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У другом кварталу ове године један од најважнијих догађаја у ДГЕИТС-у била је
Скупштина ДГЕИТС-а, 28.06.2013. године. Скупштина је имала радни део, са низом
тачака дневног реда, и свечани део, у коме су уручене захвалнице ДГЕИТС-а
организацијама које су помогле организовање 14. симпозијума из инжењерске
геологије и геотехнике. Усвојене су измене и допуне Статута и верификовани
избори др Миленка Васиљевића, дипл. инж. за потпредседника ДГЕИТС-а, Зорана
Даниловића, дипл. инж. за члана УО и Душана Сајића, дипл. инж. за члана
Надзорног одбора. Опширније о Скупштини на стр. 2 и 3-4 Билтена. За Скупштину
смо добили и први штампану верзију Билтена ДГЕИТС-а (стр. 2 Билтена).
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УРЕДНИК:

Било је и доста активности везаних за нацрт новог закона — Закона о
геолошким истраживањима и рударству. Министарство за природне ресурсе,
рударство и просторно планитање је припремило нову верзију Предлога Нацрта
Закона коју смо доставили свим члановима ДГЕИТС-а (стр. 2 Билтена). УО је
формирао и радну групу за проблематику геолошких лиценци.
Наше чланство је мало или недовољно обавештено о новом систему студија
геологије у Србији, у складу са Болоњском декларацијом, који је донео доста новина
како у погледу режима студија тако и у погледу академских назива и титула. Стога
смо приказали детаљно раније системе и садашњи систем студија (стр. 5-6).
Билтен добијају сви индивидуални и корпоративни чланови ДГЕИТС-а, а
достављамо га и другим заинтересованим. Ваши коментари, предлози и помоћ у
учлањењу нових индивидуалних и корпоративних чланова су добродошли.

Проф др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж.
adangic@eunet.rs

Са срдачним поздравом,
Проф. др Адам Дангић, дипл. инж.
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Главни вулкани Мексика

Вулкан Попокатапетл је један најактивнијих вулкана Мексика. Налази се у централном Мексику, у источном делу трансмексичког вулканског појаса, око 70 km ЈИ
од Мексико Ситија. Висине је 5.426 m
(други највиши врх Мексика), до 2001. год.
на њему су се налазили глечери, а отопљени су услед јаче вулканске активности.

Вулкан Попокатапетл (Мексико)

Попокатапетл: ерупција 1994.(CENAPRED).

Попокатапетл: снимак из сателита.

Вулкан Попокатапетл je стратовулкан, облика симетричне купе, пречника у бази око
26 km, која се издиже преко 3.200 m изнад долине Мексика, има кратер стрмих зидова и
димензија 400х600 m. Избацује лаву андезитско-дацитског састава. Старости је
700.000 година, од шпанског освајања Мексика, 1519. год., имао је 15 великих ерупција.
У 2013. год. појачана је вулканска активност, са честим потресима, екплозијама и
ерупцијама гасова, паре и пепела. У једној експлозији 17. јуна ерупција пепела достигла
је висину 4 km изнад кратера а пепео је падао по насељима удаљеним до 70 km ка ЗЈЗ.

2

НОВОСТИ ИЗ ДГЕИТС-а
•

СКУПШТИНА ДГЕИТС-А

Дана 28.06.2013. год. одржана је Скупштина ДГЕИТС-а, у СИТС-у, у Дому инжењера “Никола Тесла” у Београду. У
радном делу Скупштине разматрани су и усвојени Извештај о раду ДГЕИТС-а у 2012. години, план рада у 2013. години,
финансијски извештај, извештаји Надзорног Одбора и Суда части и измене и допуне Статута, верификовани избор
потпредседника и члана УО и члана НО и одлука о додели захвалница ДГЕИТС-а и разматране проблематике везане за
Нацрт Закона о геолошким истраживањима и рударству и геолошке лиценце. У свечаном делу Скупштине уручене су
захвалнице ДГЕИТС-а. Опширније о Скупштини на стр. 3-4 Билтена.
•

БИЛТЕН ДГЕИТС-а
Билтен ДГЕИТС-а бр. 9 штампан је (у колору, са СIР и ISSN бројем), добили су га сви чланови Скупштине ДГЕИТС-а.

