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Прегледни рад 

 

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 
 

ДРАГАН МИТРОВИЋ
1 

1
Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске, Вука 

Караџића 148б, 75400 Зворник, Република Српска 

 
Апстракт: У раду је дат кратак историјат Геолошког завода Републике Српске 

(Геозавод) од његовог оснивања 1992. године до данас. Као један од наследника 

Геолошког завода БиХ надлежан је за геолошка истраживања минералних сировина 

на простору Републике Српске. У двадесетогодишњем периоду Геозавод је 

остварио запажене резултате у области детаљних геолошких истраживања кроз 

израду великог броја елабората, извјештаја, пројеката, програма, студија и 

експертиза. Стручњаци Геозавода су учествовали на великом броју међународних 

скупова или у сарађивали у међународним  пројеката. У фонду стручних 

докумената Геозавод посједује врло вриједну документацију о истраживањима на 

простору БиХ и Републике Српске која представља основу за даља геолошка 

истраживања територије Републике Српске. Поред историјског прегледа протеклог 

периода, у раду је укратко приказана пројекција Дугорочног програма основних 

геолошких истраживања на простору Републике Српске, а носилац реализације ће 

бити Геозавод. 

 

Кључне ријечи: Република Српска, оснивање Геолошког завода, основна 

геолошка истраживања, фонд стручних докумената, лежишта минералних сировина 

 

 

1. УВОД 

 

Готово све савремене земље свијета имају своје Геолошке заводе као 

државне институције које обављају конкретне задатке за потребе државних 

органа и државе у цјелини, а који се односе на основна геолошка 

истраживања, израду геолошких карата различитих намјена и размјера, 

истраживање и израду катастра минералних сировина металичних, 

неметаличних, подземних вода, формирање јединственог геолошког 

информационог система и др.  

Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске је основан 

1992. године. Државно уређење Босне и Херцеговине, коју чине два 

ентитета, Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине, који  
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располажу својим природним ресурсима па тако и минералним сировинама, 

омогућило је формирање институција чија је основна дјелатност геолошка 

истраживања њиховог рудног потенцијала и израда свих врста геолошких 

карата њихових територија. 

Геолошка истраживања на овим просторима су се обављала, са краћим 

прекидима у посљедних 180 година, и недвосмислено су показала да 

територија Републике Српске располаже са респектабилним минерално-

сировинским потенцијалом који је њено богатство и његова компаративна 

предност. 

Двадесет година постојања Геолошког завода Републике Српске је прилика 

да се поред његовог мјеста и улоге у привредном и научном развоју 

Републике у области геонаука, прикажу и резултати рада у овом периоду, 

тренутно стање и правци даљег развоја како Завода тако и геоистраживачке 

дјелатности. 

Током протеклих 20 година ова геолошка институција мијењала је име од: 

"Институт за геолошка истраживања", преко "Геоинститут", "Геозавод" до 

"Републички завода за геолошка истраживања-Геозавод" у складу са 

промјенама и статусним надлежностима, а заправо је увијек био Геолошки 

завод Републике Српске надлежан за геолошка истраживања њене 

територије. 

У овом раду, на сажет начин дат је преглед активности Геозавода у 

протеклих 20 година кроз приказ по одређеним периодима или тематским 

областима: 

- Оснивање Института за геолошка истраживања Републике 

Српске; 

- Рад Геоинститута у периоду 1992-1995. година; 

- Дејтонски споразум и сеоба Геоинститута у Зворник; 

- Резултати рада Геоинститута у периоду 1996-2010; 

- Геозавод од 2010. године до данас; 

- Геозавод данас и сутра; 

- Издавачка дјелатност; 

- Удружења и учешће на домаћим и међународним скуповима и 

међународни пројекти; 

 

2. ОСНИВАЊЕ ИНСТИТУТА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Влада Републике Српске на својој редовној сједници 19.10.1992. године 

донијела је Одлуку о основању Института за геолошка истраживања у 

Републици Српској (Геоинститут), као јавну установу у државној својини. 
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Одлучено је да сједиште Геоинститута буде на Илиџи, гдје је било сједиште 

и дотадашњег Геолошког института у бившој Босни и Херцеговини. 

 

 
 

Слика 1. Одлука Владе Републике Српске од 19.10.1992. године о оснивању 

Института за геолошка истраживања у Републици Српској; 

Figure 1: The Decision of the Government of the Republic of Srpska of October 19, 1992 

establishing the Institute for Geological resources in the Republic of Srpska 

 

Одређено је да је дјелатност Геоинститута од посебног државног интереса. 

Посебан државни интерес Влада Републике Српске остварује именовањем и 

разрјешењем директора, давањем сагласности на статут и давање 

сагласности на годишњи програм рада. Средства за рад се обезбјеђују из 

Буџета Републике Српске, прихода које оствари пословањем и друштвеним 

приходима у складу са важећим прописима. Контролу и надзор над радом и 

законитошћу рада Геоинститута врши Министарство за индустрију и 
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енергетику Републике Српске. За директора је именован Др. Лазар Вујновић, 

дипл.инж. геологије. 

Оснивање Геоинститута је текло упоредо с оснивањем осталих републичких 

институција, а циљ је био очување стручног кадра и документационог 

материјала од непроцјењиве вриједности о дотадашњим геолошким 

истраживањима на простору Босне и Херцеговине и Републике Српске.  

Поред тога, одмах су се појавиле потребе за конкретним геолошким 

радовима у различитим областима привреде, прије свега рударства, и 

објеката експлоатације, водоснабдијевања, грађевинарства, односно 

изградње различитих објеката, инфраструктуре, путева, далековода, санције 

клизишта и др. 

  

3. РАД ГЕОИНСТИТУТА У ПЕРИОДУ 1992-1996. ГОДИНА 

 

Већина запослених из предратног периода због избијања ратних дејстава на 

овим просторима је напустила је Институт за геолошка истраживања на 

Илиџи. Оснивање Геоинститута Републике Српске је дочекала једна мала 

група геолога - Др Лазар Вујновић, Мр Богдан Качар, Лука Јовановић, 

Витомир Вуковић, Драган Митровић, Спасоје Главаш и Капелер Иван, 

геолошких техничара - Вељко Мијатовић, Рајко Вељовић, Предраг 

Митровић, Мићо Жугић, Милан Арежина, Владимир Мијатовић и Шоја 

Бошко, као и осталих струка - Анђић Јованка, Ранка Јовановић, Раца Таиба, 

Раденко Ђачић, Илија Странпут, Љубо Бајагић, Срето Рогић и Станислав 

Продановић. 

Нажалост крај овог периода нису дочекали Иван Капелер, Радоман Јовић, 

Милан Арежина и Бошко Шоја, који су дали своје животе за одбрану 

Републике Српске. 

За период од оснивања Геоинститута Републике Српске до 1996. године 

слободно се може рећи да је најтеже раздобље у његовој историји. Несрећни 

ратни сукоби на простору Босне и Херцеговине који су трајали од априла 

1992. године до потписивања Дејтонског споразума 1995. године за 

Геоинститут и геологију на простору Републике Српске уопште, били су 

велика искушења у ситуацији стварања Републике Српске, очувања њених 

привредних капацитета, стручног кадра и бројне фондовске документације 

од непроцјењиве вриједности. 

И у таквим, ратним условима, није престајала геолошка истраживачка 

активност која се обављала за потребе функционисања привреде у ратним 

уловима. Тако су у том периоду широм Републике Српске вршена детаљна 

инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње путева и 

далековода (Коњевић Поље-Власеница, Пољице-Вогошћа-Илиџа, 
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Благојевића Хан-Брчко) у функцији повезивања дијелова Републике Српске 

за њено несметано функционисање, као и истраживања за потребе санације 

клизишта (Снагово код Зворника). У оквиру хидрогеолошких истраживања 

вршени су хидрогеолошки радови за потребе водоснабдијевања насеља, 

фабрика и болница (Бачево код Сарајева). 

 

4. ДЕЈТОНСКИ СПОРАЗУМ И СЕОБА ГЕОИНСТИТУТА У   

  ЗВОРНИК 

 

Након потписивања Дејтонског споразума 21.11.1995. године, и престанка 

рата у БиХ, Влада Републике Српске и Министарство индустрије и 

енергетике доноси Рјешење број: 05-310-1738 од 13.12.1995. године о 

измјештању документације и осталих средстава „Геоинститут“-а. Политичка 

одлука била је да се становништво и привреда из свих српских сарајевских 

општина које су по Дејтонском споразуму припале Федерацији БиХ иселе на 

територију Републике Српске.  

У врло сложеној ситуацији, одлучено је да се „Геоинститут“ пресели у 

Зворник у коме се затекао дио запослених. С друге стране, у његовој ближој 

околини постоји значајно рудно богатство и велики потенцијал Републике 

Српске (олово-цинк, боксит, угаљ, неметали, минералне и термалне воде и 

др.), и на крају исказана спремност општинских власти Зворника да 

обезбиједи смјештај ове научно-истраживачке организације. 

О читавом послу директор „Геоинститут“-а Др Лазар Вујновић у то вријеме 

пише: „Измјештање имовине „Геоинститут“-а извршено је према плану 

евакуације односно списку покретне имовине предвиђене за измјештање. 

Измјештена је комплетна стручна документација - ФСД (фонд стручних 

докумената), комплетна стручна библиотека (преко 27.000 књига и 

публикација), картографски фонд као и комплетан инструментариј и 

инветар.“  

Измјештање „Геоинститута“ је започето 20.12.1995., а завршено 04.02.1996. 

године, по суровој зими са десетак камиона шлепера, аутобусом и 

путничким аутомобилима. Заједно са Институтом пресељена је и имовина 

радника. 

Сав фондовски материјал депонован је приликом пресељења у хале у кругу 

фабрике Глинице „Бирач“ и било је много времена потребно за њено грубо 

сортирање и довођење у стање за коришћење. 

То је период оживљавања привреде Републике Српске када се стварају 

потребе за новим истраживањима на постојећим лежиштима минералних 

сировина и рударским објектима, а касније и проналажење нових лежишта и 

нових минералних сировина на простору цијеле Републике Српске. 
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Велику захвалност за прихват и смјештај Геоинститута Зворник дугујемо 

тадашњим руководствима Општине и Фабрике глинице „Бирач“ . 

 

5. РЕЗУЛТАТИ РАДА ГЕОИНСТИТУТА У ПЕРИОДУ  

 1996-2010. ГОДИНА 
 

Пресељењем „Геоинститут“-а у Зворник започето је сређивање фондовске 

документције у смислу приступа за њено коришћење. У том периоду почиње 

оживљавање рударске производње на многим лежиштима минералних 

сировина, а прије свих, лежишта угља (Угљевик, Гацко, Станари), боксита 

(Милићи, Мркоњић Град, Сребреница), олова и цинка (Сребреница), 

жељезне руде (Љубија), бентонита (Шипово), опекарских глина (Лопаре, 

Рогатица), техничког и архитектонског грађевинског камена (Јошаница, 

Крупац, Хреша), питких и термалних вода, те се стичу услови и потребе за 

геолошка истраживања, израду програма, пројеката и елабората. 

 Геоинститут се у то вријеме бави искључиво детаљним геолошким 

истраживањима јер су улагања у основна истраживања потпуно занемарена. 

Финансирање Геоинститут се у том периоду врши искључиво из сопствених 

услуга. У тим првим послератним годинама мало је и било предузећа која су 

се бавила геолошким истраживањима, углавном због недостатка стручног 

геолошког кадра. 

 
 

Слика 2. Геолошка карта лежишта угља „Гацко“ (Олујић, 2007). 

Figure 2: Geological map of coal deposits “Gacko” (Olujić, 2007) 

 

Геолошка истраживања су углавном вршена за домаће инвеститоре и 

компаније које се баве експлоатацијом минералних сировина а последњих 
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десетак година постоји интересовање страних компанија за добијање 

концесија за истраживање различитих врста минералних сировина за које је 

Геозавод радио пројектну документацију. 

У првим годинама послијератног периода најактуелнија су била 

инжењерскогеолошка и хидрогеолошка истраживања за потребе обнове и 

изградњу различитих објеката и читавих насеља, а нарочито у подручју 

Српског Сарајева (данашњег Источног Сарајева), Пала и других градова 

широм Републике Српске. У том периоду извршена су бројна геотехничка 

истраживања и испитивања терена за изградњу саобраћајница, мостова, 

далековода, стамбених објеката, тунела, пројектовања радних и завршних 

косина на површинским коповима као и санација великог броја клизишта. 

Хидрогеолошка истраживања на простору Републике Српске у овом 

периоду су имала значајну улогу како у погледу водоснабдијевања и израде 

програма зона санитарне заштите изворишта широм Републике Српске тако 

и у циљу израде елабората о квалитету и резервама термалних и минералних 

вода, рјешавања проблема одводњавања на површинским коповима. 

 

   
Слика 3. лијево: Бушење експлоатационе бушотине за термалну воду у Слатини 

(Геозавод, 2007. година), десно: Резултати прорачуна нивоа подземних вода и 

трајекторија а за граничне услове мјерене 02.09.2009. године (извориште града 

Бања Лука „Новоселија“ 2008. година). 

Figure 3: Left: drilling of production well for thermal water in Slatina (Geozavod, 2007); 

right: The results of calculation of groundwater table and trajectories for boundary 

conditions measured on September 2, 2009, source (drinking water source) of Banja Luka 

city “Novoselija” (2008). 
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 У наредном тексту приказан је списак само дијела од преко 300 

програма, пројеката и елабората урађених у овом периоду из области 

истраживања лежишта минералних сировина на простору Републике 

Српске,  који се налазе у Фонду стручних докумената Геозавода РС:  

- Програм основних геолошких истраживања црвених боксита у 

подручју Сребренице, (Аутори: Гајић и др., 1999.), (Инвеститор: 

МДП „Енергоинвест“ Сарајево, ЗДП Рудник боксита 

„Сребреница“ Сребреница); 

- Студија терцијарних језерских седимената Сјеверне Босне 

(борати и литијум); (Аутор: Олујић, 2001.), (Инвеститор: 

Компанија RIO TINTO US BORAX INC.); 

- Пројекат детаљних геолошких истраживања никлоносних 

руда у подручју „Трнавци-Ријека“ (Рудо); (Аутор: Олујић, 2005.), 

(Инвеститор: "VARDIŠTE NICKEL" д.о.о. Зворник); 

- Пројекат детаљних геолошких истраживања никлоносних 

руда у подручју „Вишеграда“ (Вардиште); (Аутор: Олујић, 

2005.), (Инвеститор: EUROPEAN NICKEL PLC Лондон); 

- Пројекат детаљних геолошких истраживања ревира 

„Богутово Село -југ“ (II фаза); (Аутори: Олујић и др.,2001.), 

(Инвеститор: РиТЕ Угљевик); 

- Пројекат детаљних геолошких истраживања архитектонског 

грађевинског камена-кречњака на локалитету „Јеловци“ код 

Хан Пијеска; (Аутори: Гајић и др.,2007.), (Инвеститор: д.о.о. 

„Романит“ Хан Пијесак); 

- Пројекат геолошких истраживања бакарне минерализације на 

подручју Братунца и Сребренице (локалитети: Михаљевићи, 

Тегаре и Оловине); (Аутори: Олујић и др.,2008.), (Инвеститор: 

„Империјално рударство БХ“ д.о.о. Зворник); 

- Пројекат геолошких истраживања полиметаличне руде (олово 

и цинк са садржајем бакра, сребра и злата) у подручју 

Челебића код Фоче; (Аутор: Олујић, 2008.), (Инвеститор: ШЛР 

„Рудник“ д.о.о. Бијељина); 

- Пројекат истражно експлоатационе бушотине К-4 за 

експлоатацију CO2 гаса и термоминералне воде у Какмужу; 
(Аутори: Главаш и др., 2002.), (Инвеститор: А.Д „Техногас“ 

Какмуж SOL GROUP); 

- Елаборат о основним геолошким истраживањима црвених 

боксита у подручју Сребренице; (Аутори: Вујновић и др.,2001.), 

(Инвеститор: МДП „Енергоинвест“ Сарајево, ЗДП Рудник боксита 

„Сребреница“ Сребреница); 
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- Елаборат о резервама бентонита на лежишту „Соколац“ код 

Шипова; (Аутори: Олујић и др., 2002.), (Инвеститор: „Бентонит“ 

а.д. Шипово); 

- Елаборат о резервама архитектонско-грађевинског камена на 

лежишту „Хреша“ код Сарајева; (Аутори: Вујновић и др., 

2003.), (Инвеститор: д.о.о. „Плакаловић промет“ Стари Град-

Српско Сарајево); 

- Елаборат о резервама угља станарског угљеног басена; 
(Аутори: Олујић и др., 2003.), (Инвеститор: ОДП Рудник лигнита 

"Станари" - Станари); 

- Елаборат о резервама литотамнијског кречњака-креде на 

лежишту „Вучјак“ код Угљевика; (Аутори: Олујић и др., 2003.), 

(Инвеститор: А.Д. „Рудинг“ Угљевик); 

- Елаборат о резервама угља у лежишту „Гацко“;  (Аутор: 

Олујић, 2007.), (Инвеститор: ЈМДП „Електропривреда“ РС, ЗДП 

РиТЕ „Гацко“ Гацко); 

- Елаборат о резервама црвених боксита на лежишту 

„Студенац“ код Рибника; (Аутори: Вујновић и др., 2008.), 

(Инвеститор: д.о.о. „Рудник боксита“ Мркоњић Град); 

- Елаборат о резервама кварцне сировине-рожнаца у подручју 

Подрашнице код Мркоњић Града; (Аутори: Вујновић и др., 

2008.), (Инвеститор: д.о.о. „Рудник боксита“ Мркоњић Град); 

- Елаборат о резервама црвених боксита на лежишту 

„Градина“ код Бараћа; (Аутори: Вујновић и др., 2008.), 

(Инвеститор: д.о.о. „Рудник боксита“ Мркоњић Град); 

- Елаборат о резервама угља у лежишту Гацко; (Аутори: Олујић 

и др., 2007.), (Инвеститор: ЕП РС ЗДП РиТЕ „Гацко“ Гацко); 

- Елаборат о резервама техничког грађевинског камена на 

лежишту кречњака „Чађавица“ код Рибника; (Аутори: 

Вујновић и др., 2009.), (Инвеститор: МГ МИНД д.о.о. Мркоњић 

Град); 

- Сводни елаборат о резервама угља лежишта Богутово село - 

Угљевик; (Аутори: Олујић и др., 2009.), (Инвеститор: ЕП РС РиТЕ 

„Угљевик“ Угљевик); 

- Елаборат о класификацији и категоризацији 

термоминералних вода Бање Лакташи у Лакташима; (Аутор: 

Јовановић, 1999.), (Инвеститор: ОДП „Бања Лакташи“ Лакташи); 

- Елаборат о класификацији и категоризацији 

термоминералних хипералкалних вода у Љешљанима код 
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Новог Града; (Аутори: Јовановић и др., 1999.), (Инвеститор: 

Туристичко-лијечилишни центар Љешљани); 

- Елаборат о класификацији и категоризацији минералне воде 

„Кисељак“ у Кисељаку код Зворника; (Аутор: Јовановић, 2000.), 

(Инвеститор: ПП „Кисељактурс“ Кисељак); 

- Елаборат о класификацији и категоризацији минералне воде 

„Витинка“ Козлук код Зворника; (Аутори: Јовановић и др., 

2000.), (Инвеститор: ОДП „Витинка“ Козлук); 

- Елаборат о класификацији и категоризацији и прорачуну 

резерви минералне воде „Мљечаница“ код Козарске Дубице; 
(Аутори: Главаш и др., 2002.), (Инвеститор: Институт за 

физикалну медицину, рехабилитацију и балнеоклиматологију 

„Мљечаница“ Козарска Дубица); 

- Елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну 

резерви термоминералне воде и СО2 гаса у Какмужу; (Аутори: 

Главаш и др., 2003.), (Инвеститор: А.Д. „Техногас“ Какмуж); 

- Елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну 

резерви термоминералних вода Слатина; (Аутори: Главаш и 

др., 2008.), (Инвеститор: Завод за физикалну медицину и 

рехабилитацију „Др М. Зотовић“); 

- Елаборат о проведеним детаљним хидрогеолошким 

истраживањима пађинско-роћевићког поља ради обезбјеђења 

довољних количина питке воде за потребе водоснабдијевања 

околних насеља; (Аутори: Главаш и др., 2009.), (Инвеститор: 

Општина Зворник). 

- Програм санитарне заштите изворишта на локацији 

„Комленац“ општина Козарска Дубица; (Аутори: Главаш и др., 

2005.), (Инвеститор: ИБГ-Канцеларија Приједор); 

- Програм санитарне заштите изворишта „Грмић“ Бијељина; 
(Аутори: Главаш и др., 2006.), (Инвеститор: Општина Бијељина); 

- Програм санитарне заштите изворишта „Козлук“ општина 

Зворник; (Аутори: Главаш и др., 2008.), (Инвеститор: Општина 

Зворник); 

- Програм санитарне заштите изворишта „Прача“ и „Станско 

Врело“ водоснабдијевање општине Пале; (Аутори: Главаш и др., 

2008.), (Инвеститор: Општина Пале); 

- Програм санитарне заштите изворишта „Новоселија“ 

водоснабдијевање града Бања Лука; (Аутори: Главаш и др., 

2009.), (Инвеститор: Град Бања Лука); 



Митровић: Двадесет година Геолошког завода РС 

 

11 

 

- Програм хидрогеолошких истраживања за потребе рјешавања 

водоснабдијевања општине Купрес РС; (Аутор: Тохољ, 2009.), 

(Инвеститор: Општина Купрес); 

- Програм за израду ОХГК БиХ; (Аутори: Главаш и др., 2008.), 

(Инвеститор: Министарство цивилних послова БиХ); 

 

У овом периоду обављена је и природна смјена генерација, јер су Геозавод, 

због пензионисања, напустили врсни геолози чије је прво запослење било у 

овом Заводу: др Лазар Вујновић, Јован Олујић, Милорад Ивић и Вељко 

Мијатовић. 

У међувремену у Геозавод су примани млади стручњаци који већ постижу 

запажене резултате у својим специјалностима. 

Овај период је обиљежила велика и несебична помоћ Геозаводу од стране 

Академика Стевана Карамате, на чему смо му посебно захвални. 

  

6. ГЕОЗАВОД ОД 2010. ГОДИНЕ ДО ДАНАС 

 

Период од 2010. године до данас за Геозавод је значајан по томе што је као 

републички орган у саставу Министарства индустрије, енергетике и 

рударства прешао на буџетско финансирање у потпуности. Према Закону о 

републичкој управи Републички завод за геолошка истраживања обавља 

стручне и друге послове који се односе на геолошка истраживања - израду 

геолошких карата различитих профила и намјена, а од интереса за 

Републику; израду научних студија из области геолошких истраживања и 

испитивања од интереса за Републику; успостављање централне архиве 

(фонд, библиотека) за Републику из области геолошких истраживања, 

дигитализацију фондовске грађе у форми пројеката, програма, извјештаја, 

елабората, студија о истраживању различитих минералних ресурса на 

простору Републике, односно успостављање геолошког информационог 

система у Републици; израду срењорочних и дугорочних прогноза 

геолошких истраживања; израду нормативних аката у области геолошких 

истраживања; израду пројеката и студија економске оправданости за давање 

концесија за геолошка истраживања и експлоатацију минералних ресурса по 

јавном позиву и друге послове у складу са законом и по налогу 

министарства. 

Посебно важна за Геозавод је 2010. година из разлога што су у овој години, 

захваљујући Влади Републике Српске, ресорном министарству и 

Акционарском друштву „Дрина осигурање“, купљене пословне просторије 

за трајни смјештај, што му омогућује несметано функционисање. Коначно је 

драгоцјена архива смјештена у адекватне просторије те је у току њено 
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сређивање и дигитализација, што ће омогућити њену доступност 

заинтересованим за ову врсту документације. Усељење у нове просторије 

свечано је обиљежено 11.06.2010. године уз присуство великог броја  

гостију, стручних и научних радника, представника факултета, геолошких 

института и истраживачких предузећа. 

Радећи у складу са основном дјелатношћу, преласком на буџетско 

пословање, Геозавод је у овом периоду урадио капитално дјело, 

монографију „Минералне сировине Републике Српске“. Монографија 

“Минералне сировине Републике Српске“ представља синтезу обимне  

документације о геолошким истраживањима на простору РС, првенствено из 

фонда стручне документације Републичког завода за геолошка истраживања 

из Зворника, као и публикованих материјала. Детаљно су обрађене све 

минералне сировине које су пронађене на простору Републике Српске, 

током различитих геолошких истраживања у дугом временском периоду. 

Детаљним геолошким истраживањима откривено је, и у Монографији 

презентовано, око 60 различитих минералнох ресурса. Неки од њих су 

детаљно истражени и увелико се експлоатишу (угаљ, жељезо, олово, цинк, 

боксит, термалне и минералне воде, глине, стијене које се користе као 

технички грађевински камен, ...) а неки су утврђени као појаве за које су 

потребна даља геолошка истраживања ради повећања степена истражености 

односно проширења минерално сировинске базе Републике Српскe. 

 

      
Слика 4. Нове просторије Геозавода, лијево: Фонд стручних докумената, десно: 

Унутрашње просторије са збирком стијена и минерала; 

Figure 4: New chambers of the Geological Survey, left: the fund of technical documents; 

right: rooms with the collections of rocks and minerals 
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Израда Монографије трајала је неколико година и она садржи: 473 странице 

текста са 96 слика и 444 табеле, табеларни преглед лежишта минералних 

сировина за која су уступљене концесије за експлотацију и 78 страница 

превода скраћеног текста на енглески језик. 

Значајну помоћ и корисне савјете при изради Монографије дали су др Лазар 

Вујновић, др Адам Дангић и Јован Олујић, дипл. инж. геол.  

Промоција књиге је одржана 15.06.2012. године у просторијама 

Административног центра Владе Републике Српске у Бањалуци уз учешће 

ресорног министра и еминентних стручњака из области геологије, рударства 

и сродних наука. 

 

 
 

Слика 5. Промоција Монографије „Минералне сировине Републике Српске, 

15.06.2012. године, Административни центар Владе Републике Српске, Бања Лука 

Figure 5: Promotion of the Monograph “Mineral resources of the Republic of Srpska, 

Banja Luka 

 

Геотермални ресурси за Републику Српску су веома важни и она посједује 

значајан потенцијал овог обновљивог ресурса. Током последње двије године 

стручњаци Геозавода су урадили Геотермални атлас Републике Српске који 

представља сажет текстуално-графички приказ досадашњих сазнања о 

геотермланим карактеритикама Земљине коре на простору наше Републике. 

Кључна пажња поклоњена је хидротермалним системима, на данашњем 

технолошком нивоу наjискориштенијем виду геотермалних потенцијала. С 
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обзиром на изузетну сложеност геолошко-тектонских односа простора 

Републике Српске на основу досадашњих извршених истраживања нису 

ријешена бројна питања од значаја за комплексније искориштење поменутог 

ресурса, али и постигнути резултати истраживања у протеклих више од пола 

вијека више него јасно указују на перспективност и оправданост даљих 

геотермалних истраживања која су наглашеног мултидисциплинарног 

карактера, а све у циљу економски оправданог кориштења.  

Промоција Геотермалног атласа Републике Српске се одржава у оквиру 

обиљежавања 20. година Геозавода. 

 

7. ГЕОЗАВОД ДАНАС И СУТРА 

 

Тренутно Геозавод има једанаест запослених од којих је десет 

високообразованих, од тога осам геолога: Драган Митровић, Спасоје 

Главаш, Љубомир Гајић, Ненад Тохољ, Евица Дивковић-Голић, Ковиљка 

Лека, Бобан Јоловић, Цвјетко Сандић и осталих струка: Гордана Херцеговац, 

Раденко Ђачић и Андријана Стевановић. Овај број запослених, а 

првенствено се мисли на стручни геолошки кадар, довољан је само за 

обављање текућих послова везаних за вођење геолошког информационог 

система, израду катастра лежишта и појава минералних сировина, учешћу у 

припремању законских и подзаконских аката и упутстава, давања стручних 

мишљења и учествовање у ревизијама елабората о резервама. 

За значајније послове биће неопходно повећање стручног геолошког кадра 

различитих специјалности. Већ постоји запажено интересовање младих за 

студирање геолошких наука. 

Данас је у Геозаводу у изради катастар свих минералних сировина, 

металничних: неметаличних и енергетских, као и питких, термалних, 

термоминералних и минералних вода за територију Републике Српске. 

Реализује се Програм израде катастра клизишта и нестабилних падина на 

територији Републике Српске чији је циљ дугорочно инжењерскогеолошко 

изучавање терена како би се у потпуности сагледале и дефинисале особине 

терена ради његовог уређења и рационалног коришћења. Такође, ради се на 

успостављању и пуњењу геолошког информационог система Републике 

Српске као дијела централног информационог система који ће, након 

потпуне успоставе бити интерактивни, логички уређен скуп електронски 

архивираних података о свим врстама геолошких истраживања, геолошких 

проучавања и резултатима тих радова, геолошким ресурсима и резервама 

минералних сировина, подручјима на којима су вршена или се врше 

геолошка проучавања, геолошким феноменима, објектима геонаслеђа као и 

другим информацијама од интереса за остваривање права и дужности 
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Републике у планирању геолошких истраживања, одрживог развоја, 

коришћења и заштите геолошке и животне средине. 

Оно што је тренутно актуелно у раду Геозавода а што представља његову 

будућност је израда „Дугорочног програма развоја основних геолошких 

истраживања Републике Српске“, који према Закону о геолошким 

истраживањима треба да усвоји Народна скупштина Републике Српске. 

Дугорочни програм развоја основних геолошких истраживања Републике 

Српске за петнаестогодишњи период (2013-2028. године) урађен је у складу 

с Законом о геолошким истраживањима, као плански документ у коме су на 

систематичан начин, на основама остварених резултата досадашњих 

истраживања и уз уважавања савремених токова геолошких истраживања 

код нас и у свијету обрађени сви аспекти и циљеви будућег развоја основних 

геолошких истраживања. Ту се прије свега мисли на израду прегледних и 

основних геолошких карата Републике Српске, различитих врста и намјена, 

а које све државе у окружењу посједују или је њихова израда увелико у току. 

У последње двије деценије основна геолошка истраживања су у Републици 

Српској у потпуности запостављена што се негативно одразило и на укупна 

привредна кретања. Претходно наведена монографија „Минералне сировине 

Републике Српске“, Геозавод 2011. год., недвосмислено показује да 

Република Српска располаже са респектабилним минерално-сировинским 

потенцијалом који је њено богатство, односно компаративна предност.  

У наредном периоду треба плански и на систематичан начин  истраживати у 

недовољно истраженим и неистраженим геолошким срединама у којима 

постоје реалне предпоставке о постојању рудне минерализације ради 

задовољења сопствених потреба, изградње нових експлоатационих 

капацитета, обнављања застарјелих и повећање нивоа запослености. 

Планирано је да се Дугорочни програм реализује кроз 22 макро пројекта 

који обухватају израду основних геолошких карата и наставак основних 

геолошких истраживања свих минералних ресурса у рудним пољима у 

којима је утврђено присуство рудних лежишта и у којима постоје реалне 

претпоставке за проналажење нових рудних концентрација. Постоје региони 

у Републици Српској који су претходним истраживањима назначени као 

потенцијални или неки минерални ресурси који су евидентирани као појаве, 

те је неопходан наставак активности на дефинисању перспективних 

подручја и лежишта минералних сировина која су од интереса за 

спровођење детаљних геолошких истраживања, спровођење концесионе 

дјелатности итд. 

Плански концепт развоја основних геолошких истраживања предвиђа да 

његову реализацију спроводи Републички завод за геолошка истраживања 

Геозавод као државни орган у саставу Министарства индустрије, енергетике 
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и рударства уз кадровско јачање, дошколовавање и специјализације, уз 

неопходно опремање специјалистичких лабораторија за детерминацију руда 

и минерала и друга испитивања. 

Финансирање основних геолошких истраживања би се реализовало већином 

из буџетских средстава, као и из међународних фондова, развојних програма 

и сл. Уложена средства би се вишеструко вратила кроз отварање нових и 

проширење постојећих лежишта минералних сировина, снабдијевање 

постојећих и изградњу нових прерађивачких капацитета Републике Српске 

свим врстама минералних сировина, одрживо рударство као примарну грану 

индустрије са економског, еколошког и социјалног аспекта, равномјернији 

регионални развој, отварање великог броја малих и средњих предузећа која 

ће се бавити експлоатацијом „нових“ минералних сировина чиме ће се 

знатно повећати запосленост итд. 

 

 

8. ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Резултати рада Геолошког завода у периоду до 1992. године публиковани су 

у властитом часопису „Геолошки гласник“ јер је одувијек посвећивана 

велика пажња издавачкој дјелатности. До тада су из штампе изашла - 32 

броја Гласника у којима је објављен велики број стручних и научних радова 

као резултати геолошких истраживања на различитим минералним 

сировинама или током израде Основне геолошке карте. 

Геолошки гласник 33 - нова серија број 1 је управо наставак штампања 

сопственог гласила који ће, као што је планирано, излазити једном годишње. 

У њима ће бити презентовани најзначајнији резултати геолошких 

истраживања „Геозавода“ и привредних друштава на простору Републике 

Српске, као и радови сродних институција из  Федерације БиХ и земаља у 

окружењу, а који су од непосредне важности за ове просторе. 

У оквиру издавачке дјелатности „Геозавод“-а 2000. године је штампана 

„Збирка прописа из области рударства“ чији су аутори др Лазар Стојановић 

и Драгослав Калајџић. 

У 2011. години публикована је Монографија „Минералне сировине 

Републике Српске“ у оквиру Министраства индустрије, енергетике и 

рударства и Републичког завода за геолошка истраживања.  
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Слика 6. Монографија „Минералне сировине Републике Српске“ 

Figure 6: Mineral resources of the Republic of Srpska 
 

Током 2012. године је штампан „Геотермални атлас Републике Српске“ чија 

је промоција планирана на скупу поводом обиљежавања 20 година 

Геозавода.  

 
 

Слика 7. Геотермални атлас Републике Српске 

Figure 7: Geothermal atlas of the Republic of Srpska 
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У плану је да се у оквиру издавачке дјелатности, поред штампања 

Геолошког гласника објављују и друге стручне и научне публикације, 

упутства за израду Тематске геолошке карте, Основне инжењерскогеолошке 

и Основне хидрогеолошке карте, дугорочни програми и сл. 

 

9. УДРУЖЕЊА, УЧЕШЋА НА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ 

СКУПОВИМА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

Удруживање и струковно повезивање одувијек је било значајно за Геозавод 

у смислу јачања и ширења стручних и научних сазнања, тако да је најчешће, 

био један од оснивача удружења,савеза или друштава као што су Савез 

инжењера и техничара рударске, геолошке и металуршке струке Републике 

Српске (SITRS), Удружења геолога Босне и Херцеговине, Друштва за 

земљотресно инжењерство Републике Српске, или члан Друштва геолошких 

инжењера и техничара Србије (DGEITS). 

У плану је, у наредном периоду, давање веће подршке обнављању рада SIT-а 

чије су активности у последњих неколико година сведене на минимум, 

односно формирање струковног удружења геолога Републике Српске и 

снажније повезивање с српским геолошким друштвом и другим сродним 

удружењима у окружењу. 

У свим набројаним удружењима односно скуповима који су организовани, 

запослени Геозавода су имали значајно учешће и запажене радове. Тако су 

оквиру SIT-а Републике Српске организовани скупови у: Сребреници (2000. 

г.), Гацку (2005. г.), и Требињу (2007. г.). 

Удружење геолога БиХ је организовало четири скупа и то у: Кладњу (2004. 

г.), Теслићу(2006. г.), Неуму (2008.г.) и Срајеву (2011.г.). 

Запажене радове из области геолошких наука стручњаци Геозавода су имали 

у оквиру 15. Конгреса геолога Србије  одржаног 2010. године у Београду, 14. 

Српског симпозијума о хидрогеологији 2012. године на Златибору и 14. 

Симпозијуму из инжењерске геологије и геотехнике (Београд, 2012. године). 

 

9.1. Учешће у организацији и раду међународног скупа „Геологија и 

металогенија Динарида и Вардарске зоне“ – Зворник, 2000. године 

 

 На иницијативу Академије наука и умјетности Републике Српске у 

сарадњи са Српском академијом наука и уметности и Геозавода организован 

је овај Симпозијум са циљем да се афирмише геолошка активност научника 

и стручњака Републике Српске и њене Академије наука и умјетности. 

Учињен је покушај (семи) квантитативних металогенетских анализа у 

Динаридима и процјене концентрације водећих метала у појединим 
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лежиштима и крупнијим металогенетским јединицама. Из изложених 

података запажа се да су значајна, економски интересантна лежишта Pb, Zn, 

Fe, Hg, Ba везана са каснопермским-средњетријаским срединама 

интерконтиненталног рифтовања и пратећим вулканизмом. Од посебног 

интереса би била и разматрања генезе и старости ранопалеозојских лежишта 

гвожђа (примјер Љубије) и њихова корелација са алпским лежиштима (нпр. 

Ertzberg siderite deposit). Више радова на сипмозијуму је посвећено 

лежиштима боксита карстног типа у Динаридима.  

Интернационално представљање геолошке стварности Републике Српске, 

њених природних богатстава а прије свега минерално-сировинског 

потенцијала и Геозавода као носиоца основних геолошких истраживања 

свих ових година је било врло значајно. Стручњаци Геозавода су на великом 

броју скупова и стручних радионица најчешће на позив међународних 

институција, узимали активно учешће. 

 

9.2. Трећа радионица на тему „Могућности производње електричне 

енергије из геотермалних извора у Европи“ у склопу пројекта 

„GEOELEC“ (одржана у Милану 5.12.2011. 
 

Циљ пројекта GEOELEC јесте да доносиоце одлука на нивоу ЕУ, те и у 

осталим европским земљама, увјери о значајним потенцијалима за 

производњу електричне енергије из геотермалних извора широм Европе и 

привуче пажњу банкарског сектора и инвеститора у смислу улагања у 

производњу електричне енергије из овога, по много чему, јединственог 

ресурса.  

На скупу су презентовани геотермални потенцијали Републике Српске, што 

је била добра прилика за презентацију достигнућа везаних за пројекат 

Завода који је био у завршној фази – Геотермални Атлас Републике Српске. 

  

9.3. Учешће на међународном скупу о клизиштима у Ријеци 

 

Представници Републичког завода за геолошка истраживања Републике 

Српске учествовали су на скупу под називом "Мониторинг и анализа за 

ублажавање несрећа од клизишта, бујица и поплава (Monitoring and analyses 

for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods)". 

Скуп је одржан у Ријеци од 15-17. децембра у оквиру Хрватско-Јапанског 

пројекта "Идентификација ризика и планирање коришћења земљишта у 

циљу смањења несрећа од клизишта и поплава у Хрватској (Risk 

Indentification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and 

Floods in Croatia)". 
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Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске активно је 

учествовао у раду овог скупа са презентацијом свог рада под називом 

"Клизишта у Републици Српској". У овом раду укратко су приказане 

карактеристике овог природног хазарда на територији Републике Српске, 

узрок њиховог настанка и штете које оне произведу а које су изузетно 

велике. 

 

9.4. Учешће у међународним пројектима 

 

Стручњаци Републичког завода за геолошка истраживања током протекле 

двије деценије дали су значајан допринос реализацији бројних 

међународних пројеката. 

Пројекат познат и под скраћеницом ICPDR (означава скраћеницу за 

Међународна комисија за заштиту ријечног базена Дунава) представља 

уствари скуп активности које се проводе под окриљем Конвенције за 

заштиту Дунава и у складу са окворном директивом о водама европске 

уније, а који се тиче одрживог кориштења и заштите вода у сливу ријеке 

Дунав. Скупа са експертима из других институција (прије свега Агенција за 

воде у РС) стручњаци Завода учестовали су од самог почетка на реализацији 

бројних активности, углавном везаних за подзмне воде. Тако су поједини 

експерти Завода и данас чланови експертских група на нивоу пројекта 

(групе за подземне воде, групе за хидроморфолошке промјене) испред 

Републике Српске. 

