
 

         
   БИЛТЕН ДГЕИТС-а 

DGEITS Bulletin 

СЕПТЕМБАР  2014. 
ГОДИНА IV, БРОЈ 15 

ДРУШТВО ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ (ДГЕИТС) 
SOCIETY OF GEOLOGICAL ENGINEERS AND TECHNICIANS OF SERBIA 
      колективни члан САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ (СИТС) 

 
 

     Драги чланови ДГЕИТС-а,  
 

      У протеклом периоду од претходног броја Билтена једна од важних активности 
ДГЕИТС-а је била упознавање највиших представника извршне и законодавне 
власти у Србији са предлозима УО ДГЕИТС-а како да се унапреди статус геологије 
и геолошких истраживања у државној управи и у законској регулативи, који су 
изнети и у Билтену ДГЕИТС-а–Посебна издања бр. 1. Упућени су дописи 
председнику Владе Србије г. Александру Вучићу и ресорном министру за 
геологију и министрима у ресорима који имају интерес за геолошка истраживања 
(више на стр. 3-5 Билтена). Министру задуженом за ванредне ситуације достављени 
су и Билтени ДГЕИТС-а намењени градским и општинским штабовима за ванредне 
ситуације. Такође је упућен допис и свим посланицима Народне Скупштине 
Србије, а уз допис је свима достављен и Билтен ДГЕИТС-а-Пос. изд. 1.  
 

     Са задовољством Вас обавештавам да је завршен и активиран интернет сајт 
ДГЕИТС-а (више на стр. 3).  
 

     У току су припреме за одржавање годишње скупштине ДГЕИТС-а.  
 

     Билтен доноси и информације о неким интересантним геолошким налазима и 
феноменима: наласку великог дијаманта у ЈАР-у (стр. 7), мистериозним кратерима у 
тлу у Сибиру и Никарагви (стр. 8-9), гигантској пукотини у Мексику (стр. 10), као и 
софистицираном водоснабдевању из “магле” (влаге у ваздуху) у пустињама (стр. 9). 
             
      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. 

РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ДГЕИТС-а 
  
Реч председника                            1 

 Вулкан Тавурвур Папуа-Нова   
  Гвинеја                                            1                                          
 Новости из ДГЕИТС-а                    2 

  Органи ДГЕИТС-а                           2      
 Из рада ДГЕИТС-а                          3     
 Интернет сајт ДГЕИТС-а               3                      
 Допис председнику Владе РС     4  
 Допис народним посланицима   6          
  Ин мемориам                                 6 

  Диајамант од 232 карата              7 
 Мистериозни кратери у Сибиру  8        
 Удар метеорита у Никарагви       9 
 Водоснабдевање у пустињи  
  Атакама                                           9 
 Гигантска пукотина, Мексико     10 

 Приступница ДГЕИТС-у              11  
 Календар скупова                        12                      

ИЗДАВАЧ:   
ДРУШТВО ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА 
И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 
11000 Београд, Кнеза Милоша 9 
 

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

 

ИЗДАВАЧ  И УРЕДНИК 

САДРЖАЈ 

 Вулкан Тавурвур (Рабаул), Папуа Нова Гвинеја  

   Вулкан Тавурвур (Tavurvur) налази се на источном ободу калдере вулкана Рабаул (Rabаul). 
Калдера је елиптичног облика, величине 14 х 9 km, са стрмим вулканским ободима висине до 
скоро 700 m. Формирана је током две велике ерупције пре 7.100 и 1.400 година, a сада се у њој 
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НОВОСТИ ИЗ 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  
 

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., Милан Трипковић, 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.  

Органи ДГЕИТС-а 

      КОМИТЕТИ ДГЕИТС-А 

 

• ДИСТРИБУЦИЈА ПОСЕБНОГ ИЗДАЊА БИЛТЕНА ДГЕИТС-А БР. 1     
            

      Посебно издање Билтена ДГЕИТС-а бр. 1, посвећено геолошким стихијама изазваним циклоном Тамара и сттусу 
геологије и геолошких истраживања у државној управи и законској регулативи, широко је дистрибуирано у електронској 
и штампаној форми (штампан у 1.000 примерака).  
      Билтен су добили: чланови и пријатељи ДГЕИТС-а; председник Владе и више министара у Влади Србије, сви 
посланици у Народној скупштини Србије, штабови за ванредне ситуације (више на стр. 3); представници других струка 
заинтересовани за геолошка истраживања.    
 

• ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ГЕОЛОГИЈА  
    

      Још увек нема никаквих информација из Министарства за рударство и енергетику, ресорном за геолошка 
истраживања, о статусу Нацрта Закона о геолошким истраживањима и рударству који је припремило за време 
претходне Владе, тада ресорно за геологију, Министарство за природне ресурсе, рударство и просторно планирање.  
     Предлози ДГЕИТС-а за унапређење статуса геологије и геолошкиг истраживања у државној управи и законској 
регулативи, изнети и у Посебном издању Билтена ДГЕИТС-а бр. 1, достављени су посебним дописима председнику 
Владе, ресорном министру и још неким министрима у Влади Србије и свим посланицима Народне скупштине Србије 
(више на стр. 3-6).   
         

• СТРУЧНИ ИСПИТИ  
  

      Дипломирани инжењери геологије полагали су стручни испит за геолошку струку 27.06.2014. год., пред комисијом 
коју су на основу овлашћења надлежног министарства образовали СИТС и ДГЕИТС. Следећи испитни рок је у новембру 
2014. године. Услови за пријављиваље, припрему и полагање испита налазе се на сајту www.sits.org.rs. 
 

• In Memoriam 
 

            Дана 18.08.2014. године перминуо је уважени члан ДГЕИТС-а проф. др Станимир Путник, дипл. инж., председник 
Суда части ДГЕИТС-а, иницијатор оснивања и дугогодишњи председник СГЕИТС-а (садашњег ДГЕИТС-а). Сахрањен је 
у Београду 20.08.2014. године. На гробу од С. Путника се у име ДГЕИТС-а опростио говором председник ДГЕИТС-а 
проф. др Адам Дангић, дипл. инж. (стр. 6 Билтена).  
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ДОПИСИ ДГЕИТС-а ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ, МИНИСТРИМА И НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА 
 

Допис председнику Владе Републике Србије 
 

• Дана 13.08.2014. год. ДГЕИТС-а је упутио председнику Владе Републике Србије г. Александру Вучићу 
допис у коме су изнети анализа последица геолошких стихија изазваних циклоном Тамара и предлози УО 
ДГЕИТС-а како да се унапреди статус геологије и геолошких истраживања у државној управи и у законској 
регулативи (текст дописа на стр. 4-5 Билтена).    

 

• Дана 14.08.2015. год. добили смо одговор—допис генералног секретара Владе Републике Србије г. Новака 
Недића да је допис од 13.08.2014. год. прослеђен Министарству за рударство и енергетику на даљу 
надлежност и да ће нас то министарство као ресорно обавестити о даљем поступању по том предмету (текст 
дописа на стр. 5 Билтена).   

 

Дописи министрима у Влади Републике Србије 
 

          Дана 13.08.2014. год. ДГЕИТС је упутио дописе сличног садржаја са дописом упућеним председнику Владе 
следећим министрима:   
 

• Г. Александру Антићу, министру за рударство и енергетику, ресорном министру за геологију  
 

• Г-ђи Зорани Михајловић, потпредседнику Владе и министру грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре  

 

• Г-ђи Снежани Богосављевић-Бошковић, министру пољопривреде и заштите животне средине 
 

• Дана 17.07.2014. год. ДГЕИТС је упутио допис Г. Велимиру Илићу, министру без портфеља задуженом за 
ванредне ситуације, са 200 примерака Билтена ДГЕИТС-а—Посебна издања бр. 1, са молбом да их 
министрова канцеларије дистрибуира градским и општинским штабовима за ванредне ситуације.   

 
Допис и Билтен посланицима Народне скупштине Србије 
 
• Пред почетак редовног јесењег заседања Народне скупштине Србије ДГЕИТС је, преко Секретаријата 

Народне Скупштине, доставио свим народним посланицима Билтен ДГЕИТС-а — Посебна издања бр. 1 уз 
пропратни допис (текст на стр. 6 Билтена).  

 
 

СКУПШТИНА ДГЕИТС-а 
 

         У току су припреме за одржавање годишње скупштине ДГЕИТС-а која је  ове  године  и  изборна  скупштина. 
О термину одржавања бићете благовремено обавештени.    