•

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања (МПРРПП) припремило је нову верзију
Предлога Нацрта Закона о геолошким истраживањима и рударству у мају 2013. године. Нова верзија знатно је
побољшана у односу на верзију из јануара 2013. год. и у њу је уграђено доста предлога ДГЕИТС-а изнетих на Округлом
столу 05.02.2013. год. и потом достављених дописом Министарству (објављено у Билтену ДГЕИТС-а бр. 9). Нову верзију
Предлога Нацрта Закона проследили смо свим члановима ДГЕИТС-а са молбом да доставе Управном одбору своје
предлоге за измене и допуне. УО је на својој седници 11.06.2013. год. разматрао све приспеле предлоге и формирао
предлог ДГЕИТС-а за нову јавну расправу—Округли сто који Министарство ускоро организује.
•

ГЕОЛОШКИ КОНГРЕС
16. конгрес геолога Србије одржаће се 23-25. маја 2014. године у Лепенском Виру.

•

СТРУЧНИ ИСПИТИ

Дипломирани инжењери геологије полажу стручни испити за геолошку струку пред комисијом коју су на основу
овлашћења надлежног министарства образовали СИТС и ДГЕИТС. У јунском испитном року 2013. год. стручни испит је
положило 16 инжењера геологије.
Услови за пријављиваље, припрему и полагање испита налазе се на сајту www.sits.org.rs.

Органи ДГЕИТС-а
ПРЕДСЕДНИК И ЗАСТУПНИК ДГЕИТС-А: проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж. adangic@eunet.rs
ПОТПРЕДСЕДНИК: др МИЛЕНКО ВАСИЉЕВИЋ, дипл. инж. vrelak@gmail.com
Секретар: Јелена Милошевић, дипл. инж. јelena.milosevic@eps.rs
УПРАВНИ ОДБОР: проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), др МИЛЕНКО ВАСИЉЕВИЋ, дипл. инж. (ПОТПРЕДСЕДНИК),
ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. (СЕКРЕТАР), др ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ, дипл. инж., мр ВЛАДЕТА ВУЈАНИЋ, дипл. инж., МЛАДЕН КОНСТАНТИНОВИЋ,
дипл. инж., СНЕЖАНА БАЈИЋ, дипл. инж., ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ, дипл. инж., Зоран Даниловић, дипл. инж.
НАДЗОРНИ ОДБОР: проф. др ДУШКО СУНАРИЋ, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), ПЕТАР ВОЈНОВИЋ, дипл. инж., ДУШАН САЈИЋ, 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 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 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: проф. др Адам Дангић, дипл. инж. (председник), Душан Сајић, дипл. инж. (потпредседник),
Јелена Милошевић, дипл. инж. (секретар), Боривоје Илић, дипл. инж., Радојица Милановић, дипл. инж.
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OДРЖАНА ЈЕ СКУПШТИНА ДГЕИТС-а
Скупштина Друштва геолошких инжењера и техничара Србије одржана је 28.06.2013. године у Београду,
у сали на 3. спрату Дома инжењера „Никола Тесла“ Савеза инжењера и техничара Србије, у улици Кнеза Милоша бр.
9. Скупштина је почела са радом у 1115 часова а завршена је у 1320 часова. Чланови супштине су добили Билтен
ДГЕИТС-а бр. 9 (март 2013.) у штампаној форми (раније су га добили у електронској форми).
Скупштину је отворио проф. др Адам Дангић, дипл. инж., председник Управног одбора ДГЕИТС-а, који је по
