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ДГЕИТС-а биле су: (1) регистрација промена Статута и промене седишта ДГЕИТС-а у
Агенцији за привредне регистре; (2) припреме за и учешће у јавној расправи о новој
радној верзији Нацрта Закона о геолошким истраживањима и рударству (ЗГИР).
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Измене и допуне Статута ДГЕИТС-а, усвојене на Скупштини ДГЕИТС-а одржаној
28.06.2013. године регистроване су Агенцији за привредне регистре .07.2013. године.
Истовремено је у АПР регистрована и промена седишта ДГЕИТС-а (Кнеза Милоша 9).
Јавна расправа о новој радној верзији Нацрта ЗГИР одржана је 11.07.2013. год.
у згради РГФ у Београду и на њој сам изнео у основним цртама ставове ДГЕИТС-а о
актуелној радној верзији Нацрта ЗГИР (стр. 3 Билтена). Комплетну оцену и предлоге
за измене и допуне радне верзије Нацрта ЗГИР доставили смо ресорном
министарству дописом од 12.07.2013. године (комплетан текст дописа на стр 3-5
Билтена).
У прошлом броју Билтена дат је приказ школовања геолошких инжењера у Србији,
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у овом броју је приказ школовања геолошких техничара у Србији. Билтен садржи и
детаљније информације о 16. конгресу геолога Србије као и прилоге о веома
интересантном геолошком феномену—“блатним вулканима” и јединственом
геолошком, рударском и вајарском монументу—руднику камене соли у Пољској.

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.
Са срдачним поздравом,
Проф. др Адам Дангић, дипл. инж.
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Еритреје и Џибутија

Вулкан Ерта Але (Етиопија)

Вулкан Ерта Але: снимак из ваздуха.

Ерупција лаве 25. нов. 2010. г. (T.Pfeiffer).

Ерта Але је плато вулкан у Етиопији, у покрајини Афар, у близини границе са Еритрејом
и Џибутујем. Налази се на н. висини од 613 m, има кратер на врху у коме jе стално лавично
језеро. У последњих 125 година имао је 7 ерупција: 1873., 1903., 1904., 1906., 1940, 1960. а
последња је почела 1967. год. и још траје. Лава је базалтског састава, са геохемијским
карактеристикама базалта средњеокеанских гребена (МОRB) и базалта океанских острва
(OIB). Магма, пореклом из горњег омотача, акумулира се у земљиној кори у виду силова и
дајкова. Вулкан повремено избацује лаву изван ивица кратера (слика десно).
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НОВОСТИ ИЗ ДГЕИТС-а
•

СТАТУТ ДГЕИТС-А

После усвајања измена и допуна Статута ДГЕИТС-а на Скупштини ДГЕИТС-а 28.06.2013. године у Агенцији за
привредне регистре регистровани су промене Статута и промена адресе седишта ДГЕИТС-а (Београд, Кнеза
Милоша 9).
•

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Министарство за за природне ресурсе, рударство и просторно планирање (МПРРПП) организовало је дана 11.
јула 2013. године јавну расправу о новој Радној верзији Предлога Нацрта Закона о геолошким истраживањима и
рударству (из маја 2013. год.) у Амфитеатру I Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду (коју смо
најавили у Билтену ДГЕИТС-а бр. 10). Предлоге за измене и допуне ове радне верзије Предлога Нацрта Законе на скупу
је у име ДГЕИТС-а изнео председник ДГЕИТС-а проф. А. Дангић а затим смо их доставили Министарству дописом од
12.07. 2013. године (стр. 3-5 Билтена).
•

ШКОЛОВАЊЕ ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА У СРБИЈИ
О школовању геолошких инжењера у Србију дат је детаљан приказ у прошлом броју Билтена ДГЕИТС-а (бр. 10) а

у овом броју Билтена детаљно је приказано школовања геолошких техничара у Србији (стр. 6—7).
•

ГЕОЛОШКИ КОНГРЕС

16. конгрес геолога Србије одржаће се 23-25. маја 2014. године у Лепенском Виру. На стр. 8 Билтена су детаљнија
обавештења о Конгресу.
•