ВЕБ-САЈТ  ДГЕИТС-а 

ИЗ РАДА ДГЕИТС-а   

 

        Са задовољством саопштавамо да је веб-сајт ДГЕИТС-а завршен и постављен на интернет адреси: 
http//:www.dgeits.rs. Сајт је на српском и енглеском језику.   
 
 
 
 
 
 
 
        
        На сајту се налазе бројне информације о ДГЕИТС-у и активностима ДГЕИТС-а као и имена и мејл-адресе 
чланова ДГЕИТС-а.   
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 ДОПИС ДГЕИТС-а ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ СРБИЈЕ  
И ОДГОВОР   

                 ДРУШТВО ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И                     
                                  ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 
                      SOCIETY OF GEOLOGICAL ENGINEERS AND 
                              TECHNICIANS OF SERBIA (SGEITS) 

       Председник Владе Републике Србије  
       Господин Александар Вучић     
                                                                          

                                                  Београд, Немањина 22-24  
 

Поштовани Господине Председниче Владе,  
 

У санирању огромних штета у животној средини Србије до којих су довеле поплаве и геолошке стихије 
(активирања клизишта, одрона и других нестабилности тла) изазване циклоном Тамара уз свесрдно ангажовање 
Владе, органа републичке и локалне управе и свих сегмената друштва активно учествују и стручњаци геолошке 
струке.  

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (ДГЕИТС) је анализирало протекле догађаје и 
активности и сагледало је могуће доприносе геолошке струке унапређењу даље санације штета и превенције 
сличних догађаја у будућности са чиме жели да Вас упозна.  

Инжењери геологије су од самог почетка појаве геолошких стихија пружали  стручну помоћ републичким, 
градским и локалним кризним штабовима и у изјавама  за  телевизију, радио и штампане медије објашњавали ове 
појаве широј јавности. У том циљу публиковали смо и ванредни број нашег гласила – Билтена ДГЕИТС-а, у 
штампаној и електронској форми, са намером да га широко дистрибуирамо и да са овом проблематиком упознамо 
и ширу јавност и да јој приближимо и објаснимо неке појмове и процесе везане за геолошке стихије и њихове 
последице. 

У периоду који је пред нама, у санирању штета изазваних геолошким стихијама али и превенцији штета у 
будућим сличним догађајима значајну улогу треба да има геолошка струка. ДГЕИТС је са својим чланством 
спреман да се веома активно ангажује у тим активностима, али да би биле успешне неопходна су одређена 
унапређења организационог статуса геолошке струке и законске регулативе као и сарадње са другим струкама и 
органима државне и локалне управе.  

Организациони статус геологије у државној управи, односно на нивоу Владе и министрстава, треба 
трајније и потпуније да се регулише. Наиме чињеница је да је последњих година са изборима нових влада 
Србије мењан значајно и организацини статус геологије. Тако је, на пример, за геологију у недавној прошлости 
било надлежно Министраство рударства и енергетике. Затим, у периоду 2002-2011. год. за део геологије било 
су надлежни и: Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине (2002-2004); 
Министарство науке и заштите животне средине (2004-2007); Министарство заштите животне средине 
(2007-2008); Министарство животне средине и просторног планирања (2008-2012). Од 2012. године за геологију 
је поново надлежно једно министарство: у периоду  2012-2014. год. Министарство природних ресурса, рударства 
и просторног планирања а у садашњој Влади Министарство рударства и енергетике. 
Ове промене организационог статуса геологије донеле су, у периоду 2008-2011. год., и урушавање законске 
регулативе која се односи на геологију и геолошка истраживања. Деценијама пре тог периода постојали су 
посебни закони за геологију и за рударство. Међутим, тадашње Министарство животне средине и просторног 
планирања је на брзину и нетранспарентно укинуло Закон о геолошким истраживањима и неприродно га 
припојило Закону о рударству направивши предлог хибридног Закона о рударству и геолошким истраживањима, 
са много мањкавости. Геолошка стручна јавност је преко струковне организације и најважнијих радних 
(државних и приватних) и образовних организација, аргументовано била против таквог решења, али је то 
игнорисано и прогуран је такав хибридни и накарадни закон кроз Народну скупштину где је и усвојен крајем 2011. 
године. Како такав закон није примењив, по образовању нове Владе 2012. године новоформирано Министарство 
природних ресурса, рударства и просторног планирања уочило је непримењивост тог закона и приступило 
изради предлога новог закона под називом Закон о геолошким истраживањима и рударсту. На срећу, због нових 
избора, овај предлог није ушао у скупштинску процедуру. Сматрамо да су се сада стекли услови за корениту 
измену и израду новог предлога Закона о геологији. Наиме, геолошка истраживања су значаjна не само за 
рударство већ и за многе друге привредне делатности. На то указује и чињеница да се на Универзитету у Београду  