Статуту председник Скупштине, и предложио Дневни ред, достављен члановима Друштва уз позив на Скупштину:
1. Отварање Скупштине и верификација чланова Скупштине
2. Усвајање Пословника о раду Скупштине
3. Избор радног председништва, записничара и оверивача записника
4. Разматрање и усвајање извештаја о раду ДГЕИТС-а у 2012. години и плана рада за 2013. годину
5. Извештај Надзорног одбора о раду ДГЕИТС-а
6. Извештај Суда части о раду ДГЕИТС-а
7. Верификација одлука УО о избору потпредседника и члана УО и члана НО
8. Разматрање и усвајање измена и допуна Статута ДГЕИТС-а
9. Верификација одлуке УО о додели захвалница за помоћ у организовању 14. симпозијума из
инжењерске геологије и геотехнике
10. Нацрт закона о геолошким истраживањима и рударству
11. Проблематика геолошких лиценци
12. Разно
По завршетку радног дела Скупштине свечано се уручују захвалнице ДГЕИТС-а организацијама које су
помогле одржавање 14. симпозијума из инжењерске геологије и геотехнике.
Предложени дневни ред усвојен је једногласно.
По верификацији чланова Скупштине и утврђивању постојања кворума председник Скупштине проф. А.
Дангић је прочитао Пословник о раду Скупштине који је усвојен једногласно.
Ад 3. У радно председништво поред проф. А. Дангића изабран је проф. др Станимир Путник, за записничара дипл.
инж. Зоран Миловановић а за оверивача записника проф. др Душко Сунарић. Скупштина je минутом ћутања одала
почаст пок. проф. др Будимиру Филиповићу, члану Надзорног одбора ДГЕИТС-а, преминулом у фебруару 2013. год.
Ад. 4. Председник ДГЕИТС-а проф. А. Дангић поднео је извештај о раду ДГЕИТС-а у 2012. години и план рада у 2013.
години (оба дата у Билтену ДГЕИТС-а бр. 9) и финансијски извештај. У Извештају о раду у 2012. години приказани су
рад Управног одбора, стручно-научних комитета ДГЕИТС-а, публиковање Билтена ДГЕИТС-а, признања ДГЕИТС-у,
симпозијуми које је организовао или суорганизовао ДГЕИТС (14. симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике и
14. српски симпозијум из хидрогеологије), издавачка делатност и активности везане за законску регулативу. План
рада у 2013. години садржи: рад Управног одбора, одржавање Скупштине ДГЕИТС-а, рад стручно-научних комитета,
организацију симпозијума и стручних трибина, активности на проблематици лиценци за геологе, успостављање
сарадње са Инжењерском комором Србије, јачање сарадње са СИТС-ом и чланицама СИТС-а и остале активности.
Финансијски извештај је показао да је пословање ДГЕИТС-а у 2012. години и у 2013. години до данашњег дана било
успешно. После дискусије сва три извештаја су усвојена једногласно.
Ад. 5. Председник Надзорног одбора проф. др Д. Сунарић поднео је извештај у коме стоји да су се рад Управног
одбора и других органа ДГЕИТС-а и пословање ДГЕИТС-а у 2012. години и до 28.06.2013. године у свему одвијали
према Статуту ДГЕИТС-а и позитивним законским прописима.“ Извештај је усвојен једногласно.

