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Драги чланови ДГЕИТС-а,  
 

        Главне активности руководства ДГЕИТС-а у периду између претходног и овог 
броја Билтена су биле везане за припрему формирања комисија за проблематику 
лиценци за геолошка истраживања и подзаконских аката, рад комитета ДГЕИТС-а и 
припрему научно-стручних скупова.    
       У том периоду одржане су веома успешно две значајне геолошке научно-
стручне манифестације. Прва је 14. српски симпозијум о хидрогеологији, са 
међународним учешћем, одржан од 17-20. маја на Златибору, са ДГЕИТС-ом као 
коорганизатором. Са задовољством сам поздравио Симпозијум у име ДГЕИТС-а и 
учествовао у његовом раду. Приказ Симпозијума је дат на стр. 3-7 Билтена.  
       Друга манифестација је промоција монографије “Минералне сировине 
Републике Српске”, чији су аутори геолози Завода за геолошка истраживања 
Републике Српске, Зворник, чланови ДГЕИТС-а. Промоција је одржана у Бањалуци, 
у Административном центру Владе Српске, и са задовољством сам јој присуствовао 
у име ДГЕИТС-а. Приказ промоције и монографије је дат на стр. 8 Билтена. 
     

        Предстоји нам ускоро још један важан научно-стручни догађај: 14. симпозијум 
из инжењерске геологије и геотехнике (27-28. септембар, Београд). Припреме 
Симпозијума добро теку, већ сада има велики број пријављених радова.  
       Предстоји и усвајање у Народној Скупштини Стратегије о управљању 
минералним ресурсима РС до 2030. године (опширније на стр. 3 Билтена). 
 

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

                             Са срдачним поздравом,  
 

                                                                                     Проф. др Адам Дангић, дипл. инж.
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Хавајска о., вулкан Килауеа (острво Хаваји). У средини: Халемаумау кратер са фонтаном лаве која се пробија кроз делом очврслу 
кору лавичног језера. Ерупција је трајала од 5. нов. 1967-13.јула 1968. год.  Десно: 1959, 11.XII,  фонтана лаве висине 580 м. (Фото USGS). 
     Вулкан Килауеа је најактивнији током историјског времена међу бројним вулканима Хавајских острва. Смештен је у ЈИ делу о. Хаваји и 
делом се преклапа са источним крилом масивног базалтског штита вулкана Мауна Лоа. Калдера димензија 3х5 км настала је пре око 
1500. година а у 18. веку су ерупције започеле и из дугачких рифтних зона, источне и југорозападне, које се пружају све до морске обале 
на обе стране вулкана. Око 90 % површине вулкана чине лавични сливови настали последњих 1100 година, а 70 % површине сливови 
млађи од 600 година. У свим вулканима Хавајских острва излива се лава базалтског састава.   

Вулкан Килауеа (Хаваји, САД)  

1959. год.: фонтана  
лаве висине 580 м Јануар 1968. године: Халемаумау кратер   

 
Карта Хавајских острва са главним вулканима 
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НОВОСТИ ИЗ ДГЕИТС-а  
 

• ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  
    

      Закон о рударству и геолошким истраживањима (ЗРГИ), усвојен у Народној скупштини Србије 22.11.2011. године и 
објављен у Службеном гласнику Србије бр. 88/2011., својим чл. 2  прописује да се образује “Геолошки завод Србије, као 
посебна организација, са својством правног лица”, и то у року од три месеца од дана ступања Закона на снагу. Ова 
законска одредба односи се на преустројство садашњег Геолошког института Србије у државни институт са 
финансирањем из буџета. Иако је овај рок давно прошао, Геолошки завод Србије још увек није образован.   

     Чланом 168 ЗРГИ прописан је рок од 2 године за доношење прописа (подзаконских аката) за спровођење овог 
закона. ДГЕИТС је спреман да активно учествује у припреми и јавним расправама код доношења ових прописа.  

     Влада Србије је доставила Народној скупштини предлог Стратегије управљања минералним ресурсима Републике 

Србије до 2030. године (опширније на стр. 3 Билтена).  
 

• КОМИТЕТИ ДГЕИТС-А 
 

     Очекујемо да се чланови ДГЕИТС-а активно укључе у рад комитета ДГЕИТС-а. Члан ДГЕИТС-а може истовремено да 
буде члан више комитета. Члан Комитета се постаје регистрацијом код руководства Комитета, односно у приступници за 
чланство у ДГЕИТС-y (која се налази на 11-ој страни  Билтена).  
 

• СТРУЧНИ ИСПИТИ  
  

      Дипломирани инжењери геологије полажу стручни испити за геолошку струку пред комисијом коју су на основу 

овлашћења надлежног министарства образовали СИТС и ДГЕИТС. Услови за пријаљивање испита налазе се на сајту 
www.sits.org.rs. 
 

• СИМПОЗИЈУМИ   
  

          14. Симпозијум из хидрогеологије одржан је 17-20. маја 2012. на Златибору (приказ на стр. 4-6 Билтена). 
 

         14. Симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике одржава се 27-28. септембра у Београду (стр. 7 Билтена).   
 

