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Драги чланови ДГЕИТС-а,  
 

      Са овим бројем наш Билтен навршава три године излажења. Током целог тог 
периода Билтен је излазио редовно, у предвиђеним терминима и на стандардних 12 
страна, са низом актуелних обавештења и интересантних стандардних рубрика.   
      Билтен уз стандардне рубрике доноси и Извештај о раду ДГЕИТС-а у 2013. години 
и План и програм рада ДГЕИТС-а у 2014. години, које је усвојио  Управни одбор 
ДГЕИТС-а на седници од 16.12.2013. године. Поновљено обавештење о 16. конгерсу 
геолога Србије, који се одржава од 23-25. маја у Доњем Милановцу, је и позив да 
учествујете у раду Конгреса, који је и највећи геолошки скуп у Србији.  
     Билтен доноси и приказе два интересантна стручна скупа одржана у периоду 
октобар-новембар у Београду. Први од њих је скуп о примени беспилотних 
аерофотограметријских система у рударству и геологији а други је 3. међународна 
конференција Минерални ресурси у Републици Србији.   

     У прошлом броју Билтена приказан је веома интересантан геолошки феномен — 
подморски “блатни вулкани” и формирање нових острва. У овом броју приказујемо 
сличан али много чешћи и значајнији геолошки феномен — формирање нових острва 
подморском вулканском активношћу, на недавном примеру из Јапана.   

     У Билтену је и приказ спуштања на Месец кинеске летилице са самоходним 
возилом (ровером) са задатком геолошких истраживања површине Месеца.     
     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.    
         
     Желим Вам много здравља, среће и успеха у Новој 2014. години.  
 

                                      Са срдачним поздравом,  
 

                                                                                     Проф. др Адам Дангић, дипл. инж. 
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   дипл. инж., СНЕЖАНА БАЈИЋ, дипл. инж., ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ, дипл. инж., Зоран Даниловић, дипл. инж.  
 

  НАДЗОРНИ ОДБОР: проф. др ДУШКО СУНАРИЋ, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), ПЕТАР ВОЈНОВИЋ, дипл. инж., ДУШАН САЈИЋ, дипл. инж., БОРИВОЈЕ  
   ИЛИЋ, дипл. инж., МАРИЦА ШАРИЋ, техничар  
 

  СУД ЧАСТИ: проф. др СТАНИМИР ПУТНИК, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ, дипл. инж., РАДОЉУБ МАРКОВИЋ, дипл. инж.,  
  МАРКО НЕНАДОВИЋ, дипл. инж., РАТКО РАДОИЧИЋ, техничар  

 

КОМИТЕТ ЗА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА:  проф. др Радуле Тошовић, дипл. инж. (председник), др Јован Ковачевић, дипл. инж. 
(потпредседник), Богољуб Вучковић, дипл. инж. (секретар), Лајош Секе, дипл. инж., Рајко Стојаковић, дипл. инж.  
 

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

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

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

КОМИТЕТ ЗА ГЕОЛОГИЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:  проф. др Адам Дангић, дипл. инж. (председник), Душан Сајић, дипл. инж. (потпредседник), 
Јелена Милошевић, дипл. инж. (секретар), Боривоје Илић, дипл. инж., Радојица Милановић, дипл. инж.  

Органи ДГЕИТС-а 

      КОМИТЕТИ ДГЕИТС-А 

 

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

      Управни одбор ДГЕИТС-а на седници одржаној 16.12.2013. год. усвојио је једногласно Извештај о раду ДГЕИТС-а 
у 2013. години и План рада ДГЕИТС-а у 2014. години.  Оба документа се налазе у интегралној форми на странама 3-5 
Билтена а биће објављена и у годишњој публикацији СИТС-а.  
 

• ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  
    

      Припреме за доношење новог закона о геолошким истраживањима, под називом Закон о геолошким 
истраживањима и рударству још увек трају. Предлагач Закона, Министарство за природне ресурсе, рударство и 
просторно планирање (МПРРПП), планира организовање још једне јавне расправе-округлог стола о Нацрту Закона 
почетком 2014. год. о чему ће чланство ДГЕИТС-а бити благовремено обавештено.  
 

• ГЕОЛОШКИ КОНГРЕС 
 

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

• СТРУЧНИ ИСПИТИ  
  

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

• IN MEMORIAM 
     Последњих дана 2013. године изгубили смо два еминентна члана органа ДГЕИТС-а, наше колеге Радољуба 
Марковића и Боривоја Илића, који су својим плодотвотним радом допринели афирмацији наше геологије и ДГЕИТС-а.   
     Радољуб Марковић, дипл. инж. геологије, члан Суда части и бивши председник ДГЕИТС-а, имао је веома успешну 
стручну каријеру у НИС-Нафтагасу. Сахрањен је 03.12.2013. године у Новом Саду. Слава му! 
     Боривоје Илић, дипл. инж. геологије, члан Надзорног одбора ДГЕИТС-а, имао је веома успешну стручну каријеру у 
Геоинституту, Београд, и у својој приватној фирми. Сахрањен је 26.12.2013. год. у Београду. Слава му! 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДГЕИТС-а У 2013. ГОДИНИ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На седници одржаној 16.12.2013. године Управни одбор Друштва геолошких инжењера и техничара Србије 
(ДГЕИТС) усвојио је следећи 

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
ДРУШТВА ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 

(ДГЕИТС) У 2013. ГОДИНИ 
  

Рад Друштва геолошких инжењера и техничара Србије (ДГЕИТС) у 2013. години одвијао се кроз следеће 
активности:  

  

1. Седнице Управног одбора 
У 2013. години одржанe су 4 седнице Управног одбора (УО) ДГЕИТС-а. Свим седницама УО су присуствовали и 

чланови Надзорног одбора и Суда части a једној седници и  председници  комитета ДГЕИТС-а.   
 

2. Скупштина ДГЕИТС-а  
Скупштина ДГЕИТС-а је одржана 28.06.2013. године. у Београду, у сали на 3. спрату Дома инжењера „Никола 

Тесла“ СИТС-а, у улици Кнеза Милоша бр. 9. Скупштина је имала радни део и свечани део.  
Радни део скупштине имао је 12 тачака дневног реда. Разматрани су и усвојени једногласно извештај о раду 

ДГЕИТС-а у 2012. години и план рада за 2013. годину као и извештај УО о реализација тог плана у периоду до 
Скупштине. Усвојени су једногласно и позитивани извештаји Надзорног одбора и Суда части о раду ДГЕИТС-а. 
Верификоване су одлуке УО о избору потпредседника ДГЕИТС-а и једног члана УО и једног члана члана НО.  
Разматране су и једногласно усвојене измене и допуне Статута ДГЕИТС-а. У оквиру измена Статута промењена је и 
адреса седишта ДГЕИТС-а – уместо Кнеза Милоша 7а нова адреса је: Кнеза Милоша 9. Верификоване су одлуке УО о 
додели захвалница организацијама које су за помогле организовање 14. симпозијума из инжењерске геологије и 
геотехнике. Следила је веома плодоносна расправа о Нацрту закона о геолошким истраживањима и рударству и о 
проблематици геолошких лиценци и добијени су веома добри предлози за нову фазу јавне расправе о предлогу 
Нацрта Закона, најављену за почетак јула 2013. године.   

По завршетку радног дела Скупштине свечано су уручене захвалнице ДГЕИТС-а организацијама које су 
помогле одржавање 14. симпозијума из инжењерске геологије и геотехнике, који је одржан у организацији ДГЕИТС-а 
и Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду у 
септембру  2012. године.  