СТРУЧНИ ИСПИТИ

Дипломирани инжењери геологије полажу стручни испити за геолошку струку пред комисијом коју су на основу
овлашћења надлежног министарства образовали СИТС и ДГЕИТС. Следећи испитни рок за полагање стручних испита
је у новембру 2013. године.
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 JАВНА РАСПРАВА — ОКРУГЛИ СТО О НАЦРТУ
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И РУДАРСТВУ
Министарство за за природне ресурсе, рударство и просторно планирање (МПРРПП) организовало је
дана 11. јула 2013. године јавну расправу о новој Радној верзији Предлога Нацрта Закона о геолошким
истраживањима и рударству (из маја 2013. год.) у Амфитеатру I Рударско-геолошког факултета Универзитета у
Београду. Скуп је био веома добро посећен, сва места у амфитеатру су била заузета.
Скуп су отворили пригодним говорима ресорни министар проф. др Милан Баћевић и декан РГФ проф. др.
Иван Обрадовић. Затим је државни секретар у МПРРПП мр. Томислав Шубарановић приказао измене и допуне
унете у ову верзију Предлога Нацрта Закона у односу на претходну верзију, из фебруара 2013. године, а потом је
отворена дискусија. У дискусији је учествовао велики број присутних, износећи своје коментаре, примедбе и предлоге.
Већина учесника у дискусији је изнела став да је ова верзија Предлога Нацрта Закона знатно унапређена у односу на
претходну верзију и да је Министарство прихватило значајан број предлога изнетих на претходној јавној расправи
(округлом столу).
Председник ДГЕИТС-а проф. А. Дангић је на скупу изнео у основним цртама ставове ДГЕИТС-а о овој верзији
Предлога Нацрта Закона, усвојене на седници УО ДГЕИТС-а одржаној 11.06.2013. год. и на Скупштини ДГЕИТС-а
одржаној 28.06.2013. год., и најавио достављање комплетних предлога ДГЕИТС-а у допису Министарству. Допис,
достављен Министарству 12.07.2013. год., приказан је на стр. 3-5 Билтена.

ПРЕДЛОЗИ ДГЕИТС-а ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРЕДЛОГА НАЦРТА
ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И РУДАРСТВУ
Министарство за природне ресурсе, рударство и просторно планирање
- Проф. др Милан Бачевић, министар
- мр Томислав Шубарановић, државни секретар
- Зоран Даниловић, помоћник министра
Београд, Немањина 22-24
Предмет: Предлози изменa и допуна Радне верзије Нацрта
Закона о геолошким истраживањима и рударству
разматране на Округлом столу 11.07.2013. године
Поштовани,
Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (ДГЕИТС) разматрало је актуелну радну верзију Нацрта Закона о
геолошким истраживањима и рударству и припремило предлоге за њене измене/допуне које је у основним цртама председник
ДГЕИТС-а приказао на јавној расправи о Нацрту Закона одржаној 11.07.2013. године на Рударско-геолошком факултету у
Београду. У овом допису је интегрални текст наших предлога за измене/допуне Нацрта Закона.
Са задовољством смо установили да је актуелна радна верзија Нацрта Закона значајно унапређена у односу на
претходну верзију, из фебруара 2013. год., и да је радна група Министарства притом прихватила велики број наших предлога за
измене/допуне као и предлога других учесника исказаних на Округлом столу о Нацрту Закона који је Министарство организовало
05.02.2013. год.
Иако и даље заступамо став да је боље решење да се уместо Закона о геолошким истраживањима и рударству донесу
два посебна закона под називима Закон о геологији и Закон о рударству, сматрамо да ће актуелна радна верзија Нацрта
Закона уз нека унапређења представљати добар Предлог Закона.
ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ НАЦРТА ЗАКОНА О
ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И РУДАРСТВУ
1. Назив Закона:
Изменити назив закона у: Закон о геологији и рударству

