Републици Србији: покретачка снага за 
              економски развој, ,  5. новембра, 2012., Београд (приказ на стр. 4-6 Билтена). 
 

          -  Одржан је научни скуп  Геологија Републике Српске - 20 година институционалног дјеловања у 
              Републици  Српској, 19. октобра 2012. године, Бања Лука (стр. 7-8 Билтена).   
 

 

   
  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  

 

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 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.  
 

КОМИТЕТ ЗА ГЕОФИЗИКУ:  Зоран Миловановић, дипл. инж. (председник), др Милан Милојевић,дипл. инж. (потпредседник),  Бошко 
Килибарда, дипл. инж. (секретар), Петар Војиновић, дипл. инж., Петар Трифуновић, дипл. инж., мр Бранко Драгићевић, дипл. инж., 

Рајко Васић, 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.  

Органи ДГЕИТС-а 

      КОМИТЕТИ ДГЕИТС-А 
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О Нацрту “ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И РУДАРСТВУ”  
- предлози ДГЕИТС-а упућени надлежном министарству 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Министарству природних ресурса, рударства и  
просторног планирања у Влади Србије 
 
 - Г. министар проф. др Милан Бачевић  
 - Г. помоћник министра Зоран Даниловић, дипл. инж. 
 - Сектор за рударство и геологију   
               Београд, Немањина 22-24 
      

 

     Поштовани,  
  
     Управни одбор Друштва геолошких инжењера и техничара Србије (ДГЕИТС) је 
на својој седници од 12.10.2012. године разматрао Нацрт Закона о геолошким 
истраживањима и рударству и на основу предлога свог чланстава и радне групе 
донео одлуку да Вам упути следеће предлоге:  
 
1. Да се заустави рад на доношењу закона по овом Нацрту Закона о геолошким 
истраживањима и рударству и да се уместо тога приступи припреми и доношењу 
посебних закона: Закона о геологији (геолошким истраживањима) и Закона о 
рударству. Веома ценимо Вашу спремност и ангажовање да унапредите сада 
постојећи Закон о рударству и геолошким истраживањима донет у Народној 
Скупштини Србије 22.11.2011. године, и Нацрт овог новог закона је то успео у 
значајној мери. Ипак то је недовољно јер је садашњи закон урађен лоше, као хибрид 
настао спајањем два независна закона - Закона о геолошким истраживањима и Закона 
о рударству, урађен на брзину и нетранспарентно и без уважавања ставова геолошке 
стручне јавности.  
      Наиме, пре доношења сада важећег Закона о рударству и геолошким 
истраживањима деценијама су постојала два посебна закона - Закон о геолошким 
истраживањима и Закон о рударству. Крајем 2010. године Влада Србије је усвојила 
предлог нове верзије Закона о геолошким истраживањима и упутила га Скупштини 
Србије на усвајање. Због реконструкције Владе Србије овај предлог закона је повучен 
из скупштинске процедуре. Током лета 2011. године појавиле су се вести да 
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања припрема 
заједнички закон за геолошка исдтраживања и рударство. ДГЕИТС је, одмах, заједно 
са Саобраћајним институтом ЦИП, Београд, и Институтом за путеве, Београд, упутио 
Министарству и Влади Србије  допис - Иницијативу за доношење закона о 
геолошким истраживањима, по хитном поступку, као посебног закона (као у 
досадашњој националној легислативи), образлажући стручним аргументима 
потребу да постоји посебан закон о геолошким истраживањима и изразио спремност и 
жељу да активно учествује у припреми тог закона. Са истим аргументима 
Министарству су се обратили и Српско геолошко друштво и Геолошки одсек Рударско-
геолошког факултета у Београду.  Међутим, наши аргументи и предлози нису уважени. 
Министарство  је  на  брзину  припремило   нацрт   хибридног    Закона  o  рударству   и 

 