Кнеза Милоша 9, 11000 Београд, Србија        Knez Milos St. 9, 11000 Belgrade, Serbia 
ПИБ: 102466456   T.р. бр. 355000000104009445 
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 (ДОПИС ДГЕИТС-а ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ СРБИЈЕ И ОДГОВОР  -  НАСТАВАК) 

образују следећи профили геолога, за: минералогију и кристалографију; петрологију и геохемију; регионалну геологију; 
палеонтологију;  економску геологију; хидрогеологију; геотехнику (инжењерску геологију); геофизику.   
       Услед нерегулисаног статуса геологије у бројним изменама Закона о планирању и изградњи изгубила се 

геологија и просторни и урбанистички планови су рађени без икаквог уважавања инжењерскогеолошких подлога 
(услова). Стога су многа насеља или њихови делови изграђени на неусловним подручјима (клизишта, високи нивои 
подземних вода, лежишта минералних сировина, висока сеизмичност и др.). Последњи догађаји, као и земљотрес у 
Краљеву 2010. год., нажалост су ово убедљиво потврдили.  
 Сматрамо да је неопходно и да се назив постојећег Министарства рударства и енергетике као ресорног и 
за геологију допуни тако да гласи Министраство за геологију, рударство и енергетику. Овакав редослед речи у 
називу био би логичан, с обзиром да геолошка истраживања  претходе рударској експлоатацији и енергетици 

(истраживања руда метала и нематала, угља, нафте и гаса, израда инжењерскогеолошких подлога за пројектовање и 
изградњу брана, термоелектрана и сл.). Ово би подразумевало и да у оквиру Министарства постоје и посебна 
јединица — Сектор за геологију и државни секретар за геологију.          

ДГЕИТС, као стручна асоцијација која окупља инжењере геологије у Србији, веома је заинтересован да се 
донесе што квалитетнији закон о делатностима геолошке струке као и да се геолошка истраживања уграде у друге 
законе у неопходној мери. Стога исказујемо спремност да сарађујемо са ресорним министарством и другим 
министарствима у свим активностима везаним за припрему закона и других аката.  
 

Прилог: 5 примерака Билтена ДГЕИТС-а 
 

Београд, 21.07.2014. год.                                                                              ПРЕДСЕДНИК ДГЕИТС-а 
                                                                                                              Проф. др Адам Дангић, дипл. инж., с.р.  
                                                                                                                              adangic@eunet.rs 

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 -  Генерални секретаријат -  

     Број: 07-00-5010/2014-01 

     14. август 2014. године 

                 Београд 
 

                                         ДРУШТВО ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА  

                                                  И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 

                                               - Адам Дангић, председник - 

 

                                                                                                                               БЕОГРАД 

                                                                                                                 Кнеза Милоша 7/а 

 

  У   вези   са   Вашим    дописом    од    13.    августа     2014.    године,   
 

обавештавамо   да   смо   предметни   допис    проследили   Министарству    рударства 
 

и  енергетике,  на  даљу надлежност.  

 
 

  Ресорно     министарство,     обавестиће   Вас    о    даљем     поступању 
 

по овом предмету. 

 

 

                                                                                           ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР 
                                                                                  
                                                                                                   Новак Недић, с.р. 
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        Говор председника ДГЕИТС-а проф. др А. Дангића на сахрани проф. др Станимира Путника 20.08.2014. год. 
   
        Поштовани чланови породице Путник, поштовани пријатељи и колеге Станимира Путника,  
 

са пијетететом се у име Друштва геолошких инжењера и техничара Србије опраштам од нашег драгог колеге и 
пријатеља, председника Суда части и дугогодишњег председника ДГЕИТС-а, проф. др Станимира Путника, 
дипломираног инжењера геологије 
 

        Станимир Путник – Лала је био еминентни научник и стручњак за примењену геологију, у области истраживања 
минералних сировина. Завршио је Геолошку техничку школу, дипломирао је за инжењера геологије на Рударско-
геолошком факултету у Београду и на истом факултету је стекао титуле магистра и доктора геолошких наука. Дао је 
значајне научне и стручне доприносе у доменима истраживања лежишта и ресурса енергетских минералних сировина 
(радиоактивних, каустобиолита) и бојених метала. Дао је и велике доприносе развоју и афирмацији геологије у нашој 
привреди и друштву, као вишегодишњи успешан директор нашег највећег геолошког института – Геоинститута, и 
руководилац Сектора за рударство и геологију у Електропривреди Србије. 
 