Инж. З. Миловановић, проф. А. Дангић и проф. С. Путник

Проф. Д. Сунарић подноси извештај Надзорног одбора.

(наставак на следећој страни)
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ОДРЖАНА ЈЕ СКУПШТИНА ДГЕИТС-а (наставак)
Ад. 6. Председник Суда части проф. др С. Путник поднео је извештај да у 2012. год. и до 28.06.2013. год. у Друштву
ДГЕИТС-у није било проблема који спадају у делокруг рада Суда части. Извештај је усвојен једногласно.
Ад. 7. Скупштина је верификовала једногласно одлуке Управног одбора од 19.04.2013. год. о избору у органе
ДГЕИТС-а на места у УО и НО, упражњена оставком потпредседника ДГЕИТС-а мр Марка Бабовића, и смрћу члана
НО проф. Будимира Филиповића: (1) за потпредседника ДГЕИТС-а досадашњег члана УО др Миленка Васиљевића,
дипл. инж.; (2) за члана УО Зорана Даниловића, дипл. инж.; (3) за члана НО Душана Сајића, дипл. инж.
Ад. 8. Управни одбор је предложио измене/допуне Статута ДГЕИТС-а у следећим деловима: поглавље I –
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ у члану 2 (промена седишта); поглавље IV – ЧЛАНСТВО У СГЕИТС у називу поглавља и у
члановима 19 и 29; поглавље VI – ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДГЕИТС у наслову подпоглавља и члановима 31, 32 и 34;
поглавље IX – ОРГАНИ ДГЕИТС у члановима 47, 52 и 56. После краће дискусије Скупштина једногласно усвојила
предложене измене и допуне Статута ДГЕИТС-а. У чл. 2 податак о седишту који је гласио Београд, Кнеза Милоша
7а, замењен је са Београд, Кнеза Милоша 9.
Ад. 9. Скупштина је једногласно верификовала одлуку Управног одбора од 13.05.2013. год. о додели захвалница
организацијама које су значајно помогле успешној реализацији XIV Симпозијума из инжењерске геологије и
геотехнике, и јубилеја 90 година наставе инжењерске геологије и 40 година Смера за геотехнику на
Универзитету у Београду: Саобраћајни институт ЦИП, Београд; Рударско топионичарски басен Бор; Институт за
водопривреду „Јарослав Черни“, Београд; НИС а.д., Нови Сад; Енергопројект- Хидроинжењеринг, Београд;
Железнице Србије, Београд; Геосонда-Консолидација; Београд, Полимеринжект д.о.о., Софија, Бугарска; Институт
за путеве, Београд; ДИК, Београд; Дивел, Сарајево, БиХ; Грађевински факултет, Београд; Геоалфа, Београд;
Макспро, Београд; Геа, Београд; Геомеханика, Београд; Геотест, Београд; Систем Гео Ин, Београд.
Ад. 10 и 11. Проф. А. Дангић је изложио проблематику доношења новог закона о геологији (геолошким
истраживањима). Mинистарство за природне ресурсе, рударство и просторно планирање, које је надлежно за
геолошка истраживања, покренуло је пре непуну годину доношење закона под називом Закон о геолошким
истраживањима и рударству (ГИР), који треба да замени Закон о рударству и геолошким истраживањима, донет
крајем 2011. године. ДГЕИТС-у је у септембру 2012. год. упознао чланство са предлогом Нацрта Закона и формирао
радну групу која је синтетизовала предлоге чланства за измене и допуне Предлога и упутио их Министарству, а исто
је урађено и у фебруару, када је Министарство организовало Округли сто о Нацрту Закона (предлози ДГЕИТС-а
публиковани у Билтенима ДГЕИТС-а бр. 8 и 9). Посебно значајно у Нацрту закона је питање лиценци за рад
геолошких инжењера и техничара које још није добро решено и ДГЕИТС ће наставити да се ангажује на доношењу
најбољег решења за ту проблематику. Обједињена дискусија о тачкама 10 и 11, у којој су учествовали Б. Вучковић,
М. Божић, З. Радић, М. Милојевић, Д. Сајић, З. Миловановић, В. Вујанић, С. Путник и А. Дангић, била је веома
садржајна. Посебно је указано да ДГЕИТС, који већ низ година заједно са СИТС-ом организује успешно полагање
стручних испита за инжењере геологије, има компетенције да учествује у припреми подзаконских аката о лиценцама
и издавању лиценци. Проф. А. Дангић је позвао све који имају предлоге за измене/допуне Нацрта Закона о ГИР да
му их доставе у електронској форми да би их представио у оквиру ставови ДГЕИТС-а на Округлом столу-јавној
расправи коју ће Министарство ускоро организовати.
Ад. 12. Обавештење о одржавању 16. конгреса геолога од 23-25. маја 2014. године у Лепенском Виру.

У свечаном делу Скупштине уручене су захвалнице организацијама које су помогле одржавање 14. Симпозијум
из инжењерске геологије и геотехнике.

У очекивању почетка Скупштине.

Проф. Д. Сунарић уручује захвалнице.
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До увођења студија по Болоњској декларацији
Високошколска настава из геолошких предмета и образовање геолошких кадрова у Србији имају дугу историју.
Настава из геолошких предмета започета је на Лицеју у Београду 1853. године, када професор Јосиф Панчић
(1814-1888) преузима предмет Јестаственица у оквиру које излаже материју Минералогија и геологија. Панчић 1967.
године објављује први уџбеник из геологије на српском језику под називом Минералогија и геологија.

Самостални развој геологије и високошколско образовање геолошких кадрова започињу 1880. године на Великој
школи у Београду, формирањем Катедре за минералогију и геологију, која је издвојена из дотадашње Катедре за
целокупну јестаственицу. Нову катедру преузима проф. Јован Жујовић (1856-1936) и он заправо представља
оснивача геолошке школе у Србији. Школовање геолошких кадрова се од 1905. године наставља на Универзитету (у
који је трансформисана Велика школа) и траје све до Другог светског рата.