 

3. Комитети ДГЕИТС-а  
           У 2013. години активности ДГЕИТС-а су се као и претходних година делом одвијале и преко комитета ДГЕИТС-
а. У оквиру ДГЕИТС-а активно раде следећи комитети:    

(1) Комитета за лежишта минералних сировина ( председник проф. др Радуле Тошовић), 
(2) Комитета за инжењерску геологију и геотехнику (председник проф. др Душко Сунарић),  
(3) Комитета за хидрогеологију (председник проф. др Петар Милановић),  
(4) Комитета за геофизику (председник Зоран Миловановић, дипл. инж.),  
(5) Комитета за геологију животне средине (председник проф. др Адам Дангић). 
 

4. Издавачка делатност 
У 2013. години Билтен ДГЕИТС-а, периодична публикација ДГЕИТС-а, наставио је са редовним (квартално) 

излажењем. Поред публиковања Билтена у електронској форми започето је од Билтена бр. 9 (март 2013) и 
публикобањее Билтена и у папирној форми (штампан у боји). У 2013. години публикована су 4 броја, у превиђеним 
терминима  и у стандардном обиму (12 страница).  
Циљ публиковања Билтена је да се чланство ДГЕИТС-а редовно и благовремено информише о раду и неким другим 
привредним организацијама, стручним асоцијацијама и појединцима, пријатељима ДГЕИТС-а. По општој оцени 
Билтен ДГЕИТС-а по садржају, квалитету прилога и графичким решењима се налази на нивоу сличних публикација 
водећих светских научно-стручних асоцијација.   

 

5. Организовање конгреса геолога Србије у 2014. години  
Средином 2013. године започеле су активности у оквиру организовања XVI конгреса геолога Србије који се 

одржава у периоду 23-25. мај 2014. године у Доњем Милановцу. Конгрес организује Српско геолошко друштво у 
сарадњи са Друштвом геолошких инжењера и техничара Србије, НИС-Гаспромњефтом и другим организацијама.  

Дефинисано је 9 тема Конгреса од којих  првих седам тема покривају све геолошке специјалности,  

(наставак на следећој страни) 



 
4 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДГЕИТС-а У 2013. ГОДИНИ  
(НАСТАВАК) 

 
 
 
 

 
 

осма тема су студентски радови а девета је отворена сесија - теме по избору и округли сто о геолошкој 
законској регулативи и геолошким лиценцама.   
 

6. Активност везане за законску регулативу  
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања (МПРРПП), надлежно за геолошка 

истраживања, покренуло је средином 2012. године израду новог закона под називом Закон о геолошким 
истраживањима и рударству (ЗГИР), који треба да замени сада важећи Закон о рударству и геолошким 
истраживањима (донет крајем 2011. године, за који нису рађена подзаконска акта). МПРРПП је у фебруару и јулу 
2013. год. организовало јавне расправе—округле столове о нацртима Предлога ЗГИР. На овим јавним расправама  
председник ДГЕИТС-а је изнео предлоге ДГЕИТС-а за побољшање текста нацрта Предлога ЗГИР формулисане на 
основу предлога чланстав ДГЕИТС-а. Значајан број наших предлога МПРРПП је усвојило.  

 

7.  Стручни испити 
ДГЕИТС је заједно са СИТС-ом у 2013. години успешно организовао полагање стручних испита из области 

геологије, за дипломиране инжењере геологије, у три испитна рока.  
  
Београд,                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ДГЕИТС-а 
16.12.2013. године                                                                                        Др Адам Дангић, дипл. инж. геол. 
                                                                                                                                   редовни професор  
 

16. КОНГРЕС ГЕОЛОГА СРБИЈЕ 2014. год. 
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ПЛАН РАДА ДГЕИТС-а У 2014. ГОДИНИ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

На седници одржаној 16.12.2013. године Управни одбор Друштва геолошких инжењера и техничара Србије 
(ДГЕИТС) прихватио је следећи 

  

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  
ДРУШТВА ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 

(ДГЕИТС) ЗА 2014. ГОДИНУ 
   

    1.  СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДГЕИТС-А  
     Планира се одржавање више седница Управног одбора ДГЕИТС-а од којих ће неке бити посвећене проблематици 
доношења новог закона који се односи на геолошка истраживања (процедура је у току) и посебно проблематици 
лиценци у геологији. Наставиће се пракса да седницама УО присуствују и чланови Надзорног одбора и Суда части, а по 
потреби и председници комитета ДГЕИТС-а.   
  