       Од почетка своје стручне каријере Станимир Путник активно је радио у савезима инжењера и техничара Србије и 
Југославије, био је члан и председник стручних комитета и других стручних тела, домаћих и међународних. У време 
значајних промена у статусима државе и савеза инжењера и техничара Југославије и Србије, иницирао је оснивања 
Савеза геолошких инжењера и техничара Србије (садашњег ДГЕИТС-а) и био је његов први председник и важан и 
цењен члан управе. 
 

       Увек је био енергичан, вредан, пун идеја и истрајан у њиховом остваривању, привржен породици, струци и 
пријатељима. Недостајаће нам свима. 
 

       Слава му и хвала и лака му земља!  

In Memoriam 

ДОПИС ДГЕИТС-а НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА   

          
Предмет: Билтен ДГЕИТС-а, Посебна издања бр. 1  

                 

           Поштовани народни посланиче, 

 

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (ДГЕИТС) је поводом огромних штета услед 

поплава и геолошких стихија (активирања клизишта, одрона и других нестабилности тла) у животној 

средини Србије које је у мају ове године изазвао циклон Тамара, публиковао, по одлуци свог Управног 

одбора, посебно издање свог гласила - Билтена ДГЕИТС-а. Ово издање Билтена је публиковано у 

великом броју примерака са циљем да га широко дистрибуирамо релевантнм представницима државне 

управе, законодавне власти, других струка и јавности.     
 

Геолози су од самог почетка појаве ових геолошких стихија пружали  стручну помоћ 

републичким, градским и локалним кризним штабовима и у изјавама за  телевизију, радио и штампане 

медије објашњавали ове појаве широј јавности. У санирању штета изазваних геолошким стихијама али 

и превенцији штета у будућим сличним догађајима значајну улогу треба да има геолошка струка. Али 

да би то било веома успешне неопходна су и одређена системскa унапређења организационог статуса 

геолошке струке у државној управи као и унапређења законске регулативе како предлажемо у Билтену. 

У Билтену смо приказали и неки појмове и процесе везане за геолошке стихије и њихове последице, са 

циљем да их приближимо и објаснимо другим струкама, државној управи, законодавцима  и широј 

јавности.  
 

Очекујући Ваше разумевање и подршку изнетим предлозима за доношење најбољих решења за 

законску регулативу о геолошким истраживањима са задовољством Вам достављамо ово посебно 

издање Билтена, уз спремност за давање додатних објашњења.  

      

                                                    Са поштовањем,  
 

Београд, 25.09.2014. год.                                                                             Председник ДГЕИТС-а 

                                                                                                              Проф. др Адам Дангић, дипл. инж. 
                                                                                                                 adangic@eunet.rs 
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НОВОСТИ ИЗ ГЕОЛОГИЈЕ:  
ОТКОПАН БЕЛИ (БЕЗБОЈАН) ДИЈАМАНТ ОД 232 КАРАТА  

          Рударска компанија Петра Дијаманти (Petra Diamonds), која има пет рудника дијаманата у Јужној Африци и 
један у Танзанији, откопала је почетком септембра 2014. године у руднику Кулинен (Kullinan; Cullinan) у Јужној 
Африци изванредан, по величини и квалитету, бели (безбојни) дијамант од 232,08 карата (Сл. 1). Процењена 
вредност дијаманта је 10-16 милиона долара.  

           Рудник Кулинен је познат по највећем до сада пронађеном у свету сировом дијаманту, чувеном Кулинену, од 
3.106 карата, који је откопан 1905. године. Обрађени делови тог дијаманта се налазе у британској круни. У Кулинену 
је откопан и низ других великих и скупих дијаманата.  У 2009. години откопан је бели (безбојни) дијамант Kullinan Heri-
tage (Наслеђе Кулинена) од 507 карата који је 2010. године продат за 35,3 милиона долара. То је до сада највећи 
плаћени износ за један необрађени (сирови) дијамант.  
 