Пројекат DIKTAS представља први покушај на глобалном нивоу да се уведу 

принципи  одрживог интегралног управљања прекограничним карстним 

изданима, у конкретном случају на нивоу Динарског карста. 

Пошто значајан дио територије Републике Српске, односно БиХ лежи у 

оквиру карстних терена Динарида то је Република Српска обухваћена овим 

пројектом заједно са Хрватском, Црном Гором и Албанијом. Припремна 

фаза пројекта трајала је током 2008. и 2009.год. када су постављени основни 

задаци пројекта, презонтовани и кроз пројект документ на основу кога је 

пројекат одобрен од стране Свјетске банке. 

Први састанак такозване „пуне фазе пројекта“ одржан је средином новембра 

2010.год. Прве значајније активности везане за пројекат отпочеле су у 

другом кварталу 2011.год. У поменутом ПИФ документу као једне од 

кључних иснтитуција, пошто исти има наглашени хидрогеолошки значај, 

наводи се и Републички завод за геолошка истраживања. 

Такође, запосленици завода учетвовали су пројекту идентификације 

прекограничких аквифера у југоисточној Европи. Пројекат је вођен од 

стране UNECE-Женева са циљем идентификације свих аквифера који дијеле 
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државе југоисточне Европе, а идентификацију ових аквифера у Републици 

Српској обавио је Геозавод.. 

 

9.5. Међународна сарадња 

 

У протеклих двадесет година рада Геозавод је имао потребу за сарадњом са 

сродним институцијама с обзиром на недостатак кадрова и/или различите 

опреме за испитивање. У ранијем периоду када је било финансирање из 

сопствених услуга Геозавод је имао интензивну и корисну сарадњу са 

Рударским институтом и Институтом за путеве из Београда као и 

Институтом за рударство и металургију из Бора. 

Крајем 2007. године потписан је Меморандум о сарадњи са Геолошким 

заводом Аустрије. Меморандум су потписали директори Геолошких завода 

Аустрије и Републике Српске уз сагласност надлежног министарства 

односно њихових Влада. За успјешну реализацију Споразума која се 

одвијала кроз извођење заједничке стручне екскурзије, презентације о улози 

геолошких завода у нашим државама, едукацији наших младих кадрова у 

аустријском заводу, размјени публикација и стручних радова, захвални смо 

директору Геолошког завода Аустрије и његовим сарадницима, а посебно 

колеги др Стјепану Ћорићу који је био главни аниматор свих ових дешавања 

и велики пријатељ Геозавода. 

Половином ове године прибављене су све сагласности од Влада Републике 

Српске, Републике Србије и Републике Хрватске за потписивање 

Меморандума о сарадњи са њиховим геолошким институтима. Сарадња са 

ова два Геоинститута за Геозавод Републике Српске и Републику Српску 

биће од велике користи јер се ради о институтима са великом традицијом, 

бројним стручним кадровима и опремом. Република Српска  са ове двије 

државе има дугачке границе, а познато је да геолошке границе не познају 

административне границе држава, што упућује на могућност и потребу 

велике сарадње на различитим геолошким пројектима. 

 

10. ЗАКЉУЧАК 

 

Оснивањем Геолошког завода Републике Српске, октобра мјесеца 1992. 

године, као републичке инситуције од јавног и државног значаја створени су 

предуслови за наставак свих  врста геолошких истраживања територије 

Републике Српске која посједује респектабилан минерално-сировински 

потенцијал. Ту се прије свега мисли на угаљ и друге енергетске сировине, 

жељезну руду, полиметалична лежишта, боксите, неметаличне минералне 

сировине, подземне воде и др. 
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Сједиште Геолошког завода је од оснивања до Дејтонског споразума било на 

Илиџи, а након тог датума извршено је пресељење у Зворник са комплетним 

фондом стручних докумената, архивом и стручном библиотеком. 

У периоду од 1996.-2012. године Геозавод је обављао детаљна геолошка 

истраживања на простору читаве Републике Српске, од Требиња до 

Зворника, односно од Бијељине до Новог Града и Шипова. У том периоду је 

урађено на стотине извјештаја, програма, пројеката и елабората, везаних за 

различите минералне сировине, хидрогеолошке и инжењерскогеолошке 

проблеме. У том периоду, 2011. године, урађена је монографија „Минералне 

сировине Републике Српске“ која представља инвентаризацију укупног 

минерално-сировинског потенцијала Републике Српске и основу за израду 

„Стратегије управљања минералним сировинама“. 

Израдом „Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања 

Републике Српске“ који ће након усвајања у Народној скупштини Републике 

Српске бити својеврсна стратегија развоја основних геолошких 

истраживања чији ће носилац бити Геозавод. 
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S u m m a r y 

 

Twenty years of Geological Research Institute of the Republic of Srpska 

 

DRAGAN MITROVIĆ
1 

1
Geological Research Institute of the Republika Srpska, Vuka Karadžića 148b, 

75 400 Zvornik, The Republic of  Srpska 

 

The paper presents a short history of the Geological Survey of the Republic of 

Srpska from its establishment in 1992 till nowadays. As one of the legatee of the 

Geologic Institute of Bosnia and Herzegovina, Geological Survey authorized for 

geological researches of mineral resources in the territory of the Republic of 

Srpska. In the 20-year period the Geological Survey have achieved noticeable 

results in the area of detailed geological researches by creating a large number of 

elaborates, reports, projects, programs, studies and expertises. The experts of the 

Geological Survey have participated in numerable international meetings and in 

international projects. The Geological Survey is in possessing of a very valuable 

fund of technical documentation about researches in the territory of Bosnia and 

Herzegovina and the Republic of Srpska, which represents a basis for further 

geological researches in the territory of the Republic of Srpska.  

Beside the historical review of the previous period, this work contains a short 

projection of the Long-termed program of basic geological researches in the 

territory of the Republic of Srpska which will be realized by the Geological 

Survey. 

 

Key words: Republic of Srpska, the establishment of the Geological Survey, 

basic geological researches, fund of technical documentation, deposits of mineral 

resources 
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Оригинални прегледни научни рад 

 

ИСТОРИЈАТ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ СА ОСВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ 

ДО 1992. ГОДИНЕ 
 

АДАМ ДАНГИЋ
1
 И ДРАГАН МИТРОВИЋ

2 

1
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 

Београд, Србија 
2
Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске, Вука 

Караџића 148б, 75400 Зворник, Република Српска 
 

 
Апстракт. Приказани су историјат и резултати геолошких истраживања територије 

Босне и Херцеговине односно Републике Српске, од првих истраживања, у првој 

половини 19. века, до основања Републичког завода за геолошка истраживања 

Републике Српске, 1992. године. Издвојено је шест периода геолошких 

истраживања.  

У првом периоду, до 1878. године, тј. пре аустроугарске окупације БиХ, геолошка 

истраживања су малобројна и спорадична. Прва и најзначајнија је извео Ами Боуе 

(Ami Boué), у оквиру својих истраживања Балканског полуострва (1835-38. год.) и 

публиковао их 1840. год.  

Други и трећи период се одвијају током аустроугарске окупације БиХ. У другом, од 

1878-1912. године, у прве две деценије геолошка истраживања су бројна а изводе 

их страни, аустријски, геолози. У 1880. год. геолози Геолошког завода у Бечу 

публикују Прегледну геолошку карту БиХ 1:576.000 и обимну публикацију о 

геологији БиХ. У 1898. години отвара се место геолога у склопу Рударскe земаљске 

управе у Сарајеву (РЗУ) на које долази већ афирмисан аустријски геолог др 

Фридрих Кацер (Fridrich Katzer), који убрзо постаје шеф новооснованог посебног 

Геолошког одељења у РЗУ. Кацер поставља дугорочне планове и програме 

систематских геолошких истраживања БиХ, за израду геолошких карата и 

истраживање минералних сировина, и формира и опрема лабораторије. Започиње 

израду и публиковање 6 листова (публикована 2) Геолошке прегледне карте БиХ 

1:200.000 и Карте формацијских контура – Специјане карте БиХ 1:75.000 

(публиковано 8 листова). Кацер и други истраживачи публикују бројне радове 

(углавном на немачком језику).   

Трећи период почиње 1912. године, издвајањем Геолошког одељења из оквира РЗУ 

и његовим прерастањем у самостални Земаљски геолошки завод, са Кацером као 

директором, и траје до краја Првог светског рата, тј. до краја аустроугарске 

окупације. До почетка рата обавља се систематско геолошко картирање, 

истраживање минералних сировина и др. геолошка истраживања и публикују се 
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радови, а током рата све активности се смањују. У том периоду публикован је и 

један лист  Карте формацијских контура 1:75.000 а међу другим радовима Кацер 

публикује и први део своје капиталне монографије Фосилни угљеви БиХ.    

Четврти и пети период се одвијају у Краљевини СХС/Југославији. У четвртом, 

1918-1929. године, БиХ је административна целина, Геолошки завод у Сарајеву и 

даље ради, Кацер је директор до 1925. год. (до краја свог живота). Публикована су 

три листа Геолошке прегледне карте БиХ 1:200.000, тумачи за два листа, као и 

капитална Кацерова дела: Геологија БиХ, св. 1, А. Азојска група; Б. Палеозојска 

група (на немачком и српском) и други део монографије Фосилни угљеви БиХ (на 

немачком). У 1929. години публиковане су две свеске Повремених издања 

Геолошког завода Сарајево.   

Пети период почиње са поделом Краљевине Југославије на бановине, којом 

територија БиХ улази у више бановина, и траје до краја Другог светског рата. 

Геолошки завод у Сарајеву престаје са радом, основна геолошка истраживања су 

спорадична и изводи их углавном Геолошки институт Краљевине Југославије из 

Београда. Најзначајнија истраживања су геолошко картирање последњег листа 

(Мостар) Прегледне геолошке карте 1:200.000.  

Шести период је у ФНРЈ/СФРЈ, од краја Другог светског рата, 1945. год., до 

оснивања Републике Српске и  Републичког завода за геолошка истраживања 

Републике Српске,1992. године. У овом периоду БиХ је федерална република. 

Првих година после рата геолошка истраживања у Југославији су централизована, 

изводи их Савезни геолошки завод из Београда. У том периоду завршен је 

последњи лист Прегледне геолошке карте БиХ 1:200.000, л. Мостар (Simić et al., 

1953). У 1949. години поново се оснива Геолошки завод БиХ у Сарајеву (ГЗ), који 

се опрема и формира стручњаке  за геолошко картирање, истраживање минералних 

сировина (металичних и неметаличних, угља, нафте и гаса), хидрогеологију, 

инжењерску геологију, палеонтологију, петрологију, минералогију, геохемију. ГЗ 

од 1955. године издаје научни часопис Геолошки гласник, а од 1963. године и 

монографску серију Посебне публикације Геолошког гласника.  

У 1973. години ГЗ се уједињује са предузећем Геоистраге, Сарајево, и формира се 

сложена радна организација Геоинжењеринг.  

Један од најважнијух резултата ГЗ је геолошко картирање територије БиХ у оквиру 

израде Основне геолошке карте Југославије 1:100.000 (ОГК), у периоду 1958-1980. 

година. Територију БиХ покрива 54 лаиста ОГК, а територију Републике Српске 43 

листа (сл.  7). Сваки лист садржи легенду, геолошки стуб(ове) и геолошке профиле 

(сл. 8) и прати га тумач (на пример: Mojićević et al., 1976). У периоду 1977-84. 

година публикована је монографска серија Геологија БиХ (четири књиге: I 

палеозоик, II мезозоик, III кенозоик, IV магматизам и металогенија) (Čičić, 1977; 

Čičić et al, 1984; Jurić, 1979; Pamić, 1978 ). У периоду 1976-79 публикована је 

монографска серија Минералне сировине БиХ (два тома, четири књиге: I лежишта 

угља, II лежишта неметала, III лежишта обојених метала; IV лежишта црних 

метала) (Milojević & Čičić, 1976, Ramović & Jurić, 1979). После 1980. године започет 

је рад на Основној хидрогеолошкој карти БиХ 1:100.000 (базирана на ОГК), али је 

само мали број листова завршен или делом завршен и већина њих обухвата делове 
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Републике Српске. Планирана израда Основне инжењерско-геолошке карте БиХ 

1:100.000 није започета.  

 

Кључне речи: геолошка истраживања, историјат, геолошке карте, минералне 

сировине, хидрогеологија, инжењерска геологија, Геолошки завод, Босна и 

Херцеговина, Република Српска 

 

 

1. У В О Д 

 

Геолошка истраживања на територији Републике Српске, односно Босне и 

Херцеговине током 19. и 20. века су била тесно повезана са историјским 

збивањима на овим просторима.  

Током 19. века Босна и Херцеговина, Србија и суседна подручја била су 

попришта добропознатих важних историјских догађаја. Србија се са 

подизањем Првог српског устанка 1804. године под Вождом Карађорђем, 

који Леополд Ранке назива „Српска револуција“ (Ranke, 1829) почиње да се 

ослобађа турске власти и изграђује као модерна европска држава. Већ од 

средине 19. века у Србији почињу модерна геолошка истраживања. Босна и 

Херцеговина је све до пред крај осме деценије 19. века и даље под турском 

окупацијом, али је поприште разних буна и устанака. Ипак, од тридесетих до 

седамдесетих година 19. века повремено путују по њој страни стручњаци и 

публикују известан број радова геолошког карактера.  

Преломни историјски тренуци за Босну и Херцеговину и њену даљу 

судбину, који су имали великог одраза и на геолошка истраживања, 

одиграли су се у периоду 1975-1978. година. У 1875. години избио је 

Босанскохерцеговачки устанак, који је подигао српски народ за ослобођење 

од турске власти и који траје до 1877. године. У организацији устанка и у 

устанку учествовао је, под псеудонимом Петар Мркоњић, и српски 

кнежевић Петар Карађорђевић, унук Вожда Карађорђа и син српског кнеза 

Александра Карађорђевића. Петар, рођен 1844. године у Србији (Београду) 

школовао се у Србији (Београд), Швајцарској (Женева) и Француској, где је 

1864. године завршио чувену војну академију Сен-Сир. У 

Босанскохерцеговачки устанак је дошао са ратним искуством добровољца из 

француско-пруског рата 1970. године. Наиме, када је 1870. године Пруска 

напала Француску, кнежевић Петар је сматрао да му је морална дужност да 

брани Француску, земљу у којој је завршио највишу војну школу и у којој је 

живео, те се  добровољно пријавио за наредника у Легији Странаца. Устанак 

је почео 9. јула 1875. године у Невесињу (стога у почетку познат под именом 

Невесињска пушка) и убрзо се проширио на целу Босну и Херцеговину и 

трајао је све до августа 1877. године. Ратна збивања су се пренела и на шири 
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простор и у периоду 1876-1878. године започета су два српско-турска рата и 

један руско-турски рат.  

Ова устаничка и ратна збивања довела су до такозване Велике источне кризе 

за чије решење су велике европске силе организовале 1878. године конгрес у 

Берлину, у историји познат као Берлински конгрес. На конгресу је донета 

одлука да Босна и Херцеговина и даље де јуре остаје у саставу Отоманске 

империје али да је Аустроугарска монархија окупира у периоду од 30 

година. Аустроугарска војска је већ 29. јула 1878. године, само 16 дана по 

завршетку Берлинског конгреса, прешла границу и почела окупацију Босне 

и Херцеговине, а тај посао је завршила, због неочекиваних отпора и побуна, 

тек 20. октобра 1878. године. На истеку окупационог периода, 1908. године, 

Аустроугарска самовољно проглашава анексију Босне и Херцеговине и 

остаје да влада у њој до краја Првог светског рата, односно свог ратног 

слома.  

У периоду аустроугарске власти, 1878-1918. године, започињу и развијају се 

модерна организована геолошка истраживања на територији Босне и 

Херцеговине, односно Републике Српске. У оквиру овог периода десили су 

се следећи посебно важни догађаји за организацију геолошких истраживања: 

(1) 1879. године геолошко рекогносцирање терена Босне и Херцеговине и 

публиковање (1880) прегледне геолошке карте БиХ; (2) 1898. оснивање 

посебног Геолошког одељења у оквиру Рударске управе Земаљске владе у 

Сарајеву са др Ф. Кацером на челу; (3) 1912. године оснивање Земаљског 

геолошког завода у Сарајеву као посебне државне установе; (4) 1914. године 

почетак Првог светског рата; (5) 1918. године крај рата, крах аустроугарске 

монархије и формирање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.  

По завршетку Првог светског рата јужнословенске земље које су биле у 

саставу поражене Аустроугарске 01.12.1918. године присједињују се Србији, 

као једној од ратних победница, и формира се, Краљевина Срба, Хрвата и 

Словенаца на челу са српском краљевском династијом Карађорђевића. У 

новој држави Босна и Херцеговина је једна од покрајина, у својим 

историјским границама, а Геолошки завод у Сарајеву наставља са радом. У 

1929. години Краљевина СХС мења име у Краљевину Југославију и уводи се 

нова административно-територијална организација земље на бановине, по 

којој територија БиХ улази у састав пет (од укупно 9) бановина. Нова 

државна организација доноси и централизацију геолошких истраживања и 

прекид рада Геолошког завода у Сарајеву. Овакво стање траје све до 1941. 

године, односно почетка  Другог светског рата на овим просторима, и током 

рата.  

По завршетку Другог светског рата, 1945. године, у новој држави, 

Федеративној народној републици Југославији (ФНРЈ),  Босна и 
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Херцеговина је једна од федералних народних република, у својим 

историјским границама. У периоду 1945 -1949. година геолошка 

истраживања у Босни и Херцеговини поверена су Савезном геолошком 

научно-истраживачком институту у Београду. У 1949. години, решењима 

Владе ФНРЈ оснивају се у Сарајеву Завод за геолошка истраживања НР 

БиХ и предузеће за геолошко-рударска истраживања Геоистраге. Геолошки 

завод БиХ наставља рад предратног Геолошког завода, преузимајући оно 

што је сачувано од његовог фонда докуманата и библиотечког фонда.  

Геолошки завод се током следећих година развија у модерну геолошку 

истраживачку организацију. У 1973. години интегришу се Завод за геолошка 

истраживања и Геоистраге у сложену радну организацију Геоинжењеринг, 

у оквиру које два института – Институт за геологију и Институт за 

хидрогеологију и геотехнику настављају делатности Завода за геолошка 

истраживања.  

По формирању Републике Српске, влада Републике Српске оснива 

19.10.1992. године Републички завод за геолошка истраживања Републике 

Српске, као установу надлежну за геолошка истраживања Републике 

Српске.   

Овај рад приказује историјат и резултате геолошких истраживања 

територије Босне и Херцеговине, са посебним освртом на територију 

Републике Српске, до 1992. године, до оснивања Републичког завода за 

геолошка истраживања Републике Српске. У историјату геолошких 

истраживања у наведеном периоду издвојили смо следеће периоде:  

(1) До 1878. године (пре аустроугарске окупације), 

(2) 1878-1912. године (од почетка окупације до оснивања  

     Земаљског геолошког завода), 

(3) 1912-1918. године (од оснивања ЗГЗ до краја Првог светског  

      рата), 

(4) 1918-1945. године (у Краљевини СХС/Југославији) 

(5) 1945-1949. године (у ФНРЈ/СФРЈ, до оснивања Завода за  

     геолошка  истраживања НР БиХ),  

(6) 1949-1992. године (у ФНРЈ/СФРЈ, од оснивања Завода за  

      геолошка истраживања НР БиХ до оснивања Републичког 

      завода за геолошка истраживања Републике Српске). 
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2. ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДО 1878. ГОДИНЕ (пре 

аустроугарске окупације БиХ) 

 
У неким старим списима из римског периода и средњевековним наилази се 

на податке који се односе на експлоатацију различитих руда на територији 

Републике Српске, као напр. у подручима Сребренице, Љубије и др. Неки од 

тих података могу да се третирају као парагеолошки.  

Прва права геолошка истраживања територије Републике Српске извео је у 

првој половини 19-ог века познати француски и касније аустријски геолог 

Ами Боуе (Ami Boué), у оквиру својих путовања по земаљама Балканског 

полуострва, у периоду 1836-1938. године. Ами Боуе (1794-1881) је пре 

својих путовања по земљама Балканског полуострва већ био познат геолог, 

са широким геолошким и природњачким знањима и значајним 

публикацијама о геологији Француске, Велике Британије, Немачке,  

Аустрије и Италије (Hauer, 1882; Кацер, 1926). Између осталог, Боуе је 1830. 

године био један од четири оснивача Геолошког друштва Француске (други 

су Constant Prevost, Paul Deshayes и Jules Desnoyers). Од 1830. до 1834 

објављивао је у Bulletin de la Société géologique de France биоблиографске 

белешке о напретку геологије у страним земљама. У Паризу 1835. године 

публикује први том свог Водича геолога-путника, по моделу агенде 

геогностике М. Леонхарда (Guide du géologue-voyageur, sur le modèle de 

l’Agenda geognostica de M. Léonhard) (Boué, 1835), а убрзо потом прелази у 

Беч који му постаје стално пребивалиште. Своје интересовање за геологију 

Балканског полуострва Боуе показује још 1828. године публикујући (на 

немачком језику) прегледни рад под насловом Компилација познатих 

геогностичких чињеница о европској Турској и Малој Азији (Boue, 1828).  

 

2.1. Регионална геолошка истраживања и израда геолошких  

       карата 

 

А. Боуе из Беча предузима 1836, 1837. и 1838. године своја три значајна 

истраживачка путовања по земљама Балканског полуострва које су већином 

биле под турском влашћу. Два од тих путовања воде га и кроз Босну и 

Херцеговину, односно територију Републике Српске. У периоду 1838-1840 

Боуе публикује неколико мањих радова са резултатима са ових путовања а 

затим и обимно капитално дело – монографију, на француском, под 

насловом „La Turquie d’Europe“ (Европска Турска) (Boué, 1840а). У четири 

тома овог дела, у издању Географског друштва Париза, приказане су 

географија, геологија, историја природе, археологија, пољопривреда, 
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индустрија, трговина и друштвене и политичке прилике земаља Балканског 

полуострва.  

Геологија је приказана у првом тому, на стр. 219-407. На сл. 1 приказане су 

истраживачке руте Боуеа кроз Републику Српску односно Босну и 

Херцеговину. Геологија је приказана у десет одељака, по формацијама а не 

по земљама (покрајинама). У првом одељку, који приказује кристаласте и 

полукристаласте шкриљаце, другом, који приказује праве шкриљце и 

кречњаке и трећем, који приказује мезозојске формације старије од креде не 

помиње се Босна и Херцеговина, односно Боуе сматра да ту нема ових 

формација.  

 
Слика 1. Геолошке истраживачке руте А. Боуеа 1836/37. год., Мојсисовица, Тицеа, 

Битнера и Пилара 1879. год. и екскурзије коју је 1903. год. организовао Кацер у 

оквиру 9. светског геолошкох конгреса у Бечу (из: Ćorić, 1999).  

Figure 1: Geologic investigation routes of А. Воué 1836/37., Мojssisovics, Тietze, 

Bittner and Pilar 1879. and the excursion in1903. organized by Кatzer in the frame of 9th 

International Geological Congress in Vienna (from: Ćorić, 1999).  
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У четвртом одељку Боуе описује, како је назива, „велику кредну формацију“, 

коју рашчлањава на два слоја кречњака и два слоја пешчара, и износи да 

Босна и Херцеговина у скоро целом свом обиму припада овој формацији.   

У даљим одељцима приказани су терцијар и најмлађе творевине, затим 

еруптивне стене, рудишта и минерални извори и поређење геолошког 

састава Балканског полуострва са околним земљама. На Босну и 

Херцеговину се „само местимице осврће у овим разлагањима, која су, 

разуме се, због тадањег стања науке често пута погрешна, али су 

упућивања која се на њих односе од знатног историјског интереса“  (Кацер, 

1926).  

 

 
Слика 2. Ами Боуе (1794-1881). (з: Boué, 1889).  

Figure 2: Ami Boué (1794-1881) – (From: Boué, 1889).  

 

А. Боуе део о геологији из ове монографије објављује исте године и као 

посебну публикацију под насловом „Геолошка скица европске Турске“ 

(Boué, 1840b), додајући примерцима које је дао научним заводима и једну 

геолошку карту у манускрипту. То је и прва геолошка карта Балканског 

полуострва, односно како каже Кацер „први покушај давања прегледне слике 

о геолошком саставу Балканског Полуострва“ (Кацер, 1926, стр. 27). Овом 

картом обухваћена је и територија Републике Српске. Та карта, пошто није 

публикована, била је веома ретка. Њене умањене копије публиковане су у 

првом издању Физичког атласа Х. Бергхауса, у одељку геологија  (Berghaus, 

1845), а затим и у енглеском издању овог атласа (Jonston, 1845). И поред 

одређених разумљивих слабости ове Боуеове публикације су дуго година 

биле важан или чак и једини извор за геологију терена Босне и Херцеговине. 
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Чак и 1888. године, после декаде рада бројних аустријских геолога у БиХ, 

бечки геолог Тоула оцењујући значај Боуеовог капиталног дела за геологију 

Балканског полуострва „La Turquie d’Europe“ пише: „Боуеов рад је за 

највећи део Балканског полуострва још и данас једини извор“(Toula, 1888). 

Потврда ове тврдње је убрзо дошла – већ следеће године Академија наука у 

Бечу штампа превод овог дела (без два превазиђена поглавља) на немачки 

језик, под насловом Die europäische Türkei (Boué, 1889).  

А. Боуе и после 1840. године повремено објављује радове у којима допуњава 

и/или коригује своја раније публикована схватања о геологији Балканског 

полуострва, укључујући и терене БиХ. Боуе је предњачио у свету у схватању 

потребе и значаја израде геолошких карата. Следствено томе, 1856. године 

године објављује у другом издању Џонстоновог атласа прву геолошку карту 

света, у коју инкорпорира и своја истраживања Балканског полуострва 

(Johnston, 1856). Од каснијих радова посебно je значајан његов рад, објављен 

1870. године, под насловом „Минералошко-геолошки детаљи о неким мојим 

путничким рутама и европској Турској“ (Boué, 1870). У овом раду Боуе даје 

бројне нове податке и реинтерпретације својих ранијих ставова о геологији 

више делова Балканског полуострва, укључујући и терене Републике Српске 

односно Босне и Херцеговине (централна, северна, источна, југоисточна и 

јужна Босна).  

Боуа је на путовањима кроз балканске земље 1836/37. године делом пратио и 

А. Viquesnel (сл. 1), који је и касније путовао по овим земљама и публиковао 

више радова, нарочито са петрографским подацима, али у њима није било 

ништа значајно за геологију Босне и Херцеговине (Кацер, 1926).  

У првом делу атласа карата Х. Бергхауса (Berghaus, 1845) налази се 

геолошка карта Немачке на којој је приказана и геологија околних земаља, 

између осталих и територије Босне и Херцеговине односно Републике 

Српске, на основу Боуевих података (сл. 3).  

О. Зентнер (О. Sendtner), баварски ботаничар и природњак, путовао је по 

Босни 1847. године и следеће године објавио рад „Reise nach Bosnien. Von 

einem botanischen Reisenden“ (Путовање у Босну. Од једног ботаничког 

путника) (Sendtner, 1848), у коме даје неке нове податке и о геологији. 

Зентнерова геолошка запажања  представљају напредак у односу на Боуеова 

истраживања, објављена осам година раније. Наиме, Зентнер формације које 

изграђују планине између Доњег Вакуфа и Травника ставља у палеозоик, у 

долини Босне описује појаве серпентинита, габра, еклогита и диорита а за 

области Тузле, Градачца и Дервенте каже да их изграђују моласе, пескови и 

конгломерати.  

А. Боуе 1870. године објављује веома значајан рад под насловом 

„Mineralogisch-geologisches Detail über einige meiner Reiserouten in der 



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

34 

 

europäischen Türkei“ (Минералошко-геолошки детаљи о неким мојим 

путничким рутама и европској Турској) (Boué, 1870). У овом раду Боуе 

приказује и разматра бројне податке из својих старих дневничких белешки о 

геолошким опсервацијама током путовања 1937-38. године по Балканском 

полуострву, сагледавајући их у новом светлу, и на основу њих и радова 

других истраживача даје нове концепте о геолошкој грађи више делова 

Балканског полуострва. Радом су обухваћени и терени Републике Српске, 

односно Босне и Херцеговине (централна, северна, источна, југоисточна и 

јужна Босна). У Босни, на основу реинтерпретације својих осматрања и 

других каснијих истраживања (Sendtner, Conrad и др.) издваја следеће 

формације: (1) палеозојску област у централној Босни, (2) тријас у средњој и 

јужној Босни, (3) кредну формацију у северној Босни; за флишне стене, 

сматрао је да би могле да припадају еоцену; (4) појаве еруптивних стена у 

флишу и доњекредним седиментима; (5) појаве миоценских творевина у 

северној и источној Босни.  

 
 

Слика 3. Геолошка карта Немачке и околних земаља, којом је обухваћена и 

територија БиХ (Berghaus, H., 1845). 

Figure 3: Geological map of Germany and surrounding countries, which included the 

territory of Bosnia and Herzegovina (Berghaus, H., 1845). 
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К. Паул, бечки геолог, објављује 1872. године рад „Geologische Notiz ans 

Bosnien“ (Геолошка белешка из Босне) (Paul, 1872). Рад је резултат једне 

посете северној Босни а у њему су приказани појава гнајса код Кобаша, 

конгеријски слојеви и кречњаци са планорбисом код Дервенте и још неки 

подаци. Кацер (1926) за овај рад каже: „Ово је био у неку руку први корак к 

систематском геолошком снимању Босне и Херцеговине, које је изведено 

одмах по аустријској окупацији ових земаља.“  

 

Истраживања минералних сировина 

 

Податке о минералним сировинама у Босни и Херцеговини даје 1848. године 

Д. Волф (D. Wolf), који је путовао 1841-42 по Босни, сам или као сарадник 

геолошке експедиције, у раду „Ansichten über die geognostisch-

montanistischen Verhältnisse Bosniens“ (Погледи на геогностичко-

монтанистичку ситуацију у Босни) (Wolf, 1848). У раду су описане рудне 

појаве гвоздене руде код Фојнице, живе код Крешева, галенита код Вареша, 

угаљ код Зенице и Сарајева, камене соли код Тузле и др.  

У периоду 1866-67. година немачки (саски) рударски инжењер А. Цонрад 

(A.Conrad) је, по налогу турске владе, вршио истраживања у рудоносној 

области средње Босне а 1870. године је о томе публиковао рад „Bosnien, mit 

Bezug auf seine Mineralschätze“ (Босна и њено минерално богатство) 

(Conrad, 1870). У раду се указује да у тој области палеозојски шкриљци 

имају велико распрострањење и да преко њих леже велике масе кречњака и 

доломита. У целој области се појављују жице барита са антимонит-

тетраедритским рудама и рудама бакра (са садржајем злата, сребра, олова, 

живе, гвожђа), а бројне су и појаве мрког угља.  

  

 

3. ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 1878-1912. ГОДИНЕ 

(од почетка окупације до оснивања Геолошког земаљског завода) 

 

У геолошким истраживањима територије РС у времену 1878-1912. године 

могу да се издвоје 2 периода: (1) период 1878-1898. године, од почетка 

окупације до оснивања Геолошког службе у оквиру Рударске земаљске 

управе и (2) период 1898-1912. године, до оснивања посебног Земаљског 

геолошког завода.  
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3.1. Период 1878-1898. године  

 

Са аустроугарском окупацијом Босне и Херцеговине јула 1878. године 

започињу обимнија, систематичнија и разноврснија геолошка истраживања 

окупиране земље. У периоду до 1898. године истраживања терена Босне и 

Херцеговине, односно терена РС, су обележиле следеће активности: (1) рад 

гостујућих аустријских геолога на изради геолошких карата и другим 

геолошким истраживањима; (2) Парагеолошка проспекција руда и стена по 

наредби шефа окупационих власти; (3) Оснивање Природњачког музеја у 

Сарајеву, 1884. године; (4) долазак геолога др Фридриха Кацера на службу у 

БиХ, 1898. године и оснивање посебног геолошког одељења у склопу 

Рударскe земаљске управе у Сарајеву исте године.  

Већ у периоду 1879-80. година стручњаци Државног геолошког завода из 

Беча извели су брзо геолошко рекогносцирање терена БиХ и публиковали 

одговарајућу монографију и прегледну геолошку карту БиХ. Интерес за 

геолошка истраживања у окупираној земљи је стално растао и у њих се 

укључују и други геолози бечког геолошког института као и други, махом 

аустријски, геолози и рударски стручњаци. До краја 1898. године бројне су 

посете и истраживања различитих терена и публиковани радови са 

разноврсном геолошком тематиком. Навешћемо неке од важнијих 

истраживања и публикованих радова у том периоду.  

Важан догађај је био и оснивање Земаљског музеја у Сарајеву. Група 

грађана је 1884. године формирала Музејско друштво Босне и Херцеговине 

и музеј и почело се са формирањем различитих музејских збирки односно 

одељења, између осталих и геолошког. Земаљски музеј је као државна 

установа основан 01.02.1888. године. У том тренутку музејска геолошка 

збирка је садржаја око 500 експоната, а пет година касније број експоната је 

био око 5000 (Рамовић, 1975). Већ 1889. године почиње да излази стручни 

часопис Гласник Земаљског Музеја БиХ, прве две године као годишњак а у 

периоду 1891-1914. године са два броја годишње. У овом часопису током 

времена су публиковани бројни геолошки радови.  

Два догађаја у другој половини 1898. године су претстављала праву 

прекретницу у геолошким истраживањима територије БиХ, односно 

републике Српске. Први је отварање места геолога у Рударској земаљској 

управи (РЗУ) у Сарајеву и постављење, јула месеца, на то место др 

Фридриха Кацера а други је оснивање, крајем године, посебног Геолошког 

одељења у оквиру РЗУ. Ф. Кацер је дошао на службу у БиХ као већ 

афирмисан геолог и службовао је у њој све до своје смрти, 1925. године. 

Својим стручним и научним радом поставио је темеље систематским и 

комплексним геолошким истраживањима на овим просторима и њихову 
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геологију учинио познатим у региону, Европи и свету. О свему томе 

детаљније ћемо говорити у следећим поглављима (3.2-4.1). 

 

3.1.1. Регионална геолошка истраживања и израда геолошких карата 

 

Брзо геолошко рекогносцирање терена БиХ и израду прегледне геолошке 

карте иницирао је 1879. године први поглавар рударства и шумарства у 

окупационој аустроугарској управи у БиХ барон Ferdinand Andrian-

Wehrburg. Он је од надлежних у Бечу захтевао да се изведе брзо геолошко 

рекогносцирање окупиране земље што је подржао директор Државног 

геолошког завода у Бечу Franz Hauer. Овај посао је стављен у задатак 

Геолошком заводу у Бечу, који је основан 1849. године и већ је имао 

значајна искуства у изради геолошких карата. Извели су га у лето 1879. 

године, како каже Кацер „три одлична члана бечког геолошког завода: E. v. 

Mojsisovicz, E. Tietze и A. Bittner“ (Kацер, 1926, стр. 34). Рад је био подељен 

тако да је Мојсисовиц узео „картирње западне Босне и Турске Хрватске“, 

Тице „источну Босну од Саве ка југу до, по прилици, сарајевског степена 

ширине“ а Битнер „граничне југоисточне делове Босне и целу Херцеговину“. 

Линије којима су путовали и геолошки рекогносцирали терен (сл. 1) 

пролазиле су кроз бројна подручја Републике Српске: Мојсисовица су 

водиле кроз Бањалуку, Приједор Нови (Нови Град) и др., Тицеа кроз 

Власеницу, Сребреницу, Зворник, Бијељину, Озрен планину, Добој, 

Мотајицу и др. а Битнера кроз Невесиње, Гацко, Билеће, Требиње, Чемерно, 

Фочу, Рогатицу, Вишеград и др.  

Већ 1879. године свако од њих публикује радове/извештаје о геологији 

истраживаних терена у Годишњаку Геолошког државног института у Бечу 

(Verhandlungen d. geologishe Reichanstalt).  

Мојсисовиц у раду под насловом „Reiseskizzen aus Bosnien“ (Путне скице из 

Босне) (Mojsisovics, 1879) налази у ширем подручју Травника зоне флиша и 

кречњака, затим грауваке, филите, микашисте и гнајс, преко којих леже 

црвени пешчари, кварцити и верфенски шкриљци, западно од Врбаса 

подручје са далматинским системом бора а на планини Радуши такође 

палеозојске стене и верфенске шкриљце са слојевима лапораца и гипса. За 

област јужно од Бихаћа и Јајца каже да је широка кречњачка зона са 

дислокацијама и да је изграђују творевине тријаса (доломити, криноидни 

кречњаци, шкриљци), јуре (сиви и жути кречњаци, бели оолити) и креде 

(лапоровите стене са банцима рудистних кречњака).  

Тице даје три рада: „Aus dem Gebiete zwischen Bosna und Drina“ (Из области 

између Босне и Дрине), „Route Vareš-Zwornik“ (Рута Вареш-Зворник) и „Aus 

dem östlichen Bosnien“ (Из источне Босне) (Tietze, 1897a; 1879b; 1879c). У 
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њима описује: у доњој Босни флиш, мезозојске творевине испод којих леже 

палеозојски шкриљци и гвоздену руду код Вареша; у подручју Зворника и 

Сребренице старије шкриљаве стене, са дебелим кварцним масама, и 

масивне гранитске стене; код Јање лигните, код Тузле терцијарне наслаге, 

код Зенице и Високог мрки угаљ а код Жепча флиш и серпентинит.  

Битнер има четири рада: „Route Sarajewo-Mostar“ (Рута Сарајево-Мостар), 

Aus der Herzegowina (Из Херцеговине), Reisebericht aus der Herzegowina 

(Извештај са пута из Херцеговине) и „Vorlage der geologischen 

Uebersichtskarte der Herzegowina und des südl. Theiles von Bosnien“ 

(Презентација геолошке прегледне карте Херцеговине и јужних делова 

Босне) (Bittner, 1879а; 1879b;¸1879с; 1879d). У њима саопштава да се код 

Сарајева налазе кречњаци доњег тријаса, који леже преко верфенских 

шкриљаца, а даље ка југу дебеле масе кречњака јуре и креде, који леже 

преко тријаских кречњака. Код Мостара и Љубушког до Стоца налази 

еоценске нумулитске наслаге а код Чемерна флишне лапорце и пешчаре који 

чине кровину кредних кречњака. Даље ка северу, према Дрини, су 

верфенски шкриљци и преко њих тријаски кречњаци, а затим палеозојски 

комплекс (аргилошисти, пешчари и кварцити) преко кога, северније, на 

Дрини, леже тријаске творевине другог развића. 

У 1880. години Мојсисовиц, Тице и Битнер заједнички публикују два 

капитална дела: Прегледну геолошку карту Босне-Херцеговине 1:576.000 

(Mojsisovicz et al., 1880а) и обиман монографски рад под насловом „Основне 

црте геологије Босне-Херцеговине: објашњења геолошке прегледне карте 

ових земаља од Едм. Мојсисовица и др. / са прилогом од М. Нојмајра и Ц. ф. 

Јона.“ (Mojsisovicz et al., 1880b).  

Геолошка карта има назнаку „први нацрт после рекогносцирајућег путовања 

изведеног у лето 1879. у сарадњи са проф. др Г. Пиларом, израдили др. Едм. 

фон Mојсисовиц, др E. Tице и др A. Битнер“.  

Монографски рад „Основне црте геологије Босне и Херцеговине“, обима 271 

страна, публикован је у Годишњаку Геолошког државног института у Бечу 

а и као посебан сепарат, и заправо представља тумач геолошке карте, у коме 

уз текстове аутора карте налазе и посебни прилози још два стручњака из 

Беча, C. v. John-а и М. Neumayr-а, у којима су приказани резултати 

лабораторијских петрографских и палеонтолошких испитивања узорака 

узетих током геолошког картирања.  
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Слика 4. Монографијa Основне црте геологије Босне и Херцеговине: 

објашњења геолошке прегледне карте ових земаља од Едм. Мојсисовица и др. 

(Mojsisovicz et al., 1880b). 