          ДГЕИТС-а је крајем септембра и почетком октобра организовао расправу свог чланства о нацрту 
новог закона под називом Закон о геолошким истраживањима и рударству, који треба да замени сада 
важећи Закон о рударству и геолошким истраживањима. На основу примедби и предлога чланства, 
Управни одбор ДГЕИТС-а и радна група су формулисали примедбе и предлоге ДГЕИТС-а који су 
достављени надлежном министру и министарству 15.10.2015. године (у прилогу). 
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 О Нацрту “ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И РУДАРСТВУ”  
(наставак) 

 

 
 

геолошким истраживањима и, без праве јавне расправе, усвојило као предлог закона 
Влади, која га је упутила Скупштини. Тако је донет хибридни закон који је по оцени 
геолошких професионалних асоцијација и геолошке стручне јавности лош.  
      Једино право решење садашње ситуације је доношење посебног закона о 
геолошким истраживањима. У циљу доношења што квалитетнијег закона, што је 
свакако циљ и Ваш и Владе Србије али и свих геолога у нашој држави, ДГЕИТС 
изражава спремност да заједно са другим геолошким организацијама стави на 
располагање све своје потенцијале Министарству и у предлагању и коментарисању 
нацрта и предлога закона, организовању округлих столова и других форми јавних 
расправа, заједно са представницима Министарства.  
 
2. Ако ипак остајете при одлуци да се настави процедура дораде и усвајања Нацрта 
Закона о геолошким истраживањима и рударству достављамо Вам у прилогу овог 
дописа наше Предлоге за измене и допуне Нацрта Закона.   
      Истовремено Вас молимо да нас редовно обавештавате о даљим активностима 
везаним за рад на Нацрту Закона и јавној расправи и нудимо Вам сарадњу у  
организовању округлих столова и других форми јавних расправа, заједно са 
представницима Министарства.   
 

                                                      Са поштовањем,  
  
Београд, 15.10.2012. год.                                                          ПРЕДСЕДНИК ДГЕИТС-а      
                                                                                             Проф. др Адам Дангић, дипл. инж. 
                                                                                                                       adangic@eunet.rs    
 

ПРИЛОГ:  Предлог ДГЕИТС-а за измене  
    и допуне Нацрта Закона о геолошким                           
    истраживањима и рударству 

 

ПРИЛОГ (3 странице) 

 

ДРУШТВО ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ (ДГЕИТС) 
 

ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНA И ДОПУНА   
Нацрта ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И РУДАРСТВУ 

 

1. Назив Закона изменити у: Закон о геологији и рударству 
 

2. Кроз цео текст закона: 
     - уместо инжењерско-геолошки треба: инжењерскогеолошки и геотехнички 
     - уместо инжењерско-геолошких карактеристика  треба: инжењерскогеолошких и  
       геотехничких услова 
     - уместо чврстих минералних сировина треба: чврстих и флуидних  минералних сировина 
 

3. Члан 2:  
    - под 12), 4. ред, уместо минералне резерве треба резерве минералних сировина;  
    - под 14), 2. ред, иза у циљу додати:  утврђивања геолошких услова и карактеристика ...........   
   ................................................................................................................................................................... 

24. Члан 164, у ставу 1 додати нову тачку: 10. не води књигу о стању ресурса и резерви 
минералних сировина, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса или о стању 
тих ресурса и резерви не доставља податке (члан 49. став 1).  
 

Београд, 15.10.2012. год.                                                                      ПРЕДСЕДНИК ДГЕИТС-а  

                                                                                                     Проф. др Адам Дангић, дипл. инж.     
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Monday, 	ovember 5, 2012 

Metropol Palace Hotel, Belgrade, Republic of Serbia 
Working Languages: Serbian and English 

        

