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РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ДГЕИТС-а
Драги чланови ДГЕИТС-а,
Са овим бројем Билтена започиње четврта година излажења овог нашег гласила и
на то смо сви у ДГЕИТС-у поносни.

У периоду између претходног и овог броја Билтена било је неколико значајних
догађаја који су приказани у Билтену: седница Управног одбора ДГЕИТС-а,
Скупштина СИТС-а, Свечана прослава дана Рударско-геолошког факултета и
ступање на снагу новог правилника о коришћењу података геолошких истраживања.
Управни одбор ДГЕИТС-а је усвојио завршни рачун ДГЕИТС-а, донео одлуке о
комплетирању састава Надзорног одбора и Суда части избором два нова члана, и
разматрао неке недоумице везане занови правилник о коришћењу геолошких
података (више на стр. 3 Билтена).
Билтен информише и о два важна геолошка скупа који се одршавају у периоду
април-мај: 16. Конгресу геолога Србије (Доњи Милановац) и 2. Међународној
конференцији Геологија Републике Српске и регоиона (Зворник).
У Билтену се налазе и занимљиве новости о Чељабинском метеориту. Дати су и
прикази два велика клизишта у САД као и новости о резулатима геолошких
истраживања америчке истраживачке лабораторије на Марсу. Приказан је и евопскоруски пројекта слања мисије са истраживачким робот-возилом и лабораторијом на
Марс чији ће важан део активности бити геолошка истраживања.
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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Главни вулкани Индонезије

Индонезија има 130 активних вулкана,
формираних субдукцијом индоаустралијске плоче под евроазијску плочу. Вулкани угрожавају животе 5 милиона људи.
Вулкан Синабунг (Sinabung) се налази
на планини Синабунг (2.460 m) на
северном делу острва Суматре, СЗ од
вулкана Сорикмарапи.

Вулкан Синабунг (Индонезија)

Вулкан Синабунг: ерупција 2014. г.

Ерупције лаве 25.01-12.02.2014 г.

Вулкан Синабунг је стратовулкан са 4 катера од којих је један активан. Историјски
забележана ерупција десила се 1600. год. а све до 2010. год. вулкан је мировао, једино
је 1912. год. било солфатарских активности у кратеру. Синабунг се поново активира у
августу 2010., септембру и новембру 2013. и јануару и фебруару 2014. год. У овим
периодима одигравају се бројне ерупције гасова, паре и пепела (висине и до 8 km) и
изливи лаве (андезитско-дацитског састава). Повремено је евакуисано и до 30.000
људи из 30 села. У ерупцији 1.02.2014. године животе је изгубило најмање 14 особа.
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НОВОСТИ ИЗ ДГЕИТС-а
•

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДГЕИТС-А У 2013. ГОД. И ПЛАН РАДА У 2014. ГОД.

Извештај о раду ДГЕИТС-а у 2013. години и План рада ДГЕИТС-а у 2014. години, које је Управни одбор
ДСГЕИТС-а усвојио 16.12..2013. године (објављени у прошлом броју Билтена) достављени су УО Савеза инжењера и
техничара Србије и усвојила их је Скупштина СИТС-а 21.02.2014. год. (више о Скупштини СИТС-а на стр. 3 Билтена).
Оба документа су објављена у годишњој публикацији СИТС-а.
•

НОВИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА ДГЕИТС-А

На седници Управног одбора ДГЕИТС-а 27.03.2014. год. за новог члана Надзорног одбора изабран је Александар
Обреновић, дип. инж., а за новог члана Суда части проф. др Драгоман Рабреновић, дипл. инж.
•

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Активности везане за доношење новог закона о геолошким истраживањима, под називом Закон о геолошким
истраживањима и рударству су због ванредних парламентарних избора и формирања нове владе заустављене.
У марту 2014 донет је и ступио је на снагу Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података
и геолошке документације основних и примењених истраживања која се финансирају из буџета РС.
•

ГЕОЛОШКИ КОНГРЕС СРБИЈЕ

16. конгрес геолога Србије одржаће се 23-25. маја 2014. године у Лепенском Виру. На стр. 5 Билтена су детаљнија
обавештења о Конгресу.
•

НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП «ГЕОЛОГИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РЕГИОНА»

2. научно-стручни скуп “Геологија Републике Српске и региона” одржаће се 29. априла у Зворнику. На стр. 7
Билтена су детаљнија обавештења о овом скупу.
•