   
  ПРЕДСЕДНИК И ЗАСТУПНИК ДГЕИТС-А: проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж.   adangic@eunet.rs  

  ПОТПРЕДСЕДНИК: мр МАРКО БАБОВИЋ, дипл. инж.   marko.babovic@eps.rs 

  Секретар: Јелена Милошевић, дипл. инж.   јelena.milosevic@eps.rs 
 

  УПРАВНИ ОДБОР:  проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), мр МАРКО БАБОВИЋ, дипл. инж. (ПОТПРЕДСЕДНИК),  
  ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. (СЕКРЕТАР), др МИЛЕНКО ВАСИЉЕВИЋ, дипл. инж., др ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ, дипл. инж.,  
   мр ВЛАДЕТА ВУЈАНИЋ, дипл. инж., МЛАДЕН КОНСТАНТИНОВИЋ, дипл. инж., СНЕЖАНА БАЈИЋ, дипл. инж., ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ, дипл. инж.  
 

  НАДЗОРНИ ОДБОР: проф. др ДУШКО СУНАРИЋ, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), проф. др БУДИМИР ФИЛИПОВИЋ, дипл. инж.,  

  ПЕТАР ВОЈНОВИЋ, дипл. инж., БОРИВОЈЕ ИЛИЋ, дипл. инж., МАРИЦА ШАРИЋ, техничар  
 

  СУД ЧАСТИ: проф. др СТАНИМИР ПУТНИК, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ, дипл. инж., РАДОЉУБ МАРКОВИЋ, дипл. инж.,  

  МАРКО НЕНАДОВИЋ, дипл. инж., РАТКО РАДОИЧИЋ, техничар  

 

КОМИТЕТ ЗА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА:  проф. др Радуле Тошовић, дипл. инж. (председник), др Јован Ковачевић, дипл. инж. 

(потпредседник), Богољуб Вучковић, дипл. инж. (секретар), Лајош Секе, дипл. инж., Рајко Стојаковић, дипл. инж.  
 

КОМИТЕТ ЗА ИНЖЕЊЕРСКУ ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОТЕХНИКУ:  проф. др Душко Сунарић, дипл. инж.(председник), проф. др Драгутин Јевремовић, 
дипл. инж. (потпредседник), Младен Константиновић, дипл. инж. (секретар), мр Владета Вујанић, дипл. инж.,  
доц. др Биљана Албомасов,  дипл. инж., Добрица Дамњановић, дипл. инж., Горан Љумовић, дипл. инж., Срђан Костић, дипл. инж.  
 

КОМИТЕТ ЗА ХИДРОГЕОЛОГИЈУ: проф. др Петар Милановић, дипл. инж. (председник), др Миленко Васиљевић, дипл. инж. (потпредседник), 
др Владимир Беличевић, дипл. инж. (секретар), проф. др  Зоран Стевановић, дипл. инж., проф. др Дејан Миленић, дипл. инж., Милан 
Радовановић, дипл. инж., Владимир Живановић, дипл. инж.  
 

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

Рајко Васић, дипл. инж.  
 

КОМИТЕТ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:  проф. др Адам Дангић, дипл. инж. (председник), мр Марко Бабовић, дипл. инж. 

(потпредседник), Јелена Милошевић, дипл. инж. (секретар), Боривоје Илић, дипл. инж., Радојица Милановић, дипл. инж.  

Органи ДГЕИТС-а 

      КОМИТЕТИ ДГЕИТС-А 
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СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2030. ГОДИНЕ 

. 
 

 
 
 
 

Влада Србије је 27. јануара 2012. године је, на основу чл. 12 Закона о рударству и  геолошким 
истраживањима (Сл. гласник РС бр. 88/11), послала Скупштини Србије Предлог Стратегије управљања 

минералним ресурсима Републике Србије до 2030. године на усвајање.  

     Предлог Стратегије управљања минералним 
ресурсима Републике Србије до 2030. године има заједно 
са образложењем 70 страна. Сама Стратегија без текста 
образложења има 61 страну, састоји се од 8 поглавља  и 
садржи већи број табела и слика.      
     Поглавља Стратегије су: (1) Увод, (2) Анализа стања у 
сектору МР, (3) Постојеће стање сектора МР у Републици 
Србији, (4) Минерална политика, (5) Стратешка усмерења, (6) 
Потребан развој МР до 2030. године, (7) Стратешки правци и 
програми управљања минералним ресурсима и развоја 
рударског сектора — нацрт акционог плана, (8) Закључак и (9) 
Завршна одредба.  
 