       У Београду је 5. новембра 2012. године одржана 2. међународна конференција Минерални ресурси у 
Републици Србији: покретачка снага за економски развој, у организацији TGI Executive Meetings—TGI Group 
International.         
       Конференцију је отворио г. Симеон Цомокос (Simeon Tsomokos), директор ТГИ и уз захвалност на подршци 
амбасадама Аустралије, Шведске и Канаде најавио да се планира да се и убудуће сваке године организују сусрети 
стручњака из области рударства како би се помогло да Србија у овој области обезбеди економски просперитет. 
Њихов циљ ће бити приказ искустава Европске уније и планова Владе Србије у овој области, отварање могућности 
боље сарадње државе и приватног сектора и унапређења заштите животне средине.  
       Амбасадор Канаде у Србији г. Роман Вашчук је указао да Србији предстоји озбиљна обнова рударства и да ту 
прилику она не сме да пропусти и изнео да јој у томе могу да помогну искуства Канаде, која је на другом месту у 
свету по инвестицијама у ову област. Амбасадор Аустралије у Србији г-ђа Хелена Геј Стадерт (је изнела искуства 
Аустралија која је на првом месту у свету по инвестицијама у ову област, а амбасадор Шведске г. Кристер Асп 
искуства своје земље.   
       Извршни директор грчког удружења за рударство г. Кристос Кавалопулос је изнео да је Грчка донела у 
фебруару ове године план о експлоатацији рудног богатства који може да буде добар узор Србији. Указао је да по 
програму Европске комисије до 2020. године треба да се обезбеди независност Европе у погледу експлоатације 
рудног богатства и да је то велика шанса и за Србију. Калман Калотај из UNCTD је говорио о најбољој пракси у 
односима између државе, инвеститора у овај сектор и локалних заједница као и обезбеђења заштите животне 
средине.   
       Помоћник министра у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања г. Зоран 
Даниловић, дипл. инж. геологије, је најавио да ће Влада Србије почетком идуће године предложити нови закон о 
геолошким истраживањима и рударству који ће омогућити Србији лидерсто у региону у експлоатацији минералних 
сировина.  
       Мирослав Тадић из Министарства енергетику и заштиту животне средине изнео је да предстоји унапређење 
Закона о заштити животне средине и да ће бити прописана методологија у већој мери него до сада, а да се отпад у 
рударству третира у Закону о рударству. Ненад Илић из Министарства финансија изнео је да ће  Влада Србије 

 

2. међународна конференција  

Минерални ресурси у Републици Србији: 
покретачка снага за економски развој  

 

5. новембар 2012. г.  
Метропол Палас хотел, Београд 

(наставак на следећој страни)  
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2nd Int. Conference Mineral Resources in the Republic of Serbia 
(наставак) 

Свечана академија — 60 година Савеза инжењера металургије Србије 
 

     Савез инжењера металургије Србије (СИМС), колективна чланица СИТС-а, одржао је 29.11.2012. године у дому 
“Никола Тесла” СИТС-а свечану академију “60 година Савеза инжењера металургије”. За академију је штампана 
монографија под истим називом (83. стр.). ДГЕИТС је по позиву на академији представљао председник ДГЕИТС-а проф. 
А. Дангић.  
     Свечану академију је отворио председник СИМС-а проф. Жељко Камберовић и приказао је активности Савеза током 
60 година његовог постојања. Већи део, неколико првих деценија, тог периода СИМС је био удружен са рударима и 
геолозима у оквиру Друштва инжењера и техничара рударске, геолошке и металуршке струке. О издавачкој делатности 
СИМС-а говорио је проф. Карло Рајић, монографију о 60 година СИМС-а представио је проф. Топлица Павловић а 
преглед научних скупова у организацији СИМС-а говорила је проф. Надежда Талијан.  
    Потом је следила додела јубиларних награда појединцима и институцијама. ДГЕИТС је једна од 16 инстуција које су 
награђене за досадашњу успешну дугогодишњу сарадњу. Захвањујући на додељеној награди председник ДГЕИТС-а је 
изразио спремност ДГЕИТС-а да у наступајућим временима обнови и унапреди сарадњу са СИМС-ом кроз организовање 
заједничких научних скупова, округлих столова и других пројеката.   
    Иза додела награда следио је културно-уметнички програм и потом коктел.    