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 јуну 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.,
АЛЕКСАНДАР ОБРЕНОВИЋ, дипл. инж., МАРИЦА ШАРИЋ, техничар
СУД ЧАСТИ: проф. др СТАНИМИР ПУТНИК, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ, дипл. инж., проф. др ДРАГОМАН РАБРЕНОВИЋ, 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), Александар Обреновић, дипл. инж., Радојица Милановић, дипл. инж.
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ИЗ РАДА ДГЕИТС-а
УПРАВНИ ОДБОР ДГЕИТС-а
Управни одбор ДГЕИТС-а је на својој 13. седници одржаној 27.03.2014. године, у чијем раду су учествовали и
чланови Надзорног одбора и Суда части, донео је следеће одлуке:
•

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2013. ГОДИНИ

Разматран је и усвојен Завршни рачун ДГЕИТС-а, који је у законском року достављен Агенцији за привредне
регистре.
•

ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И СУДА ЧАСТИ

Извршена је попуна састава Надзорног одбора ДГЕИТС-а и Суда части ДГЕИТС-а, избором нових чланова на
места преминулих чланова НО и СЧ, Боривоја Илића, дипл. инж. и Радољуба Марковића, дипл. инж.
За члана Надзорног одбора изабран је Александар Обреновић, дипл. инж.
За члана Суда части изабран је проф. др Драгоман Рабреновић, дипл. инж.
•

РЕДОВНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДГЕИТС-А

Садашњим органима ДГЕИТС-а истиче четворогодишњи мандат и редовна годишња Скупштина ДГЕИТС-а биће и
изборна Скупштина. Одлучено је да се Скупштина одржи у периоду септембар-октобар. Датум одржавања Скупштине
утврдиће се на једној од следећих седница УО.
•

ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ...

Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања донео је 10.03.2014. год. Правилник о висини
и начину коришћења података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се
финансирају из буџета Републике Србије који је обвјављену у Службеном гласнику РС и ступио на снагу. Због
неких нејасноћа (детаљније у посебном тексту на овој страни Билтена) одлучено је да се формира радна група коју
чине сви чланови УО, НО и СЧ ДГЕИТС-а која треба да детаљно размотри ову проблематику и предложи даље
реакције ДГЕИТС-а.
МОЛБА ЗА ПОМОЋ
Председник УО је добио циркуларно писмо од пензионисаног колеге дипл. инж. геологије у коме моли колеге
геологе да ако могу финансијски помогну његовој кћерки која је хронични болесник а без средстава је за лечење.
Одлучено је да ДГЕИТС уплати као помоћ одређену суму на рачун у банци као и да се писмо проследи свим
члановима ДГЕИТС-а са молбом да помогну према својим могућностима.
•

ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋЕЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА
И ГЕОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОСНОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА КОЈА
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Правилник који је министар природних ресурса, рударства и просторног планирања проф. др Милан Бачћевић
донео је 10.03.2014. год. објављен је у Службеном гласнику РС и ступио је на снагу. Правилник има 8 чланова.
Чл. 1 дефинише шта је предмет Правилника.
Чл. 2 дефинише шта је геолошка документација у смислу Правилника.
Чл. 3 дефинише како се одређује висина накнаде за коришћење геолошке документације.
У чл. 4 приказани су износи висине накнаде за различите врсте геолошке документације - годишње извештаје
елаборате, студије и експертизе.
У чл. 5 приказани су износи висине накнаде за различите врсте геолошких карата са тумачем.
Чл. 6 прописује да се захтев за коришћење геолошке документације подноси Министарству надлежном за
геолошка истраживања и шта захтев треба да садржи.
Чл. 7 прописује да подносилац захтева и Министарство склапају уговор који садржи назив геолошке
документације износ накнаде и начин коришћења документације. Документација се, по уплати накнаде, користи у
Фонду геолошке документације Министарства који се налази у Геолошком заводу Србије а под надзором одговорних
лица из Министарства и Геолошког завода Србије.
Чл. 8 каже да Правилник ступа на снагу наредног дана од објављивања у Службеном гласнику РС.
Очекујемо коментаре у вези Правилника.
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НОВОСТИ ИЗ СИТС-а
•