      Изводи из поглавља (1) Увод:   
     
     “Стратегија управљања минералним ресурсима у 
Републици Србији до 2030. године (у даљем тексту Стратегија) 
као ресорни стратешки документ дефинише динамички план 
развоја до 2030. године, и односи се на све сргменте рударске 
индустрије Републике Србије. Министарство животне средине, 
рударства и просторног планирања је у току 2010. године 
покренуло израду овох стратешког документа, када је урађена 
полазна основа за ираду Стратегије. Током 2011. године 
урађене су детаљне анализе на основу којих су урађене 
стручне подлоге за израду Стратегије. На основу стручних 
подлога сачињен је текст Стратегије.”  
     “Даљи привредни раст, као показатељ друштвеног и 
привредног развоја, захтева све веће количине минералне 
силовине. Последица ове чињенице је да рударска делатност 
као носилац управљања минералним ресурсима, у контексту 
енергетске независности и даљег економског и преивредног 
раста, није ствар одабира него неминовност.” 
    “Стандардни одговор рударске делатности на ове захтеве је 
рационално управљање минералним ресурсима у контексту 
одрживог управљања целокупним простором са свим његовим 
компонентама. При томе је основни циљ задовољење потреба 
за сировином, уз стално настојање да рударска делатност 
буде позитиван чинилац, обзиром на њен укупни утицај на 
животну средину и друге садржаје у простору.”   
    “Овако конципирана Стратегија треба да се афирмише у 
један од најкомплекснијих и најзначајнијих механизама 
савременог управљања минералним сировинама као јединим 
необновљивим ресурсом али и јединственим простором где се 
минералне сировине налазе.  
    “Израда Стратегије јесте жеља државе, пословних субјеката 
и стручне јавности да се за сектор минералних сировина 
дефинише коегзистентна, валидна и реалнао примењива 
платформа која треба да обезбеди одрживо управљање 
минералним ресурсима на бази решења прихватљивих за све 
стране. Стратегијом се минерални ресурси, али и рударска и 
геолошка делатност, стављају у контекст целовитог 
друштвено-економског одрживог развоја државе.”       
 
      Изводи из поглавља (8) Закључак:   
     “Стратешко планирање управљања минералним ресурсима 

 

и развојем рударског сектора Републике Србије 
представља систематски начин да се управља 
будућношћу овог сектора на основама широког консензуса 
и заједничке визије свих заинтересованих страна о бољој, 
просперитетнијој и пре свега одрживој заједничкој 
будућности.”   
    “Тиме се ова стратегија може окарактерисати као 
друштвено, еколошки и социолошки оправдана и 
генерално нужна активност усмерена ка реално 
остваривим циљевима уређења, организовања, 
управљања и заштите простора и минералних ресурса 
Републике Србије. Овако конципирани циљеви афирмишу 
Стратегију у један од најкомплекснијих и најзначајнијих 
механизама савременог управљања простором и његовим 
дугорочним и сврсисходним развојним перспективама.”  
    “Предложени концепт и методологија израде омогућили 
су да се на свеобухватан начин, а на бази урађених 
подлога, детерминишу потпуности стратешки циљеви као 
и одговарајући стратешки програми, мере и активности 
којима ће се они реализовати.”  
    “Уз познавање геолошких потенцијала Републике 
Србије, као и потребе унапређења рада рударске 
индустрије, а узимајући у обзир турбулентна дешавања на 
светском тржишту минералних сировина али и капитала, 
веома је извесна реализација реалне развојне опције.”    
   “Реализација назначених пројеката, омогућиће 
повећање физичког обима свих врста минералних 
сировина али и почетак коришћења одређених 
минералних сировина које се тренутно не експлoатишу, и 
што је најзначајније, постизање дугорочног стратешког 
циља рударског сектора за прву декаду реализације 
Стратегије, односно до 2020. године, а то је учешће у БДП 
државе преко 5%. Реализацијом поменутих пројеката 
очекује се да вредност прихода рударске индустрије 2020. 
године износи 3,000,000,000 еура, при чему је у укупном 
приходу учешће енергетских МС 2,060,000,000 еура или 
67.97%,металичних МС 670,400,000 еура или 22.12%, 
неметаличних индустријских МС 230,400,000 еура или 
7.60% и неметаличних МС 70,000,000 еура или 2.31%. 
Према процени раста од 5.8%, БДП 2020. године ће бити 
55,000,000,000 еура, а учешће рударске индустрије у БДП 
ће износити 5.49%.”  
     “Овакав развојни концепт ........ће омогућити планиране 
и сигурне инвестиције од преко 3.5 милијарди евра, 
(потенцијално са 1 милијардом евра у веома извесну 
инвестицију у експлоатацију уљних шкриљаца, оне могу 
бити и преко 4.5 милијарди евра), за наредних 10 година у 
развој постојећих и нових рудника и пратеће рудничке и 
приступне инфраструктуре.”  
     “Овакав концепт ће значајно утицати и равномеран 
регионалан развој, омогућити да се спроведу процеси 
реструктурирања рударских предузећа али и да се повећа 
број запослених у рударској индустрији Републике Србије 
са око 30000 на око 41500 запослених.”  
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ОДРЖАН ЈЕ  

XIV Српски симпозијум о хидрогеологији  
17-20. мај 2012., Златибор 

 

      XIV Српски симпозијум о хидрогеологији са међународним учешћем одржан је у периоду 17-20. 
мај 2012. године на Златибору . То је био први скуп ове дисциплине у Србији, али је његовим одржавањем 
заправо настављена традиција која је на просторима бивше Југославије била дужа од четири деценије. 
Симпозијум је организовао Департман за хидрогеологију Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду 
у сарадњи са Српским геолошким друштвом, Друштвом геолошких инжењера и техничара Србије и Националним 
комитетом за Србију Светске асоцијације хидрогеолога. Генерални спонзор скупа је био Институт за 
водопривреду Јарослав Черни, а подршку су пружиле и бројне друге организације и спонзори (општина Чајетина, 
град Чачак, Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске, SIEMENS, REHAU, Машинопројект и 
др.).  
      