НОВОСТИ ИЗ СИТС-а  

за месец дана донети уредбу и правилник којима ће бити уређени и послови око дозвола за испитивање, односно 
експлоатацију рудних ресурса.   
      О својим искуствима и виђењу проблематике минералних ресурса у Србији говорили су представници неколико 
страних компанија које већ више година користе истражна права за геолошка истраживања минералних ресурса на 
више локалитета у Србији.  
      Шон Хасон, из компаније Авала је изнео да је инфраструктура за истраживања у Србији одлична, да је имовина 
безбедна и да је систем пореза и накнада стабилан. Авала је нашла знатне резерве бакра и злата код Медвеђе а 
процењује да је источна Србија по ресурсима друга Невада.  
      Ричард Стори из компаније Рио Тинто изнео је да Србија не би смела да занемари своју минерално-сировинску 
базу. Експлоатацијом лежишта литијума и бора у оклолини Лознице, које је открила и истражује његова компанија 
могао би де се обезбеди значајан део светске тражње лијијума и бората. Сада се ради студија о изводљивости 
рударске експлоатације лежишта.        
      Роберт Кели, из фирме Литиулмли, која истражује литијум на више локација у Србији, одао је признање домаћим 
геолозима, и да без њих не би било могуће покренути успешна истраживања каква његова компанија сада изводи. 
Оцењује да Србија располаже и технологијом и кадровима који отварају пут успешнијој рудној приведи.    
      У наставку конференције одржај је округли сто о проблематици геолошких истраживања и експлоатацији 
минералних сировина. Уводна су били Б. Спасовски, М. Грчић и Р. Јеленковић.  
      Благоје Спасовски, генерални директор РТБ Бор, изнео је да је добро што је држава  пре четири  године одустала 
од намере да прода РТБ Бор. Ове године добит ће бити 55 милиона долара а до скора су губици износили десетине 
милиона долара. Процењене резерве руде бакра су 1,25 милијарди тона. Ревитализација рудника и топионице је 
повратила у живот и град Бор.  
      Милорад Грчић, генерални директор РБ Колубара, је изнео да се сваки други киловат струје произведен у Србији 
добија сагоревањем лигнита из тог басена. Геолошке резерве лигнита су око 3 милијарде тона а експлоатација се 
одвија на четири површинска копа. Угаљ из басена се користи за рад четири термоелектране (ТЕ Никола Тесла А и Б, 
у Обреновцу, ТЕ Колубара, ТЕ Морава). У систему ради скоро 10.000 људи. За ревитализацију опреме и улагања у 
отварање нових копова потребна су улагања од 150 милиона евра. Без стабилне експлоатације угља у Колубари нема 
ни стабилности елекроенергетског система Србије.    
      Раде Јеленковић, проф. Рударско-геолошког факултета, је изнео да су Србији потребни савремено, одрживо 
рударство, нова политика рудничких такси и добра решења екологије. У јавности се воде кампање против одређених 
истраживања, многи еколошки захтеви су неосновани, што може да се превазиђе поштовањем директива ЕУ.  
      У оквиру дискусије, председник ДГЕИТС-а проф. А. Дангић је у име ДГЕИТС-а захвалио организаторима на 
одличној организацији Конференције и изнео утисак да је код већине учесника асоцијација коју је изазвао назив 
конференције била минерални ресурси и рударство. То није сагласно садржају Конференције, у коме је доминирала 
проблематика геолошке проспекције/истраживања лежишта минералних сировина. Геолошка истраживања су сада, а 
биће и следећих година, главне активности без којих нема страних инвестиција у рударство. Стога је сугерисао 
организаторима да у назив 3. конференције уведу и поднаслов Геолошки потенцијали и рударство.   
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ОДРЖАН ЈЕ  НАУЧНИ СКУП 

“Геологија Републике Српске - 20 година институционалног дјеловања  
у Републици Српској”, Бања Лука, 19.10. 2012. год.  

 
 
 
 
 
 
 

               

 
       Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске (РЗГИ), Зворник, и Министарство индустрије, 
енергетике и рударства Републике Српске  свечано су обележили 20 година рада РЗГИ организовањем  научног скупа 
“Геологија Републике Српске - 20 година институционалног дјеловања у Републици Српској”, који је одржан у 
петак 19.10.2012. године у Бања Луци, у Конференцијској сали Административног центра Владе Републике Српске - Трг 
Републике Српске 1). Научном скупу је претходила још једна манифестација посвећена обележавању 20 година рада 
РЗГИ, одржана истог дана и на истом месту: отварање изложбе „Стијене и минерали Републике Српске“.   
 