СКУПШТИНА СИТС-а

Дана 21.02.2014. године одржана је Скупштина Савеза инжењера и техничара Србије, у Дому инжењера “Никола
Тесла”.
Скупштинa je разматрaла и усвојила извештај о раду и пословању СИТС-а у 2013. години и програм и план рада
СИТС-а за 2014. годину . Разматрани су и усвојени и извештаји о раду у 2013. години и програми и планови рада за
2014. годину колективних чланица СИТС.
Скупшина је донела одлуку да прими у СИТС две
нове колективне чланице: Друштво инжењера и
техничара Врбаса и Друштво инжењера и
техничара Гроцке.
Скупштина је прогласила и добитнике признања
СИТС-а за 2013. годину, на основу предлога које су
доставиле Управном одбору СИТС-а колективне
чланице СИТС-а и други предлагачи.
По завршетку радног дела скупштине одржана је
Свечана седница Скупштине на којој су, уз присуство
бројних еминентних гостију, добитницима признања
СИТС-а уручена признања.

16. КОНГРЕС ГЕОЛОГА СРБИЈЕ 2014. год.
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ПРОСЛАВА ДАНА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду прославио је свечаном академијом 13. март Дан Факултета.
Свечана академија је одржана у Амфитеатру А1 а присуствовали су јој многобројни гости, колеге из привреде и
наставници, сарадници и студенати Факултета. Академију је отворио декан РГФ проф. др Иван Обрадовић пригодним
говором а поздравили су је проректор Универзитета у Београду проф. др Миодраг Поповић и државни секретар у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине г. Дејан Поповић. Академију је увеличао својим сјајним
наступом Академски хор Collegium Musicum.
Декан и председник Савета Факултета проф. др Драган Миловановић су приказали историјат Факултета и
школовања викостручних кадрова геолошке и рударске струке код нас и главне резултате рада факултета током
протекле године. Постигнути су значајна унапређења наставе и услова студирања на свим нивоима наставе (основне
студије, мастер студије, докторске студије) на оба одсека Факултета, Геолошком и Рударском, као и значајни резултати
у научно-истраживачком раду и сарадњи са привредом. Посебно је истакнута веома успешна стратешка пословна
сарадња у унапређењу услова студија и стипендирању студената остварена са Нафтном индустријом Србије, као и са
другим компанијама. Овим компанијама свечано су уручене повеље и захвалнице Факултета.
Традиционалне награде Факултета уручене су најбољим студентима геологије и рударства за постигнут успех током
студирања на основним академским и мастер студијама. Награђени студенти геологије су Крстеканић Немања (основне
академске студије) и Србуловић Милош (мастер студије).
Свечано су уручене и награде фондова следећим добитницима: фонда “Јован Жујовић” др Дарку Спахићу, дипл. инж.
геологије; фонда “Др Бранислав Миловановић” студенту геологије Милошу Србуловићу и студенту рударства Драгани
Нишић; фонда “Милан Милићевић—инжењер геологије” др Милошу Марјановићу, дипл. инж. геологије; фонда
“Професор Василије Павловић” студенту рударства Марку Живановићу.
По завршетку Академије приређен је коктел у факултетској библиотеци.

Отварање Академије: Наступ Академског хора
Collegium Musicum.

Декан проф. др Иван Обрадовић и добитница награде
Фонда “Др Бранислав Миловановић” Драгана Нишић
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ЧЕЉАБИНСКИ МЕТЕОРИТ И ЗИМСКЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ У СОЧИЈУ
Пре годину дана, 15.02.2013. године, над Чељабинским регионом у Русији распрснуо се метеор чији су делови
делом сагорели у атмосфери а делом пали на површину земље изазвавши велику материјалну штету и рањавања
великог броја људи (Билтен ДГЕЕИТС-а бр. 9). Још два интересантна догађаја везена су за овај метеороит.
Први је проналазак делова метеорита у Чебакулском језери и њихово вађење. На основу кратера у леду који се
појавио после пада метеорита на залеђеном језеру закључено је да је у језеро пао велики део метеорита. Прве
претраге тог дела језере нису дале резултате и стога су после неколико месеци Чељабински државни универзитет и
локалне власти ангажовали специјализовану фирму из Јекатеринбурга за тражење и вађење метеорита. Рониоци су
тек после јеномесечног претраживања дна језера пронашли три комада метеорита од којих је највећи био тежак 570
kg а најмањи 8 kg. Највећи комад метеорита изложен је у Музеју града Чељабинска.
Други догађај је везан за Зимске олимпијске игре у Сочију. Управа Чељабинског региона дошла је на идеју да
повеже годишњицу пада меторита са Зимским олимпијским играма у Сочију које се одигравају у то време. Направили
су медаље-сувенире сличне олимпијским, које садрже делиће метеорита које би доделили спотистима који освоје
олимпијске медаља у такмичењима 15. фебруара, тачно на годишњицу пада метеорита (планинско скијање, клизање,
трке на скијама, скакање са скакаонице, шорт-трек, скелетон), и то на истој церемонији доделе олимпијских медаља.
Како то не дозвољавају првила Олимпијског комитета,
“метеоритске медаље” су додељене накнадно, по завршетку
олимпијских и параолимпијских игара у Сочију.
Медаље су направљене од месинга никла и гвожђа,
покривене златом и сребром (слика). У центру медаље је
причвршћен делић метеора, који је 15. фебруара 2013.
године летео над Чељабинском и пао у језеро Чебаркул. У
горњем делу медаље угравирана је траса болида преко неба
а у доњем делу су град и језеро.

2. МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП

ГЕОЛОГИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РЕГИОНА
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Геологија и животна средина:
Велико клизиште у држави Вашингтон (САД)
У суботу 22. марта 2014. године око 11 сати по ПДТ (пацифичко дневно време) настало је велико клизиште у СИ
делу државе Вашингтон у САД, у планинском округу Снохомиш (Snohomish). Клизиште је изазвано јаким кишама
које су данима падале које су заситиле земљиште водом. Клизиште се сручило на регионални пут по речима
очевидаца за 3 секунда. Прекривајући пут клизиште је одсекло градић Дарингтон, са 1350 становника, удаљен од
Сиетла око 121 km, a нарочито је страдало мало сеоско насеље Осо, са око 180 становника, удаљено 24 km од
Дарингтона. Материјал клизишта је прекрио око 30 кућа и око 1,3 km државног пута 530 и један број возила на
путу.
Убрзо су на угрожено подручје дошле спасилачке екипе и започеле потрагу за преживелима. Клизиште је такође
делимично блокирало и Стилегамиш реку, стварајући опасност поплаве подручја изнад ове природне бране.
Формирана је акумулација изнад бране чиме је настала опасност од поплаве низводних подручја уколико брана
пукне. Дубина акумулиране воде изнад бране је била око 6-9 m.
До 30. марта утврђено је да су у клизишту 24
особе изгубиле живот (18 идентификовано), а
неколико десетина се и даље води као нестало. По
броју жртава ово је најсмртоносније клизиште у
историји САД.
Процењена материјална штета је око 10 милиона
долара (7 милиона објекти, 3 милиона ствари у
објектима). За око 30 породица треба да се изграде и
опреме нове куће.
Регионални пут затрпан клизиштем.

Горе и лево: авионски снимци подручја клизишта. Десно: прелиминарна карта подручја клизишта - црвена линија је горња
граница материјала покренутог клизиштем; зелена површина је подручје депоновања клизнутог материјала (USGS).
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Геологија и животна средина:
Гигантско клизиште у копу рудника бакра Бингхам Кањон (САД)
Увече 10. априла 2013. године (по локалном времену) настало је масивно клизиште у великом површинском копу
чувеног рудника бакра Бингхам Кањон (Bingham Canyon) у држави Јута у САД, које је изазвало велику материјалну
штету али је срећом нико од људи није страдао.
Рудник бакра Бингхам Кањон припада компанији Кенекот (Kennecott Utah Copper) и са дубином већом од 970 m
представља највећи ископ у свету направљен људском руком. Рудник ради од 1906. године и производи 25 % бакра
који се користи у САД. Током свог досадашњег рада Бингхам Кањон је произвео више бакра него било који други
рудник у историји.
Знаци повећања нестабилности терена, изражени као померање тла, појавили су се почетком 2013. године. Убрзо је
центар за посетиоце, који се налазио у подручју нестабилности, затворен и уклоњен. А 10. априла померање терена је
постало тако јако да је управа рудника евакуисала раднике са копа и издала саопштење за јавност да се ускоро очекује
сурвавање дела обода копа и да је могуће да ће то произвести облаке прашине који ће се издизати из копа.
Само око 7 сати касније, око 21:30 по локалном времену, догодило се прво одроњавање стена. Како је коп био
евакуисан, није било страдања људи али је уништено или оштећено више тешких машина и важних инсталација: 14
дампера, три багера, главна прилазна рампа.
Кота обода копа са кога је покренута стенска маса је 2250 m а кота дна до кога је стигла клизна маса је око 1400 m
(слика). Укупна дужина који је прешла клизна маса је 2950 m.
На основу дигиталних 3Д модела
копа пре и после образовања
клизишта, компанија Kennecott Utah
Copper је утврдила да је клизнула
маса од 165 милиона тона, која
одговара запремини материјала пре
покретања од око 55 милиона кубних
метара.
Како се после ломљења стена
запремина повећава за 10-30 % у
односу на изворну запремину, врло
вероватно запремина материјала
који је клизнуо и депоновао се на дну
копа је износи негде око 65 милиона
кубних метара.
По запремини покренутог материјала ово је вероватно највеће од
свих клизишта невулканског порекла
у историји Северне Америке.
Рудник Бингхам Кањон се налази
у подручју које покрива мрежа
сеизмографа система Сеизмографске станице Универзитета Јута
(ССУЈ). Сеизмичке сигнале изазване
клизиштем у руднику ССУЈ је
забележиo до растојања од око 6 до
преко 400 km oд клизишта.
Забележена су два клизна догађаја
између којих је временски размак
био око 1,5 сат.
Клизиште на површинском копу рудника Бингхам Кањон. Укупна дужина пута
који је прешла клизна масе је 2950 m (Kennecott Utah Copper).