      Симпозијум је окупио импозантан број учесника из Србије и околних земаља. Презентован је рекордан број 

радова, укупно 108, што је скоро двоструко више од досадашњег просека, на претходходних 13 симпозијума, који 
је укључивао не само шири простор бивше Југославије већ и радове из области инжењерске геологије. Сви 
радови су прошли кроз рецензију Научног одбора Симпозијума и публиковани су у посебном Зборнику радова, 
обима 642 стране.      
        

       Симпозијум се одликовао веома високим квалитетом презентованих радова, актуелношћу тема, великом 
посећеношћу сесија и, што је веома импоновало и организаторима и учесницима, веома плодотворне дискусије. 
Ове чињенице као и велики број учесника у раду Симпозијума из Србије, Црне Горе, Републике Српске и 
Хрватске су у потпуности оправдали планове организатора да наставе са одржавањем скупова хидрогеолога са 
динамиком сваке четврте године.  
 

       Реферати су обухватили широк спектар тема везаних за истраживање, мониторинг и коришћење подземних 
водних ресурса. Разматрајући посебно актуелно стање хидрогеолошке струке у Србији, њену позицију у области 
природних и инжењерских наука, потребе истраживања и одрживог коришћења подземних вода, учесници скупа и 
горе наведених институција и организација су после опширне дискусије на Округлом столу на крају Симпозијума 
усвојили једногласно Закључке Симпозијума (стр. 5-6 Билтена).  
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(XIV Српски симпозијум о хидрогеологији — наставак) 
 

Закључци XIV Српског симпозијума о хидрогеологији 
усвојени једногласно на Округлом столу одржаном 19.05.2012. године  

 

1. Подземне воде су драгоцен и невидљив природни ресурс. Данас га за пиће у Србији користи око три четвртине 
становништва. У бројним појавама минералних и термоминералних вода многи виде развојну шансу наћег еко- и 
медицинског туризма, у квалитетним флашираним водама комерцијални али и важан природни производ, а у 
изворима хидротермалне енергије могућност значајније супституције дела коришћених необновљивих и не-еколошких 
енергената. Ове ресурсе као најквалитетнији део укупних водних ресурса морамо штитити од загађивања и борити се 
да се користе у складу са принципима одрживог развоја. Уједињене нације прогласиле су XXI век „веком борбе за 
чисту воду. Ова чињеница је препозната у бројним документима и прописима у развијеним земљама, однедавно је 
јасно подвучена и у нашим прописима о водама усклађеним са Оквирном директивом за воде Европске уније.   
 

2. Подземне воде у Србији, као уосталом и на ширем балканском простору, имају не само велики актуелни значај већ 
и перспективу која треба да буде подржана од стране државе далеко значајнијим финансирањем регионалних и 
детаљних хидрогеолошких истраживања него што је тренутно случај, како би се формирањем одговарајућих подлога 
обезбедили да се ове воде и надаље рационално користе и штите од загађивања.  
 

3. Посебно је актуелно коришћење водних ресурса за потребе водоснабдевања из алувиона речних токова и подручја 
карста, који и у садашњим условима генеришу највеће количине вода које се користе за пиће. Тенденција 
занемаривања, напуштања или супституисања појединих изворишта подземних вода другим водним ресурсима није 
прихватљива нити у складу са еколошким и економским принципима. Напротив, треба тежити истраживањима, 
повећању постојећих капацитета и мерама регулације и отварању нових регионалних и локалних изворишта и 
ускладити просторне планове на свим нивоима са превентивним резервисањем и очувањем сливних подручја 
потенцијалних изворишта.  
 

4. С обзиром на значај и улогу коју подземне воде имају на природно окружење и припадајуће еко системе постоји 
јасно опредељење хидрогеолошке струке о потреби далеко ширег учешћа и ангажовања хидрогеолога у изради 
студија утицаја на животну средину, пројеката санитарних депонија комуналног и другог отпада, изради карата 
рањивости геолошке средине и подземних вода, пројеката ремедијације тла, речних и подземних вода као и на 
пословима водопривредне и еколошке инспекције.  
 

5. Потребна су већа улагања и подршка државе у промовисању политике енергетске ефикасности и рационалнијег 
коришћења енергије из сопствених и обновљивих извора која укључују пре свега геотермалну и субгеотермалну 
енергију. Бројни свежи примери успечно изведених водозахвата и пратеће инфраструктуре потврђују претходне 
стручне процене о могућностима већег учешћа геотермалне енергије у енергетском билансу земље.  
 

6. Подземне воде тренутно не прати адекватан мониторинг њиховог квантитета и квалитета. Обавезе које проистичу 
из Закона о водама и Оквирне директиве о водама Европске уније, захтевајући боље организован, распоређен и 
систематски мониторинг водних тела подземних вода. У вези с тим је и  расположивост података ранијих хидролошких 
и хидрогеолошких осматрања која су вршена од стране националних институција (пр. Хидрометеролошки завод 
Србије) и који се морају учинити јавним и доступним стручњацима али и широј јавности.   
 