После Другог светског рата наставља се школовање геолога на Универзитету у Београду, на предратним
катедрама, у оквиру две геолошке групе Природно-математичког факултета: геолошко-палеонтолошкој и
минералошко-петролошкој. Дипломирани студенти геолошких група Природно-математичког факултета добијају звање
дипломирани геолог односно дипломирани минералог.
У 1946. години на Техничком факултету Универзитета у Београду оснива се Рударски факултет који има два
одељења: Одељење за рударство и Одељење за геологију. У 1947. години из састава Универзитета издваја се
Технички факултет под именом Велика техничка школа коју чини шест факултета међу којима је и новосновани
Рударски факултет. У 1948. години одељења Рударског факултета прерастају у два одсека: Рударски одсек и
Геолошки одсек. У 1949. години Геолошки одсек се издваја у Геолошки факултет, али наставља да тесно сарађује
са Рударским факултетом. У 1952. години оба факултета се пресељавају из зграде Техничког факултета у зграду у
Ђушиној 7 (бивша Инжењерска касарна на Палилули). У 1956. години Рударски факултет и Геолошки факултет се
спајају у јединствен Рударско-геолошки факултет који има два одсека: Рударски одсек и Геолошки одсек.
Дипломирани студенти Геолошког одсека РГФ добијају звање дипломирани инжењер геологије.
У школској 1961/62. години на Геолошком одсеку РГФ-а почиње школовање студената по смеровима: (1)
Регионална геологија, (2) Палеонтологија, (3) минералогија и кристалографија, (4) Петрологија и геохемија, (5)
Економска геологија, (6) Инжењерска геологија и хидрогеологија, (7) геофизика.

Од школске 1962/63. године две геолошке групе Природно-математичког факултета се интегришу са
Геолошким одсеком РГФ-а и образовање геолога се наставља само на РГФ-у. Убрзо је донет законски пропис по коме
су дипломирани студенти на геолошким групама Природно-математичког факултета могли да замене своје дипломе
новим дипломама којима су добијали звање дипломирани инжењер геологије.
До почетка шездесетих година прошлог века, до увођења последипломских студија, дипломирани студенти
геологије могли су да, уз испуњеност одређених услова, пријаве докторску дисертацију чијом су одбраном добијали
титулу доктора геолошких наука. Са увођењем последипломских двогодишњих магистарских студија дипломирани
студенти су могли да се школују за добијање титуле магистар геолошких наука, а за пријаву израде докторске
дисертације постаје неопходно да се претходно заврше магистарске студије.

Од школске 1971/72. године број смерова на Геолошком одсеку се повећава на осам, пошто се уместо Смера за
инжењерску геологију и хидрогеологију оснивају два посебна смера: Смер за геотехнику и Смер за хидрогеологију.
Студије се, као и на свим техничким факултетима, продужавају са четири на пет година.
Овакав систем студије геологије на Рударско-геолошком факултету траје све до преласка на студијске програме у
складу са Болоњском декларацијом, почев од генерације уписане школске 2006/07. године.
Током осамдесетих и почетком деведесетих година прошлог века неколико генерација студената геологије
завршило је студије на Рударско-геолошком факултету у Косовској Митровици, у саставу Универтзитета у Приштини.
Дипломирани студенти су добијали звање дипломирани инжењер геологије.

Студије у складу са Болоњском декларацијом
Oд школске 2006/07. године студије геологије на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду одвијају
се по нови моделу студирања у складу са принципима Болоњске декларације. Заступљене су основне академске
студије, дипломске академске студије и докторске студије.
(наставак на следећој страни)
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(наставак)