Процењена штета изазвана
клизиштем је око милијарду долара.
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ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МАРСА:
НОВОСТИ О РАДУ АМЕРИЧКОГ РОВЕРА-ЛАБОРАТОРИЈЕ
У Билтену ДГЕИТС-а бр. 8 приказан је почетак нове епохе у научном истраживању Марса и планета, у којој
значајну улогу имају геолози. Ова епоха је започела 05.08.2012. год. безбедним спуштањем на површину Марса
америчке научне мобилне лабораторије у оквиру пројекта Мисија научне лабораторије на Марсу (Mars Science
Laboratory mission), са возилом-лабораторијом (ровером) Кјуриозити (Curiosity=радозналост), који представља део
Програма истраживања Марса у организацији НАСЕ (САД). Мисија се одвија по предвиђеном програму, ровер и сви
инструменти одлично функционишу. До сада је ровер безбедно се крећући (сл. 1) истражио и снимио геолошки
различите типове тла Марса и минералошки и геохемијски анализирао материјале са површине тла.
Кјуриозити је 8. фебруара 2013. год., 132. дана боравка на Марсу, извео своје прво бушење са језгровањем
материјала. Овој операцији је прeтходило више припрема међу којима је и бушење плиће бушотине два дана пре
тога, пречника 1,6 cm и дубине 2 cm. Бушотина за језгровање има пречник 1,6 cm и дубока је 6,4 cm. Бушење је
изведено на локалитету John Klein (сл. 1 и 3). Касније је бушење изведено и на локалитету Camberland (сл. 3).
На Камберленду је 355. дана на Марсу изведено и прво in situ мерење на Марсу радиометријске старости и
дужине изложености на површини терена материјала Гале импакт кратера. Утврђена је К-Ар старост од 4.21±0.35
милијарди година (мешавина детритичних и аутигених компоненти) а преко 3He, 21Ne, и 36Ar добијено је да се
материјал налази на површини терена 78±30 милиона година (Farley, K. et al, 2013, Science).

Сл. 1. Траса и етапе пута ровера “Кјуриозити” од места слетања (Bradbery,
горе десно) до 586 дана на Марсу (31.03.2014.) (доле лево) (NASA).

Сл. 2. Бушотина у тлу Марса (NASA).