    2. СКУПШТИНА ДГЕИТС-А 
     У 2014. години одржаће се редовна изборна Скупшина ДГЕИТС-а. Скупштини ће претходити активности органа и 
чланства ДГЕИТС-а предвиђене Статутом.  
  

    3. Стручно-научни комитети ДГЕИТС-А  
      У оквиру ДГЕИТС-а активни су следећи научно-стручни комитети: (1) Комитет за лежишта минералних сировина; (2) 
Комитет за хидрогеологију; (3) Комитет за инжењерску геологију и геотехнику; (4) Комитет за геофизику и (5) Комитет за 
геологију и животну средину. Комитети ће у оквиру својих планова рада реализовати различите активности а УО 
ДГЕИТС-а ће кординисати њихов рад.  
  

    4. КОНГРЕСИ, СИМПОЗИЈУМИ И СТРУЧНЕ ТРИБИНА 
     У 2014. години одржава се 16. конгрес геолога Србије, највећи геолошки научно-стручни скуп у земљи, који се по 
традицији одржава сваке четврте године. Конгрес се одржава од 22-25. маја, организује га Српско геолошко друштво а 
ДГЕИТС је суорганизатзор. Припреме Конгреса су у току и ДГЕИТС и представници ДГЕИТС-а су у њих активно 
укључени. Чланство ДГЕИТС-а се редовно обавештава о Конгресу преко Билтена ДГЕИТС-а.  
     ДГЕИТС и комитети ДГЕИТС-а ће организовати заједно са другим стручним асоцијацијама и установама округле 
столове/панел дискусије о положају геолошке струке у друштву, имплементацији новог Закона о геолошким 
истраживањима и доношењу подзаконских аката. Планира се и организовање једнодневних симпозијума/округлих 
столова са темама везаним за значај геолошких истраживања и могућностима и потребама сарадње геолога са другим 
струкама.  
 

    5. АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ  О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА 
     У 2014. години се настављају активности везане за доношење новог закона који регулише геолошка истраживања, 
започете 2012. године, под називом Закон о геолошким истраживањима и рударству. Предлагач Закона, 
Министарство за природне ресурсе, рударство и просторно планирање (МПРРПП), планира организовање још једне 
јавне расправе-округлог стола о побољшаној верзији Нацрта Закона почетком 2014. год. Органи ДГЕИТС-а ће 
благовремено организовати изјашњавање чланства о Нацрту Закона и саопштити на јавној расправи предлоге 
ДГЕИТС-а за измене/допуне те верзије Нацрта Закона.  
    Како се очекује се да Влада Србије у првим месецима 2014. године усвоји предлог овог закона и упути га у Народну 
скупштину на усвајање као и његово брзо усвајање у НС, планирају се интензивне активности органа и чланства 
ДГЕИТС-а везане за доношење/измене подзаконских аката. Посебно ће значајне бити активности везане за регулисање 
проблематике лиценци за рад геолошких инжењера и техничара, која тек овим законом треба да буде решена, а чиме 
се већ бави радна група за лиценце коју је основао УО ДГЕИТС-а у 2013. години.    
  

    6. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  
     Наставиће се са активностима на проширењу базе чланства ДГЕИТС-а, иновацији евиденције чланова и издавање 
чланских карти, учлањењу корпоративних чланова ДГЕИТС-а, као и  популаризацији и ширењу утицаја ДГЕИТС-а на 
националном, регионалном и локалном нивоу.  
  