        Изложба Стијене и минерали Републике Српске је прва изложба ове врсте у Републици Српској. Изложбу је 
отворио ресорни министар др Жељко Ковачевић, у присусту званица и ђака школа из Бања Луке. У току 7 дана, колико је 
трајала, изложбу је организовано посетио велики број ђака школа из Бања Луке. По завршетку изложбе у Бања Луци, 
збирка стена и минерала се стално излаже у просторијама РЗЗС у Зворнику, где ће моћи да је посећују ђаци основних и 
средњих школа.  
 

        Научном скупу Геологија Републике Српске - 20 година институционалног дјеловања у Републици Српској 
присуствовало је више од 100 званица из државне управе, академских институција, института и јавних и приватних 
предузећа из Републике Српске као и један број званица из Србије и Федерације БиХ. Научни скуп је отворио министар  
др Жељко Ковачевић говором у коме је изнео значај рада РЗГИ и геолошких истраживања за Републику Српску до сада 
и у будућности. Затим је  директор РЗГИ  Драган Митровић, дипл. инж., кроз кратку презентацију под насловом 20 
година Геолошког завода Републике Српске — Геозавод јуче, данас, сутра приказазао развојни пут и указао на 
резултате Завода у протеклих 20 година.  Завод је основан 19.10.1992. године и првих неколико година налазио се у 
Сарајеву (на Илиџи) а потом се сели у Зворник где се и данас налази.  Од 2010. године Завод је као републички орган у 
саставу Министарства индустрије, енергетике и рударства прешао на буџетско финансирање у потпуности. У овом 
периоду Завод започиње веома значајну издавачку активност:  публиковао је монографију Минералне сировине РС 
(презентована у јуну 2012.) и Геотермални атлас РС и научни часопис Геолошки гласник —Нова серија (презентују 
се на овом скупу). Потом је Б. Јоловић презентовао Геотермални атлас Републике Српске (аутори: Бобан Јоловић, 
Спасоје Главаш и Ненад Тохољ, уредник Драган Митровић, издавач Министарство индустрије, енергетике и рударства — 
РЗГИ, Зворник 2012). Атлас је штампан у боји, на кунстдрук папиру формата А3, на 24 стране и у њему су приказана 
текстуално и графички досадашња сазнања о геотермалним карактеристикама простора Републике Српске. Иза тога је 
директор РЗГИ Драган Митровић свечано уручио захвалнице које је РЗГИ доделио институцијама и појединцима за 
велики допринос у раду и афирмацији Геозавода и геолошких истраживања у Републици Српској у протеклих 20 година.  

         
 

(наставак на следећој страни) 

Директор Геозавода  Драган Митровић говори на скупу. 
Први број часописа Геолошки 

гласник - нова серија. 
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(“Геологија Републике Српске - 20 година институционалног дјеловања  
у Републици Српској” —  наставак) 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topics 
• Future of metal industri in South-East European 

countries 

• Geology and minerals potentials for metallurgy 

production 

• 	ew industrial achievements, developments and trends in 

extractive metallurgy 

• Ferrous and nonferrous metals production 

• Metal forming, casting, powder metallurgy 

• 	ew and advanced materials 

• Coating, galvanizing, corrosion and protection of 

materials 

• Process control and modelling 

• Recycling and waste minimization 

• 	anotechnology 

• Sustainable development 

• Solvothermal Synthesis 

• Physical metallurgy and structure of materials 

• Welding 

• Environmental protection 

• Education 

 

Best Western Hotel  “M” 
Belgrade, Serbia 
23-25 May 2013 

KК О Н Г Р Е С И 

 

У другом делу скупа приказан је први број геолошког научног часописа Геолошки гласник — Нова серија и    
саопштено седам радова штампаних у часопису.  