(наставак на следећој страни)
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ПРЕДЛОЗИ ДГЕИТС-а ЗА ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ ПРЕДЛОГА НАЦРТА ЗАКОНА О ГИР
(НАСТАВАК)
2. Стр. 1., члан 1, на крају става 1: Израз над применом овог закона
замењује се са над применом одредаба овог закона
3. Стр. 2 –9, члан 2:
3.1. Под 4), у 1. реду: израз Претпостављени минерални ресурси су они чији минерални садржај, квалитет и количина у
лежишту могу да се процене са ниским нивоом геолошке истражености
замењује се са Претпостављени минерални ресурси су ресурси чији су минерални садржај, квалитет и количина у
лежишту процењени на основу ниског нивоа геолошке истражености.
3.2. Под 5), у 1. реду: израз Индицирани минерални ресурси су они
замењује са Индицирани минерални ресурси су ресурси
3.3. Под 6), у 1. реду: израз Измерени минерални ресурси су они
замењује се са Доказани минерални ресурси су ресурси
3.4. Под 44), у 1. реду: израз Носилац експлоатационог поља је привредно друштво
замењује се са Корисник експлоатационог поља је привредно друштво
3.5. Под 53), у 1. реду, реченица: «Површинском експлоатацијом сматрају се методе извођења рударских радова на
припреми, отварању, бушењу и минирању, откопавању, транспорту, одлагању, одводњавању, проветравању, припреми
минералних сировина и рекултивацији на површинским коповима и одлагалиштима, уз придржавање мера безбедности и
здравља на раду и мера заштите радне и животне средине.»,
замењује се са: «Површинска експлоатација је експлоатација минералних сировина површинским коповима применом
метода рударских радова за припрему, отварање, бушење и минирање, откопавање, транспорт и одлагање материјала,
одводњавање, проветравање, припрему минералних сировина и рекултивацију копова и одлагалишта, уз придржавање мера
безбедности и здравља и мера заштите животне средине.»
3.6. Под 54), у 1. реду: израз Подземном експлоатацијом сматрају се методе извођења рударских радова на
замењује се са Подземна експлоатација је експлоатација минералних сировина подземним коповима применом метода
рударских радова на
3.7. Под 55), у 1. реду: израз Подводном експлоатацијом сматрају се методе извођења рударских радова на
замењује се са Подводна експлоатација је експлоатација минералних сировина коповима под водом применом метода
рударских радова на
3.8. Под 56), у 1. реду: израз Експлоатацијом бушотинама сматрају се методе извођења рударских радова на
замењује се са Експлоатација бушотинама је експлоатација минералних сировина кроз бушотине применом метода
рударских радова на
3.9. Под 57), у 1. реду: израз Припремом минералних сировина сматрају се сви процеси: уситњавања
замењује се са Припрема минералних сировина је скуп свих процеса уситњавања
3.10. Под 58), у 1. реду: израз Рударским радовима сматрају се радови:на изради
замењује се са Рударски радови су радови на изради
3.11. Под 59), у 1. реду: израз Рударским објектима, постројењима и уређајима, сматрају се објекти
замењује се са Рударски објекти, постројења и уређаји су објекти
4. Стр. 10, члан 8:
4.1. Додаје се нови став, као први став, који гласи: Вршење геолошких истраживања и/или експлоатације минералних сировина
и/или других геолошких ресурса без потребних одобрења представља кривично дело.
4.2. На крају постојећег текста, израз «другог геолошког ресурса»
замењује се са «другог геолошког ресурса као и све друге проузроковане штете.»
5. Стр. 26, иза члана 47 додаје се нови члан 47а који гласи:
Члан 47а
Носилац истраживања је дужан да на захтев Министраства надлежног за геолошка истраживања омогући стручњацима
Геолошког завода Србије приступ истражним радовима и узимање геолошких узорака и додатна истраживања за која носилац
истраживања није заинтересован а која су значајна за основна геолошка истраживања.
Образложење: Услед дугогодишњег одсуства значајнијих и систематских основних геолошких истраживања у познавању
геологије Србије постоје бројне „беле мрље“ које треба да отклањања новоосновани Геолошки завод Србије, као државна
геолошка служба задужена за основна геолошка истраживања. То захтева и скупе истражне радове (израда бушотина,
покопа, раскопа, и сл.) за које држева не може да издвоји потребна средства. Са друге стране,у оквиру примењених
истраживања, концесионари често изводе скупе истражне радове, који могу да имају значај и за основна истраживања, и само
их геолошки парцијано истражују, колико је њима потребно. Интерес је државе да се ови скупи објекти што потуније
геолошки истраже, уз мала додатна улагања везана за рад стручњака Геолошког завода.