Београд,                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ДГЕИТС-а 
16.12.2013. године                                                                                             Др Адам Дангић, дипл. инж. геол. 
                                                                                                                                       редовни професор  
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Времеплов: 602 године од проглашења 
СРПСКОГ РУДАРСКОГ ЗАКОНИКА  

Стручни скуп 
ПРИМЕНА БЕСПИЛОТНИХ  ЛЕТИЛИЦА У РУДАРСТВУ И ГЕОЛОГИЈИ 

Уводно излагање проф. С. Вујића (РИ).   Експерт  Ливоне са БТО Trimble TX5.   

     У организацији предузећа Ливона, Београд, и Рударског института, Београд, одржан је 30. октобра 
2013. године у Београду, у Клубу посланика, стручни скуп под називом ПРИМЕНА БЕСПИЛОТНИХ ЛЕТИЛИЦА У 
РУДАРСТВУ И ГЕОЛОГИЈИ. Скуп је имао око 200 учесника. 
     На скупу су представници РИ (проф. Слободан Вујић) и Ливоне приказали карактеристике 
најсавременије технологије брзих аерофотограметријских снимања терена коришћењем 
аерофотограметријска система (БАС) и могућности  њихове примене у рударству и геологији. БАС чине 
мала и лака беспилотна летилица са даљинским управљањем, камера и специјани софтвер. Приказана је и 
прва примена БАС код нас у рударству — аерофотограмертијско снимање површинског копа угља Дрмно у 
Костолачком басену. Приказане су карактеристике два беспилотна аерофотограметријска система (БАС): 
TRIMBLE TX5 и SENSEFLY eBEE. 
     Kарактеристике БАС Trimble TX5 су: тежина летилице 2,5 kg, распон крила 100 cm, висина лета изнад 
површине терена 75-750 m, резолуција 2,4-24 cm, камера (РГБ или НИР) 16,1 МP, простор за слетање 
50х30 m. Koд  SENSEFLY eBEE тежина летилице је 630 g, распон крила 96 cm слетање на 20х20 m. 

      Дана 29. јануара 2014. године навршиће се 602 године од када је Деспот 
Стефан Лазаревић, владалац Србије, прогласио чувени Закон о рудницима 
познат и као Новобрдски рударски законик, којим је правно регулисана 
рударска производња у Деспотовини Србији.  
      Рударски закон Деспота Стефана писала су 24 рударска стручњака који су 
се на позив Деспота Стефана окупили на сабору у Некодиму. Текст који су ови 
стручњаци припремили Деспот Стефан је  на сабору у Новом Брду  29. јануара 
1412. године својим потписом и печатом прогласио законом. У Законику се 
поред одредби о рударству налазе и одредбе о уређењу живота у Новом Брду, 
тадашњем највећем руднику на Балканском полуострву.  
      Деспот Стефан Лазаревић (1377-1427), син Кнеза Лазара и Књегиње 
Милице, познат и као Високи Стефан, владао је Србијом као кнез од 1393-
1402. и као деспот од 1402-1427. год. Tалентован владар, војсковођа, 
политичар, законодавац и књижевник, један од најобразованијих владара тог 
времена у Европи, био је импозантне висине (отуда је добио име Високи 
Стефан) и лепоте.  У 1403. год. прогласио је Београд за престоницу. Подигао је 
бројне цркве и манастире који су били књижевни, сликарски и преписивачки 
центри. Српска православна црква га прогласила за свеца кога као Светог 
Стефана Деспота српског слави 1. августа.    Законик о рудницима Деспота 

Стефана 
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     3. међународна конференција Минерални ресурси у Републици Србији: Покретачка снага 
економског развоја је одржана је 1. новембра 2013. године у Београду, у Метропол Палас хотелу. 
Конференцију је као и претходне две, одржане 2011. и 2012. године, организовала  GROUP INTERNATIONAL 
(TGI) из Београда, део SYMEON G. TSOMOKOS S.A. из Грчке, у подршку МИНИСТАРСТВА ЗА ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ, 
РУДАРСТВО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ (МПРРПП) Србије. Конференција је имала око 300 учесника.  
 