7. Један од основних предуслова за успешно деловање и рад хидрогеолога везан је за законску регулативу. Време у 
коме је Симпозијум одржан су сложени и неповољни за геолошку науку и струку у Србији.  Док је доношењем новог 
Закона о водама (2010) учињен значај позитиван помак у правцу препознавања улоге, значаја и заштите подземних 
вода, недавно усвојени Закон о рударству и геолошким истраживањима није прихватљив и уколико се не укине и 
измени у складу са примедбама које су сачињене и прослеђене од стране скоро комплетне геолошке стручне 
јавности, институција и организација, представљаће озбиљну препреку за даљи рад наших геолога и хидрогеолога. 
Ово се посебно односи на делове Закона који стављају подземне водне ресурсе, али и комплетну геолошку струку 
скоро искључиво у функцији рударске делатности, успостављају неједнак третман ове две научне области и 
ограничавају право на на рад најквалификованијем делу геолошке струке и науке који своју истраживачку обављају на 
универзитету. Игнорисана је и чињеница о досадашњем вишедеценијском постојању самосталног Закона о геолошким 
истраживањима. Геологија је једна од најстаријих научних дисциплина у Србији, и мора се постићи широк консензус о 
новом Закону о геологији и пратећим прописима (укључујући оцену резерви подземних вода и заштитне зоне 
изворишта), како би се њен развој у XXI веку ускладио са концептом модерних европских закона о геонаукама и 
функцијама одрживог развоја.  
 

8. Успешније деловање геолога и хидрогеолога подразумева довршетак процеса институционалног организовања 
државне геолошке службе у склопу Геолошког завода Србије који треба да се реформише, осавремени и усклади са 
сличним организацијама ове врсте у Европи, али се то може остварити само уз значајну помоћ државе, стабилно  
финансирање и подрћку програма рада. Јачање националног Геолошког завода не значи да треба ускратити подршку 
другим програмима, научним геолошким пројектима, нити детаљним истраживањима које треба да реализују друге 
институције, укључујући и у последње време све успешнији и развијенији приватни сектор у геологији.  



 

НОВОСТИ ИЗ СИТС-а  
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9. Потребно је успоставити прецизне механизме лиценцирања за пројектовање и извођење радова у свим 
областима геологије, укључујући и хидрогеологију. Поред уређивања лиценцирања у матичној геолошкој области, 
потербно је решити и вишегодишњи проблем са лиценцама које издаје Инжењерска комора Србије, а које се односе 
на пројектовање и извођење истраживања и хидрогеолошких објеката.  
10. Наши хидрогеолози успешно делују и повезани су институционално и појединачно са бројним организацијама и 
удружењима (пр. . IAH, IWA, UNESCO), али је потребно и даље јачати ове везе, обезбеђивати учешће у научним и 
стручним програмима и пројектима, вршити трансфер знања, обезбеђивати неопходне софтвере, опрему за рад и 
стално осавремењивати методе у истраживањима подземних вода.  
11. Едукација хидрогеолога је веома значајан и веома захтеван задатак. Током протекле четири деценије од када је 
на Београдском универзитету формиран посебан Смер за хидрогеологију ишколовано је више од седам стотина 
хидрогеолога, и преко 100 магистара и доктора наука из ове области. Генерације хидрогеолога заузеле су своје 
место у привреди и данас су носиоци активности и истраживања у нашим водећим научно истраживачким 
организацијама, али и геолошким институцијама у другим државама бивше Југославије, и шире у иностранству. На 
Симпозијуму је истакнута потреба сталног осавременавања наставно-научног процеса и његовог прилагођавања 
потребама привреде, али и сличним програмима других европских школа. Потербно је створити услове за пријем 
нових наставника хидрогеологије на Универзитету у Београду, обезбедити нормалну смену генерација и тиме 
одржавање континуитета квалитетног школовања хидрогеолога.   
12. На скупу су веома активно учествовале наше колеге хидрогеолози из суседних земаља. Њих са Србијом повезују 
не само професионалне и пријатељске бећ најчешће и националне и културне везе. Проширивање струковне и 
научне сарадње у оквиру већ постојећих програма у области науке, културе, спорта (тзв. паралелне везе) омогућило 
би и бољи проток и размену идеја и информација, заједнички рад, као и наступ на трећим тржиштима. Изузетно је 
велики број тема и области у којима би тербало конципирати и реализовати заједничке пројењкте који би уједно 
допринели бољем коришћењу и заштити водних ресурса, природних богатстава, енергије, животног простора.  
13. Потребно је од стране државе пружати подршку новим идејама и програмима (на. пр. у области регулације 
издани, субгеотермалне енергије, ремедијације геолошке средине, оцене утицаја климатских промена, нових 
технологија и иновација у истраживању и мониторингу), обезбеђивати истраживачке пројекте и финансирање младих 
талената.  
14. Потребно је обезбедити и услове за довршетак израде Основне геолошке карте Србије, формирати Националну 
базу хидрогеолошких података (као део Геолошког и водопривредног информационог система) и организовати нову 
националну мрежу за Мониторинг подземних вода.  
 