           Ове године је откопан и дијамант ретке плаве боје, величине 122,52 карата (Сл. 2). Овај плави дијамант 
компанија Петра дијаманти је 15. септембра продала неименованој компанији која обрађује дијаманте у следећем 
аранжману: Петра дијаманти добија одмах 23,5 милиона долара а по продаји обрађених делова дијаманта добија 
још 15 % од прихода од продаје. Процењено је да ће се продајом обрађених делова дијаманта добити око 96 
милиона долара.  

Сл. 1. Бели (безбојни) дијамант од 232,08 карата, откопан у руднику 
Кулинен у септембру 2014. године.   

Сл. 2. Плави дијамант од 122,52 
карата ископан у јуну 2014. год.  

  Сл. 3. Рудник  дијаманта Кулинен компаније Петра дијаманти у Јужноафричкој Републици  
(Фото: Paul Parsons).  
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МИСТЕРИОЗНИ КРАТЕРИ У СИБИРУ:  
НЕГЕОЛОШКО ИЛИ ГЕОЛОШКО ПОРЕКЛО? 

 

      У арктичком делу Русије, на северу Сибира, у подручју за које се обично корист израз “на крају света”, овога лета 
су откривене три загонетне рупе/кратери у земљи, међусобно удаљене стотинама километара (сл. 1). Све три се 
појављују у подручју тундри где се тло при површини одмрзава само у кратком летњем периоду а дубљи делови су 
стално замрзнути. Загонетни кратери се налазе далеко од насеља и у подручјима без било каквих људских 
активности, кружног су облика, пречника 79 m, 15 m и 4 m и дубине више метара, а око њих се налази избачена 
земља (сл. 2). Због својих локација величине и облика као и нејасног порекла изавале су велико интересовање не 
само обичног света већ и научних истраживача.   
 

 Први загонетни кратер откривен је на полуострву Јамал 10. јула, у ширем подручју села Бованенково, 2.900 km 
источно од Москве, а открила га је посада једног хеликоптера и проценила да му је пречник 30 m. Касније је група 
истраживача посетила овај кратер и утврдила је да му је пречник 79 m. На полуострву Јамал се налазе највеће 
лежишта природног гаса у Русији а око 30 km од кратера је највеће лежиште Бованенково. Са открићем кратера 
појавиле су се и разне теорија о томе како је настао: ударом метеорита, спуштањем ванземаљаца (НЛО) и пробама 
екплозивног оружја. Одгајивачи јелена из села Бованенково су рекли истраживачима да је 27.09.2013. год. у тај рејон 
пао непознати објекат а једа од њих и да  је  видео дим, измаглицу и блесак из тог правца. Међутим, других потврда 
наводног догађаја није било. Није било доказа ни за друге наведене теорије.   

 

Истраживачи који су посетили мистериозни кратер закључили су на основу изгледа кратера и избачене земље око 
њега да није настао ударом метеорита већ избацивањем земље из дубине, односно да је геолошког порекла. О 
генези кратера поставили су следећу теорију: услед глобалног отопљења током лета одмрзнули су се и дубљи 
делови тла од оних коју су до сада одмрзавани при чему је дошло до ослобађања метана замрзнутог у леду и до 
ерупције метана и воде која је избацила земљу на површину терена створивши кратер.    

Сл. 1. Локације загонетних  кратера у Русији (Сибиру): 1– Јамал полуострво; 2-
Таз област; 3– Тајмир полуострво.  

Сл. 3. Загонетни кратер код села Бованенково. Лево: снимак из ваздуха. Десно: долазак истраживача. (Siberian Times).  

Сл. 2. Мистериозни кратер са сл.3.  
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Геологија и животна средина:  

Удар метеорита - Манагва, Никарагва  

Сл. 1. Кратер који је направио метеорит, у шуми у близини аеродрома у Манагви и  вoјне авио-базе. Пречник кратера је  24 m, 
дубина 5 m (Niquaraguan Army).  

      
 

        У среду 06.09.2014. године у 23 часа по локалном времену у Манагви, главном граду Никарагве (сл. 1), чула се 
јака експлозија из шуме поред цивилног аеродрома и војне авио-базе. Експлозија, коју су сведоци описали као пробој 
звучног зида суперсоничним авионом, чула се килиметрима унаоколо. Многи од становника густо насељене Манагве 
су помислили да је дошао смак света. У шуми одакле се чула експлозија откривен је у тлу кратер пречника 24 m и 
дубине 5 m (сл. 2).  Појавиле се су се теорије да је експлозију изазвала експлозија оружја, спуштање НЛО објекта или 
пад метеорита.  
 