     Теме Конференције су биле: 1) Како рударски сектор Србије подржава економски опоравак и доприноси 
инклузивном расту земље; 2) Нова политика Владе Србије у сектору рударства – допуне нацрта новог 
закона; 3) Минерални ресурси Србије и нови пројекти; 4) Могућности финансирања рударских пројеката; 5) 
Доприноси рударства регионалном развоју – користи локалних заједница; 6) Безбедност и здравље на 
радном месту. 
 

      Конференцију је отворио г. Симеон Г.Тсомокос а затим су седила излагања позваних предавача у оквиру 
најављених тематских сесија. Предавачи су били:  
   1. тема: ЗОРАН ДАНИЛОВИЋ, помоћник министра, МПРРПП Србије; МАC CANBY, потпредседник Eurasian Exploration, 
Freeport-McMoRan Exploration Corporation; RICHARD STORRIE, генерални директор Rio Tinto Minerals-Jadran Project; 
НЕНАД БАЊАЦ, проф., шеф Геолошког одсека РГФ, Унив. у Београду; САБИНА ИВАНОВИЋ, саветник, Министарство 
енергетике, развоја и заштите жив. сред. (МЕРЗЖС) Србије;  
   2. тема: ТОМИСЛАВ ШУБАРАНОВИЋ, државни секретар, МЕРЗЖС Србије; МИЛАН ПАРИВОДИЋ, оснивач и председник, 
Форинвест; РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, проф., Депт. за економску геологију, РГФ, Универзитет у Београду;   

   3. тема: ДЕЈАН ПОПОВИЋ, државни секретар, МПРРПП Србије; SEAN HASSON, Exploration, Avala Resources; TEODORA 
DECHEV, Mondoro Capital Inc; СЛОБОДАН МИЈАИЛОВИЋ, директор, Викторија фосфат д.о.о.; ЉУБИША АНДРИЋ, проф., Инст. 
за технолог. нуклеар. и др. мин. Сировина; РАДОМИР ВУКЧЕВИЋ, проф., Српски никал;  

   4. тема: НЕНАД ИЛИЋ, заменик руководиоца ППП комисије Републике Србије; МИЛОШ ВУЧКОВИЋ, старији партнер, 
Правна канцеларија Карановић & Николић; МИРЈАНА МИЛОВАНОВИЋ, банкар, EBRD;    

   5. тема: ROMAN WASCHUK, амбасадор Канаде у Републици Србији; PEKKA ORPANA, амбасадор Финске у Републици 
Србији;  STEVE RANK, старији члан комисије – Central Europe, Australian Trade Commission;  БРАНИСЛАВ ГРБОВИЋ, 
регионални директор, South-Eastern Europe, AMEC Australia;  
ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ, менаџер, Terragold & Co д.о.о. Београд; ТИЈАНА ЖИВАНОВИЋ, шеф Групе за међународну сарадњу, 
Републ. агенција за просторно планирање;   

   6. тема: ВЕРА БОЖИЋ ТРЕФАЛТ, Директорат за зашт. на раду и здравље, Мин. рада, запошљ. и соц полит. Србије;  
МИЛИНКО РАДОСАВЉЕВИЋ, директор Рударски институт, Београд; ДРАГОСЛАВ ТОМОВИЋ, председник, Удружење за 
безбедност на раду и здравље Србије.  
 

     Излагања свих предавача су била веома интересантна, побудила су велики интерес учесника конференције и у 
оквиру свих тематских сесија било је дискусије.  