    На крају, посленици хидрогеолошке делатности у Србији, подржани од стране својих колега из суседних земаља 
истичу потребу рационалног односа према подземним водним ресурсима који треба да укључи њихова систематска 
истраживања, заштиту и мониторинг до нивоа који обезбеђује адекватно и одрживо планирање коришћења у 
водоснабдевању, пољопривреди, медицини, енергетици и другим областима, и то треба да постане део укупне 
националне стратегије управљања природним, и посебно водним богатствима.  
 

 На Златибору, 19. маја 2012. године                                    У име Научног одбора XIV ХГ Симпозијума 
                                                                                                Председник др Зоран Стевановић, ред. проф. 
 

                                                                                            У име Организациног одбора XIV ХГ Симпозијума 
                                                                                                 Председник др Дејан Миленић, ван. проф. 
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СИМПОЗИЈУМИ И КОНГРЕСИ  

 

 
 

 
Симпозијум се одржава 27-28.09.2012. год. 
у Београду, у Привредној комори Србије.  
Сви радови биће рецензирани. Програмски одбор 
Симпозијума извршиће избор радова према 
њиховом садржају и квалитету. 
 

Важни датуми:  
  - Достава резимеа             до 31.05.2012. 
  - Прихватање абстраката      15.06.2012. 
  - Достава радова                до 31.08.2012.  

 
Контакти 
Проф. др Душко Сунарић, дипл.инж. 
председник Организационог одбора 

 

Срђан Костић, дипл.инж., секретар Орг. одбора 
Рударско-геолошки факултет 
Универзитет у Београду 
Ђушина 7, 11000 Београд 
Тел/факс: 011/3223-809 
Моб: 064/284-84-06 
email: srdjan.kostic@rgf.rs 
 

Саша Цупаћ, дипл.инж., секретар Орг. одбора 
Геолошки институт Србије 
Ровињска 12, 11000 Београд 
Моб:063/318-058 
email: sasa.cupac@gis.co.rs 
 

34. СВЕТСКИ ГЕОЛОШКИ КОНГРЕС: АУСТРАЛИЈА 2012 
Бризбејн,  5—10 август 2012.  



 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА: ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ 
“МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”  

 Промоција монографије „Минералне сировине Републике Српске“ одржана је у Бањалуци, у Административном 
центру Владе Републике Српске 15.06.2012. године, у организацији  Министарства индустрије, енергетике и рударства 
Републике Српске и Републичког завода за геолошка истраживања Републике Српске са седиштем у Зворнику. Монографију 
су издали Министарство индустрије и рударства Републике Српске и Републички завод за геолошка истраживања у Зворнику 
(РЗГИ) а аутори монографије су геолози РЗГИ (чланови ДГЕИТС-а).  

Промоцији је присуствовало преко 100 званица из државне управе, академских институција, института и јавних и 
приватних предузећа из Републике Српске као и један број званица из Федерације БиХ и Србије. Промоцији је у име ДГЕИТС-а 
присуствовао председник проф. Адам Дангић. 

Скуп је отворио пригодним говором ресорни министар у Влади Српске др Жељко Ковачевић, затим је директор Геозавода 
Драган Митровић, дипл. инж., дао основни приказ монографије иза чега је Евица Диковић-Голић, дипл. инж., један од коаутора 
монографије, уз помоћ илустративних слајдова приказала садржај, обим и значај свих поглавља монографије. 

Израда Монографије трајала је неколико година. Монографија је обима 473 странице а садржи 96 слика, 444 табеле, 
табеларни преглед лежишта минералних сировина за која су уступљене концесије за експлотацију (до 22.12.2010.г.) и 78 страница  
извода на енглеском језику. На крају су рецензије еминентних стручњака из области геолошке струке.  

 Монографија представља синтезу обимне документације о 
геолошким истраживањима на простору РС, првенствено из 
фонда стручне документације Републичког завода за геолошка 
истраживања у Зворнику, као и публикованих материјала. 
Детаљно су обрађене све минералне сировине пронађене на 
простору Републике Српске, током различитих геолошких 
истраживања у дугом временском периоду. Презентовани су 
ресурси око 60 различитих минералних сировина (угаљ, гвожђе, 
олово, цинк, боксит, термалне и минералне воде, глине, стене 
које се користе као технички грађевински камен, ...). као и појаве 
за које су потребна даља геолошка истраживања ради 
проширења минерално сировинске базе Републике Српскe. 

По завршетку веома успеле презентације подељен је 
званицама један број примерака монографије а затим је 
приређен коктел.  
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НАЈВЕЋИ ПРИРОДНИ КРИСТАЛИ НА СВЕТУ:   
КРИСТАЛИ ГИПСА (РУДНИК НАЈКА, МЕКСИКО) 

      Највећи природни кристали у свету су 

кристали гипса (СаSO4�2H2O) ), откривени у 

Мексику, у две природне пећине у руднику 
олова, цинка и сребра Најка (Naica), у 
северној држави Чивава (Chihuahua), 112 км 
јужно од Чивава Ситија.  