Основне академске студије трају 3 или 4 године. Дипломске академске студије – Master представљају наставак
основних академских студија и трају 1 или 2 године (укупно 5 година основне + дипломске академске студије).
Докторске студије трају 3 године. Сви предмети се слушају један семестар (пола школске године), сваки предмет носи
одређени број кредита (ЕСПБ) при чему је број кредита по години 60. У наставним плановима заступљени су
обавезни и изборни предмети (груписани у блокове).
У 2008. години Рударско-геолошки факултет и свих 7 студијских програма на Геолошком одсеку и Рударском
одсеку су прошли систем акредитације у сладу са принципима Болоњске декларације.
На Геолошком одсеку за основне и дипломске академске студије акредитована су 4 студијска програма (који
репрезентују раније постојеће смерове): (1) Геологија (са модулима: Геологија; Палеонтологија; Минералогија и
кристалографија; Петрологија и геохемија; Економска геологија); (2) Хидрогеологија; (3) Геотехника; (4) Геофизика.
За докторске студије акредитована су 3 студијска програма: (1) Геологија; (2) Хидрогеологија; (3) Геофизика.
Геологија. Основне академске студије трају 3 године (180 ЕСПБ кредита), добија се академски назив геолог.
Академске дипломске студије трају 2 године (180+120=300 ЕСПБ кредита), добија се академски назив дипломирани
геолог. Докторске студије трају 3 године (300+180=480 ЕСПБ кредита), добија се академска титула доктор наука —
гео-науке.
Геофизика. Основне академске, дипломске академске и докторске студије трају као на студијском програму
Геологија а академски називи и титуле су: инжењер геологије, дипломирани инжењер геологије и доктор наука —
геолошко инжењерство.
Хидрогеологија и Геотехника. Основне академске студије трају 4 године (240 ЕСПБ кредита), дипломске
академске студије трају 1 годину (240+60=300 ЕСПБ кредита), докторске студије трају 3 године (300+180=480 ЕСПБ
кредита). Aкадемски називи и титуле су: инжењер геологије, дипломирани инжењер геологије и доктор наука —
геолошко инжењерство.

УПИС НА СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ
Квоте за упис на студијске програме Геолошког одсека РГФ-а су:
Студијски програм:
Буџет:
Самофинансирање:

Геологија
60
30

Хидрогеологија
30
6

Геотехника
20
5

Геофизика
10
5

Укупно
130
46

Из историје технике:
РГФ И ПРВИ ТЕЛЕФОНСКИ РАЗГОВОР У БЕОГРАДУ
Мало ко зна да Рударско-геолошки факултет има посредне везе са првом телефонском линијом и првим
телефонским разговором у Београду.
Прва телефонска линија у Београду инсталисана је 14. марта 1883. године, када је обављен и први
телефонски разговор. Телефонска линија је инсталисана између зграде која се налазила на углу улица Кнеза
Милоша и Булевара Краља Александра (некадашња кафана Три листа дувана, порушена, на њеном месту се
налази нова недовршена зграда) и зграде некадашње Инжењеријске касарне на Палилули (између улица Ђушине,
Далматинске и Таковске), у којој се сада налази Рударско-геолошки факултет.

Први телефонски разговор су обавили војни министар Теша Николић, који се налазио у првој згради, и
инжењеријски капетан Коста Радосављевић, који се налазио у згради Инжењеријске касарне.
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НОВОСТИ ИЗ СИТС-а
Свечани скуп и изложба поводом 157 година од рођења и 70 година
од смрти Николе Тесле
Савез инжењера и техничара Србије, као једна од најстаријих асоцијација на овим просторима ове
године обележава 145. године свог постојања и успешног рада. Поводом тога је на пригодном свечаном
скупу, организованом 27. јуна 2013. године, посебно обележено 70 година од смрти и 157 година од рођења
нашег и светског проналазача и научника и првог почасног члана асоцијације Николе Тесле.

Свечаном скупу су присуствовали г-дин Љубиша Кузовић, председник Инжењерске академије Србије са
члановима Председништва, г-дин Милован Главоњић председник Инжењерске коморе Србије, г-дин Глигор
Обреновић заменик председника Инжењерске коморе Србије, г-дин Рајко Унчанин члан Управног одбора
Инжењерске коморе Србије, представници Привредне коморе Србије, Привредне коморе Београда, г-дин Цвијо
Бабић директор "Београдског водовода и канализације" са сарадницима, представници Електромрежа Србије и други
уважени гости.
Присутнима се се обратили и пожелели им добродошлицу г-дин Бранислав Вујиновић, генерални секретар
СИТС и г-дин Часлав Лачњевац председник СИТС.
Г-дин Милован Главоњић председник Инжењерске коморе Србије је поздравио скуп и руководству СИТС

Председништво Свечаног скупа (горе) и публика (доле).
(наставак на следећој страни)
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У оквиру обележавања 157 година од рођења и 70 година од смрти организован је Конкурс по позиву за ученике
средњих техничких и других школа које носе име Никола Тесла на територији Републике Србије, за писане радове са о
животу, раду и делу Николе Тесле. Стручна комисија која је прегледала радове донела је одлуку да се доделе једна прва и
по две друге и треће награде. На свечаној седници уручене су награде ђацима-ауторима награђених радова.