Сл. 3. Мозаички снимак—поглед на геолошке чланове Yellowknife Bay формације, са местима бушења (John Klein и Camberlend).
Чланови геолошке формације (одоздо навише): Sheepbed; Gillespie Lake; Point Lake) (NASA).
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НОВИ ПЛАНОВИ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МАРСА:
ЕВРОПСКО-РУСКИ ПРОЈЕКАТ EXO-MARS
Европа и Русија удружено организују веома амбициозан пројекат истраживања Марса под именом
ЕгзоМарс (ExoMars) који се састоји од слања две мисије на Марс у периоду 2016-1018. године.
Партнери у овом подухвату су Европска свемирска агенција (ЕSA) и руска агенција Роскосмос
(Roscosmos). Пројекат има циљ да проучи да ли је било живота на Марсу преко истраживања метана.
Егзо-Марс је започео као заједнички пројекат НАСЕ и ЕСА али га је НАСА после неколико година рада
напустила, због смањења свог буџета. Уместо НАСЕ у пројекат је ушао Роскосмос, обезбеђујући
неопходна финансијска средства и ракете за лансирање обе мисије.
Прва мисија у оквиру пројекта носи назив ЕгзоМарс 2016 а састојаће се од слања на Марс орбитера и
лендера, који ће бити лансирани у јануару 2016. године. Орбитер, назван ТGО -Тrace Gas Orbiter
(Орбитер за трагове гаса) биће опремљен за „њушкање“ (детектовање количина у траговима) метана.
Лендер, назван EDM – Entry, Descent and Landing Demonstrator Module (Демонстрациони модул који
улази, спушта се и приземљује), спустиће се на површину Марса и обавиће одређене научне задатке.
Метан (СН4) је најпростији органски молекул и детектован је у атмосфери Марса у веома малом
садржају. Како метан може да буде и неорганског (геолошког) и органског (биогеног) порекла његове
геохемијске карактеристике могу да буду доказ о постојању или непостојању живота на Марсу. На
Земљи више од 90 % метана је биогеног порекла.
Досадашњи подаци о садржају метана у марсовској атмосфери су оскудни а нису ни поуздани. Ова
мисија треба да обезбеди поуздане податке о садржају метана и о његовој геохемији, односно његовом
пореклу. Лендер ће бити опремљен разним инструментима и задатак ће му бити и да тестира
технологију приземљења која ће бити примењена код мисије Егзо-Марс 2018.
У оквиру мисије Егзо-Марс 2018, која ће бити лансирана у мају 2018. године, спустиће се на површину
Марса специјално конструисано теренско возило (ровер) опремљено инструментима и бушилицом за
дубоко бушење (до дубине од 2 m — много дубље од претходних мисија на Марсу). Ова бушилица ће
омогућити узимање узорака стена испод зоне непрекидног удара космичких зрака и присуства јаких
оксиданата (перхлората и др.) који могу да разложе органске молекуле.

Ровер конструисан за спуштање на Марс у оквиру мисије ЕгзоМарс 2018.
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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
2014
19-21. мај 2014.
4. научно стручно међународно саветовање
Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија, хотел "Језеро", Борско језеро
Савез грађевинских инжењера Србије и Друштво за земљотресно инжењерство Србије
sgisrbije@open.telekom.rs
22-25. мај 2014.
16. Конгрес геолога Србије, Лепенски Вир
Српско геолошко друштво, ДГЕИТС и др. office@sgd.rs; gorgf@rgf.bg.rs (више на стр. 4 Билтена)
3-5. јун 2014.
43. конференција о коришћењу и заштити вода ВОДА 2014 Тара
Српско друштво за заштиту вода и Институт за водопривреду “Јарослав Черни” Београд
office@sdzv.org.rs

НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ИНОСТРАНСТВУ
2014
29. април 2014.
2. научно-стручни скуп Геологија Републике Српске и
региона
Зворник, Република Српска
d.mitrovic@teol.net (више на стр. 6 Билтена)
11 - 16 May 2014
5th Edition of the International Congress on Arsenic in
the Environment, Buenos Aires, Argentina,
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
31 Аugust - 5 September 2014
21st General Meeting of the International Mineralogical
Association IMA 2014
Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Africa
http://www.ima2014.co.za/welcome.php

15-19 September 2014
IAEG XII Congress, Torino 2014: Engineering Geology for
Society and Teritory, IAEG 50th Anniversary.
Torino, Italy, http://www.iaeg2014.com/
24- 26 September 2014
XXth Congress of the Carpathian Balkan Geological
Association.
Tirana, Albania, info@cbga2014.org, www.cbga2014.org
27 - 30 September 2014
Society of Economic Geologists (SEG) 2014 Conference:
Building Exploration Capability for the 21st Century,
Keystone, Colorado, USA. www.seg2014.org

2015
13 - 17 September 2015
XVI ECSMGE 2015 "Geotechnical Investigation for
Infrastructure and Development", International Society for Soil
Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), 16th
European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering, Edinburgh, United Kingdom
http://xvi-ecsmge-2015.org.uk/
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