     Ови гигантски кристали гипса (слике лево) 
имају глатке пљосни и генерално се одликују 
правилним кристалним облицима те 
представљају веријетет гипса селенит. Неки 
од гигантских кристала селенита су 
прозрачни и достижу дужину од 11 метара.   

     У Најка руднику руда је депонована у 
кречњацима. У руднику има више пећина са 
кристалима гипса а две од њих су сада 
познате по томе што су у њима откривени 
велики кристали: Пећина мачева, откривена 
1910. године на хоризонту – 120 метара, и 
Пећина кристала, откривена 2000. године, на 
хоризонту – 290 метара.   

     Пећина кристала или, како се још зове, 
Кристална пећина гиганата, је комора која 
се налази на дубини од око 300 метара, у 
кречњацима, а актуелно откопавање руде се 
одвија на дубини од – 850 метара. 

     Пећина мачева је коридор дужине 75 
метара дуж раседа покривеног плочастим 
кристалима гипса дужине неколико 
сантиметара. Уз то спорадично се налазе 
групе издужених кристала метарске 
величине, који су названи кристални мачеви.  

Профил кроз рудник Најка  (Геолошка служба рудника).  



 

 

(НАЈВЕЋИ ПРИРОДНИ КРИСТАЛИ НА СВЕТУ: МЕКСИКО—НАСТАВАК) 
 
 

  Температура у Пећини кристала је врло 
висока, 50 оС, а влажност је 100 %. Ови услови 
чине да људи у овој пећини тешко могу да 
остану више од 10 минута, јер почиње „кување“ 
тела и дисфункција мозга. За боравак дужи од 
неколико минута посетиоци морају да носе 
термална одела испуњена ледом и маске за 
дисање са охлађеним ваздухом, што  омогућава 
боравак до једног сата.  

    Руда у Најка руднику је хидротермалне 
генезе, везана за интрузију киселе магме пре 26 
милиона година. Рудни минерали су сулфиди и 
сулфосоли сребра, олова и цинка а уз њих је 
заступљен и анхидрит (Са SO4), који се масовно 
појављује на дубинама испод - 240 метара. 
Рудно подручје и сада представља термалну 
аномалију која одржава температуру стена и 
подземних вода од близу 55 оС. Ниво подземних 
вода се налази на дубини од – 120 метара, а 
како се актуелно откопавање руде одвија на 
дубини од – 850 метара, главни инжењерски 
проблем за рударење је испумпавање воде и 
драстично снижење нивоа подземне воде у 
руднику. То се постиже испумпавањем воде 
брзином од 55 m3/мин.  
      Раније се сматрало да су кристали гипса 
настали из хидротрмалних раствора који су дали 
сулфидне парагенезе и анхидрит, када им је 
температури опала испод 58 оС (температура 
фазне конверзије анхидрит-гипс). Нова  
истраживања указују да су  кристали гипса 
епигенетски, настали  растварањем анхидрита и  
кристализацијом из нискоминерализованих 
раствора на температури од око 54 оС.    
    Када се заврши рад рудника престаће 
испумпавање воде и пећина са гигантским 
кристалима гипса ће бити поново потопљена.  

 (Према The Naica Project Research Team) 

       Нова студија о животној средини Велике Британије износи да су киселе кише скоро потпуно елеминисане изнад  

Британије, 25 година после мера које је влада Маргарет Тачер предузела да се смање емисије сумпора.  Студија каже 
да је садржај сумпора у атмосфери опао за 90 % у поређењу са највишим садржајем у 1950-им годинама, захваљујући 
мерама контроле емисија из термоелектрана које сагоревају угаљ а које је донела влада М. Тачер осамдесетих 
година.  

       Седамдесетих година прошлог века загађење атмосфере сумпором у Британији је проузроковало киселе кише које 
су оштећивале кречњачке блокове и облоге на зградама и повећавале киселост језера у Британији и Скандинавији, 
убијајући у њима рибе.  

       Током осамдесетих година влада М. Тачер се поветила решавању овог проблема и резултат тога је садашње 
велико повећање чистоће ваздуха и воде.  

       Међутим, студија коју је урадио Центар за хидрологију и екологију износи да је сада потребна иста таква 
политичка акција за решавање проблема емисија азота из аутомобила, термоелектрана и фарми. Превише азота у 
атмосфери доводи до превеликог ђубрења земљишта азотом што омогућава травама и корову да се превише 
размножавају а то доводи до гушења и изчезавања биљки цветница.                     (Према The Telegraph, 20.06.2012).  
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Село Најка: локација пећине са кристалима (сателитски снимак, 

Улаз у рудник. 

 

ГЕОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА: Киселе кише у В. Британији 



ДРУШТВО ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И 
   ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ (ДГЕИТС) 

11000 Београд, Кнеза Милоша 7а, T.р. бр. 355000000104009445, ПИБ: 102466456 

          ПРИСТУПНИЦА/ПРОДУЖЕТАК ЧЛАНСТВА 
 

Добровољно се учлањујем у Друштво геолошких инжењера и техничара Србије и 
прихватам Статут и права, обавезе и одговорности утврђене Статутом ДГЕИТС-а и СТАТУТОМ 
САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ, чији је ДГЕИТС колективни члан.  