(наставак на следећој страни)

5

ПРЕДЛОЗИ ДГЕИТС-а ЗА ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ ПРЕДЛОГА НАЦРТА ЗАКОНА О ГИР
(НАСТАВАК)
6. Стр. 27, назив поглавља: 8. Класификација резерви геолошких ресурса
замењује се са 8. Класификација геолошких ресурса и резерви
7. Стр. 28, назив поглавља: 9. Биланс резерви геолошких ресурса
замењује се са 9. Биланс геолошких ресурса и резерви
8. Стр. 29, назив поглавља: 10. Поступак издавања одобрења за истраживање угљоводоника у течном и гасовитом
стању
замењује се са 10. Поступак издавања одобрења за истраживање течних и гасовитих угљоводоника и осталих
природних гасова
9. Стр. 47, чланови 110 -112 замењују се члановима 110, 111, 111а, 112, 112а и 112б који гласе:
Члан 110.
Стручним лицима за послове геолошких истраживања минералних сировина и других геолошких ресурса у складу са овим
законом издају се лиценце.
Врсте и компетенције лиценци из става 1 овог члана дефинисаће се Правилником о лиценцама за стручна лица у области
геолошких истраживања који доноси Министар надлежан за геолошка истраживања.
Члан 111.
Лиценце из члана 110. овог закона могу да добију стручна лица са високом и средњом геолошком школском спремом која:
1) имају овлашћење за обављање послова у складу са одредбама овог закона;
2) имају одговарајућу стручну спрему;
3) одговарајуће радно искуство у струци;
4) испуњавају и друге услове из Правилника о лиценцама за стручна лица у области геолошких истраживања.
Члан 111а.
Издавање лиценци врши се уз стручну помоћ стручне радне групе коју образује Министар надлежан за послове геолошких
истраживања.
Актом о образовању радне групе из става 1 овог члана утврђују се задаци, обавезе и накнада за рад њених чланова.
Министар надлежан за послове геолошких истраживања Правилником о лиценцама ближе прописују услове, потребне
сагласности и поступак издавања лиценци, одузимања, садржину и образац лиценце, из чл. 110 и 111 овог закона.
За издавање лиценце подносилац захтева плаћа административну таксу.
Издату лиценцу министар надлежан за послове геолошких истраживања ће одузети решењем на основу мишљења
стручне радне групе, ако се на основу достављених података утврди да овлашћено лице несавесно и нестручно обавља послове за
које је лиценца издата.
Решење из става 1. и 5. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Министарство надлежно за геолошка истраживања води евиденцију о свим издатим лиценцама и ангажованим стручним
институцијама. У евиденцију имају право увида сви заинтересовани субјекти.
Члан 112.
Стручним лицима за послове рударске експлоатације минералних сировина у складу са овим законом издају се лиценце.
Врсте и компетенције лиценци из става 1 овог члана дефинисаће се Правилником о лиценцама за стручна лица у области
рударства који доноси Министар надлежан за рударство.
Члан 112а.
Лиценце из члана 112. овог закона могу да добију стручна лица са високом и средњом рударском школском спремом која:
1) имају овлашћење за обављање послова у складу са одредбама овог закона;
2) имају одговарајућу стручну спрему;
3) одговарајуће радно искуство у струци;
4) испуњавају и друге услове из Правилника о лиценцама за стручна лица у области рударства.
Члан 112б.
Издавање лиценци врши се уз стручну помоћ стручне радне групе коју образује Министар надлежан за послове рударства.
Актом о образовању радне групе из става 1 овог члана утврђују се задаци, обавезе и накнада за рад њених чланова.
Министар надлежан за послове рударства Правилником о лиценцама ближе прописују услове, потребне сагласности и
поступак издавања лиценци, одузимања, садржину и образац лиценце, из чл. 112а и 112б овог закона.
За издавање лиценце подносилац захтева плаћа административну таксу.
Издату лиценцу министар надлежан за послове рударства ће одузети решењем на основу мишљења стручне радне групе,
ако се на основу достављених података утврди да овлашћено лице несавесно и нестручно обавља послове за које је лиценца
издата.
Решење из става 1. и 5. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Министарство надлежно за рударство води евиденцију о свим издатим лиценцама и ангажованим стручним
институцијама. У евиденцију имају право увида сви заинтересовани субјекти.
Београд, 12.07.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК ДГЕИТС-а
Проф. др Адам Дангић, дипл. инж.
adangic@eunet.rs