Figure 4: Monography Basic lines of geology of  Bosnia-Hercegovina: Explanations of 

Geological overview map of these countries  (Mojsisovicz et al., 1880а). 

 

У прилогу Ц. Јона (John, 1880), под насловом „О кристаластим стенама 

Босне и Херцеговине“ обима 24 стране, приказани су резултати 

петролошких испитивања бројних узорака стена из различитих делова БиХ, 

односно Републике Српске. Између осталих стена дат је приказ 

мусковитског гранита код Кобаша (Мотајица), дијабаза са Мајевице и код 

Добоја, хорнбленда-цоизитског шкриљца код Зворника, кварцпорфирита из 

Сребренице, амфиболита из Руда, и габра и оливин-габра из Вишеграда.  

У прилогу Нојмајра (Neumayr, 1880) под насловом „Терцијарни слатководни 

мекушци из Босне и Херцеговине“, обима 30 страна, приказани су резултати 

палеонолошких проучавања слатководних мекушаца из 19 слатководних 
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басена из различитих делова БиХ, међу којима је један број у Републици 

Српској (Дервента, Угљевик, Бањалука, Фоча, Гацко). Приказано је више 

облика родова Congeria, Melanopsis и др., а описно је 14 нових врста и један 

род. Слишковић (1975) оцењује овај рад Нојмајра следећим речима: „По 

начину приказивања карактеристика фосила и опреми овај рад одговара 

савременим палеонтолошким публикацијама и може се узети као први такве 

врсте у развоју палеонтологије Босне и Херцеговине“.  

 

3.1.2. Истраживања минералних сировина 

 

Одређени значај за геолошка истраживања имала је својеврсна 

„проспекција“ стена и руда на територији БиХ. Наиме, војни и 

административни окупациони управник БиХ принц Wilhelm von Würtenberg 

наредио је одмах по окупацији заповедницима војних постаја да из свих 

срезова пошаљу камење, поготову оно необичног изгледа, које је 

достављано у бечки геолошки завод на испитивање. Ово се показало као 

делотворно, нарочито првих година окупације. Рефлекси ове активности су 

трајали годинама – то се види и из  наслова Битнеровог рада из 1900. године 

који гласи “Стене из југоисточне Босне и области Новог Пазара које је 

доставио потпуковник Јин“ (Bittner, 1900).  

У периоду 1878-1898. година објављено је неколико радова и монографија, 

углавном бечких геолога, са подацима о минералним сировинама у Босни и 

Херцеговини.  

У 1880. години излази рад Fr. Herbich-а под насловом „Geologisches aus 

Bosnien-Hercegovina“ (Геолошки из Босне и Херцеговине) у коме даје неке 

податке податке о геологији и минералним сировинама (Herbich, 1880). У 

раду се износи да се централни део земље састоји од тријаских стена, 

пермских доломита и старијих палеозојских творевина у којима доминирају 

шкриљци и да је заступљена и велика серпентинска формација и да се на 

изворишту Врбаса налазе трахити а у области Дрине, код Сребренице, 

андезити. Носилац различитих руда је пермски доломит. Код Крешева се 

појављују полиметаличне руде са тетраедритом, галенитом, цинабаритом, 

антимонитом, сфалеритом, халкопиритом, пиритом, код Вареша велике масе 

хематита у верфенским шкриљцима, код Дубоштице хромит, а на више 

места жице среброносног галенита.  

У 1887. години Б. Валтер објављује рад под насловом „Beiträgе zur Kenntniss 

der Ertzlagerstätten Bosniens“ (Прилог познавању рудних лежишта Босне), у 

издању Земаљске владе у Сарајеву, а такође и у Будимпешти (Walter, 1887). 

Рад садржи као додатак геолошко-монтанистичку карту размерте 1:300.000 

која обухвата просторе северно од Прозора и Рогатице и источно од Врбаса 
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до Дрине. Кацер (1926) указује да је ова карта углавном копија прегледне 

карте Мојсисовица,Тицеа и Битнера из 1880. године а напредак је што су у 

палеозоику раздвојени шкриљци од кречњака, али да су нажалост њихова 

распрострањења погрешно приказана.  

У 1896. години А. Рикер објављује обиман рад под насловом „Einiges über 

Goldvorkommen in Bosnien. Monographische Skizze.“ (Нешто о појавама 

злата у Босни. Монографска скица) (Rücker, 1896). Рад има 101 страну, 

садржи 21 слику и у прилогу једну карту размере 1:150.000. Карта садржи 

појаве злата али не доноси нешто ново и  углавном представља повећану 

копију исечка карте Б. Валтера из 1887. године (Кацер, 1926).  

 

3.1.2. Хидрогеолошка истраживања  
 

У периоду 1886-1888 професор Медицинског факултета у Бечу Е. Лудвиг је 

посетио и описао 32 минерална извора у Босни, од којих је значајан део у 

Републици Српској (Црни Губер код Сребренице, Кулаши и др.) и 

анализирао састав њихове воде. Опис извора и анализе и куративни значај 

ових вода је публиковао у два обимна рада, на немачком, под насловом „Die 

Mineralquelen Bosniens” (Минерални извори Босне) (Ludwig, 1889; 1890а), а у 

посебном раду је детаљније приказао арсенско-гвожђевиту минералну воду 

Црног Губера код Сребренице (Ludwig, 1890b). Лудвиг 1903. године 

објављује рад о минералним изворима Босне и у Београду, у Геолошким 

аналима Балканског полуострва (Ludwig, E., 1893).  
 

3.2. Период 1898-1912. године  

 

Крајем 1898. године у оквиру Земаљске рударске управе у Сарајеву 

основано је посебно Геолошко одељење а за његовог руководиоца 

постављен је др. Фридрих Кацер, који је неколико месеци раније 

(15.07.1898.) постављен за геолога у ЗРУ.  

Ф. Кацер је рођен 05.06.1861. године у месту Rakycany код Плзена у Чешкој 

(у то време аустроугарска покрајина Bohemia), у немачкој породици. 

Студирао је геолошке науке и хемију на Техничкој високој школи 

(техничком универзитету) и Карловом универзитету у Прагу од 1880-1883. 

године. Од октобра1883. до октобра 1887. године радио је на Техничкој 

високој школи у Прагу као асистент на катедри за минералогију, геологију и 

палеонтологију, а потом до августа 1888. године борави у бројним 

институцијама у Немачкој, проучавајући посебно методе испитивања 

грађевинских материјала, руда и вода. На Универзитету у Гисену је 1890. 

године промивисан је за доктора филозофије (magna cum lauda). У периоду 
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1888-1892. године је руководилац института за испитивање грађевинских 

материјала у Вршовицама (Werschowitz) у Чешкој. Од 1892. до 1895. године 

ради као асистент за минералогију, геологију и науку о рудним лежиштима 

на чувеној Рударској академији у Леобену (Steiermärkisch-Ständische 

Montanlehranstalt), у Аустрији. У овом периоду објавио је већи број радова, 

из различитих области геологије. Интересантно је да је Кацер прве радове 

објавио под именом Bedrich Katzer (Bedrich је чешки еквивалент немачком 

имену Fridrich). Међу овим радовима посебно је значајна монографија обима 

1606 страна, под насловом „Геологија Бохемије: геогностичка грађа и 

геолошки развој земље; са посебним разматрањем рудних појава и корисних 

минерала и стена“ (Katzer, 1890-1892).  

Крајем 1895. године Кацер одлази у Бразил, у савезну државу Пара где ради 

као водећи државни геолог (државни монтањгеолошки саветник) и 

руководилац једног одељења Музеја у Пари (Белему). Лоши климатски и 

санитарни услова и бројне тешкоће у раду у Пари наводе Кацера да 

почетком 1898. године предузме кораке да се врати у Европу. Тражећи посао 

геолога у Европи Кацер сазнаје да се отвара место помоћног геолога или 

геолога у Рударској управи у Сарајеву и 17.01.1898. године из Бразила шаље 

молбу Заједничком министарству финансија у окупационој влади БиХ за то 

намештење (Toula, 1882; Рамовић, 1975). У молби пише „чезнем за 

повратком у Европу и више ценим тамошње скромније намештење него 

овдашњи уноснији положај“, наводећи да је то пре свега због немогућих 

санитарних прилика које владају у подручјима Амазона, где „поред страшне 

жуте грознице више од пола људских живота коси још опаснија тифусна 

грозница“, али и других тешкоћа што све доводи до тога да су „ужасни 

напори којима се човек мора изложити за сваки подухват“. Износи да има 

око 50 публикованих вредних радова и неколико пута више других 

публикација и описује ширину својих истраживачких искустава и стручних 

обучености.  

После оговарајућих (поверљивих) провера Кацера постављају за адјункта 

(помоћника) геолога у Земаљској рударској управи (главарству) у Сарајеву 

где ступа на посао 15. јула 1898. године. Кацер има и дужност да води 

геолошку збирку у Земаљском музеју. Одмах приступа прикупљању и 

проучавању постојеће литературе и извештаја о геологији Босне и 

Херцеговине и припрема планове о организовању даљих систематских 

геолошких истраживања. 

Оснивање посебног Геолошког одељења у оквиру РЗУ представља веома 

значајан догађај за геолошка истраживања Босне и Херцеговине. О томе 

Кацер (1926) каже: „нова периода геолошкога испитивања Босне и 

Херцеговине почиње концем 1898. године, оснивањем посебне установе за 

http://de.wikipedia.org/wiki/Montanuniversit%C3%A4t_Leoben
http://de.wikipedia.org/wiki/Montanuniversit%C3%A4t_Leoben
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геолошку службу“. Кацер објашњава док је сврха првих до тада предузетих 

геолошких рекогносцирања која су обавили аустријски геолози била да се 

добије „што је могуће брже преглед главних потеза геолошког састава Босне 

и Херцеговине“, а да је циљ оснивања посебне геолошке установе „извођење 

потпуног систематског новог снимања ових земаља са особитим освртом 

на области које су привредно важне, рударски или по чему другом“, али да 

поред тога остаје као важан задатак и то „да разним надлежштвима служи 

као геолошки саветник, да даје стручна мишљења и да помаже свима 

гранама управе са геолошке стручне стране“.  

Сходно томе, Ф. Кацер прави план рада Геолошког одељења по коме треба 

да се уз текућа истраживања организују ново и систематско геолошко 

картирање као и практична рударска испитивања БиХ.  

Ф. Кацер 1910. године, због вишегодишњег неслагање са шефом ЗРУ Ј. 

Гримером (J. Grimmer) што га је много ометало у раду, захтева од Земаљске 

владе одвајање Земаљског геолошког завода од Земаљске рударске управе, 

упозоравајући да ће ако се то не оствари конкурисати за професора на 

универзитету у Прибраму и напустити БиХ.  

Влада прихвата захтев и 1912. године Геолошко одељење у оквиру Рударске 

земаљске управе прерасте у самостални Земаљски геолошки завод, са 

посебним статутом, а Кацер постаје његов директор. На том положају Кацер 

остаје не само до краја Првог светског рата већ и у новој држави, Краљевини 

СХС, све до своје смрти, 1925. године.  

У почетку рада Геолошког одељења, нарочито прве три године, финасијска 

средства за рад су била врло скромна, било је и много тражења услуга а мало 

геолога што је све сметало да се брже напредује у систематском картирању 

(Кацер, 1926). Значајан проблем је био и недостатак лабораторија и 

специјалиста, нарочито палеонтолога, што је надокнађивано сарадњом са 

спољашњим истраживачима.  

Из Кацерових публикација и дневника види се да је већ почетком 1899. 

године тражио од Земаљске владе средства за опремање лабораторије и за 

ангажовање асистента, али у томе није имао подршку свог претпостављеног, 

руководиоца Рударске земаљске управе. Ипак, каснијих година ће успети да 

прилично добро опреми лабораторију - набавља поларизациони микроскоп, 

машине за израду препарата, спектроскоп, опрему за хемијске анализе и сл. 

Из његових дневника и публикација се види и да је касније имао периодично 

неколико асистената али је далеко највећи део истраживања обавио сам. Већ 

од првих дана рада почео је да формира фонд стручних докумената и 

библиотеку. 

Кацер као геолошки саветник ради на решавању разноврсних текућих 

практичних геолошких проблема али започиње и систематске радове на 
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изради геолошких карата и резултате истраживања публикује у бројним 

радовима (углавном на немачком језику). У даљем тексту биће приказани у 

главним цртама Кацерови доприноси геологији БиХ са навођењем само 

његових најважнијих радова. Подаци о осталим Кацеровим радовима могу 

се наћи у „Геолошкој библиографији Босне и Херцеговине до 1838-1964.“ 

(Ђерковић & Ђерковић-Прленда, 1965) и раду „Библиографија Кцерових 

радова и чланака о Кацеру“ (Slišković, 1975b).  

Уз остале дужности Кацер уређује минералошке, петролошке и 

палеонтолошке збирке Земаљског музеја у Сарајеву. У 1901. години добија 

звање земаљског геолога а 1909. године звање рударског саветника. У 

новооснованом Геолошком одељењу у оквиру РЗУ Кацер као његов 

руководилац захваљујући свом широком геолошком знању и самопрегорном 

и систематском раду успева да у кратком року степен геолошког познавања 

територије Босне и Херцеговине, односно Републике Српске, подигне на 

завидан ниво. Ценећи његов успешан рад Земаљска влада у Сарајеву га 

1901. године преузима дајућу му звање земаљски геолог. Кацер и даље остаје 

сарадник Земаљског музеја са сталним хонораром. На предлог Земаљске 

владе у Сарајеву, цар 1909. године додељује Кацеру звање рударски 

саветник.  

 

3.2.1. Регионална геолошка истраживања и израда геолошких карата 

 

Ф. Кацер већ крајем 1899. године планира веома амбицизно паралелну 

израду Геолошке прегледне карте Босне и Херцеговине 1:200.000 (коју чини 

6 листова) и Специјане карте-Карте формацијских контура Босне и 

Херцеговине 1:75.000.  

Међу првим Кацеровим радовима о геологији БиХ је рад „Основне линије 

геолошке грађе планине Мајевице и околине Д. Тузле у Босни“, публикован 

1900. године (Katzer, 1900a).  

У периоду 1902-1903. уз остале послове Кацер припрема опсежну 

презентацију геологије БиХ учесницима светског геолошког конгреса. 

Наиме, у 1903. години одржавао се у Бечу 9. светски геолошки конгрес а 

организатори конгреса и надлежни руководиоци су поверили Кацеру и 

Геолошком одељењу РЗУ да организују постконгресну стручну екскурзија 

кроз Босну и Херцеговину. Кацер је за ову 10-дневну екскурзију публиковао 

обиман водич (на немачком језику), под насловом „Геолошки водич кроз 

Босну и Херцеговину“, на коме је назначено да га поводом IX међународног 

конгреса геолога издаје Земаљска влада у Сарајеву (Кatzer, 1903а). У водичу, 

обима 280 страна, који садржи 64 слике и 8 карата, за терене на траси 

екскурзије (сл. 1) приказани су геологија као и географски и историјске 
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подаци. Од геолошких карата у водичу карта подручја источне Мајевице и 

околине Доње Тузле је размере 1:200.000, остале карте - околине Зенице, 

околине Јајца и Језера, околине Добоја, околине Прозоре; околине Бугојна и 

околине Мостара су размере 1:75.000.  

У 1904. години излази рад бечког геолога Е. Китла (Е. Kittl) под насловом 

„Geologie der Umgebung von Sarajevo“ (Геологија околине Сарајева) (Kittl, 

1904). Geologie der Umgebung von Sarajevo. Рад садржи једну геолошку 

карту у боји размере 1:75.000, три табеле и 47 слика у тексту.  

У 1904. години Кацер публикује, на немачком, „Историјски преглед 

геолошких истраживања Босне и Херцеговине“, обима 46 страна, поводом 

25-огодишњице „првог потпуног геолошког прегледног снимања ових 

зенаља“ (Katzer, 1904a).  

Од 1906. године Геолошко одељење РЗУ започиње са публиковањем листова 

Геолошке прегледне карте Босне и Херцеговине (Geologische Übersichtskarte 

von Bosnien-Hercegovina) 1:200.000 а од 1909. године листова Карте 

формацијских контура Босне и Херцеговине (Formationsumriss – 

Specialkarten Bosnien und der Hercegovina) 1:75.000.  

О првој карти Кацер каже: „Од главних радова Геолошкога Земаљског 

Завода ваља споменути у првом реду Геолошку прегледну карту Босне и 

Херцеговине 1:200.000 која је подељена у 6 листова“ (Кацер, 1926). У 

периоду 1906-1910. година публикована су прва два листа:  лист 1 - Сарајево 

(Katzer, 1906) и лист 2 - Тузла (Katzer, 1910). Оба листа су штампана у Бечу, 

у боји и на на немачком. Уз карте нису штампани тумачи. О овим листовима 

Кацер каже да су резултат његовог рада али да су „при снимању суделовале и 

млађе силе, већином рударски инжињери, и то Влад. Липолд у опсегу првога, 

године 1906. изданога листа Сарајево, који обухвата део земље од 

Јабланице на Неретви, па према истоку до Дрине, и од Фоче на југу, до 

Зворника и Жепча на северу, и поменути Липолд и још Венцел Шрајн у 

другом, 1910. публикованом листу Тузла, који се надовезује на први лист на 

северу и допире до Саве.“ (Kaцер, 1926). Трећи лист ове карте је публикован 

тек 1921. године (Katzer, 1921), а преостала три листа после Кацерове смрти 

- два 1929. године, последњи 1953. године (табела 1).  

За карте формацијских контура Кацер каже (Кацер, 1926, стр. 44-46): „Сем 

ове колорисане карте издаје Земаљски Геолошки Завод Карте формацијских 

контура Босне и Херцеговине у размеру 1:75.000. Од ових карата је до 1922. 

изашло десет...“ (У фусноти стоји: „Оне излазе од 1909. по снимцима, који су 

почели већ 1899. Тумачења за првих 10 листова су немачка, од 11. листа 

српско-хрватска и немачка или француска.“). 
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Табела 1. Листови Геолошке прегледне карте Босне и Херцеговине 1:200.000 са 

годином штампања.  

Table 1: Sheets of the Geological overview map of Bosnia and Hercegovina 1:200.000 

with the publishing year. 

 

Лист/Sheet Аутор(и) 

Author(s) 

Година 

Year   

1: Сарајево/ Sarajevo F. Katzer 1906 

2: Тузла/ Tuzla F. Katzer 1910 

3: Бања Лука/ Banja Luka  F. Katzer 1921 

4: Травник/ Travnik ? 1929 

5: Љубушки/ Ljubuški ? 1929 

 

 
Табела 2. Публиковани листови Карте формацијских контура – Специјане карте 

Босне и Херцеговине 1:75.000 (штампани у Бечу, на немачком). 

Table 2: Published Sheets of the Map of Formation Contours - Special Maps of Bosnia 

and Hercegovina 1:75.000 (printed in Vienna, in German). 

 

Лист/Sheet Аутор(и) 

Author(s) 

Година 

Year   

1. Околина Тузле/Umgebung von    

Tuzla Surrounding of Tuzla 

F. Katzer 1906 

2. Јања/Janja F. Katzer 1910 

3. Грачаница-Тешањ/ Gračanica-

Tešanj 

F. Katzer 1911 

4. Дервента-Которско/ Derventa- 

    Kotorsko 

F. Katzer 1912 

5. Стара Градишка-Орахова 

    Stara Gradiška-Orahova 

F. Katzer, I. Turina 1912 

6. Свињар-Ориовац/ Svinjar-Oriovac F. Katzer, I. Turina 1912 

7. Градачац-Брчко/ Gradačac-Brčko F. Katzer 1912 

8. Трново-Фоча/ Trnovo-Foča F. Katzer 1912 

9. Зеница-Вареш/ Zenica-Vareš F. Katzer 1918 

 

Нажалост, план публиковања нових листова ове карте, на којима би 

„тумачења“ (легенде) била „српско-хрватска и немачка или француска.“ 

није остварен, а изгледа да није штампана ни десета карта. На картама су 

„..на светлијој топографској основи црно наштампане контуре геолошких 
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формацијских степена, тако да их може колорисати сваки који познаје 

суштину геолошких карата и уме их употраебити“. 

 

 
 

Слика 5. Картe формацијских контура Босне и Херцеговине 1:75.000 

лист Градачац и Брчко (табела 5).  

Figure 5: Тhe Map of Formation Contours - Special Maps of Bosnia and 

Hercegovina 1:75.000, Sheet Gradačac and Brčko (Table 5). 

 

Кацер износи два недостатка ових карата. Први је што нису у боји, али каже 

да корисници могу да их обоје те тако оне претстављају „..ипак корисну 

замену за скупе колорисане геолошке карте.“ Други недостатак је што уз 

њих није штампан тумач: „Употребљивост карата формацијских контура 

без сумње би била у добитку, односно била код ширих кругова више уважена 

када би се сваком листу могао одмах додати сходан опис, чему су до сада 

сметале неповољне прилике, па се тек овом књигом може то донекле 
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накнадити. У појединим главама имаћемо прилике обратити се на дотичне 

карте формацијских контура.“   

У периоду 1909-1911. година изашла су три листа ових карата (табела 2): 

лист 1 - Umgebung von Tuzla (Oколина Тузле), лист 2 - Јања и лист 3 - 

Грачаница-Тешањ.  

 

3.2.2. Остала регионална геолошка истраживања(директно или 

индиректно везана за геолошку карту) 

 

Мијо Кишпатић, професор Универзитета у Загребу (Аграму), је у периоду 

1892-1897. године у више наврата истраживао серпентинску зону у Босни. У 

раду објављеном 1902. године у оквиру те зоне, издвојио је, од Козаре на СЗ 

па надаље ка ЈИ, 9 целина и утврдио да је у њој главна стена лерзолит а да су 

заступљени и оливин-габро, троктолит, дијабаз, мелафир, гранит, 

амфиболити, пироксенити и еклогит (Kispatic, 1902). Кишпатић 1904. године 

објављује и рад о вулаканским стенама из околине Сребренице - 

хиперстенском андезиту и дациту (Kispatic, 1904). 

Значајан допринос геолошко-геоморфолшким проучавањима Босне и 

Херцеговине односно територије Републике Српске даје у периоду 1892-

1904. година Јован Цвијић, професор Београдског Универзитета, већ тада 

чувени геоморфолог и утемељитељ карстологије. Цвијић у периоду 1892-

1898. године истражује карсне терене и глацијације на добрим делом на 

теренима Републике Српске (Гацко Поље, Фатничко Поље, Дабарско Поље, 

Планско Поље, планина Трескавица и др.) и на ширем простору, а резултате 

публикује у два рада, под насловима „Морфолошка и глацијална проучавања 

из Босне, Херцеговине и Црне Горе“ (Cvijić, 1900). и „Нови подаци о 

леденом добу на Балканском полуострву“ (Cvijić, 1904).  

 

3.2.3. Истраживања минералних сировина 

 

Истраживање угљева 

 

У периоду 1902-1907. година Кацер објављује радове о појави угља у 

верфенским слојевима као и о лежиштима мрког угља у зеничкој котлини и 

у Угљевику.  

У 1902. години излази кратак рад, на немачком, о појави угља у верфенским 

слојевима у Босни (Katzer, 1902). 

У 1903. години излази рад о угљу у зеничкој котлини под насловом 

Геолошки развој наслага мрког угљена у зеничкој котлини (Katzer, 1902). 
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Рад о Угљевику је знатно обимнији, има наслов  Die Braunkohlen ablagerung 

von Ugljevik bei Bjelina in Northostbosnien (Лежиште мрког угља Угљевик 

код Бијељине у североисточној Босни) (Katzer, 1907a).  

 

Истраживање металичних минералних сировина 

 

У 1900. години Ф. Кацер публикује рад „Eisenerzgebiet von Vareš in Bosnien“ 

(Рудно подручје Вареша у Босни), од 90 страна текста са 22 цртежа и 

геолошком картом у боји (терен површине 100 км
2
) (Katzer, 1900b). У раду 

износи да је због лежишта гвожђа подручје Вареша једно од најбогатијих 

рудних подручја у Европи, а указује да би то подручје могло да буде 

полиметалично пошто је утврдио да се уз руде гвожђа појављују и барит и 

обојени метали (руде олова, цинка и бакра).   

Следеће године Ф. Кацер објављује рад о саставу златоносног алувиона 

потока Павловац, под насловом „Über die Zusammensetzung einer Goldseife 

(des Pavlovac Baches) in Bosnien“ (Katzer, 1901).   

Исте године Rücker (1901) објављује рад Einiges über den Blei- und 

Silberbergbau bei Srebrenica in Bosnien (Нешто о руднику олова и сребра код 

Сребренице у Босни). Рад је обима 54 стране и садржи геолошку карту 

околине Сребренице али је она у основи само увећана карта исечка карте 

коју је раније публиковао Walter (1887).  

Кацер у свом дневнику у мају 1904. године записује да је при картирању 

подручја  Јадра код Сребренице нашао боксите и да прати њихове изданке, а 

у августу 1906. год. да наноси на карту изданке боксита на локалитетима 

Богодо, Кутезеро, Палеж, Назда и Брањево и да је прорачунао да су рудне 

резерве боксита око милион кубних метара односно више од 2,5 милиона 

тона (Рамовић, 1975, стр. 76-78). Даље је записао да ће препоручити бушење 

и известити владу да се размотри питање отварања рудника и да је 

Министарству финансија послао извештај о процени величине бокситних 

налазишта. Нажалост, до даљих истраживања боксита дошло је тек после 

више од пола века.  

У 1907. години Кацрер публикује обиман рад (120 страна), који је штампан и 

као посебна књига, о рудним лежиштима тетраедтита и живе у Босни и 

Херцеговини:  

„Die Fahlerz- und Quecksilberertzlagerstätten Bosniens und der Hercegivina“ 

(Katzer, 1907b). 

У 1910. и 1911. год. Кацер публикује у три наставка обиман монографски 

рад под насловом „Die Eisenerzlagerstätten Bosniens und der Herzegowina“ 

(Лежишта гвожђа Босне и Херцеговине) у часопису монтанистичких 

факултета из Леобена и Прибрама, а рад је штампан, уз допуне, и као 
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посебна књига-сепарат (Katzer, 1910b). У раду који садржи велики број 

слика и једну карту описана су бројна лежишта и појаве руда гвођжа. 

 

Истраживање неметаличних минералних сировина 

 

У 1904. години Кацер приказује појаву глауберових соли у верфенским 

слојевима Босне (Katzer, 1904b).  

 

3.2.4. Хидрогеолошка истраживања 

 

      Међу првим Кацеровим публикованим радовима о геологији БиХ је рад 

(на немачком) „Геолошке основе питања водоснабдевања Д. Тузле у Босни“ 

публикован 1899. године (Katzer, 1899).  

У свом дневнику Кацер у децембру 1909. године пише да је „бојио 

херцеговачке воде“ и пратио како су повезани понори и карсна врела 

(Рамовић, 1975, стр. 87).   

У 1909. години Кацер штампа рад Karst und Karsthydrographie (Карст и 

хидрографија карста), обима 94 стране, са 28 слика у тексту, у коме 

приказује резултате истраживања у Херцеговини (Katzer, 1909)..  

. 

3.2.5. Инжењерскогеолошка истраживања 

 

Правих инжењерско-геолошких истраживања није било. Ипак, из Кацеровог 

дневника види се да је он учествовао у решавању неких инжењерско-

геолошких проблема (Рамовић, 1975, стр. 81). Например, у јуну 1907. године 

решавао је проблем наласка безбедне локације за пресељење села код 

Завидовића погођеним огромним ручем у коме је осам кућа потпуно 

уништено а 20 делимично оштећено.  

 

 

4. ОСНИВАЊЕ ЗЕМАЉСКОГ ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА И 

ИСТРАЖИВАЊА У ПЕРИОДУ 1912-1918. ГОДИНА  

 

У 1912. години Геолошко одељење РЗУ у Сарајеву прераста у Земаљски 

геолошки завод за Босну и Херцеговину, самосталну државну установу, са 

сопственим статутом. За директора Завода је постављен др Фридрих Кацер. 

Истовремено, као директор Геолошког завода Кацер је постављен и за 

директора минералошко-геолошких збирки Земаљског музеја. На обе 

дужности Кацер је остао све до своје смрти, 03.02.1925. године.  
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Убрзо по оснивању Земаљског геолошког завода као самосталне установе 

избија Први светски рат. Завод ради и током рата, све до краја аустроугарске 

управе у Босни и Херцеговини, односно до формирања Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенаца, 01.12.1919. године.  

 

4.1. Истраживања до Првог светског рата (1912-1914.) 
 

Оснивање Земаљског геолошког завода као самосталне државне установе 

снажно је ојачао углед др Фридриха Кацера и његових сарадника али и 

геологије у земљи. Изводе се значајна геолошка истраживања, публикују се 

нове геолошке карата и  

нови научни и стручни радови. 

 

4.1.1. Регионална геолошка истраживања и израда геолошких карата 

 

У 1912. години штампано је пет листова Карте формацијских контура 

Босне и Херцеговине у размеру 1:75.000 (Formationsumriss – Specialkarten 

Bosniens und der Hercegovina 1:75.000) (табела 1). Карте су штампане на 

немачком, за три листа аутор је Ф. Кацер а за два аутори су Ф. Кацер и И. 

Турина.  

Ф. Кацер је аутор следећих листова: Лист 4. Дервента-Которско (Katzer, 

1912a); Лист 7. Градачац-Брчко (Katzer, 1912b); Лист 8. Трново-Фоча 

(Katzer, 1912с).  

Ф. Кацер и И. Турина су аутори следећих листова: Лист 5. Ст. Градишка-

Орахова (Katzer & Turina, 1912a); Лист 6. Свињар-Ориовац (Katzer & Turina, 

1912 b);  

 

4.1.2. Истраживања минералних сировина 

 

Истраживање угљева 

 

У 1913. години Кацер објављује, на немачком, рад о лежишу мрког угља 

Бањалука - Die Braunkohlenablagerung von Banjaluka in Bosnien. (Katzer, 

1913). Рад има 75 страна, садржи 9 слика и три палеонтолошке табле.  

Идуће године Кацер објављује, на немачком, и рад о монтангеолошким 

односима у оовом лежишту мрког угља – Die Montangeologishen Verhältnisse 

der Braunkohlenablagerung von Banja Luka in Bosnien (Katzer, 1914). Рад је 

обима 45 страна и садржи једну карту и таблу профила.  
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4.1.3. Инжењерскогеолошка истраживања 

 

Правих инжењерско-геолошких истраживања није било али се из 

Кацеровог дневника види се да је он, као представник Завода, учествовао у 

решавању неких инжењерско-геолошких проблема (Рамовић, 1975, стр. 92). 

Например, у мају1912. године учествовао је у решавању проблема слегања 

тла у Тузли, изазваног експлоатацијом соли (црпљењем слане воде).  

 
4.2. Истраживања током Првог светског рата (1914-1918.год.) 

 

Током првог светског рата Земаљски геолошки завод ради у отежаним 

условима, који се све више погоршавају са развојем рата. Кацер у својим 

дневницима описује бројне тешкоће у организовању геолошких 

истраживања, путовања и у свакодневном животу.  

Током рата аустроугарска војска је у Босни и Херцеговини држала и велики 

број заробљених српских војника сатирући их тешким принудним радовима, 

по рудницима и на другим местима, и бедном исхраном. О томе сведочи 

Кацер у своме дневнику. Наиме, у априлу 1916. године Кацер је био на 

истраживању у руднику угља у Зеници. Ту је видео српске заробљенике који 

су морали да раде у руднику под врло тешким условима и уз мизерну 

исхрану те су масовно умирали, другим речима убијани су таквим условима. 

Аустроугарска војска је 5. априла одвела Кацера на заробљеничко гробље 

тражећи да им као геолог реши озбиљан проблем, о чему је он оставио запис 

у свом дневнику (Рамовић, 1975, стр. 93). На гробљу су бројне раке копане 

плитко, у песковитим лапорцима чији су слојеви нагети према потоку и вода 

је, нарочито током кишних дана, сносила трулеж и долину, угрожавајужи 

здравље околног становништва. Згрожен оним што је видео, Кацер у 

дневнику записује: „Зашто не казати отворено? Што се не осврнете на 

убојства?“  

Ипак, и током рата изођена су нека геолошка истраживања и публиковани су 

радови, махом засновани на подацима из предратних истраживања.  

 

4.2.1. Регионална геолошка истраживања и израда геолошких  

          карата 

 

У 1918. години излази из штампе 9. лист Карте формацијских контура 

Босне и Херцеговине у размеру 1:75.000 (Formationsumriss – Specialkarten 

Bosniens und der Hercegovina 1:75.000) – лист Зеница-Вареш (Katzer, F., 

1918a). И овај лист је, као и претходних осам (табела 1) штампан на 

немачком, у Бечу. 
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4.2.2. Истраживања минералних сировина 

 

Истраживање угљева 

 

У 1918. години излази из штампе први део Кацерове монографија о 

фосилним угљевима Босне и Херцеговине, на немачком, под насловом: 

Фосилни угљеви Босне и Херцеговине. Први део: Старији, закључно еоценски 

угљеви целе земље и олигомиоценски угљеви средње и северозападне Босне 

(Katzer, 1918b). Књига обима 403 стране садржи 102 слике у тексту и једну 

карту у прилогу.  

Исте године излази у Гласнику Земаљског музеја у Сарајеву и рад о 

угљоносним наслагама млаћег терцијара у пољима Западне Босне (Katzer, 

1918c), обима 31 страна.   

 

Истраживање металичних минералних сировина 

 

У 1917. години излази Кацеров рад о бокситима, под насловом „Das 

Bauxitvorkommen von Domanović in der Hercegovina.“ (Појава боксита у 

Домановићу у Херцеговини). (Katzer, F., 1917). Рад је веома значајан јер 

износи нове идеје о генези и начину појављивања које су омогућиле 

проналажење низа нових лежишта боксита у Херцеговини и Црној Гори.  

 

4.2.3. Хидрогеолошка истраживања 

 

У 1915. години изашао је, у Гласнику Земаљског музеја у Сарајеву Кацеров 

рад о особинама тла и хидрографским приликама у Невесињском пољу 

(Katzer, 1915).  

Следеће године исти рад је штампан и на немачком (Katzer, 1916). Рад је 

обима 16 страна, садржи 6 слика у тексту и једну карту.  

 

 

5. ИСТРАЖИВАЊА У ВРЕМЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (1918-

1945. ГОД.)  

  

Крај Првог светског рата доноси капитулацију и распад Аустроугарског 

царства и присједињење бивших његових делова Босне и Херцеговине, 

Хрватске и Словеније Краљевини Србији и 1. децембра 1918. године настаје 

држава са именом Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, под влашћу српске 

краљевске династије Карађорђевића. У 1929. години ова држава добија име 

Краљевина Југославија.  
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У новој држави, Краљевини СХС,  првих година Босна и Херцеговина остаје 

са истом територијалном организацијом, до 3. октобра 1929. године када се 

уводи нова територијална подела земље на 9 бановина и подручје Београда. 

Територија БиХ је раздељена и ушла је у састав пет бановина: Дринске, са 

седиштем у Сарајеву (обухватала источни део БиХ и западни део Србије), 

Врбаске, са седиштем у Бањалуци (централни и западни делови БиХ), 

Савске, са седиштем у Загребу (највећи део Хрватске, крајњи западни 

делови БиХ), Приморске, са седиштем у Сплиту (централни и јужни делови 

Далмације и ЈЗ делови БиХ) и Зетске, са седиштем у Цетињу (Црна Гора, ЈИ 

део БиХ, ЈИ део Далмације и ЈЗ део Србије). У 1939. години, 26. августа 

формира се Бановина Хрватска, сједињењем Савске и Приморске бановине 

уз додатак више срезова из других бановина, у којима је хрватско 

становништво било већинско, укључујући и неке срезове БиХ.  

 

5.1. Период 1918-1929. године  

  

И у новој држави се наставља рад Геолошког завода у Сарајеву а Ф. Кацер, 

који остаје да живи у Сарајеву, ради и даље као директор Геолошког завода 

и шеф минералошко-геолошких збирки у Земаљском музеју и на тим 

положајима га затиче крај живота, 14. фебруара 1925. године. Кацер је 18. 

фебруара 1924. године изабран за дописног члана Српске Краљевске 

академије (СКА) у Београду, а на предлог председника и секретара СКА, 

чувених научника геоморфолога/геолога Јована Цвијића и геолога Јована 

Жујовића (Стевановић, 1975).  

У периоду 1918-1929. година публикована су три листа Геолошке прегледне 

карте Босне и Херцеговине 1:200.000 као и више радова и књига Ф. Кацера и 

његових сарадника.  

 

5.1.1. Регионална геолошка истраживања и израда геолошких карата 

 

Трећи од шест листова Геолошке прегледне карте Босне и Херцеговине – 

Бања Лука 1:200.000 штампан је 1921. године, на немачком, у бечком 

картографском (пре војно-географском) институту а аутор листа ј еКацер 

(Katzer, 1921а). Кацер у Геологији Босне и Херцеговине (Кацер, 1926) износи  

да му је у изради овог листа „који се граничи са другим листом и обухвата 

сву сверозападну Босну до покрајинске границе, а допире на југ до Травника 

и Дрвара“ помогао највише Иван Турина и да се у овом листу „показала 

потреба Тријас и Креду рашчланити више, него у оба прва листа“.  

После Кацерове смрти његови сарадници у Геолошком заводу 

публикују 1929. године два нова листа Геолошке прегледне карте Босне и 
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Херцеговине 1:200.000 (4. Травник и 5. Љубушки) и две књиге повремених 

издања Геолошког завода из 1929. године.  

Са листовима Травник и Љубушки завршено је пет шестина Геолошке 

прегледне карте Босне и Херцеговине 1:200.000 и за њено комплетирање 

остало је да се уради још само шести лист – лист Мостар.  

За листове Травник и Љубушки везане је и једна важна новина – за њих су 

штампани и тумачи, укупног обима 130 страна, и то као свеска 1 Повремених 

издања Геолошког завода у Сарајеву (ГЗС, 1929).  

Исте године, у свесци 2 Повремених издања ГЗС Кацеров сарадник М. 

Милојковић публикује два рада. Један, под насловом „Стратиграфски 

преглед геолошких формација у Босни и Херцеговини“, обима око 160 страна, 

даје синтезу дотадашњих знања о стратиграфији тог подручја (Милојковић, 

1929а). Други рад, обима 44 стране, је библиографски, са насловом „Преглед 

целокупне геолошке литературе Босне и Херцеговине до 1929.“ 

(Милојковић, 1929б). 

 

 

5.1.2. Остала регионална геолошка истраживања (директно или 

индиректно везана за геолошку карту) 

 

У периоду 1924-1925. Кацер публикује, на немачком, капитално дело 

„Geologie Bosniens und der Hercegovina“ (Геологија Босне и Херцеговине) у 

две књиге, укупног обима 560 страна (Katzer, 1924; 1925). После Кацерове 

смрти, његови асистенти из Геолошког завода Т. Јакшић и М. Милојковић 

првели су ове књиге на српски и приређују је као јединствену књигу под 

насловом „Геологија Босне и Херцеговине. Свеска 1“, коју 1926. године 

издаје Дирекција државних рударских предузећа у Сарајеву (Кацер, 1926). 

Насловна страна књиге приказана је на сл. 6.   

У предговору, ове књиге Јакшић и Милојковић износе да је Кацер 

планирао да изда више капиталних књига о геологији Босне и Херцеговине, 

које је требало да буду круна његовог целокупног научног рада (Јакшић & 

Милојковић, 1926). Кацер је планирао је да их подели у два дела, под 

насловима „Геологија Босне и Херцеговине“ и „Практична геологија Босне и 

Херцеговине“, од којих је свака требало да има по две свеске. Притом, 

„Геологија Босне и Херцеговине. Свеска 1“ представља отприлике само 

четвртину планираног обима књига. Превод на српски и припрема за 

штампу ове књиге започели су за Кацерова живота и било му је стало да 

превод раде његови асистенти из Геолошког завода, како би, како им је 

говорио, „књига изашла из наше куће“, тј. из Геолошког завода.  
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Нажалост, иако је Кацер започео рад и на осталим планираним књигама, 

радни материјали за њих су били у раној фази обраде тако да његови 

асистенти нису успели да их допуне и припреме за штампу. Кацер је 

намеравао да у овим књигама посебно и детаљно обради не само минералне 

сировине већ и минералне воде. То се види из следећег. У одељку о 

палеозоику источне Босне, где на скоро 6 страна приказује минерална врела 

у подручју Сребренице напомиње (Кацер, 1926, стр. 423): „...онда је сасвим 

подесно да се минерална врела већ овде опширно опишу, при чему ћемо се 

ограничити на најпотребније, с обзиром на то, да ће у другој свесци овог 

дела бити посвећен један нарочити одељак минералним врелима Босне и 

Херцеговине.“  

Књига „Геологији Босне и Херцеговине. Свеска 1“ почиње поглављем о 

рељефу и геолошким односима БиХ (стр. 4-24). Следи поглавље под именом 

„Историјски преглед геолошког испитивања Босне и Херцеговине. 