Презиме, очево име и име   

Место рођења   

ЈМБГ   

Стручна спрема   

Титула/звање   

Радно место/организација   

Адреса   

Телефон/факс   

Мобилни телефон   

Е-мејл   

Област(и) научних и 
стручних интересовања 
  

  

ПОПУЊАВАЊЕ ОПЦИОНО (означити одговарајуће поље):  

  
Пријављујем 

се за 
чланство 

у комитету 
ДГЕИТС-а 

(може и више 
одједног) 

Комитет за лежишта минералних сировина   

Комитет за инжењерску геологију и хидрогеологију   

Комитет за хидрогеологију   

Комитет за геофизику   

Комитет за геологију и заштиту животне средине   

  
  
  

  
Заинтересо- 
ван(а) сам  

за 

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

Добијање ENG CARD – инжењерске картице (европске)   

Добијање лиценци за истраживање и пројектовање   

Увођење стручног испита и лиценци за техничаре   

Организовање разних форми перманентног стручног образовања   

Приступање радне организације ДГЕИТС-у као корпоративног члана   
  

Часопис СИТС 
«Техника» 

да публикује радове и информација из геологије   

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

 

_____________________________________               _______________________________________________ 

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

    НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У СРБИЈИ 

27-28. септембар 2012.  
XIV симпозијум инжењерске геологије и геотехнике, 90 година наставе инжењерске геологије на Универзитету у Београду   
Друштво геолошких инжењера и техничара Србије, Комитет за инжењерску геологију и геотехнику, Рударско-геолошки факултет  
тел. (011) 3223 809; 064 2848406; srdjan.kostic@rgf.rs; (детаљније на стр. 7 Билтена) 
 

20 - 21. септембар 2012.  
IV International symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engeneering, Architecter and Environmental 
Protection, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу; www.gaf.ni.ac.rs/phidac/ 
 

09-12. октобар 2012.  
33. стручно научни скуп са међународним учешћем “Водовод и канализација `12”, Вршац, хотел “Србија” 
Савез инжењера и техничара Србије, тел: 3230-067 и 3239-861 и на мејл office@sits.rs  
 

09-12. октобар 2012 
Сајам вода — међународни научно-стручни скуп о води, сајам опреме и технологије за воде 
Белекспоцентар, Београд    www.sajamvoda.rs 
 

30. oктобар – 02. новембар 2012 
Powerplants — међународна конференција о термоелектранама, Златибор 
Друштво термичара Србије, www.е2012.drustvo-termicara.com  

   
 НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ИНОСТРАНСТВУ  

12 

2012 
 

24 - 28 Jun 2012 
Goldschmidt 2012, Montreal, Canada  
The 22nd V.M. Goldschmidt Conference, www.goldschmidt2012.org 
 
2 - 6 July 2012 
The 4th International Congress EUROSOIL 2012,  
Fiera Del Levante, Bari, Italy. Web: http://www.eurosoil2012.eu/  
 
15 - 22 July 2012 
9th International Symposium on Environmental Geochemistry 
(ISEG),  Aveiro, Portugal. http://9iseg.web.ua.pt 
 
22 - 27 July 2012 
4th International Conference on Arsenic in the Environment 
“Understanding the Geological-Medical Interface of Arsenic”, 
Cairns, Australia. http://www.as2012.com.au/ 
 
5 - 10 August 2012  
34th International Geological Congress, Brisbane, Australia. 
Website: http://www.34igc.org/ 
 
20 - 25 August 2012  
2012 Sino-European Symposium on Environment and Health,  
Galway, Ireland, The Soc. Environmental Geochemistry and Health  
http://www.nuigalway.ie/seseh2012/ 
 
16 - 23 September 2012  
39th IAH Congress: Confronting Global Change. Int. Asoc. 
Hydrogeol., Niagara Falls, Canada. http://www.iah2012.org/ 
  
16 - 23 September 2012  
International Conference of the GV & Sediment 2012: Of Land 
and Sea: Processes and Products, Hamburg, Germany 
http://www.gv-hamburg2012.de/ 
 
27 - 29 September 2012  
Calcium and Magnesium in Groundwater—Distribution and 
Significance, Pol. Geol. Inst., Katowice, Poland.  
Lidia.Razowska-Jaworek@pgi.gov.pl 
 

07 - 09 November 2012  
International Symposium on Earthquake-iduced Landslides (ISEL), 
Kiryu, Japan. Conference Circular 
 

20 - 21 November 2012  
International Mine Menagement 2012 Conference (IMM 2012) 
Melbourn, Australia, http://ausimm.com.au/imm2012/ 
 

03 - 04 December 2012  
Annual International Conference on Geological & Earth Sciences 
(GEOS 2012), Singapore. 
http://www.geoearth.org 

 
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 
 

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

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

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 

 
2014 
 

2 - 6 June 2014  
World Landslide Forum III. China National Convention Center, Beijing. 
Theme: "Landslide Risk Mitigation Towards a Safer Geo-Environment".  