6

ШКОЛОВАЊЕ ГЕОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА У СРБИЈИ

Школовање геолошких техничара у Србији започело је пре скоро седам деценија, у Геолошком техникуму,
средњој школи за образовање техничара геолошке струке. Геолошки техникум, основан као једина школа тог
профила у Југославији (ФНРЈ), почео је са радом 1947. године у Панчеву. Школовање ђака прве генерације трајало је
три године а свих осталих генерација четири године. Већ 1953. године школа се сели у Београд , у зграду бивше IV
мешовите гимназије, у Хумској улици, и добија име Геолошка средња техничка школа (ГСТШ). Крајем 1957. године
ГСТШ се сели у нову зграду, у ул. Војводе Степе 82, опремљену модерним лабораторијама и кабинетима. До 1957.
године дипломирало је 230 а до 1965. године 473 геолошких техничара.
Школа се 1965. године сели у адаптирану зграду бивше основне школе у Есад Пашиној улици бр. 26, у којој се и
данас налази, и добија име Геолошка техничка школа (ГТШ). У оквиру прославе 20. година школе, 1967. године,
одржано је I саветовање геолошких техничара Југославије у организацији Друштва инжењера и техничара Југославије
и ГТШ.
У 1973. години, ГТШ као једина средња школа у Југославији која образује геолошке техничаре, на захтев
привреде прераста у Геолошки школски центар и уз геолошке техничаре (IV степен стручне спреме) почиње да
школује и геобушаче (III степен стручне спреме). По доношењу Закона о усмереном образовању 1977. године школа
добија назив Образовно-васпитна радна организација геолошке струке (ОВРОГС) и изводи наставу заједничких
основа (две године) и за геолошку струку IV с.с.с. (две године) и III с.с.с (једна година). У оквиру IV с.с.с. уведи се 7
профила геолошких техничара (г.т. за: бушење; геотехничка истраживања; геолошка истраживања; истраживања
минералних сировина; геофизичка истраживања; консолидацију терена; хидрогеолошка истраживања), а у оквиру III
с.с.с 5 профила (геобушач; инјектирац; фундирац; геолошки лаборант; геолошки цртач).
У 1979. години долази до спајања ОВРОГС и ОВРО хидрометеоролошке струке настаје јединствена школа са
именом Образовно-васпитна радна организација геолошке и хидрометеоролошке струке. У школи се поред геолошких
профила школују и два профила хидрометеоролошке струке: хидролошки техничар и метеоролошки техничар). Школа
у 1988. години, добија (на предлог професора школе Драгана Цветковића, дипл. инж. геол.) име “Милутин
Миланковић”, по чувеном српском и светском научнику Милутину Миланковићу, које и сада носи. До 1988. године
образовано је око 3.000 геолошких техничара.
У 1987/88. школској години реформом образовања у Србији укидају се „заједничке основе“ и стручни предмети се
поново уводе од прве године. У оквиру геолошке струке остају само 2 профила IV с.с.с. (геолошки техничар за
геотехнику и хидрогеологију; геолошки техничар за истраживање минералних сировина), и један III с.с.с. (геобушач,
укинут 2005/06. школске године). Од 2005/06. године школа уводи и нови стручни профил – техничар за заштиту
животне средине.