Литература.“ (стр. 25-64), у коме Кацер приказује и коментарише геолошка 

истраживања БиХ до краја 1922. године и даје списак од 209 јединица 

литературе, од тога 151 других истраживача и 58 сопствених.  

Иза тога долази главни садржај књиге, под насловом „I. део. Геолошке 

формације Босне и Херцеговине“, који започиње кратким Уводним прегледом 

(стр. 61-64) иза кога следе обимна поглавља под насловима „А. Група 

азојских формација“ (стр. 66-116) и „Б. Палеозијска група“ (стр. 117-517). 

Књига садржи 136 слика и пресека (геолошких профила) у тексту и једну 

таблу (фосили карбона, перма и цефалопода верфенских слојева). 

 У Уводном прегледу Кацер износи да „у Босни и Херцеговини има ових 

формацијских група“: А. Азојска група; Б. Палеозојска група; Ц. Мезозојска 

група и Д. Кенозојска група. За палеозојску групу каже да је старији 

палеозојик вероватан али није сигурно доказан, док су карбон и перм 

доказани. За мезозоик каже да је највише распрострањен од свих формација 

и закључује да „целокупни развитак се прислања на алписко односно тако 

звано јужно развиће“. За кенозоик каже да је представљен обема својим 

формацијама, ,, и то Терцијер знатним делом, Квартар готово без изузетка 

копненим творевинама“.  

Поглавље Група азојских формација садржи подпоглавља: (1) азоик планине 

Мотајице; (2) азоик планине Просаре; и (3) азоик средњебосанских планина. 

У подпоглављима описани су геолошке склоп, формације и тектоника а дат 

је и осврт на корисна лежишта и минерална врела. Напр., у подпоглављу о 

Мотајици приказане следеће формације: гранит; огртач кристаластих 

шкриљаца; зона гнајса и микашиста; кварцне стене; филитна зона; 

амфиболни шкриљци; кристаласти кречњаци; серпентин. Приказ лежишта је 
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веома кратак, јер „нарочито корисна лежишта од знатније кономске 

важности нису позната“.  

 

 
Слика 6. Насловна страна књиге Геологија Босне и Херцеговине, свеска I 

(Кацер, 1926), и фотографија Ф. Кацера из те књиге. 

Figure 6. Front page of the Katzers`s book Geology of Bosnia and Herzegovina, 

Volume I (Кацер, 1926) ,and Katzer`s photos in that book.  

 

У поглављу Палеозојска група приказани су: (1) палеозоик у 

средњебосанским шкриљастим планинама; (2) палеозоик код Језера и 

Сињака; (3) палеозоик југоисточне Босне; (3) палеотоик источне Босне; (4) 

палеозоик код Кључа; (5) палеозоик у области Сане; (6) палеозоик Уне код 

Босанског Новог; (7) палеозоик Љубине на хрватској граници. У 

подпоглављима дати су геолошки склоп, формације и тектоника а дат је и 

осврт на корисна лежишта и минерална врела. Напр., у подпоглављу о 

палеозоику источне Босне приказани су следеће формације: филитни 

шкриљци; табличасти шкриљци; пешчари; кварцпешчари и кварцити; 

конгломерати; кречњаци; еруптивне стене. Осврт на корисна лежишта и 

минерална врела је нешто шири, нарочито у опису рудних лежишта и врела 

црни Губер у подручју Сребренице.  
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5.1.3. Истраживања минералних сировина 

 

У 1921. години штампан је у Сарајеву, на немачком, други део Кацерове 

монографије о угљевима, под насловом: „Фосилни угљеви Босне и 

Херцеговине. Део други: олигомиоценске појаве угљева западне-, источне- и 

јужне Босне као и Херцеговине и плиоценски угљеви целе земље.“ (Katzer, 

1921b). Као и у првом делу монографије, штампаном у Бечу 1918. године, на 

немачком, приказане су геологија и тектоника угљоносних формација и 

карактеристике и квалитет угља бројних лежишта и појава наведених 

старости у БиХ, од којих су многа у Репубици Српској.   

У монографији „Геологији Босне и Херцеговине. Свеска 1“, на немачком и 

српском, Кацер приказује детаљније „среброносне цинкооловне рудне 

жице“ код Сребренице - њихове геолошке карактеристике, минерални и 

хемијски састав, квалитет руде и сл. (Кацер, 1926, стр. 410-423).  

 

5.1.4. Хидрогеолошка истраживања 

 

У 1920. години Кацер публикује рад „К познавању минералних врела Босне“ 

обима 72 стране, у Гласнику земаљског музеја БиХ (Katzer, 1919). У раду је  

приказана 31 појава минералних и термоминералних врела у Босни и 

Херцеговини, са потпуним хемијским анализама вода. Овај рад је 

најпотпунији приказ минералних и термоминералних врела БиХ још од рада 

који је Лудвиг публиковао 1889-90. године (Ludwig, 1889; 1890а). Кацер је 

планирао да уради и већи рад у коме би приказао 90 врела али нажалост није 

стигао да то уради (Јовановић, 1975).  

У монографији „Геологији Босне и Херцеговине. Свеска 1“, на немачком и 

српском, Кацер у одељку о палеозоику источне Босне приказује минерална 

врела „која су изобилна“ „и то само на земљишту ближе сребреничке 

околине, које је преривано ради рударског испитивања“ (Кацер, 1926, стр. 

423-429). Детаљније приказује карактеристике и састав воде главног међу 

овим врелима, Црног Губера, са арсенско-гвожђевито-сулфатном водом.  

 

5.1.5. Инжењерско-геолошка истраживања 

  

У 1926. години професори геологије из Београда и Загреба Владимир К. 

Петковић и Фердо Кох су публиковали рад о геолошким условима терена 

важним за пројектовање и изградњу железничког тунела кроз Иван Планину 

(Petković, V. K., Koch, F., 1926).  Рад има наслов Иван тунел. Геолошко 

мишљење о пројектиовању и градњи железничког тунела кроз Иван 

Планину.   
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У 1927. години Кацеров сарадник из Геолошког завода М. Милојковић 

публикује рад о клизиштима под насловом Бреголазине и урниси код села 

Клашника у источној Босни (Милојковић, 1927).  

 

5.2. Период 1929-1945. године  

 

Са променом имена Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Краљевину 

Југославију долази и до значајне административна прекомпозиције земље 

којом територија Босне и Херцеговине улази у састав пет бановина. Нова 

територијална организација земље доноси централизују геолошких 

истраживања и гашење Геолошког завода у Сарајеву што доводи до 

стагнације геолошких истраживања у Босни и Херцеговини. Ипак, има 

неких истраживања која углавном изводи Геолошки институт Краљевине 

Југославије у Београду.  

 

5.2.1. Регионална геолошка истраживања и израда геолошких  

           карата 

 

У 1931. години излази из штампе Геолошка карта Југославије, у колору, 

димензија 67 x 83 cm, коју је урадио Коста Петковић, професор 

Универзитета у Београду, која приказује и геологију Босне и Херцеговине 

односно Републике Српске (Petković, 1931). На карти је наведено да је 

урађена у периоду 1930-1931. на основу до тада објављених података и 

необјављених података Геолошког завода Универзитета у Београду и 

Геолошког завода у Загребу. За недостајући лист Мостар 1:200.000 у оквиру 

Прегледне геолошке карте Босне и Херцеговине аутор је користио углавном 

Битнерову карту из 1880. године. 

У 1933. години В. Чубриловић из Геолошког института Краљевине 

Југославије реамбулира босански део секције Крупањ (на левој обали 

Дрине) (Чубриловић, 1934). 

У периоду 1933-34. година В. Чубриловић картира околину Бихаћа и ЈЗ део 

секције Бихаћ-Крупа (Чубриловић, 1935а) а 1935. године објављује рад, са 

једном картом, „Прилог геологији околине Бихаћа“ (Чубриловић, 1935б).  

Картирање последњег, шестог, листа (VI шестине) Геолошке прегледне 

карте Босне и Херцеговине, Мостар 1:200.000 предузео је Геолошки 

институт Краљевине Југославије из Београда тек у периоду 1938-39. година 

(можда и 1940. године). Северни део листа картиран је 1938-39 (Симић и др., 

1939; Симић & Јовановић, 1940) а јужни део листа 1938 (Протић, 1939) 

Међутим, до почетка Другог светског рата рад није завршен. Група геолога 

која је радила на листу пред рат наставља рад неколико година после рата и 
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лист Мостар излази из штампе тек 1953. године (Симић и др., 1953). 

Публиковањем овог листа комплетира се Геолошка прегледна карта Босне и 

Херцеговине 1:200.000. Између публиковања првог листа ове карте, 1906. 

године, и последњег листа протекло је скоро пола века, а током тог времена 

територија коју она приказује прошла је кроз неколико државних уређења.  

 

5.2.2. Остала регионална геолошка истраживања (директно или 

индиректно везана за геолошку карту) 

 

У 1940. години геолози Геолошког института Краљевине Југославије у 

Београду публиковали су два инетересантна рада, о санском палеозоику и о 

геологији околине Зворника.  

Рад о санском палеозоику, под насловом Пермотријаска синклинала Старог 

Мајдана у палеозоику Сане, обима је 18 страна (Simić, 1940).   

Рад о геологији околине Зворника, је обима 6 страна (Симић, В., Луковић, 

М., 1940). 

 

6. ПЕРИОД ОД 1945. ДО 1992. ГОДИНЕ 

  

По завршетку Другог светског рата, 1945. године, у новој Југославији, Босна 

и Херцеговина је једна од федералних народних република, у својим 

историјским границама. У периоду 1945 -1949. година геолошка 

истраживања у Босни и Херцеговини поверена су Савезном геолошком 

научно-истраживачком институту у Београду. У 1949. години, решењима 

Владе ФНРЈ оснивају се у Сарајеву Завод за геолошка истраживања НР БиХ 

и предузеће за геолошко-рударска истраживања Геоистраге. Геолошки завод 

БиХ наставља рад предратног Геолошког завода. У 1973. години интегришу 

се Завод за геолошка истраживања и Геоистраге у сложену радну 

организацију Геоинжењеринг, у оквиру које два института – Институт за 

геологију и Институт за хидрогеологију и геотехнику настављају делатности 

Завода за геолошка истраживања.  

Период послије Другог свјетског рата за Геолошки завод и геолошка 

истраживања уопште на територији Босне и Херцеговине и простора који 

обухвата Република Српска је период најинтензивнијих и најуспјешнијих 

геолошких истраживања, као и оспособљавања рударских објеката. У том 

периоду су у оквиру Завода за геолошка истраживања многе генерације 

геолога постигле велике стручне и научне резултате.  
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6.1. Регионална геолошка истраживања 

 

За период одмах након завршетка Другог свјетског рата па све до 1958. 

године карактеристично је да су вршена геолошка истраживања на 

појединачним рудоносним подручјима (угљоносни басени, рудници боксита, 

жељезне руде) или за потребе изградње хидро-енергетских објеката те се за 

те просторе израђују нестандардизоване геолошке карте различитих 

размјера. У овом периоду покренуто је издавање публикације "Геолошки 

гласник" у издању Геолошког завода. 

Потпуно ново поглавље у геолошком картирању на нашем, а и простору 

бивше Југославије почиње 1958. године када креће израда Основне 

геолошке карте Босне и Херцеговине 1:100.000 (лист Вареш) у склопу 

Основе геолошке карте и траје континуирано до њеног завршетка 1980. 

године (лист Вишеград). За овај период се може рећи да је "звјездани 

период" геологије ових простора. 

У првим годинама израде ОГК БиХ/Републике Српске картирани су 

подручја/региони (без обзира на границе листова) са познатим и/или 

очекиваним лежиштима и појавама различитих минералних сировина: 

подручје Сребренице, због лежишта олова и цинка, региони Милића и 

Херцеговине, због лежишта и појава боксита, касније и подручје Љубије, 

због лежишта и појава гвожђа и средишњи дио офиолитске зоне због 

лежишта и појава азбеста, магнезита, мангана и хромита. Идеја је била да се 

уз израду Основне геолошке карте у старту прошире и допуне сазнања о 

сировинској бази картир  Границе ентитета Републике Српске у БиХ су 

таквог карактера да се на њеној територији налазе мање или веће површине 

(од укупно 54 листова за цијелу БиХ) на чак 43 листа размјере 1:100 000 (по 

Гриничу), површине око 25.000 km
2
 (сл. 7). аних територија, у чему се 

добрим дијелом и успјело. 

Стандарди по којима је почела израда ОГК размјере 1:100 000 из 1958. 

године допуњени су 1962. године издавањем Упутства за израду ОГК 

(увођење обавезе да се теренски рад одвија уз употребу аерофотоснимака 

који се користе и у фази финализације карте) које је коначно дорађено 1964. 

године.  

Основни метод код геолошког картирања био је „метод профил“ са 

прописаним минимумом броја тачака осматрања по km
2
 за поједине 

категорије дефинисане на бази више критеријума - основни је геолошка 

сложеност картираних површина. Тачке осматрања и неки подаци наношени 

су директно на фотоснимке, документациона карта је формирана на 

секцијама размјере 1:25 000 (у првим годинама веома лошег квалитета) и 

аероснимцима. Од 16 интерпретираних секција (по Гриничу), размјере 
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1:25.000, формиран је лист ОГК размјере 1:100 000 који је послије рецензије 

ишао у штампу. Сваки такав лист садржи легенду картираних јединица, 

ознаке најважнијих хидрогеолошких и инжењерскогеолошких појава, ознаке 

за лежишта и појаве минералних сировина, ознаке структурно-тектонских 

елемената, геолошке профиле и регионалне геолошке стубове (сл. 8). Уз 

сваки лист писан је и Тумач, писани документом у коме је приказан садржај 

геолошке карте - опис картираних хроностратиграфских (основни принцип 

издвајања) и/или литостратиграфских јединица са посебним прегледима 

лежишта и појава минералних сировина, тектонским карактеристикама и 

историјом стварања терена. 

   

 

 
 

 
Слика 7. Распоред листова Основне геолошке карте СФРЈ 1:100.000 који се односе 

на Босну и Херцеговину, односно Републику Српску. 

Figure 7: Sheets of the Basic geological map of Yugoslavia 1:100.000 adn their position 

to respect Bosnia and Hercegovina and Republika Srpska. 
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Из тих разлога практично је тешко, нарочито имајући у виду деценије главне 

фазе регионалних истраживања (пре настанкa Републике Српске), одвојено 

приказати историју геолошких, посебно регионалних истраживања за 

Републику Српску и Федерацију БиХ. 

На картирању за потребе израде Основне геолошке карте БиХ/РС, у периоду 

од око 30 година, учествовао је значајан број геолога и геолошких 

техничара, оквирно око 80. Интерпретацију картитаних секција и посебно 

цијелих листова, фотогеолошку обраду истих и писања пратећих Тумача 

радио је много мањи број геолога у краћим или дужим временским 

периодима. Овдје се наводи само мањи број учесника/аутора, према 

критеријумима углавном на бази статистичких података преузетих са 

геолошких карата и тумача, објављених фондовских материјала, елабората, 

студија и извјештаја.  

Основна геолошка карта 1:100 000 БиХ/РС, рађена у периоду 1958-1980. 

године, не би изгледала тако како изгледа (уз похвале и недостатке) да је 

нису радили следећи геолози: М. Мојићевић, Ј. Папеш, Ј. Олујић, О. 

Сунарић, Л. Вујновић, В. Раић, Р. Бузаљко, Ч. Јовановић, Ј. Врховчић, Ј. 

Памић, М. Живановић, Р. Милојевић, Д. Вељковић, Ј. Софиљ, Р. 

Маринковић, М. Лаушевић. 

У формирању ОГК БиХ/РС значајан допринос дали су, преко минералошко-

петрографских, седиментолошких и палеонтолошких испитивања: Ј. Памић, 

Д. Ђорђевић, Љ. Пашквалин, Р. Антић, Ј. Гаковић, Р. Ковачевић, З. 

Сијарчић, К. Влахинић, Н. Лаушевић и Б. Стојчић. 

У току цијелог периода израде ОГК БиХ/РС геолози који су радили карту 

имали су у разним видовима (комисије, рецензије, учешће у теренском раду, 

курсеви, савјети) значајну помоћ од еминентних геолога тог периода, 

посебно од М. Димитријевића и С. Карамате, затим М. Н. Димитријевић, Р. 

Радоичић и Н. Пантића. 

Нема никакве сумње у то да је Пројекат израде Основне геолошке карте 

СФРЈ већ у току реализације, а посебно по завршетку истог, представљао 

један од најзначајнијих привредних, стручних и научних подухвата у другој 

половини 20. вијека на просторима тадашње јединствене државе.  

Када се узме у обзир наведено и др., уз чињеницу да је у изради Основне 

геолошке карте БиХ/РС учествовао велики број високообразованих кадрова, 

од инжењера, доктора наука, професора универзитета до академика,  може 

се рећи да овај пројекат није само значајно привредно дело већ, без 

претеривања, и значајан цивилизацијски и културолошки допринос 

народима и просторима гдје је урађен овај пројекат у датом времену и 

околностима. 
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Слика 8. Основна геолошка карта СФРЈ 1:100.000, лист Бања Лука (Mojićević, et al., 

1977).  

Figure 8: Basic geological map of Yugoslavia 1:100.000 Sheet Banja Luka (Mojićević, 

et. al., 1977).  

 

Основна геолошка карта БиХ/РС, поред свих похвала које је доживјела у 

досадашњој експлоатацији, могла је бити боља и вриједнија да су у њеној 

изради били заступљени следећи приступи: 

- да је основну картирајућу јединицу представљала формација а не 

хроностратиграфска јединица, 

- да су основне објекте картирања представљале веће геолошке цјелине 

(нпр.: палеозојски кластити, мезозојски карбонати или творевине 

платформи, прегледних зона те офиолитског појаса, терцијарних 

басена и сл.), 

- да је такве геолошке цјелине и просторе картирао један тим у дужем 

временском периоду, 

- да већ специјализовани тимови за картирање одређених јединица (на 

пр. у оквиру седимената у терцијарним басенима) нису понекад 

обрађивали (због поделе простора у задатим координатама - на 

листове) њима непознату проблематику (на пр. офиолотски 

комплекс), 
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- да често неадекватне норме рада на терену нису негативно утицале на 

квалитет и квантитет прикупљених података. 

 

Ово прије свега наводимо да се убудуће при изради Основне геолошке карте 

1: 50 000 не понове наведене грешке. 

Искуства на изради ОГК СФРЈ/БиХ учинила су да је, знатно прије њеног 

завршетка, од надлежних органа донијета одлука да се одмах по окончању 

израде ОГК пређе на другу фазу рада тј. на израду Геолошке карте размјере 

1:50 000 која би (тако је у свијету) представљала базни документ за 

тумачење развоја геолошких процеса на простору једне земље. У Србији и 

Хрватској одмах послије завршетка ОГК 1:100 000 приступило се другој 

фази рада тј. изради Геолошке карте 1:50 000. У Босни и Херцеговини, на 

жалост, то се десило тек десетак година касније, крајем девете деценије 20. 

века. Картирање је почело у зони „Источнобосанско-дурмиторског 

палеозоика“, (околина Праче) да би касније било премјештено у комплекс 

„средњобосанског палеозоика“ (Л. Вујновић, Х. Хрватовић, С. Ћорић, Љ. 

Гајић, З. Пудар). 

 

6.2. Остала регионална геолошка истраживања (директно или  

индиректно везана за геолошку карту) 

 

Овдје укратко о радовима основних истраживања који су настали на подлози 

геолошке карте БиХ/РС или су на различите начине допринијели рјешавању 

одређених регионалних геолошких проблема претежно у Републици 

Српској. У ту групу истраживања спадају израде докторских и магистарских 

теза, студијских радова и сл. 

На унапређењу геолошко-тектонских сазнања угљоносног подручја 

(Угљевик) радио је (Чичић,1964), а у подручју санског палеозоика и 

љубијске металогенетске области (Јурић, 1970). Допринос познавању 

регионалних геолошких односа у северном делу РС дали су и Д. Варићак 

(геологија и петрологија Мотајице (Варићак, 1966) и В. Јеласка 

(седиментолошке и палеонтолошке особине „севернобосанског флиша“), 

карбонатне формације обрађивао је Б. Качар (Качар, 1978). 

У склопу регионалних нафтногеолошких истраживања на пројекту „Северна 

Босна“ (највећим делом у РС) извршена је структурно-формациона анализа 

Мајевице (подаци уграђени у финалне верзије листова ОГК Брчко и Тузла 

(Олујић, 1984), Требовца (Вујновић, 1986) и западног дела Козаре и Просаре 

(Олујић, 1988). 

Регионалном познавању нафтне геолошке проблематике допринијели су и 

неки студијски радови који се добрим делом односе и на РС, као на пр. о 
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фауни и флори мезозојских творвина у БиХ (К. Влахинић и Н. Лаушевић), о 

генези и формационој анализи мезозојских флишева у БиХ (Олујић, 1982) и  

нафтногеолошким истраживањима (Вујновић, 1989). 

 

6.3. Истраживања минералних сировина  
 

Почетак геолошких истраживања минералних сировина у РС послије Другог 

свјетског рата поклапа се са периодом обнове и нагле индустријализације 

цијелог простора бивше Југославије, посебно на бази угља (сировина чији је 

потенцијал, већ у то вријеме, био евидентан на простору БиХ и нарочито 

Републике Српске, те црних и обојених метала, тек знатно касније и 

неметала.  

 

Истраживање угљева   
 

Одмах послије Другог свјетског рата главна геоистраживачка дјелатност 

била је усмјерена на угљоносне басене у циљу обезбјеђења основног 

енергетског горива. Тако је било на данашњем простору РС, осталим 

деловима БиХ као и на целој територији тадашње Југославије. 

Златно доба истраживања угља на територији РС догодило се посебно у 

деценији коју ограничавају прве педесете и прве шездесете године прошлог 

вијека. Сва главна лежишта доведена су до нивоа утврђивања резерви угља 

за вишедецинијску производњу. Затим долази десетогодишњи период 

застоја истраживања угља (појављују се течни и гасовити енергенти) да би 

угаљ поново дошао у важну позицију у периоду првих седамдесетих до 

првих осмдесетих година када је, најприје, осигурана сировинска база, а 

затим изграђени и капацитети за производњу електричне енергије – 

термоелектране у Угљевику и Гацку. Већ у то вријеме се размишљало о 

каснијим истраживањима и доказала могућност проширења капацитета на 

оба лежишта (изградња других фаза ТЕ) као и могућност изградње сличног 

објекта и на резервама лежишта угља Станари (и данас су актуелне све три 

опције, односно ушле су у фазу реализације). 

У првој овдје наведеној деценији и поред три поменута басена истраживани 

су и мањи басени односно лежишта претежно мрког угља: Миљевина, 

Теслић, Љешљани, Бања Лука, Масловаре и шири простор Лопара, Рогатице 

(камени угаљ). У свим овим лежиштима (у већини је експлоатација почела у 

првој четвртини 20. века) већ више деценија не експлоатише се угаљ (изузев 

Миљевине) из више разлога, главни је да се на свим позицијама угаљ вадио 

искључиво подземним путем.  
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У наведеном периоду угљеве су на простору Републике Српске истраживали 

бројни геолози: Р. Милојевић (1962), М. Муфтић (1963), С. Чичић 

(1961;1964;1966), Р. Маринковић (1960), као и Н. Пудар, И. Соклић, Л. 

Гопчевић, Б. Кајганић, Ж. Грковић, Р. Јовић, Ј. Мастило и други.  

Карактеристично је да је на скоро свим поменутим лежиштима на којима је 

истраживања вршио Геолошки завод угаљ почео да се експлоатише на 

изданцима (на неким још крајем 19. века), затим се уз мали обим 

истраживања прелазило на јамску експлоатацију (изузев Гацка). У ери 

преласка на површинске копове у пространим басенима (Гацко, Станари, 

Угљевик) најпре је изведено иницијално/структурно бушење, затим 

истраживање регионалног карактера (обрачун резерви до С1 категорије) и на 

крају детаљна истраживања према лежишним условима у појединим 

басенима или дијеловима басена). 

 

Истраживање метала и неметала 

 

Упоредо са истраживањем угљева у Републици Српској истраживане су и 

друге минералне сировине, нарочито интензивно црни метали (гвожђе и 

манган) и обојени метали (олово, цинк, алуминијум, антимон и др.) 

Посебно интензиван период истраживања наведених и других метала као и 

многих неметаличних сировина догодио се у цијелој шестој деценији 20. 

вијека. Тада су геолошка истраживања финансирана из Савезног буџета 

ондашње заједничке државе и из буџета СР БиХ. Према сировинском 

потенцијалу у БиХ је дефинисано осам подручја/региона на којима су 

вршена регионална геолошка истраживања минералних сировина, 

истраживана је могућност обрачуна рудних резерви (гдје је за то било 

услова) до С1 категорије. На данашњој територији РС у то вријеме су 

егзистирала подручја за регионална истраживања (формације – сировине): 

1. Регион Озрен – Узломац (углавном офиолитски комплекс – 

магнезит, азбест, талк, хромит, манган, бакар, украсни камен) 

2. регион Мотајица – Просара (кисели магматити и контактно – 

метаморфне стијене, каолинисани гранити, каолинити, кварцно – 

фелдспатски песак, ретки елементи) 

3. Регион Подриње (терцијарни вулканити у палеозојским 

формацијама – олово, цинк и пратећи метали, каолин; кварцити, 

кровни шкриљци, гвожђе; боксити) 

4. Регион Сански палеозоик (палеозојске формације – гвожђе, барит, 

керамичке глине) 

5. Регион Дрина – Лим (тријаски вулканити и палеозојске формације 

– антимон, барит, гипс, гвожђе) 
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6. Регион Крајина (различите седиментне формације – манган, 

барит, бакар,  украсни камен) 

7. Регион Херцеговина (палеоген, креда, јура – боксити, украсни 

камен). 

Овако конципиран начин истраживања минералних сировина (истовремено 

се одвијао, у оквиру истих региона, и посао на изради Основне геолошке 

карте) показао је веома добре резултате: проширена је минерално 

сировинска база у околини већ познатих лежишта, неке рудне појаве, чак и 

пронађене минерализације, доведене су до нивоа детаљних истраживања и 

касније преведене  у лежишта. Нажалост, такав истраживачки замах, 

потпомогнут значајним финансијским средствима, није дуго трајао (била је 

потребна бар још једна деценија) па многе откривене појаве различитих 

минералних сировина нису доведене до степена детаљних истраживања, што 

је био циљ регионалних истраживања. 

 

Истраживање металичних сировина 

 

Регионалним, касније детаљним геолошким истраживањима нарочито добри 

резултати постигнути су поред већ поменутог истраживања угља и код 

истраживања гвожђа, обојених метала и многих неметаличних сировина уз 

учешће великог броја геолога.  Проширење сировинске базе гвожђа у 

најпознатијем подручју за ову минералну сировину, љубијској 

металогенетској области (Санско – унски палеозоик) преко повећања 

капацитета познатих и откривања нових лежишта, допринели су значајно 

Cissartz & Noth, (1951), Јурковић (1961) и значајно у каснијем периоду Јурић 

(1970), Цвијић & Протић (1986). 

Значајне резерве, истина, гвожђем сиромашне али никлом обогаћене руде 

налазе се у подручју Вишеграда (оолитне руде гвожђа, у бази горњокредних 

седимената, на ултрамафитима) чије резерве и квалитет је истраживао С. 

Ђурић (1958). 

Гвожђе је истраживано и у подручју Чајнича – магнетит уз киселе магмате 

(Ђурић, 1958), затим у околини  Сребренице (Крунићи) у палеозоику (Кубат, 

1972) као и неким другим недоистраженим локалитетима.  

Интензиван период истраживања мангана поклапа се, такође, са шестом 

деценијом прошлог вијека. Откривена су и дјелимично истраживана 

лежишта и појаве: тријаске вулканогено – седиментне генезе – у подручју 

Братунца, Шековића и Чајнича, (Кубат & Рељић, 1965-1969) затим јурска 

лежишта и појаве истог поријекла – подручја Бањалучке Козаре, Узломца, 

Теслића и Рудог (В. Мијатовић, 1968; В. Симић, 1959, Ђ. Челебић, 1961). 
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Поред наведених подручја појаве мангана откривене су и код Сребренице, 

Хан Пијеска и Гацка (В. Симић, 1959), и Шековића (Рамовић, 1960). 

Хромитске појаве су везане за ултрамафите Борје у Теслићком и Озрена у 

добојском региону. Истраживана су  (и експлоатисана) мала рудна тијела 

прије периода за који се овдје даје преглед истраживања (G. Hiessleitner). 

Истраживана је само једна појава 60-их година прошлог вијека у западном 

масиву Борје. Појаве хромита су у том периоду регистроване у околини 

Бање Врућице и у ширем подручју Бања Луке (Скатавица). Појаве су скоро 

редовно везане за пироксенске перидотите (харцбургите на Озрену и 

лерзолита у осталим подручјима (Сунарић & Олујић, 1968).  

У подручју Сребренице експлоатација олова и цинка датира из римског и 

средњевјековног периода. У овдје третираном времену, у 19. и 20. вијеку 

пронађено је око 100 већих и мањих рудних тијела (жица). У другој 

половини 20. вијека значајан допринос истраживању рудних жица и 

орудњења у подручју Сребренице дали су М. Рамовић (1962) те касније И. 

Кубат и Д. Рељић. 

Појаве олова и цинка истраживане су и у подручју Фоче, Праче и Чајнича, 

посебно уз границу са Црном Гором – рејон Љубишње (Јанковић, 1955). 

Убрзо послије откривања прекинуто је истраживање на веома 

интересантном полиметаличном орудњењу на северним падинама Озрена 

(Сочковац – Добој) где се јавља интересантна асоцијација минерала олова, 

цинка, никла и бакра (Олујић, 1970). 

Нека од највећих лежишта боксита у бившој СФРЈ истраживана су 50-их 

година прошлог вијека у источном дијелу Републике Српске, у подручју 

Милића, и Сребренице (М. Јеремић, 1957; касније и Т. Живаљевић, Д. 

Рељић, З. Филипић). У југоисточном дијелу зоне, „боксити Херцеговине“, 

Невесиње – Љубиње – Требиње, откривен је велики број лежишта у 

различитим хроностратиграфским нивоима али, на жалост, мали број 

лежишта је ушао у експлоатацију (недовољна истраженост, слабији 

квалитет, мале количине у истраженим дијеловима лежишта). У 

бокситоносном „региону Јајце – Бања Лука“, у подручју Мркоњић Града, 

нека лежишта припадају ентитету Републике Српске а истраживали су их Т. 

Живаљевић, Р. Васиљевић, В. Бритвић, Ј. Папеш и В. Мијатовић, као и нека 

регистрована лежишта из  „региона Босанска Крајина“ у подручју Срнетице 

и Бараћа. 

И поред бројних откривених појава бакра у разноврсним геолошким 

формацијама у Републици Српској (као и у цијелој БиХ) нису (и поред 

материјалних доказа експлоатације у ранијем периоду – шири простор 

Прњавора, Мркоњић Града и Фоче) пронађена лежишта овог веома важног 

метала. Најбитније су, углавном дјелимично истраживане појаве бакра, у 
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формацијама офиолитског комплекса: у југоисточном дијелу Републике 

Српске (између Вардишта и Увца и код Бијелог брда пронађена су зрна – 

комади и листови самородног бакра, посебно итересантна појава је у 

подручју Прњавора (Чавка) коју су истраживали С. Ђурић и И. Кубат (жице 

масивне халкопиритске руде уз дајкове дијабаза у серпентинитима); 

утврђене су и појаве у подручју Теслића и Козаре (Црна ријека) али су и оне 

недовољно истражене (Ђурић, 1968; Ђурић & Кубат, 1962). Остаје задатак 

новим генерацијама геолога Републике Српске да се ове појаве детаљно 

истраже. 

Друго обећавајуће појављивање орудњења бакра везано је за олово – 

цинкова лежишта у Сребреници, околини Фоче (Челебић, Слатина) и за 

полиметаличну појаву на Озрену (Сочковац – Добој). У првом случају 

орудњење је везано за терцијарну, у другом за тријаску, а у трећем (за сада 

непознату), вјероватно терцијарну металогенију. 

Појаве орудњења антимона (сулфидно – оксидни тип) у палеозојским 

стијенама, вјероватно продукт тријаске металогеније у околини Чајнича 

(Подкозара) истражним радовима су на једном лежишту доведене до 

експлоатације – мањег обима, уз истражне јамске радове (М. Рамовић, Е. 

Куленовић, Ђ. Челебић). Појаве антимона регистроване су у сличним 

формацијама у околини Фоче и Праче, затим у ширем подручју Приједора, 

као и уз појаве олова и цинка у подручју Фоче (Челебић, тријаска 

металогенија) те у сребреничком вулканском комплексу – Чумавићи, 

Витловац, Лисац (Кубат, 1972). 

Бројне појаве магнезита у делу офиолитске зоне у Републици Српској 

регистроване су (у виду жичних рудних тела – хидротермално, кора 

распадања?) у ширем подручју Теслића, Прњавора, Бања Луке, Мале 

Укрине, на крајњем истоку између Вишеграда и Рудог као и на крајњем 

северозападу између Приједора и Новог Града. Најзначајнија су истражена 

жична рудна тела у подручјима Бања Луке, Теслића и Прњавора. Док су се 

магнезити експлоатисали употребљавали су се за производњу ватросталних 

материјала.  

Садржај никла и кобалта који могу бити економски интересантни утврђени 

су при истраживању оолитских руда гвожђа у ширем подручју Вишеграда 

(Ђурић, 1958). Иако се овдје углавном говори о никлу не треба занемарити 

ни садржај кобалта (постоји интерес страних компанија за наставак 

истраживања). Интересантно је и појављивање никлоносног орудњења 

(масивна руда са милеритом) са оловом и цинком у Сочковцу (Ј. Олујић). У 

неким рудним телима Сребренице констатовани су и ниски садржаји никла 

и кобалта (М. Рамовић, 1962). 
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На неколико подручја регистрован је повишен садржај радиоактивних 

елемената (ниске аномалне вредности): у гранитима Мотајице, у широј 

околини Љубије и Приједора (палеозојске формације) и у угљу неких 

локалитета у Бањалучком угљоносном басену. 

Истраживачи Геолошког завода су констатовали појаве арсена углавном 

истражујући неке друге минералне сировине претежно сулфидног састава: 

Сребреница, Љубија, Нови Град, Теслић, Прача и др. 

Минерали живе пронађени су само у околини Прњавора - јужне падине 

Љубић планине и уз границу са Црном Гором код Чајнича. 

Концентрације сребра, кадмијума, бизмута, калаја, волфрама, молибдена 

утврђене су у различитим концентрацијама, углавном у Сребреничким 

рудним тијелима (Рамовић, 1962). Садржај сребра и кадијума су такви да се 

добијају уз концентрате олова и цинка.   Садржај калаја, волфрама и 

молибдена, на нивоу минералошких појава, пронађени су у гранитима 

Мотајице (Д. Варићак, 1966). 

Ниски садржаји злата утврђени су у неким рудним телима Сребренице 

(посебно тамо где су значајније концентрације антимона) као и у 

полиметаличним појавама у подручју Челебића и Сочковца. 

 

Истраживање неметаличних минералних сировина 

 

У другој половини 20-ог вијека у Републици Српској пронађено је више 

типова неметаличних минералних сировина чија је потенцијалност мање или 

више дефинисана кроз регионална и детаљна геолошка истраживања. Тај 

потенцијал, нажалост није адекватно искоришћен ни до данас. Углавном се 

користе, посматрано у ширем значењу, тзв. „грађевински материјал“. 

Азбест је сировина која је у назначеном периоду (и неку годину раније) прва 

подвргнута истражним радовима у Петрову. Почетком 60-их година 

намјенски је проспектован (уз израду ОГК) цијели Озренски масив – касније 

и остали масиви – блокови ултрабазита – али, нажалост, нису постигнута у 

почетку оправдана очекивања (Вакањац, 1965). Експлоатација (и 

сепарисање) азбеста у Петрову почела је на самом почетку 50-их година уз 

континуиран наставак истраживања све до обустављања производње 

азбестног влакна због штетности по људско здравље (да ли само због тога) 

производа на бази азбеста.  

Истраживане су и друге неметаличне сировине (или смјештајно) везане за 

поједине формације из Динаридсног офиолитског појаса у Републици 

Српској: талкити у околини Петрова-Озрен (Ђорђевић, 1969), (Сунарић, Ј. 

Олујић), оливинити на северним падинама Озрена (Ј. Памић), гранати из 

ултрамафитима придружених амфиболитских стијена – Борја, Скатавица (Ј. 
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Памић), украсни камен-серпентинитске брече  у подручју Теслића и др. (О 

Сунарић, Ј. Олујић), сепролит/стива уз магнезитска лежишта на Љубићу-

Прњавор и др. 

У палеозојским формацијама истраживани су (локално експлоатисани) 

кровни шкриљци у подручју Братунца (И. Кубат, Д. Вељковић), жични 

кварц у подручју Братунца и Сребренице (Д. Живановић), барит-жична 

тијела у Санском палеозоику (у подручју и околним тријаским формацијама 

Н. Град-Приједор. В. Мајдан), затим у околини Чајнича (тријаске 

формације) и Козаре (у оквиру јурске офиолитске зоне). Истраживањем 

барита бавио се већи број геолога, често уз истраживање других минералних 

сировина: М. Рамовић, Ђ. Челебић, И. Јурковић , М. Јурић и др.). 

Истражним радовима дефинисана су лежишта гипса у подручју Новог Града 

и Мркоњић Града (В. Подубски, М. Јеремић, Ђ. Челебић, М. Рамовић, Б. 

Качар) а појаве су регистроване у региону Фоче и Горажда. 

Седиментне „силицијске стијене“ имају на територији Републике Српске 

велико распрострањење у тријаским (кварцни пјешчари, кварцити) и 

јурским формацијама (радиоларити, рожнаци) али су само спорадично 

истраживане ове појаве – у подручју Власенице гдје су једно вријеме и 

експлоатисане. 

Неке истраживане неметаличне сировине везане за киселе и/или 

интермедијарне интрузиве и ефузиве: 

- у гранитском тијелу Мотајице истраживани су (и експлоатисани) 

каолинисани гранити-каолини (Варићак, 1966); у истој формацији 

утврђене су и појаве кристалног кварца, лискуна, фелдспата и берила 

и флуорита - раније су поменуте минерализације калаја, волфрама и 

молибдена – Д. Варићак (1966). 

- у каолинисаном санидинском дациту истраживана су лежишта 

каолина у подручју Братунца (експлоатисана) и спорадично око 

Сребренице (Дангић, 1971). 

 

Утврђено је да се концентрати фелдспата могу добити уз каолин из гранита 

Мотајице,  дацита Братунца као и из пегматитске жице са Борје. 

Керамичке и ватросталне глине истраживане су у подручју Приједора 

(неогене формације) на десетак лежишта од којих су нека експоатисана. 

Глине сличног типа истраживане су у околини Челинца – Укрина и 

Сочковца (Ј. Олујић). 

Неколико лежишта бентонита је у подручју Шипова – једно се и сада 

експлоатише (Б. Качар). У подручју Новог Града уз угаљ у Љешљанима 

истраживани су и пратећи бентонити; бентонити су пронађени (скоро 
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неистраживани) у подручју Зворника у пространој вулканокластичној 

формацији као и угљоносној формацији у Станарима. 