       Никарагванска влада је формирала комитет експерата да проучи каратер и открије како је настао. Комитет је 

закључио да је метеорит настао ударом релативно малог метеорита, који је представљао део астероида који је 

прошао близу Земље. За сада у и око кратера нису нађени делови метеорита.  

ПУСТИЊA ATAKAMA: ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ИЗ МАГЛЕ 

        Становници пустиње Атакаме у Чилеу су већ стотинама година примењивали 
посебан систем добијања воде, скупљањем јутарње росе. Копали су рупу у земљи 
у коју су увече постављали канту у коју су стављали гране са лишћем, 
распоређујући их у виду левка. У јутарњим сатима на лишћу се кондензовала влага 
из ваздуха у капљице росе које су клизиле низ лишће и гране у канту. Покрови од 
грана и лишћа штитили су скупљену воду од испаравања.  
 

        Ова стара вештина локалних становника Атакаме за добијања воде из влаге у 
ваздуху (магле) заинтересовала је научнике и настали су специфични 
софицистирани системи за водоснабдевање из «магле»., тј. влаге из ваздуха. 
 

        Модерни систем добијања воде из ваздуха (росе, магле), заснован на научним 
истраживањима, почео је да се примењује у пустињи Атаками пре око 20 година. 
Колектор росе се састоји од верикално постављене густе мреже и корита испод 
мреже (сл. 1). Влага из ваздуха се на нитима мреже кондензује у капљице росе 
које се кроз отворе на мрежи сливају наниже и скупљају у кориту. Из корита вода 
се одводи цевоводом до цистерне односно места употребе. Идеја се показала 
делотворном и колектори росе (магле) су данас постављени у 25 држава, у Јужној 
и Централној Америци, Карибима, Африци и Азији.  
 
 Сл. 1. Модерни систем за добијање воде из магле у Атаками (Photo: K-C. Park).  
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ГЕОЛОШКА МИСТЕРИЈА: ГИГАНТСКА ПУКОТИНА У ТЛУ, 
КОСТА ДЕ ХЕРМОСИЛО, МЕКСИКО 

http://strangesounds.org

Сл. 1. Географски положај појаве гигантске пукотине. 

      
        У крајњем северозападном делу Мексика, у мексичкој савезној држави Сонора, која се на северу граничи са САД а 
на западу са Калифонијским заливом, у подручју Коста де Хермосило (Costa de Hermosillo)  код града Хермосило (сл. 
1) појавила се 17. августа 2014. године гигантска пукотина у тлу дугачка око 1 km и дубока и до 8 m (сл. 2-3). 
Пукотина у неким својим деловима на површини није зјапећа већ је прекривена нестабилним земљиштем које лако 
може да пропадне у дубину. Од главне пукотине одвајају се три бочне пукотине (на сл. 1 види се једна од њих).   
 

        За сада су заступљене две теорије о настанку ове гигантске пукотине у тлу. По једној, пукотина се појавила услед 
тектонских напрезања у дубини земљине коре, која су дала и оближњи чувени (знатно већи) расед Сент Андреас, у 
некој фази појачаних сеизмичких активности, које су честе у овом подручју. По другој теорији, коју заступају и геолози 
са Универзитета у Сонори, пукотина је настала услед колапса површине терена изнад подземног тока воде. Један 
од доказа за то су и бочне пукотине које могу да представљају притоке главног тока.   

Сл. 2. Гигантска пукотина у тлу, Коста де Хермосило. 

Сл. 3. Гигантска пукотина у тлу, на делу са појавом бочне пукотине (strangesounds.org).  
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2014 
 
 

1-4.10.2014. 
46th International October Conference on Mining and Metallurgy 
Борско Језеро, хотел “Језеро”,  ioc2014.tf.bor.ac.rs/  
 

7-10.10.2014. 

35. Међународни стручно научни скуп "Водовод и канализација`14"  
Кладово, хотел «Ђердап»  
Савез инжењера и техничара Србије, office@sits.rs  
 

17.11.2014. 
4th International Conference on Mineral Resources in Serbia: A Driving Force for  Economic Development 
Метропол Палас хотел, Београд  
TGI Group International, www.tsomokos.rs  
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