 

 

 

 

3. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА  
МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ:  

ПОКРЕТАЧКА СНАГА ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

Г. Симеон Г. Тсомокос отвара 3. међународну 
конфереенцију Минерални ресурси у  

Републици Србији 
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Геологија и животна средина: тектоника плоча,  
вулкани и рађање острва 

Ново вулканско острво у Јапану — снимак 11.12.2013. 

 

     Дана  20. новембра 2013. год. у Јапану, у Пацифику, у подручју низа вулканског острва, јапанска 
морнарица је у 10:20 h по локалном времену на око 500 m ЈИ од острва Нишино-шима, забележила 
подморску вулканску активност која је довела до стварања новог острва.  
 

     Прво уочена активност је била јака експлозивна ерупције паре и вулканског пепела (настала интеракцијом 
лаве и морске воде) који су избачени до висине од око 600 m, а затим је следила фаза издизања и 
очвршћавање лаве и образовање новог острва. Већ за неколико дана острво је достигло пречник од око 200 
m. Све ово указује да се вулкански канал налази на малој дубини под морем. Острво је добило прелиминарно 
име Нии-џима . Формирана су два кратера. У њима су се првих дана експлозије дешавале свака 2-3 минута а 
пепео и пара су избацивани до висине од око 750 m. Морска вода око острва је била обезбојена због 
интеракције са вулканским пепелом и гасовима. 
 

     Током наредних дана настављени су изливи и очвршћавање лаве и новонастало острво је расло и после 3 
недеље (11.12.2013. год.) имало је 3,5 пута већу површину.  

 

     Ерупција лаве је настављена и даље и то тако да је новостворено острво престло да постоји као 
самостално острво јер је спојено са раније постојећим острвом Нишиношима, како показује снимак од 
26.12.2013. год.   

Спајање острва Нии-џима са острвом Нишиношима   
- снимак 26.12.2013. год.  

Карта еволуције  
новоформира-
ног вулканског 
острва Нии-џима 
од 20.11-26.12. 
2013. год. (јужни 

део карте), 
укључујући и 

његово спајање 
са раније 
постојећим 
острвом  

Нишиношима.  

Ново вулканско острво у Јапану: снимак 20.11.2013. 
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ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МЕСЕЦА:   

КИНЕСКИ ДУГОРОЧНИ ПРОГРАМ И РОВЕР НА МЕСЕЦУ   

Слика површине Месеца  послата непосредно 
пре  спуштања летилице. 

(наставак на следећој страни) 

 

Кина је успешно започела другу фазу дугорочног програма истраживања Месеца спуштањем на Месец 
истраживачке летилице „Чанг – Е3“ са самоходним истраживачким возилом (ровером), чији је задатак да 
истражи геолошке карактеристике и минералне ресурсе површине Месеца. Овим је Кина постала тек трећа 
земља у свету којој је то успело, и то 37 година после сличних подухвата САД и Русије (бившег СССР-а). 
Кинески програм истраживања Месеца је веома амбициозан, започео је 2007. године и састоји се од више 

фаза. Сматра се да је главни циљ програма да се утврди потенцијал експлоатације минералних ресурса на 
Месецу (руде урана, титана и друге минералне сировине), као и да се утврде могућности производње 
соларне енергије. 
У првој фази програма, 2007. године, лансирана је летилица „Чанг Е-1“ која је током 16 месеци омогућила 

израду 3D карте Месечеве површине високе резолуције.  У оквиру  ове фазе 2010. године лансирана је 
летилица „Чанг Е-2“ са задатком да фотографише области у које би могло да се спусти истраживачко 
возило. Другу фазу представљају лансирање летилице „Чанг Е-3“ са ровером и геолошка истраживања која 
треба да обави ровер. У трећој фази, планираној за 2017. годину, лансираће се на Месец нова летилица са 
задатком да обезбеди допремање на Земљу стена и геолошких узорака са Месеца.  После тога Кина 
планира да до 2020. године изгради сталну свемирску станицу са које би упутила и прву људску посаду  на 
Месец.   