Појаве флуорита утврђене су у пегматитима Мотајице,  а истраживане, уз 

баритна лежишта, у љубијској металогенетској области – Жуне). 

Код истраживања неких неогених (претежно језерских формација), уз 

истраживање других минералних сировина, откривено је и појављивање: 

боросиликата у Лопарском басену (где се очекивала, према присуству 

одређених формација, „кухињска со“-недовољно истражено) као и појава 

сланих вода у подручју Добој-Дервента и око Шамца (Ч. Јовановић). 

Туфови су истраживани у миоценским формацијама у подручју Прњавора, 

између Приједора и Кнежице, у подручју Милића а регистровани су код 

Зворника и у Гатачкој угљоносној формацији те у близини Лопара. 

Кварцни пијескови истраживани су претежно у плиоценским формацијама у 

близини Приједора, између Добоја и Дервенте, затим у лежишту угља 

Станари као и у околини Зворника (еоцен-тортон). 

У карбонатним формацијама различите старости (од средњег тријаса до 

тортона) истраживана су, на бројним локацијама, и до експлоатације 

доведена лежишта кречњака и доломита, сада углавном у функцији 

грађевинских материјала. 

Исто тако на више локација истраживане су опекарске глине (углавном у 

плиоквартарним формацијама); на неким лежиштима су подигнути 

прерађивачки капацитети. 

 

Нафтно-геолошка истраживања у Републици Српској 

 

Убрзо послије завршетка II. Свјетског рата истраживања су настављена у 

„Тузланском басену“ да би се половином 50-их година истражна бушења 

вршила и у Посавини и Семберији. До почетка 60-их година 20-ог вијека 

бушене су плитке бушотине и око 25 бушотина дубине 500-1.750 m. У 

наредних десет година избушене су још 4 структурне бушотине.   

Од почетка 70-их до почетка 80-их година није било структурног бушења, 

прешло се на регионална нафтногеолошка истраживања терцијарних 

(претежно палеогених) формација на површини, а затим и на обимнија 

геофизичка (посебно сеизмичка) испитивања. Средином 80-их година 

избушене су три истражне бушотине у Семберији и Посавини (све три на 

територији РС) на бази анализе укупних геолошких и посебно сеизмичких 

података До почетка 90-их година рађена је геологија површине терена 

(и геофизичка мерења) кроз тзв. „литофацијално и структурно-тектонско 

профилирање у региону „Сјеверна Босна“ (већим делом, изузев Тузланског 
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подручја на територији РС), сјеверно од линије Зворник-Тузла- Добој- Бања 

Лука-Нови. 

Крајем осамдесетих година почињу регионална геолошка и геофизичка 

истраживања и на другом подручју – „пројекат Динариди“ (остали део БиХ, 

изузев офиолитског појаса!). Овдје су поред стручњака из Геолошког завода 

учествовале и колеге из Енергонафте Брод и компаније АМОСО из САД. 

Овим истраживањима прелиминарни је за наставак истраживања издвојен 

простор између Требиња, Гацка, Невесиња и Љубиња. 

На пројекту „Сјеверна Босна“ нису обрађени у смислу дефинисања 

руднокантралних фактора битних за нафтногеолошка истраживања, 

простори Источне Козаре, Мотајице и Просаре, тј. није дефинисана 

„површинска геологија“ на целом подручју које покрива пројекат „Сјеверна 

Босна“. 

У анализи ECL из Лондона 1990., поред перспективних терена за 

проналажење нафте у Семберији и Посавини, означени су још (на 

територији Републике Српске) и Лопарски басен и подручје код Новог Града 

(Љешљани). У сва четири региона предлаже се дубоко истражно бушење на 

више бушења. 

Код осврта на досадашња истраживања нафте у РС/БиХ може се нагласити: 

- истраживања су почела још крајем 19. века на откривеним појавама 

на површини терена (Сипежи); 

- каснији концепт истраживања заснивао се углавном на аналогији са 

појавама и лежиштима нафте „преко Саве“, у Хрватској; 

- лоцирање структурних бушотина било је често „географско“ а мање 

„геолошко“ (вероватноћа постојања замки различитог типа) – ово је 

потврђено каснијим, посебно, геофизичким испитивањима; 

- са веома малог броја истражних бушотина рађених пре 80-их година 

20. века могу се користити добијени (слабо и неадекватно обрађени) 

неопходни подаци за укупну нафтногеолошку анализу; 

- велико је питање колико је концепт истраживања „аналогија са 

сусједним теренима у Хрватској“ био добар – да се истражују 

углавном миоценске и евентуално палеогене формације; 

- ако се прихвати теза да су миоценски седименти могуће матичне 

стене у „Северној Босни“, онда се вјероватно доводи у питање укупна 

потенцијалност простора; 

- умјесто закључка: и матичне стијене и главне колекторе треба 

тражити испод палогених формација. 
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6.4. Хидрогеолошка истраживања 

 

Значајна организована хидрогеолошка истраживања на простору Републике 

Српске прије 1992. године, односно у Босни и Херцеговини, почела су у 

првим 60-им годинама 20. вијека израдом Основне хидрогеолошке карте 

БиХ, али су убрзо прекинута – сматрало се да је то дуг пут до добијања 

података о нагло растућим потребама за, најпре, свим видовима 

водоснабдијевања, а затим и другим хидрогеолошким феноменима који 

практично рјешавају одређене проблеме рудника, мелиорација, 

хидроенегетских потенцијала, заштите изворништа и слично. 

Да би се дошло до напријед наведених и других података, по престанку 

израде ОХГК, прешло се на регионална  хидрогеолошка истраживања 

сливова главних водотока у БиХ као и за одређене веће територијалне 

јединице. На основу тако добијених података урађене су крајем 70-их година 

прегледне хидрогеолошке карте БиХ 1:200.000 (Н. Миошић) и 1:500.000 – у 

склопу карте за СФРЈ (Н. Миошић). Те карте су биле основа и за каснији 

наставак, почетком 80-их година, израде Основне хидрогеолошке карте 

БиХ/РС 1:100.000. 

На крају 80-их и почетком 90-их година 20-ог вијека започети су (на подлози 

Основне геолошке карте) листови Основне хидрогеолошке карте БиХ 

(углавном већим или мањим делом покривају подручје садашње Републике 

Српске): Бијељина, Брчко, Сарајево, Мостар, Прача, Зеница, Вареш, а 

дјелимично су завршени листови Калиновик и Метковић (Ј. Плавкић, Ј. 

Станковић, И. Слишковић, М. Петрина, З. Бркић, С. Главаш). 

Упоредо са извођењем регионалних истраживања, а посебно на њиховим 

резултатима, вршена су детаљна истраживања за снабдијевање питком 

водом свих већих насеља (па и цијелих подручја) у Републици Српској: у 

сливу Дрине-Фоча, Рудо, Добрун, Рогатица; у сливу Саве – Градишка, Брод, 

Шамац, Брчко, Лопаре, Прњавор; у сливу Босне – Добој, Модрича, Спречко 

поље; и сливу Врбаса – Бања Лука, Лакташи, Србац, простор Лијевче поља; 

и сливу Уне – Нови Град, Дубица, Приједор, Брезичани, Драксенић; у сливу 

Требишњице-Требиње, Гацко, Љубиње. 

Важан сегмент хидрогеолошких истраживања посвећен је истраживању 

минералних, термалних и термоминералних вода на територији Републике 

Српске (орјентација на коришћење, а мање истраживање ових вода позната 

је од давнина). 

Сва ранија сазнања, укључујући и своја истраживања, сумирао је у студији 

почетком 70-их година Ј. Јосиповић                                                                                                                                                       

(1971). Слично је урадио и Н. Миошић који је урадио прегледну карту 
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минералних, термалних и термоминералних вода БиХ 1:500.000 (Миошић, 

1977) као и биланс и режим ових вода (све у осмој деценији прошлог века). 

Детаљним хидрогеолошким, геолошким и геофизичким истраживањима 

минералних, термалних и термоминералних вода у Републици Српској 

(углавном у склопу истраживања у цијелој БиХ) постигнути су више него 

значајни подаци од којих су многи, не сви и у довољној мјери, приведени 

комерцијалној употреби и/или су капацитети значајно повећани: 

Вишеградска бања, Козлук, Дворови, Сочковац, Теслић, Горњи Шехер, 

Слатина, Лакташи, Кулаши, Мљечаница, Љешљани и др. За резултате 

истраживања и коришћења ових вода значајан допринос дали су, у ранијем 

периоду – Ј. Јосиповић (1971), Н. Миошић (1977), М. Томић, Л. Јовановић. 

Треба нагласити и хидрогеолошка истраживања везана за изградњу и 

одржавање појединих значајних привредних објеката, као нпр. 

хидроенергетских акумулација и објеката и рударских објеката, посебно 

површинских копова. Значајан допринос рјешавању проблематике дали су 

П. Милановић, К. Торбаров, Ђ. Остојић и Л. Јовановић. 

Треба додати и значајне активности на заштити изворишта за 

водоснабдијевање како у карстним тако и интергрануларним срединама, 

посебно на водозахватима у близини урбаних подручја. 

 

6.5. Инжењерскогеолошких истраживања 

 

Инжењерскогеолошка истраживања су први пут, на овим просторима, 

добила на значају одмах послије Другог свјетског рата, тј. у фази нагле 

обнове и индустријализације земље, посебно код изградње магистралних и 

регионалних саобраћајница и индустријских, посебно хидроенергетских 

објеката. 

Слично као и код хидрогеолошких истраживања и овде су рађена 

регионална инжењерскогеолошка проучавања прије почетка основних 

истраживања, односно прије израде Основне инжењерскогеолошке карте 

размере 1:100.000. Кроз студијске радове регионалног карактера за подручја 

„северне, средње и западне Босне“ на највећем делу територије БиХ 

добијени су основни параметри о инжењерскогеолошким карактеристикама 

терена (Р. Јовановић, Љ. Рокић, Ж. Каначки) . 

У првим 80-им годинама урађен је први пробни лист Основне 

инжењерскогеолошке карте БиХ 1:100.000, лист Сарајево (Р. Јовановић), да 

би се опет наставила регионална истраживања, посебно у СЗ и источним 

деловима БиХ (Ивић & Митровић, 1985). 

Истраживано је на бројним објектима, од најмањих до највећих – код 

изградње путева, пруга, хидро и термоенергетских објеката и сл. – носивост 
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тла, истраживани су узроци појављивања и санације косина на површинским 

коповима. У овим и другим инжењерскогеолошким и геотехничким 

истраживањима учествовали су бројни геолози – Љ. Рокић, Н. Ђурић, М. 

Илић, Д. Митровић, А. Ђујић, З. Биршл, Ж. Каначки, Б. Ченгић и др. 

Почетком 70-их година група геолога посебно се бавила 

инжењерскогеолошким и геотехничким истраживањима искључиво у 

урбаним просторима – припремане су подлоге за просторне, урбанистичке и 

регулационе планове у складу са тада важећим законским одредбама. У том 

периоду су урађене инжењерскогеолошке подлоге за велики број 

просторних планова на простору Републике Српске и Босне и Херцеговине. 

До сада је мало урађено на цјеловитој слици регионалних 

инжењерскогеолошких карактеристика територије Републике Српске. 

Обиље примјењених истраживања у овој области само су несистематски 

распоређене тачке у односу на цио простор и генералне закључке. Стање би 

драстично промијенила израда Основне инжењерскогеолошке карте 

1:100.000 на савременим достигнућима науке и стандарда са укључивањем и 

свих досадашњих детаљних/примјењених истраживања. До сада се, нпр. за 

просторне планове на нивоу републике и/или већег региона за основну 

подлогу узимала Основна геолошка карта (јесте исправно али ни близу није 

довољно) која се у пројектима сасвим неосновано и нестручно промовише у 

„инжењерско-геолошку карту“. 

 

6.6. Институције, кадрови, научно-истраживачки рад, публикације и 

финансирање у домену геолошких истраживања у периоду 1945.-

1992. године 

  

Геолошки завод/Институт је био главни носилац скоро свих 

регионалних/основних геолошких истраживања у БиХ/РС као и највећег 

броја и обима детаљних/примењених истраживања.  

Научно-истраживачки рад у БиХ одвија се углавном преко кадрова 

запослених у Институту за геологију/Геоиституту у Сарајеву, затим у 

оквиру Групе за инжењерску геологију и хидрогеологију на Грађевинском 

факултету, у групи за географију Природно-математичког факултета, 

Енергоинвестовој геолошкој групи, те на Рударско-геолошком факултету и 

Институту у Тузли. Овде се у првом реду мисли на израду докторских и 

магистарских радова, студија и разних специјалистичких испитивања. 

Простори садашње територије Републике Српске нису, на жалост, очекивано 

и задовољавајуће покривени истраживањима у смислу претходног става. У 

цјелини или дјелимично, геолошку проблематику третирало је девет 



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

78 

 

докторских теза (М. Рамовић, И. Соклић, С. Чичић, П. Миљуш, М. Јурић, В. 

Јеласка, М. Мојићевић, Н. Ђурић, Д. Тркуља), седам магистарских радова 

(С.  Виловски, Р.Маринковић, Т. Живаљевић, З. Јечменица, Б. Качар, Б. 

Вуковић и неколико студија (Н. Миошић, О. Сунарић, Ј. Олујић, К. 

Влахинић, Н. Лаушевић). 

Од 1955.године у Босни и Херцеговини излази годишње гласило о стручним 

и научним активностима и достигнућима из области геолошких 

истраживања - Геолошки гласник, публикација Завода за геолошка 

истраживања БиХ Сарајево. До 1992. године изашла су 32 издања овог 

годишњака и 15 посебних издања. 

Према расположивој документацији (вјероватно не потпуној али приближно 

вјеродостојној), када су у питању аутори са највећим бројем стручних и 

научних радова из области геолошких истраживања,  могу се издвојити пре 

осталих: С. Чичић, Ј. Памић, М. Миладиновић, И. Кубат, Д. Ђорђевић, Р. 

Милојевић, Ф. Трубеља, М. Рамовић, Б. Ђерковић, М. Мојићевић, М. Јурић, 

Е. Куленовић,  М. Муфтић, Т. Живаљевић, М. Атанацковић, Н.  Миошић, Р. 

Цвијић, Е. Рамовић и Љ. Протић. 

Шеста и дијелом седма деценија прошлог вијека, када су у питању количине 

средстава за инвестирање и број истраживачких пројеката, пре свега мисли 

се на регионална/фундаментална геолошка истраживања, може се без 

претеривања назвати "златним добом" геолошких истраживања у Босни и 

Херцеговини. Средства су обезјбеђивање преко Савезног буџета, а 

распоређивана су за скоро идентичне макропројекте у свим дијеловима 

СФРЈ - нпр. израда Основне геолошке карте или регионална металогенетска 

истраживања и слично. У тој расподјели средстава СР БиХ је, као једно од 

потенцијалних "рударских подручја", прошла веома добро. Преласком 

истраживања само на средства из Републичких буџета, ситуација се 

драстично промијенила да би у БиХ 1992. престало финансирање 

регионалних геолошких истраживања. 

У периоду 1977-84. година публикована је монографија Геологија БиХ у 

четири књиге: палеозоик (Jurić, 1979), мезозоик (Čičić, et al., 1984), кенозоик 

(Čičić, 1977) и магматизам и металогенија (Pamić,1978). У периоду 1976-79 

монографија публикована је монографија Минералне сировине БиХ у два 

тома: лежишта угља и неметала (први том:  Milojević & Čičić, 1976 ), и 

обојених метала и црних метала (други том,  Ramović & Jurić, 1979). У 

периоду 1979-1984. године публиковане су два тома монографије Минерали 

Босне и Херцеговине: Силикати (Трубеља & Барић, 1979) и Несиликати 

(Барић & Трубеља, 1984).   
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7. ЗАКЉУЧАК 

 

У историји геолошких истраживања територије Босне и Херцеговине 

односно Републике Српске до 1992. године, када је основан Завод за 

геолошка истраживања Републике Српске, издваја се шест периода. Први 

период је за време турске управе у БиХ, до аустроугарске окупације БиХ 

1878. године. Геолошка истраживања започињу у првој половини 19. века и 

малобројна су и спорадична а најзначајнија изводи и публикује (на 

француском) Ами Боуе, у оквиру својих истраживања Балканског 

полуострва 1835-40. године.   

Други и трећи период су за време аустроугарске окупације БиХ, 1878-1918. 

године. У другом периоду, од 1878-1912. године, у прве две деценије 

геолошка истраживања су бројнија а изводе их страни, углавном аустријски, 

геолози. Најзачајнија су израда и публиковање (на немачком) 1880. године 

Прегледне геолошке карте БиХ 1:576.000 и публикације о геологији БиХ. 

Прекретница у геолошким истраживањима наступа 1898. године са 

отварањем места геолога у Рударскe земаљске управе у Сарајеву и доласком 

на то место афирмисаног аустријског геолога др Фридриха Кацера који 

постаје и шеф новооснованог посебног Геолошког одељења у РЗУ. Кацер 

поставља планове систематских геолошких истраживања БиХ и започиње се 

са израдом 6 листова Геолошке прегледне карте БиХ 1:200.000 (публикована 

2) и Карте формацијских контура – Специјане карте БиХ 1:75.000 

(публиковано 8). Публикују се и бројни радови (углавном на немачком 

језику).   

Трећи период почиње 1912. године, издвајањем Геолошког одељења из 

оквира РЗУ и његовим прерастањем у самостални Земаљски геолошки завод, 

са Кацером као директором. До почетка Првог светског рата настављају се 

радови на геолошким картама и другим геолошким истраживањима, током 

рата све активности се смањују. У том периоду публикован је један лист 

Карте формацијских контура и више радова међу којима и први део 

Кацерове монографије Фосилни угљеви БиХ.    

Четврти и пети период се одвијају у Краљевини СХС/Југославији. У 

четвртом, 1918-1929. године, БиХ је административна целина, Геолошки 

завод у Сарајеву и даље ради, Кацер је директор до 1925. год. (до краја свог 

живота). Публикована су три листа Геолошке прегледне карте БиХ 

1:200.000, тумачи за два листа, као и капитална Кацерова дела: Геологија 

БиХ, св. 1, А. Азојска група; Б. Палеозојска група (на немачком и српском) и 

други део монографије Фосилни угљеви БиХ (на немачком). У 1929. години 

публикују се две свеске Повремених издања ГЗ Сарајево.   
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У петом периоду, који траје до краја Другог светског рата,  Краљевина 

Југославија је подељена на бановине а територија БиХ улази у више 

бановина. Геолошки завод у Сарајеву престаје са радом, основна геолошка 

истраживања су спорадична и изводи их углавном Геолошки институт 

Краљевине Југославије из Београда. Наставља се са картирањем шестог 

листа Прегледне геолошке карте 1:200.000.  

Шести период је у ФНРЈ/СФРЈ, од 1945. године до оснивања Републике 

Српске и  Републичког завода за геолошка истраживања Републике 

Српске,1992. године. БиХ је федерална република, али првих неколико 

година геолошка истраживања изводи Савезни геолошки завод из Београда. 

Завршава се последњи лист Прегледне геолошке карте БиХ 1:200.000 

(публикован 1953. год.). У 1949. години поново се оснива Геолошки завод 

БиХ у Сарајеву, који по опреми и стручњацима озраста у модерну 

институцију. ГЗ од 1955. године покреће научни часопис Геолошки гласник а 

од 1963. године и монографску серију Посебне публикације Геолошког 

гласника. У 1973. години ГЗ се уједињује са предузећем Геоистраге, 

Сарајево, и формира се сложена радна организација Геоинжењеринг.  

Најважнији резултат ГЗ је геолошко картирање територије БиХ у оквиру 

израде Основне геолошке карте Југославије 1:100.000 (ОГК), у периоду 

1958-1980. година (54 листа,  од тога 43 листа на територији Републике 

Српске) са тумачима за сваки лист. У периоду 1977-84. година публикована 

је монографија Геологија БиХ (у четири књиге: палеозоик, мезозоик, 

кенозоик, магматизам и металогенија) а у периоду 1976-79 монографија 

Минералне сировине БиХ (у два тома: лежишта угља, неметала, обојених 

метала, црних метала). После 1980. године започет је рад на Основној 

хидрогеолошкој карти БиХ 1:100.000 (базирана на ОГК), али је само мали 

број листова завршен или делом завршен и већина њих обухвата делове 

Републике Српске. Планирана израда Основне инжењерско-геолошке карте 

БиХ 1:100.000 није започета.  
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The history and the results of geological surveys of the territory of Bosnia and 

Herzegovina and Republika Srpska before 1992, i.e. before the establishment of 

the Geological Survey of Republika Srpska, are presented. The hystory in sixt 

periods divided.  

First period began in the first decades of the 19th Century, and finished in 1978, 

by the Austro-Hungarian occupation of Bosnia and Herzegovina. In this period, 

geological investigations were limited and sporadic. The first and foremost were 

those which brought Ami Boue, (in 1835-1838, results published 1840) as part of 

his research of the Balkan Peninsula (Boue, 1940a; 1940b). 

The second and third periods were during the Austro-Hungarian occupation of B 

& H. In the second period, 1878-1912, in the first two decades, there are a lot of 
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geological activities, which foreign, almost Austrian geologists conducted. In 

1880, the geologists of the Geological Survey in Vienna published the Geological 

Overview Map of Bosnia-Herzegovina 1:567.000 and a book on geological 

features of Bosnia and Herzegovina (Mojsisovics, 1980a; 1980b). In 1898 a 

position for geologists in the State Mining Directorate (SMD) in Sarajevo was 

opened. At this position an experienced Austrian geologist was Dr. Fridrich 

Katzer came, and soon he became director of the newly founded Geological 

Sector in SMD. F. Katzer established long-term plans and programs for the 

systematic geological mapping and mineral exploration, and began to form 

laboratories. He began with geological mapping and publication of six sheets of 

the Geological Overview Map of B & H 1:200,000 (published 2 sheets, Table 1) 

and the Map of Formation Contours - Special Maps of B & H 1:75.000 (published 

8 sheets, Table 2). Katzer and other researchers published a series of papers 

(mostly in German). 

Third period begins 1912, by the separation of the Geology Department from 

SMD and its transformaton into the independent State Geological Survey (SGS), 

with Katzer as a director, and continues until the end of World War I, i.e. the end 

of the Austro-Hungarian occupation. Up to the start of the war SGS carried out 

systematic geological mapping, mineral exploration, and other researches, but 

during the war, all activities are reduced. In this period, a sheet of the Map of 

Formation Contours 1:75.000 (Katzer, 1918a) and the first part of Katzer´s 

important monograph Fossil coals of B & H were published (Katzer, 1918b). 

Fourth and fifth periods were in the Kingdom of SHS/Yugoslavia, between ends 

of World War I and World War II.  In the fourth period, 1918-1929, B&H is an 

administrative unit, the Geological Survey in Sarajevo works, F. Katzer is its 

director (up to 1925, end of his life). In this period three sheets of the Geological 

Overview Map of B & H 1:200,000 and Explanation books for two sheets have 

been published as well as two Katzer’s books of capital importance: Geology of 

B&H, v. 1, А. Аzoic group; B. Paleozoic group (in German and Serbian) and the 

second part of the monograph Fossil coals of B & H (in German).  In 1929, two 

volumes of the Occasionall Editions of the Geological Survey in Sarajevo were 

published.   

Fifth period (1929-1945) begins with the new administrative division of the 

Kingdom of Yugoslavia and lasts until the end of World War II. The territory of 

B&H was divided between several banovinas and Geological Survey in Sarajevo 

has stopped working. Geological studies in B&H were sporadical, mainly 

conducted by the Geological Survey of the Kingdom of Yugoslavia in Belgrade. 

The most important geological investigation has been the continuation of 

geological mapping of the last sheet (Mostar) of the Geological Overview Map 

B&H 1:200,000 (Simić et al., 1939; Simić & Jovanović, 1949).  
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Sixth period (1945-1992) was in Federative Republik of Yugoslavia (FRY), 

between end of World War II and the establishment of the Republika Srpska. In 

this period Bosnia and Herzegovina was a federal republic of the new Yugoslavia. 

First few years after the war geological investigations in FRY were centralized 

and conducted by Federal Geological Survey of FRY in Belgrade. At that time, the 

sixt sheet (Mostar) of the Geological Overview Map B&H 1:200,000 was finished 

(Simić et al., 1953). In 1949, the Geological Survey of B&H in Sarajevo (GS) 

have been again established and it became a well profiled and equiped institute 

with specialists for geological mapping, exploration of mineral raw materials 

(metallic and nonmetallic ores, coal, oil and gas), hydrogeology, engineering 

geology, paleontology, petrology, mineralogy, geochemistry. In  1949 in Sarajevo 

have been established the enterprise for technical geological operations (drilling, 

etc.) in B&H – Geoistrage. In 1955, GS began to publish scientific journal 

Geological Herald (Geološki glasnik), and from 1963 a monograph series named 

Special Publication of Geological Herald. In 1973 GS and Geoistrage form a 

complex organization Geoinženjering.   

One of most important work of GS was geological maping of the territory of 

B&H, in the frame of Basic Geological Map of Yugoslavija 1:100.000 (BGM), in 

the period 1958-1980. The territory of B&H is covered by 54 sheets of BGM, and 

territory of Republika Srpska by 43 sheets (Fig. X). Each sheet contains legend, 

geological column(s) and geological profiles (Fig. X) and is accompanied with the 

Explanation book (as example: Mojićević et al., 1976).  

In 1977-84 the monograph series Geology of B & H (four volumes: I Paleozoic, II 

Mesozoic, III Cenozoic, IV Magmatism and Metallogeny) has been published 

(Čičić, 1977; Čičić et al, 1984; Jurić, 1979; Pamić, 1978 ). In 1976-79 the 

monograph series Mineral raw materials of B & H (two volumes, four books: I 

coal deposits, II Non-metallic deposits, III deposits of non-ferrous metals; IV 

deposits of ferrous metals) have been published (Milojević & Čičić, 1976, 

Ramović & Jurić, 1979). After 1980 GS started to work on Basic Hydrogeological 

Map of B & H 1:100.000 (based on BGM), but only a small number of sheets is 

full or partially completed, and most of them covers parts of the Republika 

Srpska. The planned work on Basic Engineering-Geological Map of B & H 

1:100,000 did not start. 
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Abstract. Geologic formation, or only formation, is the elementary unit of the 

Formational Geology. It is considered here on the example of sedimentary sequences. 

Formational analysis is made at present by employing empirical, empirical-theoretical 

and theoretical procedures based on  analytical, analytical-synthetic, synthetic-analytical 

and synthetic methods and inductive or deductive procedures. This work discusses the 

issues of delineation, study of the composition, comparison with the adjacent and other 

known formations, names, grouping, description and classification of formations. 

Key words: geologic formation, formation, formational analysis. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

A geologic formation is the fundamental object of study by the Formational 

Geology (also referred to as “Formatiology”, Dragunov, 1990). There are some 

other proposals, but formation still means a concrete geologic body (concrete 

formation) and its mental geological model (abstract formation). A formation is 

built of rock paragenesis and is an equal taxonomic unit in the series mineral-

rock-formation-geosphere-planet. Each preceding unit in the series is elementary 

in relation to the subsequent unit, and each following unit corresponds to a higher 

level of the matter organization. The issues of formation and formational analysis 

are considered in this work on the example of sedimentary formations. 

 

2. HISTORY OF THE TERM FORMATION 

 

The differentiation of formations was spontaneously approached among others by 

Fuchsel (1761), a German doctor and naturalist who under the name "serie 

montana" separated Rotliegend, Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper and other 

units of Thuringia. This is the reason why Fuchsel was believed for more than 120 

years to have introduced the term "formation" in Geology (Keferstein, 1840; 
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Zittel, 1899). The latest study of Fuchsel's original texts revealed that he never 

mentioned the word “Formation”. It does not mean, however, that this ingenious 

researcher was not the actual founder of both formational analysis and formational 

geology. 

The term “formation” (from Latin formationem; creation) was introduced into 

literature by Werner (1791), a famous German geologist. The initial use of the 

term already included the meanings of petrographic composition of rock and 

mode of its genesis. Werner did not write anything more about it, but notes of his 

students suggested that in his lectures at the Freiberg Mining Academy he 

gradually developed an integral learning about (geologic) formations (Reuss, 

1805). According to him, the formation has a distinctly petrographic significance, 

and Werner distinguishes eight formations: schist, limestone, trap, coal, porphyry, 

talc, gypsum and topaz. Each of the formations is composed of rocks. Thus, 

assigned to the “schist formation” are granite, gneiss, mica schist, argillaceous 

schist, sandstone, etc. Characteristically, the author of the term believed that 

constituents of a formation may recur in time and compose a “suite of 

formations”. Werner's disciples also attributed to the formation mostly the 

petrographic sense, but they was not correctly interpreted so the term soon began 

to be used for different meanings. 

The faster paleontological method in stratigraphy was developed; the formation 

was more taken to be a section of the Earth's history with the same characteristic 

fossils; the petrographic composition at that was not taken into consideration. 

Consequently, synonyms were introduced: formation, series, system and group, 

which were given different significance or rank. 

The chaotic state of terminology was untenable so that geologists at the 2
nd

 

International Congress of Geologists in Bologna (Dewalque, 1881) decided to ban 

the use of the term formation in stratigraphy, or as an equivalent of system or 

stage. It was explained then that the term signified the origin and mode of some 

products, not the time, and that it was correct to specify: eruptive, sedimentary, 

marine, lacustrine, chemical, detrital and the like formation. It was an official 

exclusion of the formation from the formal chronostratigraphic terminology and 

classification. 

 

3. DIFFERENT USES OF THE TERM FORMATION 

 

After the Bologna Congress, geologists continued to use liberally the term 

formation and still do. Its four uses are clearly recognized: 

(1) instead of the term “system”, exactly as banned in Bologna (Germany, 

Austria, Czech Republic and Slovakia); 

(2) as a term of liberal use (Vassoevich, 1948); 
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(3) as a name for the basic unit on the local lithostratigraphic scale (USA, Latin 

America, Australia, International Stratigraphic Guidebook, 1976, etc.); and 

(4) as a name for the basic object of study in Formational Geology (Russia, 

Ukraine, Bulgaria, Serbia, etc.). 

The latter three developed within the limits that were not banned at Bologna. 

Many works in Russian literature of today treat particularly theoretical and 

practical issues of formation, its use in the formational analysis. It is intriguing to 

note that the term formation is liberally used by most geologists, which was 

suggested by Luyell (1830). There is in Russia even a two-volume encyclopedian 

handbook "Geological Formations" (editors: Zaborodina, Kosigina and Solovieva, 

1982). American practical experience is also rich. All their geological maps are 

based on designated formations. 

 

4. FORMATIONAL ANALYSIS 

 

A formational analysis is a series of scientific procedures used in separating 

geologic formations. A particularly important form of the analysis is the formation 

mapping. 

A major principal issue of the formational analysis is the starting position of the 

procedure. For ones, formation is a real natural geologic body (Shatski, 1960; 

Heraskov, 1952; etc.) which is only to be identified in the field and designated, 

but not so for the others. According to latter researchers (Voronin and Eganov, 

1968, 1968a, etc.), the separation of such geologic bodies has endlessly many 

options for selection of their characters and boundaries. Accordingly, formations 

in one and the same terrain may be variously separated; they become geologic 

bodies only if fitting the “formational model”, which was constructed during the 

research for the assigned objective. At that, the purpose of the formational 

analysis and the scale of the terrain investigated or mapped should be particularly 

taken into consideration. While resolving the opposite mentioned starting points it 

may be stated that both are partly true. Many formations are natural geologic 

bodies, but also some of them will become geologic bodies only when were 

defined on the basis of certain assigned properties or at certain scale. As to the 

geologic map scale, it should be mentioned that the lately prevailing view based 

on experience is that the optimum scale for presentation of formations is 

1:200,000 (Tihomirov, 1990). 

On the basis of the experience over the world, it may be inferred that the 

empirical, empirical-theoretical and theoretical formational analysis known at 

present is based on analytical, analytical-synthetic, synthetic-analytical and 

synthetic methods of study and inductive and deductive procedures. 
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In Russian literature, two main approaches to the study of formations are in focus: 

empirical (with separation of  “parageneration”) and theoretical (with separation 

of “geogeneration”) which are here interpreted as essentially analytical and 

synthetic (Grubić, 1987). 

The empirical or analytic approach to the formational analysis, in addition to 

American stratigraphers and recommendations by the International Stratigraphic 

Guidebook (ed. Hedberg, 1976), is found in the works of Russian geologists too: 

Shatski (1954, 1959, 1960), Heraskov (1952), Kuznetsov (1964), Dragunov 

(1966, 1968), Rundkvist (1972) and some others, who keep in mind that 

formations consist of rock paragenesis. In this analysis, the formations are always 

identified in the field through a procedure characteristic of the “formation 

mapping”. 

Theoretical, or synthetic approach to the formational research is made by 

Belousov (1954), Hain (1950, 1959, 1973, 1980), Strahov (1956), Nalivkin 

(1956), Ruhin (1961), Nemtsovich (1969), Ginzburg and Rodinov (1960), Ken 

(1968), Kormylitsin (1968), etc. Different genetic approaches to the formational 

analysis by the mentioned authors imply the identification of formations following 

genetic schemes (tectonic, paleoclimatic, paleogeographic, facial, and so on) built 

in advance on the basis of the synthetised total experience and on the theoretical 

models. 

There was a long disagreement between the protagonists of the two approaches to 

the formational analysis among Russian geologists, from the Novosibirsk 

conference on geologic formations (1955) to the Leningrad assembly on the same 

theme (1968). Which of the two views was more factual or better, or which of 

them had at least some advantage, was a serious theoretical question for a long 

time. The conflict of purely empirical and purely theoretical formational analysis 

is natural but irrational, which is especially true of the empiricists, because a 

formational analysis only initially may be based on empiricism. For all that 

happens aftenvards, the implementation of different theoretical knowledge is 

necessary to a greater or lesser extent. Vassoevich (1980, Fig.1) emphasizes this 

and argues that "morphologic" and "genetic" approaches to the formational 

analysis should be "dialectically correlated from the very beginning of the 

observation, from the first day or moment" in order to introduce later more and 

more of the theoretical content into the formational analysis. 



Grubić: Geologic formation and formation analysis 

 

99 

 

 
Figure 1: Methodic diagram of formation analysis by Vassoevich (1980) 

Slika 1. Metodski dijagram formacione analize (Vassojevic, 1980) 

 

The analytical and synthetic approaches to the separation of formations are two 

different and opposite procedures. For this reason neither of them alone has the 

advantage, was argued by their proponents. With the time, however, an 

independent approach spontaneously formed, identified by our authors (Grubić, 

et.al, 1974). This approach in various complexity degrees is propounded by 

Hvorova (1961), Muratov and Ceisler (1968), Janev and Malich (1968), 

Krasheninikov (1968), Popov (1959, 1966, 1968), Magakian (1969), Tvalchreidze 

(1972), Konstantinov (1965, 1973) and many others. They all depart in the 

formational analysis from the paragenetic rock associations but also rely on the 

genetic criteria in separating, naming and classifying formations. This, third, 

direction in the modern formational analysis is essentially an empirical-theoretical 

approach that has all attributes of an analytical-synthetic procedure, indubitably 

better that the other two procedures. 

The analytical and analytical-synthetic formational analyses are essentially 

inductive, and the synthetic and synthetic-analytical are deductive analyses. Hence 

the difference between the two groups of the formational analysis methodical 

procedures, particularly in the order of steps. The inductive group of procedures is 

understood to include first the empirical research in the field of all rocks 

individually in exposures. Thus, the examined rocks are then assembled into 

larger associations of rocks, and finally, all properties of a concrete formation are 

identified its extent and boundaries. Deductive procedures are the opposite. They 

assume that formations are so well known from the geological experience that in a 

region they may be immediately recognized in the field or (more frequently) on 

the map. A formational analysis by the purely synthetic procedure concludes with 

it. Where the synthetic-analytical method is concerned, however, the formations 



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

100 

 

so separated are analytically studied. Divided into smaller or larger units 

(subformations, members, beds) their compositions and interrelationships, or 

structures are studied in order to check the separation and boundaries. 

The mentioned procedure by the synthetic-analytical method has the character of a 

“systemic” approach in the formational analysis, such as it results from the 

Bertalanfi’s General Theory of Systems. A formation is observed and studied as a 

static system, which is a unified, autonomous, separate and emergent unit 

composed of a number of elementary parts or rocks (Kosigin, 1970; Ivankin, 

1973; Belousov, 1979; Vassoevich, 1980; Malich, 1990). 

Apart from the order of the procedure steps, the actions of a formational analysis 

are: (1) separation and delineation, (2) study of the make up or material 

composition and structure, (3) comparison with the adjacent and other known 

formations, (4) determining the name, (5) description of formation, (6) grouping 

formations, and (7) classification of formations. Some of these actions are well 

elaborated in the International Stratigraphic Guidebook (1976). 

 

4.1. Separation and Delineation of Formations 

 

Theoretical consideration on dividing formations are not yet concluded and will 

probably go on for a long time. It should not be an obstacle, however, in 

performing formational analysis. On the contrary, different implementations of 

the formational analysis are expected to advance the theory. 

The deductive and inductive processes of the formational analysis differ mainly in 

the method of the formation identification or separation. The deductive procedure 

begins with the a priori separation of formation as a singular entity, in result of 

our comprehensive knowledge, and the inductive procedure requires separation of 

a formation a posteriori, at the conclusion of all researches. 

In separating a formation we rely at present on experiences. In the commonest 

instance, formation is homogeneous entity and built of one type of rock (for 

example sandstone or limestone, or the like), so that its separation is simple. A 

more complicated case is the formation composed of two, three or more rocks 

interstratified or alternating in sequences or in different combinations. This needs 

consideration of the types of rocks, attitude in the succession and binders of rocks 

into a formation. Such a formation is very difficult to divide, so that certain 

criteria have to be applied. The difficulty is insurmountable in some complicated 

or obscure instances, where provisional separation is allowed. 

Considerable experience in separating formations was acquired and systematized 

by American geologists. According to them (for one Weller, 1960), who actually 

proposes inductive-deductive group of analytical procedures, the criteria 

significant for separation of formations are the following: (1) kind of geological 
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work (les for a detail study of the formation, and vice versa), (2) map scale, (3) 

topography of the mapped area, (4) tectonic feature of the given region or area 

(orogen, platform, rift, etc.), (5) abundance of outcrops, (6) purpose of 

examination, (7) professional interest of the researcher, and (8) experience go the 

geologist surveying the formation. 

American geologists noted many attributes that may be useful in separating a 

formation: 

General geology: lithology, vertical continuity of similar rocks, unconformable 

contacts or other sharp boundaries, abrupt change in lithology, rhythmic 

relationship with other formations, presence and constancy of marker beds, and 

cyclicity in strata recurrence; 

Geologic bodies: chemical composition and mineral composition; 

Content particulars: characteristic fossils, kind of pebbles, ooliths and 

concretions, attitude of cross-bedding, ripple marks and the like, grain size and 

type in clastics, heavy minerals, difference in clay minerals, kind of insoluble 

solids, trace elements; 

Physical attributes: colour, consolidation degree, resistance to disintegration, 

land configuration, nature of residual soil, porosity and permeability, electric 

properties, magnetic properties, propagation of seismic waves, radioactivity and 

thermoluminescence; 

Interpretative difference: genesis and age. 

All the mentioned attributes are not equally valuable and need not all be used in 

separating a concrete formation, but each of them was used in some instances of 

the formation selection or correlation. Each but category E is objective and may 

cause lesser subjective differences in the viewpoints than the interpretative 

differences. 

Dragunov (1966), who is an empiricist and proponent of the inductive group of 

analytical procedures, interprets the formation boundaries to be the surfaces that 

express discontinuity in the homogenity of attributes characteristic of each such 

geological body. Unconformities, breaks or qualitative jumps, at that, may be very 

sharp, but mostly are blurred. 