Часопис који носи ознаку  Геолошки гласник 33 — Нова серија 1 је приказао је проф. Адам Дангић, један од 
уредника, износећи разлоге за покретање часописа, његову физиономију и садржај овога броја. Часопис издаје 
Републички завод за геолошка истраживања РС (уредници Драган Митровић и Адам Дангић, компетентан 
редакциони одбор, 17 радова, 402 стр.). Часопис ће излазити једном годишње. Издавање часописа представља 
наставак традиције да републички геолошки завод издаје свој научно-стручни часопис у коме сарадници завода и 
други стручњаци из Републике Српске, региона и света могу да публикују резултате својих истраживања важних 
за геологију Републике Српске и региона и геологију уопште. Од 1955. године до 1992. године Геолошки Завод 
БиХ је издавао часопис (један број годишње) под именом Геолошки гласник, укупно 32 броја. По формирању 
посебних геолошких завода Републике Српске и Федерације БиХ, ту традицију настављају Геолошки завод ФБиХ, 
са часописом под истим именом,али са другом библиотечком категоризацијом, и Геолошки завод РС, са 
часописом  Геолошки гласник — Нова серија.  

На скупу је потом презентовано следећих седам радова (штампаних у часопису):  
   А. Дангић, Д. Митровић: Историјат геолошких истраживања Босне и Херцеговине са освртом на 
        Републику Српску до 1992. године. (Геол. Гласник 33– Нова серија 1, 25-93) 
   А. Грубић: Геолошке формације и формациона анализа. (Геол. Гласник 33– Нова серија 1, 95-111) 
   В. Цветковић: Преглед геодинамичких догађаја на основу проучавања ултрамафичних ксенолити из 
        палеогених алкалних базалта источне Србије. (Геол. Гласник 33– Нова серија 1, 127-161) 
   Б. Аболмасов: Хазард и управљање ризиком од клизишта. (Геол. Гласник 33– Нова серија 1, 173-189) 

        З. Стевановић: Климатске промене и утицај на подземне воде – Мониторинг као кључни елемент 
         адаптивног менаџмента. (Геол. Гласник 33– Нова серија 1, 191-214) 
  Д. Миленић: Истраживање, коришћење и развој геотермалних енергетских ресурса у Републици Србији. 
        (Геол. Гласник 33– Нова серија 1, 215-250) 

        А. Милошевић, Е. Салчин: Геолошке карактеристике офиолита Сјеверне Козаре као основа за формациону  
        анализу и примјену стијена у грађевинарству. (Геол. Гласник 33– Нова серија 1, 251-268) 

       



 

ГЕОЛОГИЈА И МИСИЈА НАУЧНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ НА МАРСУ: 
 НАСИН програм истраживања Марса  
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Марс: Рута коју је прешао Кјуриозити до 43. марсовског дана 
(или сола) на Марсу (19.09.2012. г.) до места Glenelg. 

Возило-лабораторија је опремљено научним инструментима који су последња реч технике и комбиновани тако да обезбеде 
информације о геологији, атмосфери, условима средине и потенцијалним биомаркерима на Марсу. Заступљени су 

различите врсте камера, спектрометара, детектора радијације и сензора околине и атмосфере.    

Марс: зона приземљења возила-лабораторије. 