Силазак ровера са  рампе на летилици после спуштања летилице 
на површину Месеца у Заливу дуга (снимак са лендера). 

Летилица „Чанг – Е3“ лансирана је 01.12.2013. год. са 
космодрома у јужној Кини а спустила се на површину 
Месеца 14.12.2013. године. Ровер који је донела на 
Месец је први кинески свемирски ровер, тежине је око 120 
kg и носи име „Јујту“ (Зец од жада). Летилица је 
атерирала на површ широку око 400 km, познату као 
Sinus Iridum (Залив дуга). Пре атерирања се полако 
спуштала успоравајући од 1.700 m/s и лебдела око 20 
секунди користећи притом сензоре и 3D слике за 
идентификовање равне површине за слетање. Затим су 
100 метара од месечеве површине укључени потисници 
одређеним распоредом тако да нежно доведу летилицу у 
положај за атерирање. Процес атерирања је започео у 9 
h у недељу поподне и трајао је 12 минута. Четири минута 
после атерирања летилица је одвила соларне панеле 
који треба да обезбеде енергију за лендер (= летилица 
после искрцавања ровера) и ровер. . 

Место спуштања летилице „Чанг–Е3“ на северној 
хемисфери Месеца.  
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ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МЕСЕЦА:  КИНЕСКИ ДУГОРОЧНИ ПРОГРАМ И  
РОВЕР НА МЕСЕЦУ  (наставак)  

Лендер “Чанг—Е3” на Месецу: предња страна лендера, (са 
кинеском заставом), снимак са ровера удаљеног 10 m. 

 

Цртеж (лево) и модел (десно) првог кинеског свемирског ровера „Јујту“ (Зец од жада), спуштеног на  
Месец  14.12.2013. год. 

Лендер је тежине 1.200 kg. Oпремљен je са научним инструментима за посматрање Земље и других 
небеских обjеката. Пројектовано је да буде у функцији 12 месеци.  
Ровер је способан да савлада нагибе до 30о и да се креће брзином до 200 m/h. Планирано је да око три 

месеца спроводи истраживање месечеве површине у потрази за минералним ресурсима.  

    Убрзо после спуштања летилица је избацила рампе низ које је спуштен ровер на површину Месеца. После 
одвајања ровер и лендер су направили серију снимака један другог. Ровер се удаљио од лендера 10 m и 
затим направио полукруг око лендера и са три позиције направио снимке лендера: са задње стране, са бока 
и са предње стране (на којој је кинеска застава). Истовремено, камера на лендеру је пратила кретање 
ровера и снимала га.  
    И лендер и ровер ће током месечевих ноћи, која трају око две недеље, бити „успавани“ и тада треба да 
издрже температуру од минус 180 оС. Тест издржљивости ниских температуре је успешно обављен 23. 
децембра . Лендер и ровер ће бити успавани 25. децембра јер прва месечава ноћ почиње 26. децембра . 

Ровер  „Јујту“ на Месецу, на растојању од 18 m од 
лендера (снимак са лендера).  



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 геотехнику   

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 
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2014 
 

13 - 14 March 2014  
7th Colloquium Rock Mechanics - Theory and Practice 
with "Vienna-Leopold-Müller Lecture" 
Vienna, Austria, www.ig.tuwien.ac.at  
 

19 - 21 March 2014  
Global land project international conference 2014.  
Berlin, Germany, www.globallandproject.org  
 

28 - 30 March 2014 
Balkan Speleological Conference "Sofia 2014", Sofia, 
Bulgaria http://www.balkan-speleo-2014.eu 
 

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 

   

  НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ИНОСТРАНСТВУ  
 
 

 

 

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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 НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У СРБИЈИ 

2014 
 

27-30. март  2014. 
28. међународно саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2012, Златибор  
Савез енергетичара, Београд, Кнез Михајлова 33, savezenergeticara@eunet.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.  8 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 