A concrete formation is separated from the adjacent ones by an abrupt change in 

composition or structure, usually expressed in its sharp upper and lower limits. To 

draw boundaries of a formation is not very difficult in most cases, because some 

of common geological boundaries are used, which almost always coincide with 

more or less abrupt sedimentary change in the geologic column. A boundary is 

simplest where marked by a discordance or break in sedimentation. It needs to be 

noted that a break is not necessarily the boundary of a geologic body, because a 

formation may have internal breaks. A characteristic example is the surface of 
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hard ground break. A formation boundary, however, always conforms to a long 

regional break in sedimentation that resulted from tectonic events. 

Where lateral boundaries are concerned, frequently the lower and upper limits as 

well, they are never sharp, as the adjacent formations merge or intertongue, and it 

is very difficult to determine where one formation ends and the other begins. In 

such cases, the boundaries are tentative, based on correlation with adjacent 

formations, and statistical. Lateral boundaries of formations from mobile belts, 

perpendicular to their general trend, may be well marked by conspicuous primary 

and abrupt plumes in adjacent formations. 

It should be particularly mentioned in view of different interpretations that a 

formation boundaries may or may not conform to the surfaces of time-

stratigraphic units. 

In the present state of our knowledge of the geologic formations, their boundaries 

are determined with the confidence equal to that for other lithostratigraphic units. 

It may be stated in the conclusion that formations in an area should better be 

preliminary separated and precisely and definitely delineated in the end, when all 

the researches have been completed and the internal characteristics and scope 

have become sufficiently clear. This order of the procedures should be followed 

whether inductive or deductive method was applied. 

 

4.2. Study of Formation Composition 

 

Except where the available maps show synthetic formations, which are not to be 

further analytically examined, the internal structure of a formation is always 

studied after the a priori or preliminary separation. 

There are three fields of the internal examination of a formation: (a) study of the 

material composition, (b) determination of horizontal and vertical facial plumes 

and (c) examination of structure (or arrangement) of a formation. 

Material composition of a formation is examined by standard petrographic 

methods and by mineralogical and chemical methods where necessary. 

Integral parts of a formation, which differ in material composition, are termed: 

subformations (Gorski, 1966; Hain, 1973), gradation (Hvorova, 1961), members 

or facies (Belousov, 1954; Nalivkin, 1956). The terms most used internationally 

for the division are member and bed(s). 

On the whole, a formation is composed of members: basic (fundamental or 

essential) and secondary (subordinate or unessential). The former characterize the 

basic composition of a formation, and the latter are additional. Moreover, Shatski 

(1960) differentiates “own” or “patrial” and “alien” or “allophile” members of a 

formation. The allophiles are patrial members in the adjacent lateral formations, 

which wedge out within the given formation. The patrials are much developed 
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members, usually basic, and allophiles are sometimes basic and sometimes 

secondary members, depending on their proportions in the formation. The study 

of the proportion of patrial and allophile members in adjacent formations helps 

placing some kind of statistical boundary between them. This is the only way to 

divide adjacent formations by the strike one from the other. 

The arrangement of members in a formation is largely controlled by lateral and 

vertical facial changes and regularity. Lateral arrangement of members is 

expressed in their facial variation, or is controlled by fundamental principles of 

variation in facial sequences (Walther Law). In this respect, symmetrical and 

asymmetrical arrangements of the formation members are roughly differentiated.  

An ideally symmetrical formation does not exist, but there are instances of 

successive facial members from the centre to the periphery of the formation. In 

other, more common instances, the arrangement is conspicuously asymmetrical, 

with the facial series developed end-to-end through the formation, with significant 

content of the allophile members. Most formations of the so-called mobile belts 

(mountain building) origin are of this type. A facial series means a sequence of 

lateral variations in synchronous rocks, replacing facially one another. A number 

of the series are known today: evaporate-dolomite- limestone; glauconitic rocks-

oolitic ironstone; conglomerate-sandstone-siltstone-shale, etc. In addition to these 

“pure”, there are hybrid series the formation of which depends on specific changes 

in climate, paleotransport and transported material. Characteristically, most of 

researchers maintain that models of facial series are not limitless in number. 

Vertical order of the formation members is expressed in certain succession of 

various types of rocks and their combinations, or in repetition of identical or 

similar rock associations in sequences and cyclothems. Rocks in the formation 

superposition may alternate like in the lateral direction, or even may be in the 

same order and combination as by the Walther Law. This gives an impression of 

the occurrence of lateral facial members in a superposition. This kind of regularity 

in the formation build-up is found only as the recurrence of similar or related, but 

almost never identical members. 

Study of the internal structure of a formation examines lithology of the basic and 

subordinate, patrial and allophile members and their arrangement in the facial and 

superimposed series and facial combinations. Thorough knowledge of the 

formation structure helps understanding the internal integrity and setting criteria 

for its differentiation from the adjacent formation, the information necessary for 

their division. 

Analytical examination of the internal structure of a formation, either inductive or 

deductive, may or may not involve reconstruction of the environment of its 

creation, or finally need not be concerned with the genesis of the formation. With 

this aspect omitted from the study, the separated formations are empirical. Unlike 
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it, where genetic interpretation is included in the examination, the formation is 

empirical-theoretical and theoretical. Significantly, Vassoevich (1980) insists on 

the unified and intertwined empirical and theoretical study of the formation from 

the very beginning. 

 

4.3. Comparison with Adjacent and Other Known Formations 

 

For separation of formations in an area, an important task is the comparison of the 

already studied internal material compositin of adjacent formations. It gives more 

confidence to their division and definition of their interrelationship. 

Comparison of the separated with the already known formations in the region or 

even elsewhere in the world is also very important and necessary for many 

reasons, to mention only two. Firstly, the recurrence of identical or very similar 

formations from different places and geologic epochs is a reliable empiric 

indication that a geological body is correctly identified. Secondly, comparison of 

formations from various regions and different divisions of the geological history 

and their descriptions are enriching the database for their study (identification of 

abstract formations, systematization of formations, and the like). 

 

4.4. Names of Formations 

 

A separated formation must be given some name for practical use. A method has 

not yet been generally accepted for giving names to the formations, but there are 

certain viewpoints and practices that surpass the theory. 

The Stratigraphic Codex (1933, 1961) of American geologists regulates that each 

formation shall be given a two-word name: first name designates the location of 

the type section, and the second the prevailing type of rock building it (e.g. Saint 

Luis limestone, Navaro siltstone, etc.). If no rock is prevailing in a formation, the 

second word in the name should be only “Formation” instead of the lithologic 

denominator (e.g. Chattanooga Formation). This principle was accepted and 

further elaborated in the International Stratigraphic Guidebook (ed. Hedberg, 

1976). It is interesting to note that a similar proposal, only without further 

argumentation, was made by two Russian geologists (Heraskov, 1952, and 

Dragunov, 1968). 

Formations are differently named in Russian literature. Many Russian researchers 

consider that a formation should be named after the prevalent and/or characteristic 

rocks. Thus, the names used in practice are: terrigene, conglomerate- sandstone, 

sandstone, sandstone-siltstone, argillite, sand-argillite-aspid, flysch, molasses, red 

molasses, sand-clay-coal, evaporate, carbonate-terrigene, argillaceous dolomite, 

limestone, limestone-chert, sedimentary-pyroclastic, volcanogenic-terrigene, etc. 



Grubić: Geologic formation and formation analysis 

 

105 

 

formations. Where the term “terrigene” is part of the name, it is not in the genetic, 

but more in a broad sense of the word also meaning undifferentiated non-

carbonate clastics. This approach to naming the formations indicates purely 

empirical formational analysis. 

Another kind of names is also given to the formations: sandy-marine, clay-sand 

alluvial, clay-coal marshy, paralic coal formation, and the like. These names are 

used in both paragenetic and genetic senses, and are characteristic of empirical-

theoretical and theoretical formations. 

Whether the mentioned formation names are equally good or one is better that the 

others cannot be decided at this stage, because each has its good points. For 

example, for concrete formations, in stratigraphy and regional geology in 

particular, the best way is probably to follow the Intenational Stratigraphic 

Guidebook (1976). In petrography and hydrogeology, however, it may be second, 

or a third one in metallogeny. It seems that each or several disciplines of the 

Formational Geology will need specific names for the formations. 

 

4.5. Description of Formations 

 

A formation is described after it has been sufficiently studied. A description may 

be strictly formal or informal in short answers to the questions in columns of the 

special forms by national authorities for stratigraphic nomenclature. In any case, it 

follows from the International Stratigraphic Guidebook (1976) that the description 

of a unit should include mandatory information, particularly if it serves to 

introduce a formal stratigraphic unit before the competent national authority. 

Information includes: 

a) Name. Origin of the name and type locality or geographic region; 

b) Type and rank of unit. Formation or parts thereof or group of formations. 

c) Historical background. The designator of the unit, and the introductory 

description of the unit, its previous treatment, synonymy, priority and 

assurance that the given name is not already in use. 

d) Stratotype. The first description should include details about the 

geographic setting (map, graph) with coordinates; detailed geological 

description of the unit (thickness, petrology, paleontology, mineralogy, 

structure, morphologic feature, etc.) and graphical presentations (sections, 

columns, photographs); detailed description of boundaries (stratotype 

boundaries, unconformities, breaks, markers) and brief description of 

adjacent units and formational environment. Description of a formation 

elsewhere from the stratotype area should include only the essentials. 

e) Regional aspect. The extent of the unit, geomorphology, change in 

thickness, lateral facial variation, regional stratigraphic relationships, 
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attitude to other types of stratigraphic units; type of boundaries elsewhere, 

etc. 

f) Genesis. Where possible, the conditions are stated under which the unit 

rocks formed and the significance it has for paleogeography and geologic 

history. 

g) Correlation with other units. 

h) Geologic age. 

i) Reference. 

Description of a unit based only on drilling data (“subsurface unit”) should 

include additionally the borehole data, geologic columns, geophysical logging and 

depository of drill- cores. 

 

 

5. GROUPING FORMATIONS 

 

Formations naturally occur in smaller or larger homogeneous groups forming 

sequences and complexes (Solovev, 1975). A formation complex is a 

superintricate aggregate always developed within limits of some larger features of 

the basic Earth's crust structures (island arcs, marginal seas, syneclises, orogenic 

belts, and the like) and is related to their tectonics. Formations of a complex are 

grouped in lateral and vertical sequences, in which the arrangement is regular, 

controlled by the history of the structure. Therewith, several typical vertical 

formation sequences have been identified. In the Inner Dinarides, for example, 

such a vertical sequence consists of porphyrite-chert formation, then an 

association of carbonate rock formation, flysch formations and, finally, lower and 

upper molasses formations. In a vertical sequence, formations may be divided by 

breaks, unlike lateral sequences in which the transition is usually gradual. 

The International Stratigraphic Guidebook (1976) allows that formations may or 

may not be aggregated into larger units, named “groups” and “supergroups”. 

These units are also given geographical names and are actually smaller or larger 

formation sequences, depending on the formation attributes and the model. 

More complex grouping of the formation aggregates was attempted. According to 

Abramovich and Gruza (1972), formation complexes may be connected into a 

"group of complexes", applied to the rocks formed through a phase or stage of a 

tectonomagmatic cycle, or a "series of complexes" that embraces all rocks of a 

tectonomagmatic cycle. The advantages of such a grouping of the formations into 

supercomplex bodies are still not clear, because it has to be verified in practice. 
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6. CLASSIFICATION OF FORMATIONS 

 

Formations, like any other object of study, are classified on any morphologic or 

genetic characteristic depending on the model of classification and the objective 

of the study. In any case, formations should be classified in the course of the 

study, because it is an important source of information about the formations. A 

classification reveals general and essential attributes of the formations and their 

interrelationships and connections. 

Hain (1973) thinks that there may exist several classifications for sedimentary and 

for igneous formations separately. For example, sedimentary formations may be 

classified as continental, marine and lagoonal, then arid, humid and glacial, or 

terrigene, argillaceous, carbonate, siliceous and evaporitic; but magmatic 

formations may be systematized on the chemical composition of magma, mode of 

intrusion into Earth's crust, etc. Hain at that attaches universal significance to the 

classification by tectonic conditions under which the formations were produced. 

Dragunov (1968, 1971) clearly distinguishes between the systematics of 

formations and their various secondary classifications. The systematics includes 

species, genera, families, classes and types of formations, which differ among 

themselves in the material composition and structure, or in the species of rocks 

building them and in the groups they form. This author concludes that there is a 

number of secondary classifications, which may be situation-related, historical, 

morphological, metallogenic, etc. For example, the situation-related classification 

separates “geosynclinal” and platform formations; geotectonic classification 

divides formations of stable platforms, mobile platforms, „miogeosynclines”, 

piedmont depressions, “eugeosynclines” and intermontane basins; 

paleogeographic classification divided marine and continental formations; 

paleoclimatic classification separates arid, humid and glacial formations; 

historical divides Preriphean, Baykalian, Caledonian, Hercynian and Alpine 

formations; morphologic classification distinguishes between isometric, spatial 

and linear formations; and mineragenetic classification divides gangue, ore-

bearing and ore mineral formations, etc. 

All these additional classifications, however, cannot substitute the basic 

systematics of formations globally applicable, based on fundamental attributes of 

formations, which are the petrographic composition and structure. This important 

general principle is emphasized by Berger (1968). Such a fundamental 

systematics of formations has not yet been made; it usually never is for any new 

science. 

(1994) 
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Геолошка формација, или само формација, је елементарна јединица 

Формационе геологије. Овде се разматра на примеру седиментних 

творевина. Знатан део фундаменталне геологије и целокупна примењена 

геологија у својој основи имају геолошке формације. 

Формациона анализа се данас изводи по емпиријском, емпиријско-

теоријском и теоријском поступку, заснованом на аналитичким, аналитичко-

синтетичким, синтетичко-аналитичким и синтетичким методама и то 

индуктивним или дедуктивним путем. У раду се расправљају проблеми: 

издвајања и ограничавања формација, проучавања њихове грађе, 

упоређивања с околним и осталим познатим формацијама, називи, 

груписања, описивање и класификовање формација.  

 

Кључне ријечи: геолошка формација, формација, формациона анализа 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРИЈАСКО-ЈУРСКОГ 

КАРБОНАТНОГ КОМПЛЕКСА ДЕВЕТАКА, СЈЕМЕЋА И 

РОМАНИЈЕ 

 
ЛАЗАР ВУЈНОВИЋ

1
, МИЛОРАД ДИМИТРИЈЕВИЋ

2 

1
Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске, 75400 

Зворник, Република Српска 
2
Српска академија наука и уметности, 11000 Београд, Србија  

 

 
Апстракт: Широка пространства источне Босне, односно источне Републике 

Српске, изграђују планински масиви Деветака, Сјемећа и Романије. То су 

платформске, спрудне и предспрудне кречњачке форамције средњег и горњег 

тријаса. Обзиром на димензију и тектонски положај овог комплекса закључује се да 

је геолошка еволуција била веома сложена. Најбитнија тектонска догађања везана 

су за раскидање континенталне коре у средњем тријасу, отварање и ширење 

океанских простора током доње и средње јуре, те затварање океанских простора, 

колизија континената и субдукција у горњој јури. Наведена динамика кретања 

континенталне коре проузроковала је разламање  карбонатне платформе, одвајање  

њених дијелова од комада, блокова од километарских плоча који су у виду 

олистоплака или система олистоплака напуштале свој матични депозициони 

простор и уклизале у офиолитски меланжни траг. 

 

Кључне ријечи: Деветак, гравитациона клизања, Дрина блок, Динариди 

 

 

1. У В О Д  

 

Тријаски платформски кречњаци Деветака, Сјемећа, Романије и Западне 

Србије представљају најраспрострањеније формације на Балкану са 

површином око 2.000 km
2
. 

Детаљнија и системска геолошка истраживања терена Деветака, Сјемећа и 

Романије вршена су кроз израду ОГК листова Власеница, Љубовија, Прача и 

Вишеград. Том приликом издвојени су спрудни кречњаци средње-горњег и 

горњег тријаса као посебне форамције које у бити представљају покрове 

преко тријаских и јурских формација „Динаридског офиолитског појаса“ и 
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„Источнобосанско-дурмиторске јединице“ (Димитријевић, 1974., Карамата, 

Крстић, 1996.). 

Код тектонске интерпретације и историје стварања терена аутори наведених 

листова ОГК дали су различита мишљења. Тако Вујновић (1983.) сва 

тектонска кретања тријаских платформских кречњака Деветака и Романије 

везује за колизију и субдукцију континената крајем јуре, када се велики 

напони стијенских маса одражавају кроз кретање спрудног комплекса са 

„сјевероистока“  преко офиолитског трога и навлачења на сјевероисточни 

обод „Источнобосанско-дурмиторског блока“. Затим, Олујић (1986.) у опису 

тектонских односа издваја тектонску јединицу Сјемећ - Деветак, изграђену 

од спрудних творевина средњег и горњег тријаса те лијаских седимената 

који леже преко јединице Међеђе, а представљају дио југозападног обода 

офиолитског појаса односно у зони Дрине и преко офиолитског комплекса. 

У бити, аутор се приклања мишљењу Димитријевића (1974.) и ову тектонску 

јединицу третира као дио декакилометарског клизног листа са сјевероистока 

- сјевера у офиолитски трог. Овдје треба напоменути да постоје и мишљења 

да су навлачења у Динаридима и шире резултат притисака са сјевероистока 

ка југозападу. Са аспекта давно усвојеног и разрађеног механизма тектонике 

плоча, ова мишљења су у супротонсоти са данашњим концепцијама 

навлачења, јер су притисци са сјевероистока ка југозападу имагинарни. 

Заправо у данашњим геотектонским интерпертацијама позната су само 3 

типа реверсања и навлачења: 

1. Нагурани тип формација, гдје је аномална позиција  формације 

призната код нагурајуће форме позадине. Овај тип је био кориштен 

код свих реверсања и навлачења. Познато је да су навлаке овог типа 

врло ријетке. 

2. Субдукциони  тип - подвлачења и „кришкања“ најнижих дијелова 

код притисака са предње стране. 

3. Гравитационе-деколманске навлаке које нису репрезентативне 

тектонске  форме, али су обликоване код гравитационо уклизаних 

маса. 

Велики допринос код израде тематске геолошке карте у 

реконструкцији геолошке грађе шире области Златибора дали су Мара и 

Милорад Димитријевић. Током десетак година детаљно су анализирали 

литофацијалне карактеристике свих формација, структурне и тектонске 

односе, палеонтолошки садржај, палеогеографске односе и др. Синтезу свих 

резултата презентовали су кроз бројне радове. Посебан допринос 

представљају корелационе анализе Златибора и Деветака, Димитријевић и 

Димитријевић (1991.) из којих произилази да платформски кречњаци 

Деветака представљају клизне листове - олистоплаке који су у вријеме 
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егзистенције офиолитског трога и његовог затварања отргнуте са Дринско-

ивањичког елемента, Дринског блока и уклизале у исти. 

Обзиром да геолошка истраживања Деветака, Сјемећа и Романије нису 

изведена аналогно области Златибора извршена су геолошка доистраживања 

за израду научноистраживачке теме „Стратиграфска и тектонска 

реконструкција тријаско-јурског карбонатног комплекса Деветака, Сјемећа  

и Романије“.  

 
 

Слика 1. Позиција тријаских платформских карбоната (Ветерштајн и Дахштајн) 

Дринско-ивањичког елемента-Дрина блок 

Figure 1: Position of the Triassic platform (Wetterstein and Dachstien) Drina-Ivanjica 

element-Drina block 
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2. РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЕОЛОШКЕ ЕВОЛУЦИЈЕ 

 

Већ је наведена различита геолошка истраженост терена Деветака, Сјемећ и 

Романија у односу на ширу област Златибора, што упућује да је 

реконструкција геолошке еволуције терена Деветака, Сјемећа и Романије 

била једним дијелом базирана на хипотетичким поставкама међусобних 

односа. 

  

2.1. Преглед заступљених  формација  

 

Током геолошких истраживања за ОГК - листови Прача и Вишеград уочено 

је да издвојени комплекс средње и горњотријаских платформских кречњака 

Деветака, Сјемећа и Романије не представља наставак седиментационе 

сукцесије доње и средњетријаских формација на којима леже, те је 

закључено да је предметни платформски комплекс отргнут из свог 

депозиционог простора и „навучен“ на синхроне геолошке формације 

стваране у јужним и југозападним седиментационим просторима. 

Суперпозициони односи спрудног комплекса  Деветака, Сјемећа и Романије 

могу се пратити од почетка ладиника а понегдје базу комплекса изграђују и 

анизички  кречњаци. Даља седиментацијска сукцесија кроз средњи и горњи 

тријас је готово у потпуности истовјетна са издвојеним формацијама шире 

области Златибора.  

Почетком лијаса у сјеверним дијеловима платформске седиментације 

изражен  је краткотрајни прекид  до средњег лијаса, када се  преко 

мегалодонских кречњака таложе пирокластични и кречњачки седименти 

типични - A m m o n i t i c o  r o s s a  који се експлоатише као архитектонско-

грађевински камен.  Дискордантно на творевинама спрудног  развоја и 

меланжног офиолитског трога слиједе алб-ценоманске и туронске 

кречњачке брече и кречњаци који су резултат регионалне трансгресије. 

Затим слиједе слатководни миоценски седименти са појавама и лежиштима 

угља. За разлику од златиборске области овдје су регистроване само спрудне 

кречњачке формације, када  у потпуности превладава развој плиткоморске 

седиментације (Wetterstein, Dachstein). Поред тога, и ако често 

карактеристичне, заступљене формације Деветака, Сјемећа и Романије нису 

расчлањене аналогно златиборској области, заправо није урађена „тематска“ 

геолошка карта, чија израда је конципирана кроз формацијска издвајања, већ 

су геолошка истраживања вршена на бази стратиграфских расчлањавања. 

Апсолутно доминирају сплетови остатака разорене спрудне равни  и 

спрудног скелета гњездастих спрудова,  изаспрудних  пијескова и депоната 

међуспрудних лагуна. Оваква депозиција дијелом се  наставља  
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дахштајнским кречњацима кроз цијели  горњи тријас.  Само мјестимично у 

подручју Борика - Сјеверско заступљена је неправилна зона формације 

Илиџе (златиборска област) са  тамним кластитима - бочно развија 

карнијско до ретски лофер са типским лофет-циклотемата. На теренима 

Деветака, Сјемећа и Романије расчлањавање платформских кречњака 

практично је извршено на основу текстуре и садржаја мегалодона. Крајем 

карника изражена је стабилизација седиментацијског режима када долази до 

извјесног смирења, односно стварања тракастих слојевитих, банковитих, 

рјеђе масивних спрудних кречњака са мегалодонима. Претпоставља се да је 

заступљен  читав ретски кат у коме су регистровани остаци мегалодона и 

преко 30 cm. Палеонтолошким испитивањима детерминисана је типична 

макро и микрофосилна асоцијација горњег тријаса. Дебљина спрудних 

кречњака Деветака, Сјемећа и Романије прелази 1.000 m. 

Међутим, потребно је нагласити да је на падини средње и горњотријаске 

платформе евидентирана Гривска формација која у области Златибора 

представља сасвим специфичну формацију континенталне падине према 

офиолитском меланжу - тракту, односно у тектонском је односу са околним  

олистоплакама. Ова фомрација је у километарским зонама заступљена и у 

долини Ракитнице од Рогатице преко Кукавица до Устипраче и даље 

Дрином према Вишеграду. Дакле, Гривска формација (Кукавице) изграђује 

јужни и југозападни дио планинског масива Сјемећа. Мањим дијелом 

заступљена је и у западном ободу Романије - врело Кржуљ - Шахбеговића 

град. Ову формацију представљају плочасти до танкослојевити и слојевити 

кречњаци, рјеђе калкаренити, редовно са прослојцима рожнаца, често и са 

муглама рожнаца, појавама силификација, структурама подводног клизања, 

ријетком косом ламинацијом, те танким прослојцима алевролита.  

 
Слика 2. Гривска формација – Структуре подводног клизања (Кукавице) 

Figure 2: Grivska formation – Slump structures (Kukavice) 
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Према микро палеонтолошком садржају ова формација представља наставак 

седиментације на слабо вулканогеном ладинику и континуирано траје до 

лијаса - ( I n v o l u t i n a  l i a s i c a )  дебљине 150 m.  Према мишљењу 

Вујновића (1983.) и Олујића (1986.) Гривска формација (Кукавица) припада 

Источнобосанско-дурмиторској јединици, што значи да је формирана на 

јужном-југозападном ободу Динаридског офиолитског меланжног трога.  

 

2.2. Стратиграфски преглед 

 

Овдје су описани само стратиграфски чланови – „формације“ Дринско-

ивањичког елемента Дринског блока које учествују у грађи Деветака, 

Сјемећа и Романије. 

 

Спрудни кречњаци средњо-горњег тријаса 

 

Највећи дио терена Деветака, Сјемећа и Романије изграђују веома 

карстификовани сиви и свијетлосиви до жућкасти, претежно масивни и 

банковити кречњаци, готово редовно препуни органским остацима типичне 

спрудне фауне. Често се налазе лумакеле колонијских корала, хидрозоа, 

бриозоа и других нејасних макрофосилних остатака. Рјеђе су заступљене 

крупне кречњачке алге, ламелибранхијате и др. Уочава се честа измјена 

оолитичних и пизолитичних уложака дебљине и до 10 m, што указује на 

промјене спрудног и предспрудног седиментацијског режима. У 

суперпозиционо вишим дијеловима, прелаз карник - норик, најчешће је 

смањено учешће макрофосилних садржаја а доминирају слојевите и тракасте 

текстуре, претежно детритичних кречњака, који уједно представљају 

прелазне слојеве према  мегалодонским кречњацима. Однос према старијим 

творевинама није видљив. Наиме, сматра се да су платформски кречњаци 

Дринског блока отргнути са кластичне доњотријаске подине и уклизали у 

трог Динаридског офиолитског меланжа. 

Седиментолошким испитивањима утврђено је да највећи дио спрудних 

творевина припада алохемоспоритским варијететима, док су микрити, 

оолитични и пизолитични типови са великим учешћем биогеног садржаја, 

мање заступљени. 

Уз наведену макрофосилну асоцијацију, микропалеонтолошким 

испитивањима детерминисана је следећа фосилна заједница: L a d i n e l l a  p 

o r a t a,  B a č i n e l l a  o r d i n a t a,  C r y p t o c o c h i a  n i p o n a t a,  U v a 

l e l l a  i r r e g u l a r i s,  C o l o s p o n g i a  c a t e n u la t a ,  E a r l e n i d a  

sp.  i  N e o c n d o t h y r a  sp.  У прелазним ладино-карничким слојевима 

одређене су  T h a u m a t o p o r e l l a  f r i e d l i,  G l o m o s p i r a  sp .  и др. 
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Осим нејасних макрофосилних форми анизичка припадност није у 

потпуности доказана. Дебљина средњо-горње тријаских платформских 

кречњака износи и преко 700 m. 

 

Кречњаци са мегалодонима горњег тријаса 

 

Највеће масе ових кречњака изграђују терене на два простора. 

Сјевероисточна зона обухвата планинске масиве јужно до Хан Пијеска, 

југозападне дијелове  Деветака и преко Соколовића и  Калиманића стијена је 

валом Борика и В. Медником. Југозападна зона обухвата терена Сокоца и 

преко Хан Стијенице полази до Ковња. 

Заступљени су свијетлосиви слојевити и банковити кречњаци са 

мегалодонима у измјени са тракастим строматолитским доломитичним рјеђе 

лапоровитим и слојевитим кречњацима. У суперпозиционо нижим 

дијеловима, на прелазу карник - норик, честе су маркације сивих банковитих 

ситнобречастих кречњака са црним фрагментима и ситним мегалодонима. 

Даље у стубу слиједе банковити свиојетлосиви и жућкасти кречњаци са 

ријетким лумакелама мегалодона. Мјестимично у заједници са 

мегалодонима присутне су накупине типичне спрудне фауне претходног 

члана.Седиментолошким испитивањима на више профила одређени су сви 

алохеми варијетети који апсолутно доминирају, док се ортохеми јављају 

рјеђе, изоловано, стварајући мање “оазе”. Углавном превладавају следећи 

типови:  пелинтриспарити, доломикрити, интрамикрити, интракластични 

микрити, интрамикрудуту - (описани бречасти кречњаци), интраспорити, 

пизолитски ооспарити, тракасти псеудоспарити, биоспарити и др. Потребно 

је напоменути да спаритски варијетети изграђују банковите текстуре, док 

микритски долазе као слојеви - улошци или шкриљави прослојци између 

банкова. 

Из мноштва слабо очуваних мегалодонских остатака одређени су:   M e g a l 

o d o n  t r i q u e r e t ,  M e g a l o d o n  cf.  h o e r n e s  i  M e g a l o d o n sp. 

Из наведене макрофосилне форме заступљена је и пратећа микрофосилна 

заједница:  I n v o l u t i n a   s i n u o s a  s i n u o s a,  I n v o l u t i n a  c o m i n 

i s,  I n v o l u t i n a  sp.,  A g a t h a m n i n a  a u s t r o a l p i n a,  G l o m o s p i 

r e l l a  f r i e d l i i,  V i d a l i n a   m a r t a n a e,  T h a u m a t o p o r e l l a  p a 

r v o v r s i c u l i f e r a,  дискурбине и др. Однос према млађим - лијаским 

творевинама означен је дискордантним карактером. Дебљина најмлађег 

тријаског пакета креће се између 300 и 400 m. 

Из свега изнијетог може се закључити да је овај пакет платформских 

кречњака претежно изграђен  лофер циклотемама аналогно златиборској 



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

120 

 

области Илиџа формација, са напоменом да су гоењи дијелови лосфера - 

тајдалне и интертајдалне секвенце у доминацији. 

 

Седиментне творевине лијаса 

 

Лијаске творевине изграђују мање дијелове предметног терена. Најчешће то 

су уске издужене и испрекидане зоне које се могу пратити југоисточно од 

Хан Пијеска и даље према Жепи, односно између Деветака и Сјемећа, и 

ширем подручју Каменице, те на Звијезди. Наиме, лијаске творевине прате  

мегалодонски кречњаци, а представљају нови, трансгресивни, а уједно и 

завршни седиментацијски члан Дринско-ивањичког  елемента на овим 

теренима. Ову јединицу изграђују црвени, румени, жутосиви, слојевити и 

банковити, грудвасти а дијелом и бречасти кречњаци типична литофација  

„A m m o n i t i c o   r o s s o“ у којима је лоциран каменолом архитектонско-

грађевинског камена - Садилов Чаир. То су црвени дијелом лапоровити 

микрити са слабо очуваном амонитском фауном. Карактеристична 

микрофосилна асоцијација констатована је у скоро свим локалитетима:I n v 

o l u t i n a l i a s i c a,  S p i r u l i n a   l i a s i c a,  M a r g u l i n a  sp.,  L e n t i c 

u l i n a  sp.,  C r i s t e l a r i a  sp.,  V i d a l i n a  m a r t a n а   и остаци 

лагенида, криноида те ехинодермата. 

У подручју  Соколовица уз пут према Вранешима, директно преко 

банковитих мегалодонских кречњака леже крупно фрагментиране 

хетерогене гранулације са доминацијом оштробридих фрагмената. Затим 

слиједе грудвасти кречњаци са кугластим „мангановитим“ конкрецијама, 

често радијално тракасте текстуре и величине до 5 cm у промјеру, те 

фрагменти крупних мегалодона. Непосредно на њима слиједе шкриљави и 

плочасти до слојевити туфогени микроспарити, туфогени интрасарудити, 

кристало-витрокластични туфови, интраспарити са прослојцима 

алевролитског материјала, туфогени псеудоспарити, лапоровити микрити са 

радиоларијама те интраспарудити са манганско-карбонатним конкрецијама. 

Наведена литофација изграђује чело навлаке - олистоплаке Деветака у 

офиолитски меланжни трог. 

Обзиром да наведена фосилна заједница одређује средњо и горњотријаску 

припадност, односно присуство  интробиоспарудита сасвим сигурно је 

изражен хијатус на почетку лијаса, што потврђује дискордантан однос. 

Дебљина лијаских седимената није тачно одређена, а креће се од 10-так до 

15 m. 

Даља седиментациона сукцесија на теренима Деветака, Сјемећа и Романије 

изражена је дискордантним односом горњокредних кречњака и бречастих 
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кречњака који су резултат регионалне трансгресије. Затим, након 

ујезеровања заступљени су миоценски слатководни седименти са угљем. 

  

2.3. Тектонска разматрања 

 

Тријаски платформски кречњаци златиборске области, Деветака, Сјемећа и 

Романије представљају јединствен карбонатни комплекс Дринско-

ивањичког елемента, кад је у вријеме средњег тријаса, почело дуготрајно 

раскидање јужног обода Европског континента, односно стварање тракта 

офиолитског појаса и одвајање од матичних Истичнобосанско-дурмиторских 

комплекса - Динарида с. стр. Димитријевић (1973-2000.). Од тада Дринско-

ивањички елемент представља блок континенталне коре са посебном 

седиментацијом и тектонском аутономијом. Димензије тако насталог 

континента нису у потпуности познате. Судећи по данашњем 

распрострањењу ширине овог „плутајућег“ блока била је око 100 km, док му 

је дужина износила преко 200 km. Током средње јуре највећим дијелом 

представља усамљену микро плоча са или без седиментације, окружен са  

сјевероистока Вардарским океаном и са југозапада Динаридским 

офиолитским меланжним трогом. У горњој јури долази до снажних кретања 

ободних дијелова Гондване - Адрије и Еуроазије - Мезијске табле. У том 

сукобу затварања океанских простора Дринско-ивањички микроконтинент 

се поново спаја са матичним комплексима Динарида. 

Међутим, овдје  се као битно издваја средње-горња јура када егзистира 

меланжно-офиолитски тракт у који се са  Дринско-ивањичког елемента - 

Дринског блока уклизавају блокови хектаметарских и километарских 

димензија. Предпоставља се да је интензитет уклизавања био појачан у 

вријеме субдукције када се Дринско-ивањички елемент разламао и дизао, 

што значи повећавао потенцијалну енергију што је  резултирало синхроном 

уклизавању олистоплака и система истих. 

За разлику од златиборске области гдје су олистоплаке представљене свим 

тријаским формацијама, на Деветаку, Сјемећу и Романији заступљени су 

само  спрудни кречњаци средњег и горњег тријаса, односно лијаски 

седименти на њима. Наведене констатације нису у потпуности 

документоване. Наиме, није у потпуности документована анизичка 

заступљеност у предметном спрудном комплексу, затим, на јужним 

дијеловима Романије и Сјемећа спрудне творевине директно леже на 

Источно-босанско-дурмиторској јединици, што указује и на могућност 

навлачења дијелова Дринско-ивањичког елемента - Дринског блока као 

резултат субдукције творевина Динаридског офиолитског појаса под 

Дринско-ивањички микро континент.   
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Неријешена геолошка проблематика 

 

Овим научно-истраживачким радом извршена је глобална 

литостратиграфска и тектонска реконструкција терена Деветака, Сјемећа и 

Романије, односно корелација са синхроним и идентичним формацијама 

платформског развоја средњогорњег и горњег тријаса златиборске области. 

Пројектовани специјалистички радови у сарадњи са страним експертима 

нису у потпуности обављени што је резултирано извјесне нејасноће код 

односа појединих формација. Међутим, наведена проблематика је и данас 

присутна код геолошких разматрања на свјетском нивоу. 

 

- На терену Деветака - Вранеши, регистровани су туфови и туфутичне 

творевине лијаса које указују на вулканску активност која није 

евидентирана ни у ширем  простору Динарида. 

- Стратиграфска празнина у вријеме рето-лијаса уочена је на неколико 

позиција, док у већини контаката представљена нормалном 

седиментацијском  сукцесијом, што захтијева детаљна 

палеонтолошка испитивања. 

- Позиција лијаских творевина на тријаском спруду указује на 

продубљавање  али и на могућност одвајања блокова од Дринско-

ивањичког елемента. Ова реконструкција није извршена. 

- Остао је вјечити проблем што се дешавало у вријеме догера. 

Палеонтолошких доказа нема о материјалном присуству у грађи 

сјевероисточних дијелова Динарида. 

- Анизичка припадност спрудног комплекса Деветака Сјемећа и 

Романије није поуздано утврђена. Претпоставља се да је код 

гравитационог уклизавања олистоплака, доњи-анизички дио, 

тектонски редукован. 

- На јужним ободним дијеловима Романије и Сјемећа нису 

регистроване творевине  јурског офиолитског меланжа, већ спрудни 

комплекс Деветака, Сјемећа и Романије директно лежи на 

творевинама Источно-босанско-дурмиторског развоја. Наведено 

указује да су неки дијелови код  субдукције нагурани на источно-

босанско-дурмиторску јединицу, или  су то олистоплаке, накнадно 

тектонски помакнуте. 

 

Наведена неријешена геолошка проблематика и друге хипотетичке поставке 

представају нови научно-истраживачки изазов, који би се рјешавао кроз 

будућа пројектовања и елаборирања. 
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Triassic carbonate platform of the Devetak, Sjemeć and Romanija area (part of the 

Drina-Ivanjica element-Drina block) overlie the Dinaridic ofiolitic Belt and the 

East Bosnian - Durmitor unit. Evolution of the carbonate platform in the Ladinian 

begins with typical platform facies - Wetterstein formation, which is composed of 

limestones deposited in patch reef and intereef lagoons. All these rocks are thick 

bedded and massive. Rocks of this formation were disseminated pack reefs, 

separated by areas of backreef sands and shallow lagoons. The Upper Triassic 

limestones - Dachstein formacion in the Devetak, Sjemeć and Romanija area were 

differentiated into high energy domains: the Dackstein reef complexd, the 

backreef sands - Ilidža (Sjeversko) formation, and a differentiated shallow sea of 

Carnian to Rhaetian age - tofer formation. Depth of deposition was one to five 

meters. Biodetritus consists of fragments of hydrozoans, corals, spongies, 

megalodons, and other reef organisms. The Liassic limestones carbbonate breccia 

typiccal „Ammonitico rosso“ and limestones interlayered with tuffs and cherts 

discordont overlie the Upper Triassic limestones with megalodons. 

It is well known in geotectonics that the so called „nappes“ and „overthusts“ are 

to be divided into three categories: the „push-type“ forms, where the anomalous 

position of formations is due to active push from the rear; the underthrust type, 

where the anomalous position of formations is due to underthrusting of the lower 

slice by pressure frorn the front side; and gravity nappes, which do not represent 

tectonic forms, but are formed by gravity sliding of masses. The first type was 

normaly accused for all nappes and overthusts; in the Balkans it gave birth to the 

imaginary „pression from the northeast“ in the Dinarides and „pression from the 

west“ in the Eastern Serbia. Such funny ideas are presently abandoned, and it is 

known that overthurts of this type are exceptionally rare. All regional nappes are 

formed by underthrusting, њith active force from the side of the lower slice. The 

third type is here of special interest, being mostly in a wrong way described and 

understood in the literature. This is especially the case with the Devetak, which 
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was even in relatively recent papers treated as a „push-type“ nappe, in the same 

basket with all other nappes in the Dinarides, without taking into consideration the 

fact of its gravity origin, very well known for a long time.  

The Devetak nappe pile covers a discontinuons area of about 50 x 40 km over the 

Jurassic ophiolitic mélange, visible in many erosional windows and gaps between 

carbonate sheets.The Triassic cover consists of platform carbonate rocks, mainly 

of Middle and Upper Triassic age, showing a very well exposed Lofer facies. The 

emplacement of gravity sheets is explained as the consequence of large scale 

tilting of the Drina block during the closing of the oceanic tract, now represented 

by the Dinaridic Ophiolite Belt as its rest.  

Devetak is not one tectonic nappe, but a pile of sheets, transported gravitationally 

from the Drina block during the closing of the oceanic tract, presently represented 

by the Dinaridie Ophiolite Belt. Each slice is composed of Triassic limestones, 

being separated from adjacent ones by the ophiolitic mélange. These mélange 

insertions are in many places missing due to friction during emplacement of 

limestone slices, giving an impression of unity of severai gravity sheets. Such 

irregularities make it possible for water passage through almost the whole stack of 

lirnestone sheets; it was the reason for the hydrologiste to deny the multiple sheet 

composition of this and similar nappes.  