У СИТС је у оквиру обележавања годишњица Николе Тесле организована и изложба Музеја "Никола Тесла" о
животу и раду Николе Тесле. О епохалном значају дела великог научника говорио је виши кустос Музеја г-дин Братислав
Стојиљковић.
(Према сајту СИТС-а: www.sits.org.rs)

Ђаци победници конкурса са председништвом скупа.

Изложба о животу и раду Николе Тесле.

Геологија и животна средина: катастрофични
колапс глечера на Кавказу
Увече 20. септембра 2002. године на кавкаској планини Казбек у Северној Осетији у Русији дошло је до
колапса Колка глечера и његовог клижења у Геналдон клисуру. Процењује се да је притом изгубило живот преко 300
људи. Глечер се кретао низ планину брзином од око 150 km/h и затрпао је село Кармадон и околне терене слојем стена
и леда дебљине 50 m. Процењено је да је у том наносу количина стеновитог материјала била око 80-150 милиона тона.

Први покрети глечера Колака су забележени још 1885. године. После 17 година услед јаких киша и интензивног
одмрзавање глечер се поново покренуо и клизио је наниже 12 km што је праћено формирањем бујичног тока муља који
је погодио село Генал и одмаралиште Тменикау при чему је много људи изгубило животе.

У 1969. години глечер Колака се покренуо и клизнуо нешто мање од 4 km. Није било страдања становништва
али су становници села Гизел евакуисани из предострожности.

Планина Козбак и глечери на Кавказу (НАСА).

Нанос леда, муља и стена у долини реке Геналдон 16
дана после колапса глечера (фото И. Галушкин).
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ГЕОЛОШКИ МОНУМЕНТИ:
ЧОКОЛАДНА БРДА (БОХОЛ ПРОВИНЦИЈА, ФИЛИПИНИ)
Чоколадна брда (Chocolate Hills) су геолошки споменик на Филипинима. Налазе се у централном делу
острва Бохол које је површине 3.865 km2 и које углавном изграђују кречњаци у знатној мери карстификовани.
Чоколадна брда обухватају територију величине 50 km2 која представља релативно раван до заталасан карсни терен,
са опсегом висина од 100 до 500 m изнад нивоа мора, на којој се налази 1,260 (по неким проценама чак 1.776) брда
купастог облика и висине 30-50 m (изузетно до 120 m). Ова брда током кишне сезоне обрастају зеленом травом која
током сушне сезоне вене и добија мрку боју, сличну боји чоколаде, по чему су брда и добила име.

Због научне вредности и геоморфолошке јединствености Чоколадна брда су проглашена 1988. године за
трећи национални геолошки споменик Филипина.

Лево: Острво Бохол са
локацијом Чоколадних
брда.

Десно: Изглед Чоколадних
брда у током кишне сезоне.

Чоколадна брда у “зеленој” фази, током кишне сезоне.

Чоколадна брда у “чоколадној” фази, током сушне сезоне (десно).