      У августу 2012. године започела је нова епоха у научном истраживању Марса и планета, у којој значајну 
улогу имају геолози. Дана 05.08.2012. год у 17:32 часа (по нашем времену) безбедно се спустила на површину Марса 
америчка научна мобилна лабораторија лансирана 26.11.2011. год. (у 15:02 часа по н.в.). Започето је истраживање 
названо Мисија научне лабораторије на Марсу (Mars Science Laboratory mission), са возилом-лабораторијом 
Кјуриозити (Curiosity= радозналост), које представља део Програма истраживања Марса у организацији НАСЕ (САД), 
планираног да омогући дугорочно истраживање Марса роботима.  
      Кјуриозити је возило-лабораторија, опремљено бројним инструментима и припремљено да обави низ научних 
задатака који треба да омогуће процену да ли су на Марсу постојали у било ком времену услови за одржање 
најједноставнијих форми живота - микроба.  
      Кјуриозити може на Марсу да савлада препреке висине до 75 см и да се креће брзином до 90 метара на сат. 
Опремљен је генератором струје на атомски погон (плутонијум). Радиоактивни извор обезбеђује снабдевање струјом 
током једне марсовске године (687 земаљских дана) а можда и дуже као и значајно веће мобилност и могућности 
научних истраживања у односу на претходне мисије на Марсу.  
      Возило-лабораторија је опремљено и са више и са савршенијим инструментима у односу на све раније мисије на 
Марсу. Може да узима узорака материјала са површине тла и да буши стене и да свеобухватно анализира физичка 
својства, склоп и минерални и хемијски састав узорака стена и земљишта, састава атмосфере као и хемијских 
градивних блокова живота (облика угљеника и др.). На основу добијених резултата и локалних геолошких односа 
процениће се да ли су геохемијске особине марсовске површине биле сличне садашњим и у прошости.      

(наставак на следећој страни)  



 

       Кјуриозити је после времена потребног за активирање и проверу команди и научних инструмената покренут са места 
на које се спустио (Bradbury Landing) ка подручју Glenelg које је изабрано за прво бушење стена и анализираног праха. До 
43. дана на Марсу (19.09. 2012. г.) возило је прешло 290 метара. На месту спуштања и током путовања камере су снимиле 
и послале на Земљу низ фотографија околног тла а анализиран је и састав марсовске атмосфере.   
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Геологија и мисија научне лабораторије на Марсу  
(наставак) 

Састав  
марсовске  
атмосфере. 

ГЕОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

KОЛАПС ТЛА У ГВАТЕМАЛА СИТИЈУ — ПСЕУДОВРТАЧА 

Фотографије марсовског тла које је Кјуриозити снимио током кретања од места спуштања ка подручју Glenelg. 

     За анализираање минералног и хемијског сатстава 
тла и стена возило-лабораторија је опремљена 
кашиком за узимање растреситих узорака тла и 
бушилицом за бушење чврстих стена, као и опремом 
за прикупљање и просејавање спрашеног материјала 
добијеног бушењем, и стављање материјала у држач 
узорака у ХеМин (CheMin= Chemistry and Mineralogy) 
инструмент. ХеМин анализира минерални и хемијски 
састав узорака методама рендгенске дифракционе и 
рендгенске флуоресцентне анализе.   

      У Гватемала Ситију, главном граду Гватемале, 30. маја 2010. године, после обилних киша током олује Агата, у 
градском кварту, на раскрсници две улице, нагло је пропало тле и отворила се гигантска вертикална рупа кружног 
облика, пречника око 18 метара и дубине око 100 метара (на слици), при чему је урушено неколико зграда.   

      У првим извештајима настала гигантска рупа 
називана је вртачом али су геолози утврдили да је то 
неодговарајући термин. Наиме, вртаче и подземне 
депресије у карсту могу да дају скличне шупљине у тлу 
услед процеса карстификације, односно хемијског 
распадања кречњака.  У подручју Гватемала Ситија и 
његовој широј околини терен изграђују дебеле наслаге 
вулканског пепела и пирокластичног материјала, 
различитих  степена дијагенезе, и колапс  тла се десио 
у тим материјалима, а не у кречњацима.   
     Подземна шупљина која је колапсирала формирана 
је током дужег времена, не хемијским процесима већ 
механичким испирањем честица слабо консолидованог 
пирокластичног материјала, при кретању подземних 
вода и канализационих вода наниже, у зони укрштања 
вертикалних пукотина.  Стога је у питању псеудовртача 
а не вртача.   