 

Keywords: Devetak, gravity sliding, Drina block, Dinarides 
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Апстракт. Студија представља прегледни рад о ксенолитима горњег омотача испод 

источне Србије. Ксенолити су нађени у палеогеним базанитима (K/Ar=60-40 Ma), 

који су резултат типичног анорогеног алкалног магматизма. Утврђено је присуство 

следећих литолошких група: a) дунит/харцбургит/лерзолит, б) клинопироксеном 

богати лерзолит, в) оливин вебстеритски ксенолити, који су подељени на 

вебстерите с пуно и мало спинела, г) мегакристали гвожђем богатог оливина и/или 

клинопироксена, и д) метасоматски ''џепови'' и жилице, који се најчешће налазе у 

дунит/харцбургит/лерзолит литологији. Утврђено је да је горњи омотач испод 

источне Србије екстремно осиромашен базалтном компонентом, много више од 

типичног субконтиненталног омотача испод осталог дела Европе, што га чини 

сличнијим перидотитима модерних острвских лукова или супра-субдукционих 

офиолита. Овај претходно осиромашени омотач је каснијим процесима обогаћен, 

односно метасоматизован. Предложени геодинамички модел укључује тектонско 

прибијање субокеанске литосфере Тетиса у део субконтиненталног омотача 

европске маргине, а све за време затварања овог мезозојског океана. Процеси 

метасоматизма проузроковани су прожимањем омотача растопима алкалног 

базалтоидног карактера.    

 

Кључне речи: горњи омотач, осиромашење базалтном компонентом, 

метасоматизам, геохемија елемената у траговима, алкални магматизам 

 

 

1. УВОД 

 

Значај проучавања ксенолита (оливинских нодула) горњег омотача, који се 

налазе у различитим вулканитима најчешће алкалног карактера, одавно је 

познат. Још од другог дела XX века велика пажња је посвећена овим 

фрагментима дубоке литосфере, зато што подаци добијени њиховим 
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проучавањима  представљају можда најважније директне информације о 

минералошким и геохемијским карактеристикама Земљиног омотача (Frey & 

Green, 1974; Mercier & Nicholas, 1975; Wilshire & Shervais, 1975; Frey & 

Prinz, 1978; Menzies, 1983; Nicolas et al., 1987). Поред општих података о 

саставу Земљине литосфере, бројне студије минералног и хемијског састава, 

као и структурно-текстурних карактеристика ксенолита, обезбеђују услове и 

за тумачење важних геодинамичких догађаја који су у омотачу ''записани''. 

Наиме, познато је да је Земљин горњи омотач перидотитског састава и да се 

делови омотача међусобно разликују према, најгрубље узев, две 

карактеристике. Прва је колико је одређени део омотача ''осиромашен'' 

базалтном компонентом, односно колико је из њега екстраховано базалтне 

магме током геолошке историје. Друга је колико је одређени сегмент 

омотача ''обогаћен'' базалтном и другим лакотопивим материјалима. До прве 

карактеристике омотача долази парцијалним стапањем, процесом који је 

најзначајнији за образовање Земљине коре из омотача, док друга 

карактеристика представља запис процеса при којима се материјал Земљине 

коре рециклира у омотач, најчешће у зонама субдукције. Испитивања 

ксенолита најчешће представљају покушај реконструкције ова два процеса 

осиромашења и обогађења горњег омотача (Amundsen et al., 1987; O’Reilly, 

1989; Gregoire et al., 1997; Dawson, 2002).  

Проучавања овог типа обављена су на ксенолитима који се претежно налазе 

у терцијарним алкалним базалтима многих региона Европе, између осталих: 

Централног масива у Француској (Downes & Dupuy, 1987, Zangana et al., 

1999), рајнског региона у Немачкој (Zinngrebe & Foley, 1995; Witt-Eickschen 

& Kramm 1998), Бохемијског масива (Ulrych et al., 2006; Konecny et al., 

2006), области Калатрава у Шпанији (нпр.Villaseca et al., 2010), као и 

области унутар циркум-панонске области (Downes et al., 1992; Embey-Isztin 

et al., 1989, 2001; Szabó et al., 1995). Ова испитивања су довела до великог 

броја петролошких, геохронолошких и геохемијских података који су 

допринели бољем познавању петролошке еволуције европског омотача од 

архаика до данас (видети Coltorti et al., 2010).  

Пре 2001. године о ксенолитима који се налазе у палеогеним алкалним 

базалтоидима источне Србије готово ништа није публиковано. Присуство 

ксенолита се помиње и у ранијим публикацијама, али су ови подаци сведени 

на оскудне петрографске информације (нпр. Terzić & Protić, 1976). Jovanović 

et al. (2001) и Cvetković et al. (2001) доносе прве аналитичке податке о 

хемији минерала из ових ксенолита, а нешто касније, Cvetković et al. (2004b) 

доносе и прву студију у којој се детаљно описују различите литологије 

ксенолита и објављују прве хемијске анализе минерала и анализе елемената 

у траговима у клинопироксенима. После ове опште петролошке студије о 
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природи омотача испод источне Србије следиле су и две посебне 

публикације које су осветлиле процесе осиромашења омотача базалтном 

компонентом (Cvetković et al., 2007a; 2007b). Најзад, рад Cvetković et al. 

(2010), који је био фокусиран на процесе метасоматозе, доноси модел који 

метасоматске процесе везује за настанак алкалних базалтоида у којима се 

налазе ксенолити.  

Овај прегледни рад има за циљ да прикаже тренутно познавање природе и 

састава субконтиненталног омотача испод данашње источне Србије. У 

првом делу су дате петролошке и геохемијске карактеристике основних 

литолошких типова ксенолита, док је други део интерпретација резултата и 

геодинамичке импликације. Највећи део аналитичких података коришћених 

у овом раду представља податке који су већ публиковани у радовима 

Cvetković et al. (2004a; 2007a; 2007b; 2010), где се налазе и информације о 

примењеним аналитичким техникама.  Део још увек непубликованих 

анализа, који је овде такође коришћен, може се, на захтев, добити од аутора.  

 

 

2. ГЕОТЕКТОНСКИ СМЕШТАЈ И ПЕТРОЛОГИЈА АЛКАЛНИХ 

БАЗАЛТОИДНИХ СТЕНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 

 

Алкалне базалтоидне стене се налазе дуж тектонске линије која је правца 

готово С-Ј, а која почиње код Дунава на северу, а завршава се код Пирота, 

близу српско-бугарске границе. На сл. 1 су приказани локалитети где се 

налазе изданци ових стена у Србији. Ксенолити омотача су нађени само на 

два локалитета, код Сокобање и код села Горњи Стрижевац (уоквирено на 

сл. 1). Тачна имена свих локалитета могу се наћи у раду Jovanović et al. 

(2001). Даље према северу сличне стене су нађене у области Појана Руска у 

румунском Банату (Downes et al., 1995; Tschegg et al., 2011). Према K/Ar 

радиометријским одредбама (Jovanović et al. 2001; Cvetković et al., 2004a) 

старост овог вулканизма је између 60 и 40 милиона година.  
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Слика 1. Распоред горњокредних и кенозојских магматских провинција у 

централним деловима Балканског полуострва. Границе тектонских јединица 

модификоване на основу рада Karamata (2006). 

Figure 1 : Sketch showing spatial distribution of Upper Cretaceous to Cenozoic igneous 

provinces of the central Balkan Peninsula. Terrane boundaries modified according to 

Karamata (2006). 

 

Стене су незасићене силицијом и показују изражен алкални карактер. 

Показују високе концентрације тзв. елемената јаког поља (high field strength 

elements – HFSE, нпр. Ti, Nb, Zr), а релативно снижене садржаје тзв. 

литофилних елемената великог јонског радијуса (large ion lithophile elements 

– LILE, нпр. K, Rb, Cs, Sr). Поред тога, одликују се и осиромашеним 
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изотопским саставом (
87

Sr/
86

Sr<0.704 и 
143

Nd/
144

Nd>0.51269). Према овим 

карактеристикама палеогени алкални вулканизам показује изразит 

анорогени афинитет, односно показује да у петрогенези ових магми 

субдукциона компонента није играла никакву улогу.  

Геодинамички посматрано значај палеогених алкалних базалтоида источне 

Србије је у томе што се они и у простору и у времену налазе у својеврсном 

''сендвичу'', тј. између две, једне млађе, а друге старије, магматске 

провинције изразито орогеног карактера. На истоку је смештен горњокредни 

Тимочки магматски комплекс који представља део регионалног Банатитско-

тимочко-средњегорског појаса (нпр. Karamata et al., 1997; Berza et al., 1998, 

Ciobanu et al., 2004). На западу се налази веома хетерогена провинција, чија 

старост обухвата период од олигоцена до плиоцена, а чији састав варира од 

средњокалијско-калкоалкалног до ултракалијског (Cvetković et al., 2004a; 

Prelević et al., 2005; Schefer et al., 2011). Познато је да су предели централног 

Балканског полуострва претрпели сложену мезозојску и кенозојску 

геодинамику. Ова геодинамика је укључивала субдукцију океанске 

литосфере, којој је следила колизија континенталних блокова и 

транспресиона/транстензиона релаксација (Karamata, 2006; Schmid et al., 

2008; Robertson et al., 2009). Тако је геотектонски смештај Тимочког 

магматског комплекса интерпретиран као резултат субдукције литосфере 

мезозојског Тетиса под јужну маргину европског континента, док је 

образовање млађих магматских комплекса на западу објашњавано 

постколизионим геотектонским режимом током којег је дошло до стапања 

претходно метасоматизованог субконтиненталног литосферског омотача 

(Karamata et al., 1997; Cvetković et al., 2004a; Prelević et al., 2005). 

Алкални базалтоиди источне Србије се појављују као мањи реликти 

лавичних сливова и вулканокластита. Највероватније је реч о некадашњим 

моногенетским вулканима чија је активност била везана за ефузивна до 

слабо експлозивна вулканска дешавања. Ретка субвулканска тела, која 

највероватније представљају остатке доводних канала, могу се наћи као 

пробоји у мезозојским кречњацима. Петрографски су све ове стене веома 

сличне и претежно одговарају базанитима, оливинским тефритима, а ређе и 

тефритима и тералитима. Показују холокристаласто-порфирску структуру са 

фенокристалима само оливина или и оливина и клинопироксена, као и 

микрофенокристалима клинопироксена, оливина, титаномагнетита и 

плагиокласа. Основна маса је састављена од клинопироксена, плагиокласа, 

нефелина, непровидних минерала, апатита, биотита и K-фелдспата. 

Вулканско стакло се може констатовати само у неким примерцима базанита. 

Секундарни минерали су зеолит, калцит, серпентин, идингсит и хлорит.  
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3. ПЕТРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА 

КСЕНОЛИТА 

 

Проучавани ксенолити су веома малих димензија, обично су само неколико 

милиметара у пречнику, а изузетно ретко њихов пречник достиже и 10 cm. 

Највећи ксенолити су најчешће више алтерисани од оних мањих димензија. 

Макроскопски се ксенолити истичу својом жутозеленом, зеленом или 

тамнозеленом бојом, која представља контраст према обично потпуно црном 

околном базаниту. Мегакристали се јављају као субугласти до угласти 

фрагменти чија величина варира од 5 cm до <1 mm. Мегакристали 

клинопироксена су црне боје, али се од околног, такође црног базанита, 

разликују по стакластом сјају. 

 
Слика 2. Модални састав проучаваних ксенолита приказан на дијаграму оливин–

ортопироксен–клинопироксен (Streckeisen 1973). Ради поређења приказан је и 

модални састав различитих литологија омотача: офиолитски перидотити (1) 

орогени и абисални перидотити (2) (Bodinier and Godard 2003), просечан састав 

ксенолита из регона изван кратона (Pearson et al. 2003) (3), и из региона типичног 

европског субконтиненталног омотача (Downes 1997). 

Figure 2: Modal composition of the studied xenoliths in the olivine – orthopyroxene – 

clinopyroxene plot (Streckeisen, 1973). For comparison are shown modal compositions 

of various mantle lithologies: ophiolite peridotites (1) and orogenic and abyssal 

peridotites (2) (Bodinier and Godard, 2003), average composition of off-cratonic 

xenoliths (Pearson et al., 2003) (3), and European subcontinental lithospheric mantle 

(SCLM) (Downes, 1997). 
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Сл. 2 показује Ol-Opx–Cpx класификациони дијаграм (Streckeisen, 1973). 

Модални састав ксенолита је приказан заједно с модалним саставом других 

ултрамафичних литологија (за објашњења видети потпис за слику). 

Разликују се следеће литолошке групе: a) дунити/харцбургити/лерзолити 

(D/HZ/L); б) клинопироксеном богати лерзолити (Cpx-L); в) оливински 

вебстерити (OWB); г) мегакристали клинопироксена (±оливин) (MC), и д) 

метасоматски ''џепови'' и жилице (engl. pockets and veins - P&V) који су 

доминантно пронађени у D/HZ/L ксенолитима.  

 

 
Слика 3. Микроскопски изглед различитих ксенолита/ксенокристала. A: 

Протогрануларни спинелски харцбургит  (D/HZ/L ксенолити); Б: Лерзолити богати 

клинопироксеном (Cpx-L); В: Спинелом богат оливин вебстерит (OWB1), Г: 

Спинелом сиромашан оливин вебстерит (OWB2), Д: Део мегакристала 

клинопироксена који окружује кристал оливина; Ђ: Издужен метасоматски ''џеп'' 

унутар једног D/HZ/L ксенолита, који је испуњен клинопироксеном, спинелом, 

карбонатом и промењеним стаклом. Фотографије су израђене под паралелним 

николима с увећањем од 20x (А-Г, Ђ) и 10x (Д). 

Figure 3: Photomicrographs of different xenolith/xenocryst lithologies. A: Protogranular 

brownish spinel-bearing harzburgite belonging to D/HZ/L xenoliths; Б: Clinopyroxene-

rich lherzolite (Cpx-L); В: Spinel-rich olivine websterite (OWB1), Г: Spinel-poor olivine 

websterite (OWB2), Д: Scanned thin-section showing a part of megacrystal 

clinopyroxene which encloses an olivine crystal; Ђ: An elongated metasomatic pocket 

with clinopyroxene, Ti-rich spinel, carbonate and altered glass; the pocket is surrounded 

by a typical harzburgite belonging to D/HZ/L xenoliths. The photomicrographs are made 

in plane parallel light with 20x (A-Г, Ђ) and 10x magnification (Д). 
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На сл. 3 је приказан микроскопски изглед наведених литологија омотача. 

Детаљније фотографије добијене помоћу поларизационог и електронског 

микроскопа могу се наћи у радовима Cvetković et al. (2004b; 2007a,b; 2010). 

D/HZ/L ксенолити су најчешће заобљени до субзаобљени, при чему су неки 

изразито издуженог облика и показују планпаралелну оријентацију 

састојака. Контакти између ксенолита и основне масе базалтоида су веома 

оштре. D/HZ/L ксенолити су претежно недеформисани и показују 

протогрануларне структуре с просечном величином састојака од око 2x3 

mm. Међу D/HZ/L ксенолитима преовлађују харцбургити, а само неколико 

примерака одговара  дуниту и лерзолиту. То значи да су ове стене претежно 

изграђене од оливина, ортопироксена, спинела и мало (или ни мало) 

клинопироксена (сл. 3а). Када је присутан, клинопироксен је веома ситан и 

најчешће везан за ситнозрне асоцијације у ''џеповима'' и жилицама. Сви 

минерали су свежи, а ефекти серпентинизације се виде само дуж прслина у 

оливинима и неким ортопироксенима.  

Cpx-L ксенолити су ситнозрнији од D/HZ/L ксенолита, са састојцима 

обично испод око 0.5 mm у пречнику. За разлику од D/HZ/L ксенолита, Cpx-

L литологија садржи много више клинопироксена, који је присутан у форми 

лепо развијених табуларних кристала (сл. 3б). Спинел се обично јавља у 

виду ситниих и изолованих, изометричних зрна, при чему само неки 

примерци садрже неправилне концентрације и нагомилања зрна спинела. 

OWB ксенолити су подељени на две групе. Прва група су спинелом богати 

оливин вебстерити (OWB1) који се одликују грубозрном протогрануларном 

структуром са спинелом чија количина  прелази 2 vol%. Ортопироксен је 

крупан (понекад >4-6 mm) и табуларног облика, а у микроскопу често 

показује и таласасто потамњење. Клинопироксен је зеленкасте боје и 

углавном се налази у међупросторима ортопироксена. Спинел се јавља у 

виду еухедралних и релативно крупних зрна, покаткад >1 mm у пречнику 

(сл. 3в). Друга група је представљена спинелом сиромашним оливин 

вебстеритима (OWB2). Ортопироксен је доминантан састојак и јавља се у 

виду табуларних кристала (сл. 3г), између којих се налазе ситнији кристали 

оливина и ређег клинопироксена. Оливин понекад показује реликте 

идиоморфних кристала, чија је форма нарушена процесима алтерације. 

Поред клинопироксена и спинела, у мањим количинама се јављају и K-

фелдспат, плагиоклас, апатит, илменит.  

MC литологија је представљена мегакристалима оливина и клинопироксена 

(сл. 3д), чија величина варира од 5-3 cm до испод неколико милиметара у 

пречнику. Најчешће су то асоцијације клинопироксен (±оливин), које 

показују оштар контакт с околном вулканском стеном. Само у неким 

случајевима уочава се веома узан (<100 μm) овој гвожђем богатијег 
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клинопироксена, што указује на реакцију између мегакристала и околне 

базанитске магме.  

P&V литологија се јавља у виду заобљених до субзаобљених и местимично 

издужених, милиметарских до субмилиметарских ''џепова'' и жилица, који су 

претежно испуњени клинопироксеном (сл. 3ђ). Када су смештени на 

периферији ксенолита P&V показују оштар контакт с околном стеном. 

Клинопироксен који се налази у P&V је претежно еухедралан и показује 

зеленкасту боју, чиме се јасно разликује од зонарног и безбојног до 

светлорозе клинопироксена из основне масе базанита. Поред 

клинопироксена, у P&V асоцијацијама налазе се и променљиве количине 

стакла, иглица апатита, титаном богатог спинела, као и ретки кристали 

оливина, илменита, K-фелдспата, плагиокласа и флогопита. Поред већ 

описаних типичних асоцијација P&V литологије, у неким дунитским 

ксенолитима се јављају и карактеристични клинопироксен–спинел–оливин 

симплектити.  

 

4. ХЕМИЈСКИ САСТАВ МИНЕРАЛА  

 

4.1. Главни елементи 

 

Оливин 

Оливин из D/HZ/L ксенолита показује релативно униформну вредност 

магнезијског броја [Mg#=100xMg/(Mg+Fe)mol%] који варира 90-92. Оливин 

из Cpx-L ксенолита показује ниже Mg# вредности, углавном од 86 до 88, а 

сличне вредности показују оливини из OWB1 и OWB2 ксенолита, као и 

мегакристали оливина (Mg# око 86). Оливини из P&V литологије показују 

варирања у саставу, понекад се одликују веома високим вредностима Mg# 

од око 93, али исто тако и веома ниским, од око 78. Ободи зрна оливина, 

који се налазе у непосредном контакту с базанитском магмом су богатији 

гвожђем, тако да вредности Mg# ових партија иду и до око 75.  

 

Ортопироксен 

Ортопироксен из D/HZ/L примерака показују високе садржаје MgO 

(Mg#=90–92), релативно ниске садржаје CaO (најчешће <0.70 wt%) и, што је 

веома значајно, аномално ниске концентрације Al2O3 (1.04–2.15 wt%, средња 

вредност 1.53 wt%). Постоји груба негативна корелација између вредности 

Mg# и садржаја Al2O3. Ортопироксени са мање од 2 wt% Al2O3 нису 

уобичајени састојци ксенолита омотача. Слични алуминијом сиромашни 

ортопироксени су документовани у ксенолитима из Америке (Smith & Riter, 

1997) и Јапана (Morishita et al., 2003). Ортопироксени из Cpx-L ксенолита се 
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јасно разликују од оних из D/HZ/L ксенолита по нижим вредностима Mg# 

(<90) и повишеним садржајима CaO (>1 wt%) и Al2O3 (4–6 wt%). 

Ортопироксен из спинелом богатих OWB1 ксенолита такође показују ниже 

вредности Mg# и више садржаје Al2O3 него ортопироксени из D/HZ/L 

ксенолита, а показују извесно преклапање у саставу с ортопироксенима из 

Cpx-L. На другој страни, ортопироксен из спинелом сиромашних OWB2 

примерака показују занимљиву комбинацију ниских вредности Mg#(<87), 

ниских садржаја Al2O3 (обично <2 wt%) и веома ниских садржаја CaO (<0.5 

wt%). Дијаграм корелацијие садржаја Al2O3 и CaO према вредностима Mg# 

за ортопироксене из различитих литологија омотача приказани су на сл. 4.  

 
Слика 4. Хемијски састав ортопироксена различитих литологија омотача испод 

источне Србије илустрован дијаграмом Al2O3 wt% vs CaO wt%. Опсег вредности за 

Mg# дат је у загради. 

Figure 4: Chemical composition of orthopyroxenes from different ESLM lithologies 

illustrated by plot Al2O3 wt% vs CaO wt%. Ranges in Mg# values for each Lithology are 

given in legend in brackets. 

 

Клинопироксен 

Клинопироксен из D/HZ/L, Cpx-L и OWB ксенолита одговара диопсиду и 

ендиопсиду, док мегакристали клинопироксена и клинопироксен који је 

образован у реакцији с околном базанитском магмом одговарају калцијумом 

богатом салиту. Клинопироксен из D/HZ/L показује релативно високе 

вредности Mg# (>88), ниске садржаји Na2O (<1 wt%), и варијабилне 

концентрације TiO2 (0.1–3.2 wt%). При томе, клинопироксен из P&V се 

разликује у вишим концентрацијама Al и Cr и значајно нижим садржајима 

SiO2 од крупнијег клинопироксена из D/HZ/L ксенолита. Клинопироксени из 

Cpx-L и OWB1 примерака показују ниже вредности Mg# (<87) и више 

садржаје TiO2 (око 0.8 wt%) и Al2O3 (>5 wt%) него клинопироксени из 



Цветковић: Преглед геодинамичких догађаја на основу проучавања... 

 

137 

 

D/HZ/L. Мегакристали клинопироксена показују Mg# од око 82 и садржаје 

Al2O3 до 10 wt%, при чему имају и најниже садржаје Cr2O3 (<1 wt%). По 

саставу су веома слични мегакристалима клинопироксена који су нађени у 

алкалним базалтима западног обода Панонског басена (Dobosi & Jenner, 

1999; Dobosi et al., 2003). Клинопироксени формирани у рекацији с околном 

базанитском магмом имају најниже вредности Mg# (70), веома ниске 

садржаје Cr2O3 (око 0.25 wt%) и екстремно повишене садржаје TiO2 (3 wt%) 

и Al2O3 (8 wt%). Хемијски састав клинопироксена из различитих литологија 

омотача испод источне Србије илустрован је на сл. 5.  

 

 
Слика 5. Хемијски састав клинопироксена из различитих литологија омотача испод 

источне Србије илустрован дијаграмима TiO2 wt% vs Al2O3 wt% и Na2O wt% vs 

Cr2O3 wt%. Опсег вредности за Mg# дат је у загради. 

Figure 5: Chemical composition of clinopyroxenes from different ESLM lithologies 

illustrated by plots TiO2 wt% vs Al2O3 wt% and Na2O wt% vs Cr2O3 wt%. Ranges in 

Mg# values for each Lithology are given in legend in brackets. 

 

Спинел 

Спинел из D/HZ/L ксенолита се одликује релативно високим  хромним 

бројем [Cr#=100xCr/(Cr+Al)mol%] који варира у опсегу 43-61 и ниским 

садржајима TiO2 (<0.2 wt%), док спинели из P&V показују сличне вредности 

Cr# (35–50) али зато више и променљиве садржаје TiO2 (до 9 wt%, претежно 
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изнад 2 wt%). Спинели из Cpx-L показују најниже вредности Cr# (<20) од 

свих осталих литологија и садрже униформне концентрације TiO2 (око 0.5 

wt%). Спинели из OWB1 ксенолита су по саставу слични (Cr# ~30, TiO2~1 

wt%), док су они који изграђују OWB2 ксенолите екстремно богати хромом 

(Cr#=75–95), али истовремено имају веома високе концентрације TiO2 (3–10 

wt%). Спинели који се налазе у контакту с околним базанитом показују 

ниске суме у хемијским анализама што указује на повећану количину Fe
3+

. 

Поред тога, ови спинели су веома богати у TiO2 (~20 wt%), па по саставу 

граде прелазе ка титаномагнетитима из базанитске основне масе. 

 

4.2. Елементи у траговима 

 

Оливин 

Оливини из D/HZ/L ксенолита показују најниже садржаје свих елемената у 

траговима који се налазе у концентрацијама изнад границе детекције (нпр. 

Li ~2 ppm, Ca ~750 ppm, Sc ~4.5 ppm, Ti ~5 ppm, Mn ~1000 ppm и Cr ~70 

ppm). Ово је праћено и највишим концентрацијама Ni (>3700 ppm). Оливин 

из гвожђем богатих дунита богатији је литијумом (~2 ppm), калцијумом 

(~1500 ppm), скандијумом (~5.5 ppm), титаном (~50 ppm), манганом (~1500 

ppm) и хромом (~300 ppm), а сиромашнији никлом (~2600 ppm).  

 

Ортопироксен 

Дијаграм садржаја елемената из групе ретких земаља (rare earth elements - 

REE) нормализованих на састав хондритских метеорита, и дијаграм садржаја 

елемената у траговима нормализованих на састав примитивног омотача за 

ортопироксене из D/HZ/L и OWB2 ксенолита дати су на сл. 6.  

 
Слика 6. Дијаграми варијација садржаја елемената из групе ретких земаља 

нормализованих на састав хондритских метеорита (A) и елемената у траговима 

нормализованих на састав примитивног омотача (Б) за ортопироксене из D/HZ/L и 

OWB2 ксенолита. Коефицијенти нормализације према McDonough and Sun (1995). 

Figure 6: Chondrite- (A) and primitive mantle-normalized (B) multielement diagrams for 

orthopyroxenes in D/HZ/L and OWB2 xenoliths. Coefficients of normalization after 

(McDonough and Sun, 1995). 
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Ортопироксени из D/HZ/L ксенолита показују ниже садржаје елемената из 

групе лаких ретких земаља (лева страна дијаграма) са односом [La/Lu]N<0.1 

(где ''N'' означава да су концентрације елемената нормализоване). На 

дијаграму елемената у траговима ови ортопироксени показују благ пораст 

нормализованих концентрација од више некомпатибилних (лева страна 

дијаграма) према мање некомпатибилним елементима (десна страна 

дијаграма), са израженим позитивним аномалијама (пиковима) на Rb, Th–U 

и Pb. Ортопироксен из OWB2 ксенолита показује веома сличне геохемијске 

карактеристике, али, у поређењу с ортопироксеном из D/HZ/L ксенолита, 

одликује се нешто повишеним концентрацијама готово свих елемената у 

траговима.  

 

Клинопироксен 

Дијаграми са садржајима микроелемената нормализованих на састав 

хондритских метеорита и примитивног омотача за клинопироксене из 

D/HZ/L, P&V и клинопироксена из спинел-оливин-клинопироксенских 

симплектита дати су на сл. 7. Крупнозрни клинопироксен из D/HZ/L 

ксенолита показује средње стрм облик REE дијаграма ([La/Lu]N = 3.5–10), 

као и нешто снижене вредности нормализованих концентрација елемената 

из групе HFSE и Sr. Клинопироксени из харцбургита показују да су средње 

обогаћени у елементима лаких ретких земаља ([La/Lu]N = 3.5–10), односно, 

да су осиромашене у елементима тешких ретких земаља (нпр. Yb=1.4–

2.2×састав хондрита). Дијаграми где су садржаји елемената у траговима 

нормализовани на састав примитивног омотача показују негативне 

аномалије на Rb–Ba, Zr–Hf и мање изражену аномалију на Nb, као и 

упечатљиве пикове на Sr. Облик дијаграма сличан клинопироксенима 

D/HZ/L ксенолита показују клинопироксени из перидотитских ксенолита 

планине Вултуре у Италији. За ове перидотите се сматра да су настали 

вишеструким парцијалним стапањем, односно, осиромашивањем базалтном 

компонентом (Downes et al., 2002). Крупније зрно клинопироксена из дунита 

и клинопироксен који се јавља у оливин-спинел-клинопироксенским 

симплектитима показују ниже концентрације LREE и облици њихових 

дијаграма не садрже позитивне аномалије на U и Pb.  

 



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

140 

 

 
Слика 7. Дијаграми варијација садржаја елемената из групе ретких земаља 

нормализованих на састав хондритских метеорита (A) и елемената у траговима 

нормализованих на састав примитивног омотача (Б) за клинопироксене из D/HZ/L 

ксенолита, P&V асоцијација и симплектита. Коефицијенти нормализације према 

McDonough and Sun (1995). 

Figure 7: Chondrite- (A) and primitive mantle-normalized (B) multielement diagrams for 

clinopyroxene from D/HZ/L, P&V and simplectite lithologies. Coefficients of 

normalization after (McDonough and Sun, 1995). 

 

Клинопироксени из P&V генерално показују највише садржаје  свих 

елемената у траговима, са јасним обогаћењем у LREE а осиромашењем у 

HREE, као и са упечатљивом позитивном аномалијом на Sr. Поједини 

примерци показују карактеристичан цик-цак облик дијаграма, што је 

највероватније последица захватања ласерским зраком и других састојака, а 

не само пироксена.  

 

5. ДИСКУСИЈА  

 

Основни циљ проучавања ксенолита јесте да се да допринос бољем 

разумевању динамике омотача испод данашње источне Србије, односно да 

се на основу хемијског састава минерала и њихових структурно-текстурних 

односа интерпретирају процеси пре-палеогене еволуције делова овог 

сегмента горњег омотача. Петрографске и геохемијске карактеристике 

ксенолита и ксенокристала, које су приказане у претходним поглављима, 

дозвољавају да се изврши интерпретација два веома важна процеса која су 

се одвијала у пре-палеогеној еволуцији овог дела литосфере, а то су: 1) 

процеси осиромашења литосферског омотача базалтном компонентом и 2) 

процеси обогађења претходно осиромашеног омотача, односно, 

метасоматизам субконтиненталне литосфере. 
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5.1. Осиромашење базалтном компонентом 

 

D/HZ/L ксенолити представљају доминантну литологију омотача источне 

Србије. Овај тип литологије је аналоган типу I протогрануларних ксенолита 

(Frey & Prinz, 1978; Menzies, 1983). Варијације у хемизму минералних фаза 

присутних у D/HZ/L ксенолитима сличне су оним које генерално показују 

перидотити омотача, а које се тумаче као последица екстракције базалтне 

компоненте из примитивног омотача у различитом степену (Mysen & 

Kushiro, 1977; Jaques & Green, 1980). Проучавани ксенолити омотача 

источне Србије разликују се од ксенолита нађених у другим деловима 

Европе по томе што су екстремно осиромашени базалтном компонентом. 

Према овој карактеристици, ксенолити источне Србије су сличнији 

перидотитима који настају испод острвских лукова. На пример, ксенолити 

источне Србије су веома сиромашни клинопироксеном, као што је то случај 

са перидотитима из супра-субдукционих зона, а што их разликује од 

перидотита насталих у области средњоокеанских гребена. Поред тога, 

ортопироксени ксенолита источне Србије показују аномално ниске садржаје 

Al2O3 (wt%), а њихови спинели веома високе вредности Cr#. 

Cvetković et al. (2004b; 2007a) су извршили прорачун износа 

осиромашености базалтном компонентом на бази нормализованих 

концентрација Y и Yb у клинопироксенима, користећи процедуру Norman 

(1998). Добијена вредност од око 20% за екстракцију базалтног растопа 

представља минималан износ осиромашености D/HZ/L перидотита зато што 

је један део клинопироксена коришћених у прорачунима највероватније 

метасоматског порекла. На сличан начин искоришћен је и поступак 

Parkinson et al. (2003), на основу концентрације елемената ретких земаља у 

ортопироксенима (Cvetković et al. 2004b, 2007a). Прорачунато је да је за 

измерене концентрације ових елемената у ортопироксену неопходно 

осиромашење базалтном компонентом од 22%.  

На основу наведених прорачуна може се закључити да је омотач испод 

источне Србије претрпео мултифазна парцијална стапања, односно 

вишеструке екстракције базалтног растопа. Ово је карактеристично за веома 

старе литосферске омотаче, обично оне протерозојске (2.5–1 Ga) или 

архајске (>2.5 Ga) старости (Griffin et al., 1999). Омотач испод источне 

Србије, међутим, не може бити старији од 1 Ga, пошто се овај сегмент 

литосфере геотектонски налази у региону састављеном од палеозојских 

микроконтинената који су прирасли уз Мезијску платформу пре горњег 

перма (Krstić and Karamata, 1992).  
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5.2. Додатни докази о степену осиромашења базалтном компонентом 

 

Постоји још један доказ о томе да је испод данашње источне Србије 

присутан литосферски омотач који је екстремно осиромашен базалтном 

компонентом. Наиме, на основу детаљне студије OWB1 ксенолита 

(Cvetković et al., 2007) утврђено је да је ова литологија примерно настала 

фракционацијом силицијом засићених магми са пуно MgO, које највише 

одговарају тзв. бонинитима. Познато је да бонинити настају стапањем 

извора који одговара високоосиромашеним перидотитима, обично 

харцбургитског састава (нпр. Hickey and Frey, 1982), као и да се ови 

перидотити веома често срећу у областима испод острвских лукова. Стапање 

ових перидотита је омогућено услед присуства флуида, првенствено воде, из 

субдуковане океанске литосфере. Генерално узев, OWB1 ксенолити су веома 

слични ксенолитима богатим ортопироксеном који су нађени у срединама 

острвских лукова (нпр. Wang et al., 2002) или у перидотитима из супра-

субдукционих офиолитских секвенци (Edwards and Malpas, 1995; Orberger et 

al., 1995; Varfalvy et al., 1996, 1997). 

 

5.3. Метасоматски процеси 

 

Структура ксенолита и хемијски састав минерала (главни елементи и 

елементи у траговима) указују да постоје најмање две литологије које 

указују на улогу метасоматских процеса: 1) фертилни (неосиромашени) 

ксенолити који обухватају Cpx-L и OWB1 ксенолите и мегакристале и 2) 

P&V - сићушни ''џепови'' и жилице, који се углавном налазе у D/HZ/L 

ксенолитима.  

 

Фертилни ксенолити: висок однос метасоматских флуида према 

материјалу омотача који се метасоматише 

 

Клинопироксенски мегакристали се често налазе уз ксенолите у алкалним 

базалтима и њихова генеза се најчешће објашњава кристализацијом на 

високом притиску из алкалне магме (сличне базанитској магми која их 

управо окружује) (Irving, 1974; Dal Negro et al., 1989; Righter and Carmichael, 

1993; Dobosi and Jenner, 1999; Shaw and Eyzaguirre, 2000; Brizi et al., 2003; 

Dobosi et al., 2003).  

Cpx-L и OWB1 ксенолити се одликују веома сличним структурама као и 

осиромашени D/HZ/L ксенолити, али њихов модални састав (више 

клинопироксена), а посебно хемизам њихових минерала, указује на веома 

фертилну природу (обиље базалтне компоненте), тако да је искључено да 
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ове литологије представљају фрагменте ''нормалне'' литосфере. 

Клинопироксени из ових литологија показују облик дијаграма елемената у 

траговима сличан оном који показују мегакристали (Cvetković et al. 2004b), 

што опет сугерише да је њихов настанак генетски везан за активност 

алкалних мафичних магми. Ипак, није логично да су Cpx-L и OWB1 

литологије настале директном кристализацијом из растопа, што је 

претпостављено за клинопироксенске мегакристале. То је у првом реду 

искључено зато што и Cpx-L и OWB1 ксенолити садрже ортопироксен, а то 

је минерал за који је познато да не кристалише из силицијом незасићених 

магми (Ghiorso & Carmichael, 1987). Узимајући ово у обзир, Cvetković et al. 

(2010) су сугерисали да су фертилни ксенолити настали услед реакција 

растоп-стена, при чему су за модел искористили средњи састав базанита 

(растоп) и средњи састав D/HZ/L ксенолита (стена), при чему је средњи 

састав D/HZ/L ксенолита прерачунат коришћењем модалног састава и 

хемијских анализа минерала (видети Cvetković et al. 2004b). Модел је први 

пут графички приказн у овој студији на сл. 8.  

 

 
Слика 8. Модел образовања фертилних ксенолита базиран на односима Al2O3 vs 

CaO/Al2O3 и TiO2 vs CaO/Al2O3 у ксенолитима и базанитима источне Србије (видети 

текст за детаљно објашњење). 

Figure 8: A simple two-member mixing model based on Al2O3 vs CaO/Al2O3 and TiO2 vs 

CaO/Al2O3 variations. 

 

На основу приказаног модела, садржаји Al2O3, CaO и TiO2 у Cpx-L и OWB1 

ксенолитима могу се репродуковати додавањем око 5–20 wt% растопа 

базанитског састава материјалу осиромашеног омотача. Модел такође 

показује да додавањем кумулатне смеше од 80% клинопироксена и 20% 

оливина не може да продукује  низак однос CaO/Al2O3 којим се карактеришу 

Cpx-L и OWB1 литологије.  

Горе приказан модел индицира да Cpx-L и OWB1 ксенолити представљају 

делове омотача, који су могли настати тзв. процесима рефертилизације 
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путем реакције између алкалног базалтоидног растопа релативно обогаћеног 

гвожђем и резидуалног омотача, претходно вишеструко осиромашеног 

базалтном компонентом. Алкални растоп је највероватније прожимао стене 

литосферског омотача, реаговао с њим и онда су минерали-продукти ових 

реакција успостављали физичко-хемијску равнотежу присутним минералима 

из перидотита.  

 

PиV литологија: низак однос метасоматских флуида према материјалу 

омотача који се метасоматише  

 

''Џепови'' и жилице запуњени асоцијацијом секундарних минерала 

пронађене су у ксенолитима с бројних локалитета (Frey and Green, 1974; 

Edgar et al., 1989; Schiano et al., 1995; Zinngrebbe and Foley, 1995; Szabo´ et 

al., 1996; Wulff-Pedersen et al., 1996; Bali et al., 2002, и други). У највећем 

броју случајева, ове појаве су биле објашњене реакцијама in situ у 

литосферском омотачу. Cvetković et al. (2010) су детаљније дискутовали 

могуће порекло PиV литологије и истакли да она показује бројне 

петрографске одлике сличних асоцијација које су сматране поледицама 

метасоматизма у омотачу: (а) PиV су по правилу смештени унутар 

ксенолита, (б) када су на периферији ксенолита, показују изразито оштар 

контакт ка основној маси околног базанита, (в) ''џепови'' издуженог облика 

су оријентисани паралелно дужој оси ксенолита, (г) еухедрални 

клинопироксени унутар ''џепова'' су такође субпаралелни, и (д) 

клинопироксен одговара зеленкастом диопсиду богатом хромом, који се 

везује за кристализацију у субкрусталним нивоима. 

Наведене карактеристике сугеришу да су појаве PиV вероватно настале 

реакцијом перидотита из омотача и растопа који овај перидотит инфилтрира. 

За разлику од претходно описаних реакција, које су продуковале фертилне 

пироксеном богате литологије (Cpx-L и OWB1), ови метасоматски процеси 

су највероватније били асоцирани с нижим односом инфилтрирајући 

растоп/околни перидотит.  