Чоколадно брдо у “зеленој” фази, током кишне сезоне (лево) и у “чоколадној” фази, током сушне сезоне (десно).
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Геологија и “Дан-Де” (искрцавање у Нормандији)
Ове године 06. јуна навршило се 69. година од Дана-Де, почетка инвазије савезничких снага у Нормандији 1944. год.
и отварања Западног фронта у Другом светском рату, највеће до тада војне инвазија у историји (Операција Оверлорд).
Пуних 60 година од Дана-Де била је су непозната јавности супертајна геолошка истраживања која су имала витални
значај за успех целе операције а откривена су када је Универзитет у Бирмингему, у Енглеској, приредио је 5. јуна 2004.
изложбу о доприносу инвазији који је дао професор тог универзитета Фред Шотон (Fred Shotton) са својим тимом, у чијој
архиви су откривена супертајна документа (карте, фотографије, текстови) о тим истраживањима.
Проф. Шотон (умро 1990. године) у Другом светском рату до 1943. године био је ангажован на проблему
водоснабдевања британских трупа у северној Африци а по искрцавању у Нормандији радио је на решавању
водоснабдевања савезничких трупа у северној Француској, лоцирању нових пољских аеродрома и разматрању могућих
проблема при преласку Мезе и Рајне. А у пролеће 1944. године, док су вршене опсежне припреме војске за инвазију –
тренинзи војника, припреме снабдевање и израда генералштабних планова за , професор Шотон је изводио врхунски
тајна истраживања узорака песка односно геолошке грађе плажа у Нормандији на којима би могло да дође до
искрцавања. Операција је захтевала искрцавање огромног броја војних возила и тешке опреме на плаже Нормандије и
од правилног избора плажа зависио је и успех целе операције — у случају нестабилности и недовољне носивости песка
и седимената на плажама дошло би до заглављивања возила и опреме и до краха целе операције.
У оквиру истраживања за избор плажа за искрцавање у Нормандији проф. Шотон је прдузимао и веома опасне
подухвате — летео је изнад окупиране северне Француске у модификованом авиону Хавиланд-Москито и, лежећи на
поду трупа, осматрао плаже кроз специјално опремљену стаклену плочу. Још опаснији подухвати су биле супертајне
посете плажа у Нормандији да би се узели узорци песка и седимената за анализе. Током једне такве посете на једној
од плажа заборављено је сврдло бушилице за вађење узорака. Ако би Немци нашли сврдло открили би да та плажа и
зона представља могуће место инвазије, што би имало кастастрофалне последице по савезнике. Било је предлога да
се „збуне“ Немци тако што би се на све плаже од Норвешке, на северу, до Бискаја, на југу, избацила сврдла бушилице,
али се одустало од тога када је установљено да има толико плажа да не би могло да се нађе довољно сврдала.

Лево: Геолошка карта плаже у
Нормандији проф. Шотона.
Десно: Експеримент на плажи
Бранкастер код Норфолка у
Енглеској.

Да би се очувала супертајност припрема искрцавања проф. Шотон и његов тим су на наставили даља истраживања
у Енглеској, на плажи код Бранкастера у Норфолку, коју су изабрали као најсличнију нормандијским плажама. На њој су
између осталог испитивани и ефекти бомбардовања на песак и седименте плаже и могуће последице на искрцавање
војних возила и тешке опреме. На основу ових истраживања и ранијих истраживања у Нормандији направљен је
успешан избор плажа за искрцавање и тиме омогућен и успех инвазије у Нормандији.

Отварање Западног фронта у Другом светском
рату — почетак операције
Оверлорд (Overlord),
на Дан-Д, 06. јуна 1944. год:
Искрцавању је претходило 12.000 авионских напада а у
7.000 амфибијских бродова пребачено је преко Канала
Ламанш 160.000 војника и огромна количина опреме.
До караја августа 1944. године у Француској је било
3 милиона савезничких војнника.

Искрцавање савезничких трупа
на плажи Омаха у Нормандији.
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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 геотехнику
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
2013
15-18. октобар 2013.
34. међународни научно-стручни скуп “Водовод и канализација `13”, Тара
Савез инжењера и техничара Србије, Инжењерска академија Србије и др., office@sits.rs
29-31. октобар 2013.
5. међународно научно-стручно саветовање “Геотехнички аспекти грађевинарства”, Сокобања
Савез грађевинских инжењера Србије и Српско друштво за механику тла и геотехничко инжењерство, sgisrbije@open.telekom.rs

2014
22-25. мај 2014.
16. Конгрес геолога Србијео, Лепенски Вир

НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ИНОСТРАНСТВУ
2013
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/

25 - 27 September 2013
Int. 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
28 - 30 Mart 2014
Balkan Speleological Conference "Sofia 2014", Sofia, Bulgaria
http://www.balkan-speleo-2014.eu
11 - 16 May 2014
5th Edition of the International Congress on Arsenic in the
Environment, Buenos Aires, Argentina, http://www.as2014.com.ar
2 - 6 June 2014
World Landslide Forum III. China National Convention Center, Beijing.
http://icl.iplhq.org/HomePage.aspx?TabID=4945&Site=Portal&Lang=en

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

15-19 September 2014
IAEG XII Congress, Torino 2014
Engineering Geology for Society and Teritory, IAEG 50th Anniversary
Torino, Italy, http://www.iaeg2014.com/

01 - 06 September 2013
11th International Conference on Paleoceanography (ICP11)
Barcelona, Spain, http://www.icp2013.cat/

24- 26 September 2014
XXth Congress of the Carpathian Balkan Geological Association.
Tirana, Albania, info@cbga2014.org, www.cbga2014.org
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