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):  

  
Пријављујем 

се за 
чланство 

у комитету 
ДГЕИТС-а 

(може и више 
одједног) 

Комитет за лежишта минералних сировина   

Комитет за инжењерску геологију и геотехнику   

Комитет за хидрогеологију   

Комитет за геофизику   

Комитет за геологију и заштиту животне средине   

  
  
  

  
Заинтересо- 
ван(а) сам  

за 

Добијање EURING титуле (европски инжењер), на основу наше дипломе   

Добијање ENG CARD – инжењерске картице (европске)   

Добијање лиценци за истраживање и пројектовање   

Увођење стручног испита и лиценци за техничаре   

Организовање разних форми перманентног стручног образовања   

Приступање радне организације ДГЕИТС-у као корпоративног члана   
  

Часопис СИТС 
«Техника» 

да публикује радове и информација из геологије   

за претплату: (1) личну,   (2) радне организације   

 

_____________________________________               _______________________________________________ 

                  (место и датум)                                                                  (п о т п и с) 
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КАЛЕНДАР НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ СКУПОВА 

    

 НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У СРБИЈИ 
 

2013 
 

26-29. март 2013.  
29. међународно саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2013, Златибор 
Савез енергетичара, Београд,   
savezenergeticara@eunet.rs  
 
14-17. мај 2013.  
8. научно-стручно међународно саветовање  
Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља, Златибор 
Савез грађевинских инжењера Србије 
sgisrbije@open.telekom.rs 
 
23-26. мај  2013 
1st MME SSE 2013 Metalurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe,   
Београд             
 Association of Metallurgical Engineers of Serbia, www:mme-see.org 

12 

2013 
 

05 - 08 January 2013 
2nd Symposium on the Geological Resources in the Tethys 
Realm, Aswan, Egypt 
http://www.emwis.net/thematicdirs/events/2013/01/tethys-
geological-society-meeting   
 

13 - 16 May 2013 
8th Annual International Symposium on Environment  
Athens, Greece  
http://www.atiner.gr/environment.htm 
 

09 - 14 Jun 2013 
WRI 14 — Water-Rock Interaction 141 
Avignon, France 
 http://www.wri14-2013.fr/en/home.html   
 

07 - 12 July 2013 
17th International Zeolite, Moscow, Russia   
http://www.izc17.com 
 

22 - 28 July 2013 
INHIGEO Symposium 38., Manchester, England   
http://www.meeting.co.uk/conference/ichst2013 
 

12 - 15 August 2013 
12th SGA Biennial Meeting  
Mineral deposit research for a high-tech world  
Uppsala, Sweden   sga2013@akademikonferens.uu.se   
 

25 - 30 August 2013 
Goldschmidt 2013 
Florence, Italy  
http://goldschmidt.info/2013/program/programViewThemes  
 

27 - 31 August 2013 
8th International Conference on Geomorphology. Paris, France 
http://www.geomorphology-iag-paris2013.com/ 
 

01-05 September  2013 
9th Symposium on the Cretaceous System, Ankara, Turkey. 
http://www.cretaceous2013.org/en/ 

   

  НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ИНОСТРАНСТВУ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

01-05 September  2013 
9th Symposium on the Cretaceous System, Ankara, Turkey. 
http://www.cretaceous2013.org/en/ 
 
01 - 06 September  2013 

11th International Conference on Paleoceanography (ICP11)  
Barcelona, Spain 
http://www.icp2013.cat/    

 
25 - 27 September  2013 
International Symposium on Slope Stability in Open Pit Mining  
and Civil Engineering  
Brisbane, Australia 
http://www.slopestability2013.com 

  
8 - 10 October 2013  
International Conference VAJONT 1963-2013 - "Fifty years of 
increasing knowledge on giant and catastrophic landslides", 
Padova, Italy 
http://www.vajont2013.info 
 
14 - 18 October 2013  
The International Conference on Geoethics 
Pribram, Czech Republic  
http://tierra.rediris.es/IAGETH 
 
 

2014 
 
2 - 6 June 2014  
World Landslide Forum III. China National Convention Center, Beijing. 
Theme: "Landslide Risk Mitigation Towards a Safer Geo-Environment".  
Call for Abstracts by 31 December 2012 
 
15-19 September  2014 
IAEG XII Congress, Torino 2014 
Engineering Geology for Society and Teritory, IAEG 50th Anniversary 
Torino, Italy 
Info@iaeg2014.com 
http://www.iaeg2014.com/ 