БРОЈ ГЕОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА КОЈИ СУ ДИПЛОМИРАЛИ У ПЕРИОДУ 1993/1994—2007/2008. ШК. ГОД.
Усмерење:
У школској години:
Укупно:

Геолошки техничар за
Геолошки техничар за истрагеотехнику и хидрогеологију живање минералних сировина
8 — 27
9 —23
267
251

Укупно геол.
техничара
518

Геолошка и хидрометеоролошка
школа “Милутин Миланковић”
Београд, Есад Пашина 26
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Геологија и животна средина: тектоника плоча, земљотрес,
“блатни вулкан” и рађање острва
Дана 24. септембра 2013. године јак земљотрес погодио покрајину Балуџистан у Пакистану, у 16:29:48 по локалном
времену, изазвавши велике штете. Земљотрес је био је јачине 7,7 степени, са хипоцентром на дубини од 15 km и
епицентром у ЈИ делу Балуџистана, ССИ од града Аваран у округу Аваран, који је ретко насељен, брдовит и углавном
беспутан. У земљотресу је најмање 357 људи изгубило живот, 620 је повређено а своје домове је напустило око
100.000 људи. Поред великих штета земљотрес је довео и до једног ретког и веома интересантног геолошког феномена
— формирања “блатног вулкана” и рађања новог острва у мору.
Наиме, становници приморског града Гвадар у југозападном Пакистану, десетинама километара удаљеног од
Аварана, су око пола сата после земљотреса запањено посматрали како се из мора, на удаљености од преко 1 km од
обале, издиже нека маса и убрзо су схватили да је пред њиховим очима рођено ново острво. Сутрадан су се десетине
најхрабријих искрцали на острву и установили су да је овалног облика, димензија (ширина–дужина) око 76—91 m и
издигнуто изнад површине мора око 18—21 m. Површина острва је груба, неравна, већином је изграђује глиновит
материјал а делом су заступљени и песак, финозрни до крупнозрни, и чврсте стене, а понегде су се налазиле и мртве
рибе. На једном крају чуло се шиштање гаса који је избијао из земље. Када су му принели упаљен пламен, гас се
запалио.
Подручје у коме је настало ново острво је познато као Макран обала, а протеже се правцем запад-исток у дужини
од око 700 m. Ово подручје се налази у зони субдукције (у правцу севера) Арабијске океанске плоче испод Евроазијске
континенталне плоче. На Макран обали, на копну, налази се више узвишења названих „блатни вулкани“, пошто на врху
имају кратере из којих избија метан. Слични објекти су се појављивали и у мору, као острва у близини обале, али су
брзо нестајали, јер их је море разорало у року од неколико месеци. Острво које се појавило у близини Гвадара је
четврто овога типа у том подручју од 1945. године а треће за последњих 15 година.
Образовање “блатних вулкана” и острва овог типа заступљено је и у неким другим посручјима у свету, а везано је
за тектонику плоча и специфичне геолошко-геохемијске карактеристике седимената у мору у датом подручју.

Епицентар земљотреса.

Новоформирано острво у мору код Гвадара.
(Фото Nat. Inst. Oceanography).

Сателитски снимци мора код Гвадара пре земљотреса
(горе) и после земљотреса (доле). (NАSА)

(наставак на следећој страни)
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Геологија и животна средина: тектоника плоча, земљотрес,
“блатни вулкан” и рађање острва (наставак)
У седиментима у мору уз Макран обалу налазе се огромна лежишта гасних хидрата (смрзнутог гаса са високом
садржајем метана). Ова лежишта су под притиском стуба седимената који се налазе изнад њих а чија је дебљине
300-800 м. При покретању плоча дуж раседне линије трење између плоча производи топлоту која доводи до
отапања, ширења и експлозије гаса и његовог пробијања кроз раседне зоне у седиментима на морском дну до
површине. Ерупција гаса покреће и глиновито-песковите седименте кроз које се пробија ка површини и та смеша
гаса, воде и глиновито-песковитог материјала (“блата”) се “излива” на морско дно формирајући острво, као што се
подморским вулканским ерупцијама формирају вулканска острва.

Посетиоци на новоформираном острву дан после његовог настанка. (Фото AFP)

16. КОНГРЕС ГЕОЛОГА СРБИЈЕ 2014. год.
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ГЕОЛОШКИ МОНУМЕНТИ:
ВИЈЕЛИЦКА (ПОЉСКА) — МУЗЕЈ РУДАРСТВА И СКУЛПТУРА У КАМЕНОЈ СОЛИ
У Пољској, код Кракова, налази се јединствен у свету геолошки, рударски и вајарски монумент под
именом Музеј рударства и скулптура у каменој соли Вијелицка. Музеј је отворен у познатом великом руднику
камене соли Вијелицка (Wieliczka), у коме је камена со непрекидно експлоатисана подземним рударским радовима
од 13. века до 1997. године. Рудник досеже дубину од 327 м а укупна дужина рударских ходника је преко 300 км.

Крајем 19. века у подземним галеријама у блоковима камене соли рудари-самоуки вајари су почели да вајају
скулптуре и вајарске композиције у каменој соли, најчешће са религиозним мотивима. У 1896. години започето је у
једној великој галерији уређење цркве под именом Капела светог краља, у којој су у и од камене соли урађени олтар,
скулптуре и вајарске композиције светаца, орнаменти и лустери, током периода од једног века. У једној галерији је
уређена у каменој соли и кафана. Од краја 19. века до 1963. године рудари-скулптори су били Јозеф и Томаш
Марковски и Антони Виродек, а потом су на изради скулптура наставили да раде рудари нових генерација.

У оквиру Музеја-рудника за посетиоце је уређено 3,5 км рударских ходника, и то они делови са скулптурама
од соли. Овај јединствени музеј у свету има сваке године 1,2 милиона посетилаца.
Лежиште камене соли Вијелицка је средњемиоценске старости. Образовано је у дугом и уском мору, пре 13,5
милиона година, у коме су услед интензивне евапорације воде депоноване наслаге соли. Каснијим тектонским
покретима део ових наслага је деформисан и изломљен у мање блокове различитих величина који су, заједно са
блоковима других стена, навучени преко очуваних слојева соли, који су пликативно деформисани. Стога се нижи део
лежишта издваја као слојевито лежиште а виши део као блоковско лежиште
Блоковско лежиште заправо
изграђују претежно блокови лапора и
глинаца између којих се налазе
блокови камене соли различитих
величина. У овим блоковима су
направљене и најстарије и најлепше
дворане са бројним скулптурама и
орнаментима у каменој соли.

Геолошки профил кроз лежиште
соли Вијелицка.

Управна зграда Музеја са извозним окном за
спуштање посетилаца у соне дворане.

Капела Светог краља - Доњи ниво II, дубина 101 m,
урађена у блоку камене соли (почев од 1896. године).

(наставак на следећој страни)
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ВИЈЕЛИЦКА (ПОЉСКА) — МУЗЕЈ РУДАРСТВА И СКУЛПТУРА У КАМЕНОЈ СОЛИ
(наставак)

Скулптура Свете Варваре
извајана у каменој соли.

Последња вечера — композиција извајана у каменој соли у
Капели Светог краља.

Рудник камене соли Виелицка је
знаменит и по открићу халотерапије.
Руднички лекар др Феликс Бочковски је
1843. године установио да рудари у
Виелицки не пате од плућних болести и
да је то због дејства атмосфере богате
соним испарењима у рудничким
откопима. На основу овог запажања
започето је коришћење соних дворана
за лечење астме и сличних здравсвених
тегоба. Данас се у многим земљама у
свету користе собе за халотерапију у
којима халогенератори стварају
атмосферу као у руднику соли.

Рударска кафана у галерији у блоку камене соли.
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Српско геолошко друштво, ДГЕИТС и др. office@sgd.rs; gorgf@rgf.bg.rs (више на стр. 8 Билтена)

НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ИНОСТРАНСТВУ
2013
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
13 - 14 March 2014
7th Colloquium Rock Mechanics - Theory and Practice
with "Vienna-Leopold-Müller Lecture"
Vienna, Austria, www.ig.tuwien.ac.at
19 - 21 March 2014
Global land project international conference 2014.
Berlin, Germany, www.globallandproject.org
28 - 30 March 2014
Balkan Speleological Conference "Sofia 2014", Sofia,
Bulgaria http://www.balkan-speleo-2014.eu
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