 

5.4. Геодинамичке импликације 

 

Најважнија геодинамичка импликација добијена проучавањем ксенолита из 

базанита источне Србије јесте та да је овај део европског субконтинетналног 

омотача сличнији субокеанском омотачу острвских лукова него 

''нормалном'' субконтиненталном омотачу. Као што је поменуто, подаци о 

геолошкој грађи овог подручја искључују могућност да је горњи омотач 

испод источне Србије, или један његов део, архајске старости. Један од 
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најважнијих споредних доказа о томе да је проучавани омотач сличнији 

субокеанском супра-субдукционом омотачу јесте присуство OWB2 

ксенолита, који су објашњени као кумулати бонинитских магми унутар 

литосфере. Сличан ортопироксеном богат материјал омотача пронађен је у 

бројним регионима који су углавном везани за субдукционе зоне, на пример: 

Папуа Нова Гвинеја (Gregoire et al., 2001; McInnes et al., 2001), југоисточна 

Шпанија (Beccaluva et al., 2004), северозападни део САД (Brandon & Draper, 

1996; Ertan & Leeman, 1996), Камчатка (Arai et al., 2003), Британска 

Колумбија у Канади (Chane-Fo et al., 2003), јужни Анди (Kilian et al., 1999), 

Филипини (Arai & Kida, 2000), Пиндос офиолити у Грчкој (Al-Boghdady & 

Economou-Eliopoulos, 2005), и Забаргард офиолити у Ирану (Schmidt et al., 

2000). 

Узимајући у обзир тренутна схватања у геотектонском развоју нашег 

подручја Cvetković et al. (2007a) су предложили модел према којем је један 

део субокеанског омотача мезозојског океана Тетиса прирастао уз 

субконтиненталну литосферу европске плоче током субдукције и затварања 

овог древног океана. Аутори су базирали ову претпоставку на познатим 

схватањима да је динаридски део алпског орогена настао комплексним 

конвергентно-колизионим процесима током прелаза из мезозоика у кенозоик 

(Robertson & Karamata, 1994; Schmid et al., 2008; Robertson et al., 2009). 

Образовање једног сложеног тектонског шава какав је Вардарска зона 

обично је везано с вишеструким епизодама субдукције и отварања залучних 

басена, што је могло да доведе до прирашћивања једног од изолованих 

делова океанског лука субконтиненталном омотачу европске плоче. Овакву 

претпоставку подржавају и два независна показатеља. Први је присуство 

бонинитских дајкова унутар офиолита копаоничке области  (Marroni et al., 

2004), а други је присуство бројних појава олигоценско–плиоценског 

ултракалијског магматизма који је просторно развијен дуж Вардарске зоне 

(Prelević et al., 2005). Веома ниски садржаји Al2O3 у овим стенама и 

екстремно високе концентрације MgO у оливинима који се у њима јављају 

указују да је литосферски извор, из којег су потекле примарне магме, био у 

веома високом степену осиромашен базалтном компонентом. Ова идеја је 

даље била елаборирана од стране Prelević et al. (2008, 2010) и примењена при 

решавању проблема генезе лампроита других региона у Медитерану.  

Друга геодинамичка импликација је изведена из чињенице да постоје 

непобитни докази да је омотач испод источне Србије био подвргнут 

процесима метасоматизма алкалним растопима. Овај метасоматизам је 

највероватније био захватио само дно литосфере, а последице ових процеса 

имале су велики утицај на природу и карактер самог палеогеног алкалног 

базалтоидног магматизма источне Србије. Метасоматски агенси су 
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највероватније одговарали силицијом незасићеним и угљендиоксидом 

богатим алкалним растопима. Ови растопи су инфилтрирали доњи део 

литосфере и у њој депоновали асоцијације секундарних минерала. У пост-

метасоматској фази дошло је успињања врелог астеносферског омотача што 

је довело до стапања базе литосфере и образовања примарних алкалних 

магми. Крајњи резултат еволуције ових магми јесу алкалне базалтоидне 

стене источне Србије.  

 

6. ЗАКЉУЧАК – МОДЕЛ ЕВОЛУЦИЈЕ ОМОТАЧА 

 

Модел развоја литосферског омотача испод данашње источне Србије 

графички је приказан на сл. 9.  

 
Слика 9. Шематски приказ модела субконтиненталног омотача испод источне 

Србије. Цртеж који приказује изглед P&V асоцијација је преузет из Cvetković et al. 

(2010). За детаље видети текст. 

Figure 9: The model of the subcontinental mantle below the present day East Serbia. The 

drawing displaying textural characteristics of P&V is from Cvetković et al. (2010). See 

text for details. 

Он показује релативне позиције и структурно-текстурне карактеристике 

проучаваних литологија омотача (централни делови, лево и испод), као и 

могуће геодинамичке интерпретације, тј. могући сценарији настанка 

одређених литологија омотача (лево). 

Основни аспекти модела могу да буду сумирани на следећи начин. 

Ксенолити који одражавају састав омотача испод источне Србије показују 
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знатно више осиромашење базалтном компонентом него ксенолити осталих 

региона Европе. Прецизније, ксенолити источне Србије су много сличнији 

типичним рефракторним перидотитима који се налазе у регионима који су 

просторно везани за модерне или древне субдукционе зоне, у првом реду 

перидотитима субокеанских лукова и супра-субдукционих офиолита. 

Предложени геодинамички сценарио укључује затварање мезозојског Тетиса  

и стварање сложене Вардарске шавне зоне током којег је један део 

субокеанске литосфере обдукован, када су настале данас простране 

офиолитске јединице, а други део прирастао испод, тачније приљубљен уз 

субконтинентални омотач европске плоче. 

Након ове фазе, а пре палеогена дошло је до метасоматизма, односно, 

поновног обогаћивања овог, како је већ константовано, претходно екстремно 

осиромашеног омотача. Овај метасоматизам је произвео регионе који су 

представљени фертилним ксенолитима и сићушним метасоматским 

асоцијацијама. Примарне магме из којих су еволуирале алкалне базалтоидне 

стене највероватније су настале парцијалним стапањем ових метасоматских 

региона са дна литосферског омотача испод данашње источне Србије. 
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INTRODUCTION 

 

The significance of studying upper mantle nodules found in various rocks 

predominant of alkaline composition has been known for a long time. Numerous 

mantle dynamics events, for instance depletion and enrichment processes, have 

been investigated through investigating the textural relations and mineral 

compositions in such xenoliths (e.g. Amundsen et al. 1987; O’Reilly 1989; 

Gregoire et al. 1997; Dawson 2002). This type of studies has so far been 

performed in many regions in Europe by studying mantle xenoliths entrained in 
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Tertiary/Quaternary alkaline basalts (e.g. Downes, 2001). This resulted in an 

enormous amount of petrological, geochronological and geochemical data that 

enabled unravelling the petrological evolution of the European mantle from 

Archean to present day (see review by Coltorti et al., 2010).  

Before the last decade, there was almost nothing published about the 

mantle xenoliths found in the East Serbian Paleocene/Eocene Mafic Alkaline 

Rocks (hereafter ESPEMAR). This study ams at providing a comprehensive 

review of our present knowledge about the characteristics of the East Serbian 

Lithospheric Mantle (ESLM). The first part presents the petrological and 

geochemical characteristics of the major lithological members while in the second 

part the most important geodynamic implications that resulted from these mantle 

xenoliths studies are underlined. Geochemical data used in this study are either 

already published in Cvetković (2004a, 2007a, 2007b, 2010) or are unpublished 

analyses that can be obtained from the author upon request.   

 

GEOTECTONIC SETTING AND PETROLOGY OF HOST ROCKS 

 

ESPEMAR occur along an almost N-S stretching line starting from Danube in the 

north and terminating near Pirot, close to the Serbian-Bulgarian border (Figure 1). 

More to the north, similar rocks are found in the Poiana Rusca region in 

Romanian Banat (Downes et al., 1995, Tschegg et al., 2011). According to the 

K/Ar age determinations reported by Jovanović et al. (2001) and Cvetković et al. 

(2004a) the ESPEMAR volcanism originated between 60 and 40 Ma. The 

ESPEMAR are peculiar because they are geodynamically ‘sandwiched’, both in 

time and space, between two igneous provinces of a clear orogenic affinity. In the 

east there are Late Cretaceous calc-alkaline rocks of the well known Banatitic 

Timok Srednjegorje Magmatic and Metallogenetic Belt (e.g. Karamata et al., 

1997, Berza et al., 1998, Ciobanu et al., 2004). In the west occur compositionally 

heterogeneous magmatic rocks widely ranging in age and in composition, from 

Oligocene to Pliocene and from medium-K calc-alkaline to ultrapotassic, 

respectively (Cvetković et al., 2004a; Prelević et al., 2005; Schefer et al., 2011).  

The ESPEMAR occur as small and rare relicts of lava flows and 

volcaniclastics. They are, most probably, related to monogenetic volcanoes 

characterized by effusive to slightly explosive volcanic activity. Rare subvolcanic 

bodies cut Mesozoic limestones and may represent remnants of feeder channels. 

Petrographically, these rocks are mutually similar and correspond to basanite and 

olivine tephrite, with subordinate tephrites, and theralite.  
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PETROGRAPHY AND CLASSIFICATION OF XENOLITHS  

 

The xenoliths found in the ESPEMAR are remarkably small, very rarely reaching 

10 cm in diameter. Usually, they are only a few millimeters long. The following 

subgroups are distinguished: a) dunite/harzburgite/lherzolite (D/HZ/L) showing 

similar modal compositions to subcontinental peridotites worldwide; they are 

anhydrous four-phase peridotites with olivine, orthopyroxene, spinel, 

±clinopyroxene as the predominant constituents (Figure 3a). b) clinopyroxene-rich 

lherzolite (Cpx-L) that contain significantly more clinopyroxene than normal 

lherzolites; c) olivine websterite xenoliths (OWB) containing >60 vol% 

orthopyroxene with variable proportions of olivine and minor clinopyroxene and 

other phases; d) Fe-rich olivine and clinopyroxene megacrysts (MC), and e) 

metasomatic pockets and veins (P&V) predominantly found in D/HZ/L xenoliths. 

Although P&V (e) represents neither xenolith nor xenocryst, these phase 

assemblages are distinguished as a mantle lithology because it is very important 

for understanding metasomatic processes that occurred in ESLM. In Figure 3 are 

given photomicrographs illustrating the textural relationships for each of the 

above mentioned mantle lithologies.  

 

MINERAL CHEMISTRY  

 

Olivine from D/HZ/L shows Mg# [100xMg/(Mg+Fe) mol%] ranging 90-92. 

Olivines from Cpx-L xenoliths show Mg# values between 86 and 88 as do 

olivines from OWB1 and OWB2. Olivines within P&V show sometimes very 

high Mg# of up to 92.9 but also as low as 78.  

Orthopyroxene from D/HZ/L show Mg#=90–92, relatively low CaO (<0.70 

wt%) and anomalously low Al2O3 contents (1.04–2.15wt%). Orthopyroxene with 

<2 wt% Al2O3 are not common among xenolith suites worldwide. Orthopyroxene 

from the Cpx-L xenoliths has lower Mg# (<90) and higher CaO (>1 wt%) and 

Al2O3 (4–6 wt%). Orthopyroxene from the spinel-rich OWB1 xenoliths tend to 

have lower Mg# and higher Al2O3 than the D/HZ/L xenoliths whereas 

orthopyroxene from spinel-poor OWB2 have low Mg#(<87) values and low Al2O3 

(<2 wt%) concentrations. Differences in composition of orthopyroxenes from 

various mantle lithologies are given in Figure 4. The chondrite- and primitive 

mantle normalized diagrams for orthopyroxene from D/HZ/L and OWB2 are 

given in Figure 6.  

Clinopyroxene from D/HZ/L, Cpx-L and OWB xenoliths correspond to diopside 

or endiopside whereas megacryst clinopyroxene and those formed by reactions 

with the volcanic host are Ca-rich salite. D/HZ/L clinopyroxene is characterized 

by Mg#s >88, low Na2O contents (<1 wt%), and variable TiO2 (0.1–3.2 wt%). 
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Clinopyroxenes from Cpx-L and OWB1 samples have lower Mg# (<87). Their 

TiO2 and Al2O3 contents are higher than in coarser clinopyroxene from D/HZ/L 

xenoliths and are much more akin to P&V clinopyroxene (around 0.8 wt% TiO2 

and >5 wt% Al2O3). Chemical composition of clinopyroxene from different East 

Serbian mantle lithologies is given in Figure 5. The chondrite- and primitive 

mantle normalized diagrams for clinopyroxene from D/HZ/L, P&V and 

simplectite clinopyroxene are given in Figure 7, whereas the patterns of 

clinopyroxene from other lithologies can be seen in Cvetković et al. (2004b).  

Spinel from D/HZ/L have Cr#=43-61 and TiO2 contents (<0.2 wt%). Those from 

P&V have Cr#=35–50 and TiO2 contents up to 9 wt%. Spinels from Cpx-L show 

Cr#<20. Those from OWB1 xenoliths are compositionally similar (Cr# ~30, 

TiO2~1 wt%) whereas spinels from OWB2 xenoliths are extremely  Cr-rich 

(Cr#=75–95) but simultaneously have very high TiO2 contents (3–10 wt%).  

 

DISCUSSION  

 

Depletion events 

 

Protogranular D/HZ/L xenoliths represent the predominant lithology in the 

studied lithospheric mantle and are analogous to the type I of Frey and Prinz 

(1978) or Menzies (1983). They display regular compositional variations in 

mineral phases that are commonly interpreted in terms of different degrees of 

extraction from a mantle source (Mysen and Kushiro, 1977; Jaques and Green, 

1980). The ESPEMAR xenoliths are very poor in modal clinopyroxene, like arc-

related oceanic peridotites in general and this characteristic is not commonly 

found in peridotites which were depleted in mid-ocean ridge environments. In 

addition, they have anomalously low Al2O3 (wt%) contents in orthopyroxene and 

high Cr# in their spinels. 

Cvetković et al. (2004b, 2007a) used the approach of Norman (1998) to estimate 

the degree of fractional melting on the basis of YN and YbN contents in 

clinopyroxene. The obtained values indicate up to 20% of melting. Similarly, 

Cvetković et al. (2004b, 2007a) used REE concentrations of orthopyroxene to 

estimate the extent of melting following the approach of Parkinson et al. (2003). 

The observed HREE concentrations in residual orthopyroxene are produced by 

20–22% of a non-modal fractional melting. Consequently, mineral chemistry data 

suggest that the ESLM underwent a very high degree of depletion by extraction of 

basaltic melts, probably approaching a clinopyroxene-out point. Such high 

depletion is found in very old mantle, mainlu Proterozoic (2.5–1 Ga) to Archean 

(>2.5 Ga) in age (Griffin et al., 1999). However, the mantle underneath East 

Serbia is not likelz older than 1 Ga because it occurs in the region consising of 
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Palaeozoic microcontinents which docked to the Moesian platform slightly before 

the Permian (Krstić and Karamata, 1992).  

There is a striking independent evidence that a highly depleted lithosphere is 

present underneath East Serbia. It is provided by the study of a group of 

orthopyroxene-rich cumulate xenoliths and the significance of these xenoliths 

subgroup is pointed out by Cvetković et al. (2007). These xenoliths are interpreted 

as having been formed by fractionation of a SiO2-saturated and high-Mg 

(boninite-like?) primary magma with 54–55 wt.% SiO2 and Mg# > 0.65. It is 

noteworthy that such magmas require melting of a highly depleted mantle source 

which is commonly found in fore-arc settings where melting conditions are 

provided by a supply of hydrous fluids. In general, the East Serbian 

orthopyroxene-rich xenoliths are comparable to similar orthopyroxene-rich rocks 

reported in sub-arc settings (e.g. Wang et al., 2002) or in ophiolitic sequences 

(Edwards and Malpas, 1995; Orberger et al., 1995; Varfalvy et al., 1996, 1997). 

 

Metasomatic events 

 

Metasomatism by mafic alkaline silicate melts is reported from many xenolith 

suites and peridotite massifs (e.g. Lloyd, 1987; Harte, 1987; McGuire and 

Mukasa, 1997; Xu et al., 1996, 1998). The effects of refertilization are not easy to 

distinguish texturally and the problem of discrete addition of clinopyroxene to 

peridotites during metasomatic events was already pointed out by Erlank et al. 

(1987). Textural relationships and major and trace element mineral compositions 

suggest that there are two major lithologies that are likely related to metasomatic 

processes: a) fertile xenoliths, that comprise Cpx-L, OWB1 and megacrysts, and 

b) small pockets and veins found mostly in D/HZ/L xenoliths.  

 

Nature of fertile xenoliths: A high metasomatic fluid/mantle ratio 

 

Clinopyroxene megacrysts are often found in alkaline basalts and are commonly 

interpreted as direct precipitates from similar alkaline melts (e.g. Aoki and 

Kushiro 1968; Irving 1974; Wilshire and Shervais 1975; Dal Negro et al. 1989; 

Righter and Carmichael 1993; Dobosi and Jenner 1999; Shaw and Eyzaguirre 

2000; Brizi et al. 2003; Dobosi et al. 2003).  

Cpx-L and OWB1 show similar textures to depleted xenoliths but their modal 

composition and mineral chemistry are much too fertile to represent fragments of 

residual mantle. Cvetković et al. (2010) explained the composition of the fertile 

xenoliths by melt–rock interactions using recalculated bulk composition of the 

xenoliths on the basis of their modal analyses and chemistry of present minerals. 

The model is first illustrated in this study (Figure 8). Accordingly, the calculated 
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bulk Al2O3, CaO and TiO2 content of the fertile xenoliths can be obtained by the 

addition of 5–20 wt% of a basanitic melt to a refractory mantle. It is noteworthy 

that the addition of pure cumulitic material (80% clinopyroxene and 20% olivine) 

cannot produce a decrease in bulk CaO/Al2O3 ratio of the residual mantle 

lithology.  

 

Nature of P&V: A low metasomatic fluid/mantle ratio 

 

Pockets and veinlet mineral assemblages are common in D/HZ/L xenoliths. 

Analogous pockets and veinlets are reported in xenoliths from many other 

localities (Frey and Green 1974; Edgar et al. 1989; Schiano et al. 1995; 

Zinngrebbe and Foley 1995; Szabo´ et al. 1996; Wulff-Pedersen et al. 1996; Bali 

et al. 2002) and most of them were interpreted as having originated in situ in the 

lithosphere. Cvetković et al. (2010) discussed a possible origin of these 

associations in detail  pointing out that these metasomatic assemblages are 

texturally similar to xenolith-hosted secondary mineral associations usually 

attributed to mantle metasomatism (e.g. Ionov et al. 1994, 1999; Zinngrebe & 

Foley 1995; Wulff-Pedersen et al. 1996, 1999).  

Consequently, the above characteristics suggest that P&V probably originated by 

involving a interaction between mantle peridotite and infiltrating melts. In 

contrast to the reactions that produced fertile pyroxene-rich lithologies, these 

metasomatic processes were probably associated with a lower melt/rock ratio. 

This can explain why clinopyroxenes from metasomatic pockets and symplectites 

have high metasomatic components (Al, Ti and Na2O), along with very high Mg# 

values that are comparable to those of interstitial residual clinopyroxene. The 

foregoing discussion offers textural and compositional evidence that the 

metasomatic pockets and symplectites found in ESLM xenoliths most probably 

represent products of mantle metasomatism. 

 

CONCLUDING REMARKS – A POSSIBLE MANTLE MODEL 

 

The model of the subcontinental mantle below the present day East Serbia is 

graphically shown in Figure 9. It shows possible relative positions and textural 

characteristics of the studied mantle lithologies (central parts, right and below) 

and offers possible geodynamic interpretations, i.e. gives the information when 

and how these mantle lithologies could have been formed (left). 

The major model aspects can be summarized as follows. Mantle xenoliths found 

in Palaeogene basanitic rocks in East Serbia show more depleted modal and 

mineral chemistry characteristics than do xenoliths of most European off-cratonic 

suites, as well as most orogenic peridotites. They are compositionally more 
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similar to refractory peridotites found in modern oceanic sub-arc settings and 

ophiolites peridotites. This suggests that the lithosphere underneath East Serbia 

likely contains some parts of an oceanic mantle of supra-subduction zone affinity. 

A possible geodynamic scenario involves an Upper Jurassic closure of the eastern 

Vardar ocean during which upper parts of the oceanic-arc crust were obducted 

while parts of the subducting lithosphere were accreted to the subcontinental 

mantle. 

Prior to the onset of the Palaeogene, the East Serbian mantle was already 

metasomatized. The metasomatism produced domains that are represented by 

fertile xenoliths and small-scale metasomatic associations found in depleted 

xenoliths. The composition of the fertile xenoliths is modelled by the addition of 

5–20 wt% of a basanite melt to a refractory mantle. The model suggests that this 

lithology could have originated by the refertilization of residual mantle regions by 

mafic alkaline basaltic melts. Тhe small scale metasomatic associations are related 

to low fluid/rock volume ratios. The host basanites probably originated from a 

peridotitic source that contained metasomatic domains similar to those observed 

in xenoliths. The phlogopite–amphibole signature in these rocks is probably 

owing to a dehydration phase caused by further asthenospheric uplift that 

occurred prior to alkaline magmatism. 
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Aпстракт: Нискотемпературни К-фелдспат адулар (KAlSi3O4) је откривен у Босни 

и Херцеговини на два локалитета, у источној Босни, у Републици Српској: у 

подручју Сребренице и у Ракетници код Рогатице. На оба локалитета настао је 

процесом К-метасоматозе вулканита: терцијарног дацита (Сребреница) и тријаског 

андезит-базалта (Ракетница). У Сребреници адулар је заступљен у зонарној 

алтерацији дацита око нискотемпературне хидротермалне кварц-пирит-Pb-Zn рудне 

жице. Појављује се у спољној зони алтерације, на два начина, као метасоматски и 

жични. Метасоматски адулар је масовно заступљен, образује ситнозрни агрегат са 

серицитом и опаким минералима у бившим фенокристалима плагиокласа а 

местимично и у околној основној маси. Жични адулар је веома мало заступљен, 

ретко се појављује уз кварц у жицама у стени (дебљине до 0,1 mm). Хидротермални 

раствори који су извршили адуларизацију дацита имали су температуру око 200 
o
C. 

У Ракетници андезит-базалт се појављује у виду мањих маса и местимично је 

адуларисан. Адулар се у стени појављује као секундарни минерал, у виду свежих, 

бистрих табличастих зрна (величине 0,33-1 mm), заједно са плагиокласом али и без 

њега. Адулар се појављује и у центру зрна плагиокласа. Зрна адулара су оптички  

нехомогена, са доменима моноклиничне и триклиничне оптике. 

 

Kључне речи: адулар, дацит, андезит-базалт, K-метасоматоза, алтерација око руде, 

источна Босна 

 

1. УВОД  

Нискотемпературни калијски фелдспат адулар (KAlSi3O4) се појављује као 

жични минерал, у хидротермалним жицама углавном у киселим магматским 

стенама и шкриљцима, и као метасоматски минерал, углавном у магматским 

стенама захваћеним интензивном К-метасоматозом (Deer et al, 2002; Ennis et 

al., 1995).  
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У Републици Српској и Босни и Херцеговини откривене су различите 

постмагматске алтерације магмата – турмалинизација, гросуларизација, 

хибшитизација, серицитизација, хлоритизација, аналцимизација, 

пумпелитизација, клиноптилизација (Dangić, 1975; 1979-80; Đorđević, 1969; 

2006). У источној Босни, односно источним деловима Републике Српске, су 

заступљене магматске стене тријаске, јурске и терцијарне старости и у њима 

су откривене неке од наведених постмагматских алтерација. На два 

локалитета у овим магматима откривене су у појаве адулара – у подручју 

Сребренице (Dangić, 1975; 1979-80) и Рогатице (Đorđević, 1983). Рад 

приказује начин појављивања, карактеристике и генезу адулара на овим 

локалитетима.  

 

2. ГЕОЛОШКИ ОДНОСИ  

 

Геолошку грађу источне Босне, односно источних делова Републике Српске, 

карактеришу, од југа ка северозападу: карбонатне формације Спољашњих 

Динарида (ЕD); појас палеозојских и тријаксих стена; Динаридска 

офиолитска зона (DOZ), палеозојско-мезозојске стене елемента Дрина-

Ивањица, кредно-терцијарни и неогени седименти Унутрашњих Динарида и 

Панонског басена.  

 
Слика 1. Прегледна геолошка карта централних и западних делова Балканског 

полуострва са локалитетима појава адулара. 1-2 Динарска офиолитска зона: 1- 

офиолитски меланж; 2- ултрамафити. 3- Појаве адулара: 

1- Сребреница; 2- Ракетница.  

Figure 1: Geological sketch map of central and western parts of the Balkan Peninsula 

with localities of adularia occurrences. 1-2 Dinaridic ophiolite zone: 1- ophiolite melange, 

2- ultrabasites. 3- Adularia occurrences: 1- Srebrenica; 2- Raketnica  
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На североистоку, у подручјима Сребренице и Зворника заступљени су 

вулканити терцијарне Српско-македонске магматске, геохемијске и Pb-Zn 

металогенетске провинције. 

У подручју Среренице у терцијарним вулканитима андезитско-дацитског 

састава и околним палеозојским шкриљцима локализоване су бројне рудне 

ћице и минерализације Pb-Zn-полиметаличних сулфидних хидротермалних 

руда (Дангић, 1979-80). Утврђено је да су вулканити у централном делу 

еруптивног подручја претрпели постмагматску промену турмалинизације 

(Đorđević, 1969). Утврђено је и да су око рудних жица вулканити 

хидротермално алтерисани, при чему су развијени различити типови 

зонарне алтерације, од високотемпературне серицитизације 

(мусковитизације) до нискотемпературне каолинизације (Dangić, 1979-80). У 

једном типу зонарне алтерације око нискотемпературне кварц-Pb-Zn рудне 

жице откривено је појављивање адулара (Dangić, 1975; 1979-80).  

У DOZ су заступљени седименти офиолитског меланжа и базични магмати. 

Утврђено је да су базични магмати – дијабази, спилити и долерити, 

местимично, на низу локалитета, захваћене метасоматским променама 

гросуларизације, хибшитизације, анацимизације, као и да се у њима 

појављују као жични минерали натролит, лаумонтит, пренит, пектолит, 

везувијан, гросулар и хибшит (Đorđević, 1980; 2006). У појасу палеозојско-

тријаских стена између ЕD и DOZ појављују се тријаски магмати, и то 

габрови, дијабази, андезити, андезит-базалти и порфирити. У тријаским 

андезит-базалтима на локалитету Ракетница код Рогатице откривене су K-

метасоматске промене (Đorđević, 1983).  

 

 

3. ПОЈАВЕ АДУЛАРА  

 

3.1. Алдулар у терцијарном дациту  

 

У подручју Сребренице терцијарни магматизам је представљен 

субвулканским масама и туфовима дацито-андезитског састава (на 

површини од око 80 km
2
) и хидротермалним сулфидним полиметаличним 

рудним лежиштима. Рудне парагенезе су образоване у широком опсегу 

температура, од пнеуматолитско-хидротермалног до епитермалног 

стадијума (Dangić, 1979-80; 1985). Око рудних жица локализованих у 

вулканитима образовани су различити типови зонарне алтерације, а у једном 

од њих је заступљен и адулар (Dangić, 1975; 1979-80).  

Адулар се појављује у зонарној алтерацији дацита око нискотемпературне 

кварц-сидерит-пирит-Zn-Pb рудне жице (No. 4). У алтерационом појасу око 
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рудне жице ширине око 5 m издвојене су следеће алтерационе зоне (од 

рудне жице ка околној стени): (1) силицијско-илитска зона, (2) илитска зона, 

(3) илитско-хлоритска зона, (4) хлоритска зона, (5) адуларска зона. 

Адуларска алтерациона зона је ширине 1,5 m.  

Околни дацит је тамносива компактна стена, у извесној мери 

аутометаморфно измењена („пропилитисана”). Изграђују га фенокристали 

плагиокласа (андезина), само местимично измењени (слабије калцитисани и 

илитисани), бивше хорбленде (преведене у агрегат хлорита, епидота и 

магнетита), алтерисаног биотита и кварца и ситнозрна основна маса коју 

изграђују фелдспат и кварц.  

У адуларској зони стена је руменосиве боје, са беличастим жичицама 

дебљине до 0,1 mm и у њој су заступљена два типа адулара – метасоматски и 

жични.Метасоматски адулар је масовно заступљен, настао је К-

метасоматозом фенокристала плагиокласа а делом и околне основне масе, 

који су преведени у агрегат ситнозрног адулара, серицита и опаких 

минерала, црвенкасте боје која даје карактеристичну румену боју стени.  

Жични адулар је веома мало заступљен, појављује се ретко и сасвим 

подређено у односу на кварц у кварцним жичицама у стени. Адулар је 

детерминисан оптичким и рендгенским испитивањима као и испитивањима 

са електронском микросондом (Dangić, 1975;1980).  

Хемијски састави околног дацита и адуларисаног дацита приказани су у 

табели 1.  

 
Табела 1. Хемијски састав почетних и адуларисаних стена и адулара у Ракетници и 

Сребреници. 

Table 1: Chemical composition of original and adularized rocks and adularia from 

Raketnica and Srebrenica. 

 

 Сребреница
1
 

Srebrenica
 

Ракетница
2
 

Raketnica
 

 1
3
 2  3 4 5 

SiO2 55,55 53,85 52,77 50,85 65,09 

TiO2 0,80 0,55 0,87 1,10 0,02 

Al2O3 18,35 19,94 16,27 17,32 17,38 

Fe2O3 0,79 0,59 3,79 6,02 0,07 

FeO 4,92 6,98 5,23 0,72  

MnO 0,16 0,84 0,43 0,21 0,04 

MgO 2,65 2,55 1,41 1,84 0,04 

CaO 5,70 1,25 12,51 6,02 0,04 
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BaO     0,10 

Na2O 2,60 0,75 1,83 0,93 0,00 

K2O 3,50 6,15 1,94 5,80 16,71 

P2O5 0,08 0,07 0,23 0,19  

H2O
+
 2,10 4,11 1,28 6,51  

H2O
-
 0,38 0,86 1,15 0,19  

CO2 2,90 0,86    

 
           1

- Dangić (1979/80): 1- дацит/dacite; 2- адуларисан дацит/adularized dacite.  
           2

- Radukić et al. (1992): 3- андезитбазалт/andesite basalt; 4- адуларисан  

           андезит-базалт/adularized andesite basalt; 5- адулар/adularia;  

 

3.2. Адулар у тријаском андезит-базалту 

 

Шире подручје Рогатице изграђују битно стене тријаске и миоценске 

старости а подређено и стене јурске старости. Тријас је представљен 

кречњацима, пешчарима и глинцима и мањим масама ефузива андезит-

базалтског састава. У више масас ефузива андезит-базалтског састава 

откривени је да су захваћене K-метасоматским променама – адуларизацијом 

(Đorđević, 1983), што је детаљније проучено na локалитету Ракетница 

(Radukić et al., 1992).  

На локалитету Ракетница, око 8 km СЗ од Рогатице, андезит-базалт изграђује 

неколико мањих маса (излива), површина nx10 m
2
. Андезит-базалт je стена 

сиве боје, местимично и зеленкаста (услед присуства хлорита и селадонита) 

и сивожућкаста (услед лимонитизације), местимичном трошна и 

испресецана жичицама калцита. Текстуре је масивне и ређе шкриљаве а 

структуре је холокристаласто-порфирске. Изграђују га плагиоклас, аугит, 

хлорит и акцесорни апатит и металични минерали. (Radukić et al., 1992). 

Плагиоклас се појављује у фенокристалима и у основној маси. 

Фенокристали су величине 0,7-1,5 mm, табличасти и ближњени, местимично 

зонарни, састава 57-68 % An. Често су местимично до потпуно калцитисани. 

Аугит је често захваћен процесом хлоритизације и калцитизације. Основна 

маса је јако ситнозрна, изграшују је углавном микролити (величине око 50 

μm) плагиокласса и подређено заступљеног биотита а изузетно ретко и 

кварца.  

Адулар се појављује као секундарни минерал, у виду свежих и бистрих 

табличастих зрна величине 0,33-1 mm, заједно са плагиокласом али и без 

њега. Зрна адулара су оптички нехомогена, са доменима моноклиничне и 

триклиничне оптике. Заступљена су зрна адулара са језгром микроклинске 



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

168 

 

оптике и обвојницом (нараслом капом) са санидинском оптиком. 

Засступљени су и близанци адулара са израженим зупчастим шавовима, као 

и појава адулара у језгру фенокристала плагиокласа.  

Рендгенским проучавањима адулара добијени су следећи параметри 

елементарне ћелије (ортокласа): a=0,8586(2) nm, b=1,3010 (7) nm, c=0,7178 

(1) nm, β=116,08 (1)
o
, P.G. C2/m.  

Хемијски састави неизмењеног и адуларисаног андезит-базалта као и 

анализа адулара електронском микросондом приказану су у табели 1.  

 

 

4. ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК  

 

Појаве адулара у дациту Сребренице и у андезит-базалту Ракетнице и везане 

су за снажну K-метасоматозу ових стена. Притом, главне промене у стени 

настале су у интеракцији метасоматских раствора и плагиокласа, који су у 

андезит-базалту базичног а у дациту интермедијарног састава. 

Адуларизација плагиокласа односно К-метасоматоза је довела до значајних 

промена хемијског састава стена, које се пре свега огледају у снажном 

приношењу калијума и одношењу калцијума и натријума што је праћено и 

мањим променама садржаја неких других компоненти (табела 1).  

Код адуларизације дацита у Сребреници К-метасоматоза је довела до 

повећања садржаја K2O сa 3,50 % (у дациту) нa 6,15 % (у адуларисаној 

стени) и смањења садржаја CaO сa 5,70 % na 1,25 % и Na2O sa 2,60 % na 0,75 

% (сл. 2). У адуларисаном дациту садржаји  Al2O3, Fe2O3+FeO и MgO су у 

извесној мери повишени а садржаји SiO2, MgO и TiO2 мало снижени у 

односу на дацит.  

Адуларизација дацита у Сребреници је настала у процесу хидротермалне 

алтерације стене око нискотемпературне хидротермалне кварц-пиритске-Pb-

Zn-сулфидне рудне жице. Студијом флуидних инклузија и галенит-

сфалеритском геохемијском термометријим (Dangić, 1985) миенерала рудне 

парагенезе утврђено је да су температуре хидротермалних раствора биле око 

200 
o
C.  
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Слика 2. Дијаграми промена садржаја K2O, CaO и Na2O (лево) и K2O, SiO2 и Al2O3 

(десно) при K-метасоматској адуларизацији дацита (Сребреница) и андезит-базалта 

(Ракетница).  

Figure 2: Diagrams showing changes in contents of K2O, CaO and Na2O (left) and K2O, 

SiO2 and Al2O3 (right) related to K-metasomatic adularization of dacite (Srebrenica) and 

andesite basalt (Raketnica). 

 

Код адуларизације андезит-базалта у Ракетници K-метасоматоза је довела до 

повећања садржаја K2O сa 1,94 % (у андезит-базалту) нa 5,80 % (у 

адуларисаној стени) и смањења садржаја CaO сa 12,5 % нa 6,0 % и Na2O сa 

1,83 % нa 0,93 % (сл. 2). Притом су садржаји Al2O3, MgO и TiO2 и извесној 

мери повишени а снижени су садржаји SiO2 и Fe2O3+FeO. Анализа хемијског 

састава адулара указује да он не садржи натријум.  

Интересантно је да је у ширем подручју Рогатице, на листу Вишеград 

Основне геолошке карте 1:100.000, утврђено присуство магматских стена са 

високим садржајем K2O (8-10 %) и ниским садржајем Na2O (oko 1%) које су 

детерминисане као кератофири (Olujić, 1986). Ревизија ових стена би можда 

показала да су у питању адулариусане стене.  
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Low-temperature K-feldspar adularia (KAlSi3O4) is discovered in Bosnia and 

Hercegovina at two localities in eastern Bosnia, in Republika Srpska: in the 

Srebrenica area and at Raketnica near Rogatica. At both localities adularia has 

been formed by K-metasomatosis of volcanic rocks, dacites (Srebrenica) and 

andesite basalt (Raketnica).  

At Srebrenica adularia appears in a pattern of zonal alteration of dacite around a 

low-temperature hydrothermal quartz-pyrite-Pb-Zn ore vein (No. 4). Adularia is 

formed in the outer zone of alteration. There are two types of adularia – 

metasomatic one and vein-type one. Metasomatic adularia appears in mass, 

forming a fine-grain aggregate with sericite and opaque minerals in former 

plagioklase phenocrysts and partly in surrounding groundmass. Vein-type  

adularia is very little present, rarely appears in quartz veinlets (as thick as up to 

0,1 mm) in the rock. The hydrotermal solutions which adularized dacite has 

temperatures of around 200 
o
C. 

At Raketnica andesit basalt appears to form small masses and in places is 

adularized. Adularia appears as a secondary mineral, in the form of fresh and clear 

tabular grains (0,33-1 mm in size), along with plagioclase but also without it. 

There are also plagioclase grains with adularia in their centers. The adularia grains 

are optically inhomogeneous, with domains of monoclynic and triclynic optics. 

 

Key words: adularia, dacite, andesite basalt, K-metasomatism, wall rock 

alteration, eastern Bosnia, Republika Srpska  
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Apstrakt: Proces kliženja je jedan od najznačajnijih egzodinamičkih procesa koji izaziva 

poremećaje stabilnosti terena i ujedno je i najzastupljeniji geološki hazard i na području 

Balkana. Sam proces i njegove posledice ugrožavaju prirodu, materijalna dobra i ljude na 

područjima na kojima je proces zastupljen. Iz tog razloga je jedan od osnovnih ciljeva 

primene rezultata analize i procene hazarda i rizika smanjenje negativnih posledica 

procesa kliženja na prirodne i društvene vrednosti na nekom području, što sve zajedno sa 

merama tretmana rizika čini proces upravljanja rizikom. Proces upravljanja rizikom 

sastoji se od niza postupaka - od prikupljanja podataka pa sve do tretmana rizika. Osnova 

procesa upravljanja rizikom su analiza i procena hazarda od kliženja terena.  

 Geološki hazardi, odnosno proces kliženja, generalno predstavljaju faktor 

ograničenja korišćenja prostora, te je primena rezultata procene rizika, kao i sam proces 

upravljanja rizikom u najvećoj meri vezana za različite nivoe prostornog i urbanističkog 

planiranja, kao i različite faze projektovanja i eksploatacije objekata, odnosno različita 

studijska istraživanja. 

 

Ključne reči: geološki hazardi, hazard od klizišta, rizik od klizišta, upravljanje rizikom 

 

 

1. UVOD 

 

Geološki hazardi su svi procesi u geološkoj sredini čije je poreklo direktno vezano 

za savremenu dinamiku Zemlje ili nastaju kao posledica interakcije geološke 

sredine sa drugim Zemljinim sferama. U prirodnom i društvenom okruženju 

prouzrokuju štetne posledice i to ne samo u trenutku njihovog delovanja već i 

tokom dužeg vremenskog perioda, dokle god posledice procesa imaju implikacije 

na prirodu i društvo u celini. 

Potreba da se proces kliženja, kao savremeni geodinamički proces, posmatra kao 

prirodni-geološki hazard, potekla je iz nastojanja da se evidentne negativne 

posledice procesa na prirodu, materijalna dobra i ljude, predvide i prognozom 

umanje, u meri u kojoj je to realno i moguće, kako kroz stručni tako i kroz okvir 

zakonske regulative. 
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Poslednje dekade prošlog i prva dekada ovog veka su u mnogim stručnim 

organizacijama i publikacijama bile obeležene intenzivnim angažovanjem, kako u 

teorijskom tako i u praktičnom pogledu, na usaglašavanju metodologije i razradi 

metoda procene hazarda i rizika od klizišta. S druge strane, od strane mnogih 

svetskih i evropskih društvenih, političkih i finansijskih organizacija usvojena su 

dokumenta u kojima se edukuju, usaglašavaju, nalažu, finansiraju ili promovišu 

različiti aspekti procesa upravljanja prirodnim hazardima i rizikom, pa time i 

procesom kliženja. Obimnu literaturu možemo naći kako u stručnim, tako i u 

naučnim publikacijama (Chowdhury, 1988; Leroi, 1996; Alleoti & Chowdhury, 

1999; Van Westen et al, 2005;Abolmasov, 2007, Fell et al, 2008;), ali i u mnogim 

drugima člancima i aktima svetskih udruženja i institucija (UNISDR, UNESCO, 

ICL, IAEG, IUGS, AGS). 

Metode istraživanja, analize i sinteze rezultata koje su proistekle iz pomenutih 

nastojanja čine metodologiju procene hazarda i rizika,a zajedno sa merama i 

postupcima koji se sprovode u cilju smanjenja negativnih posledica, predstavljaju 

sastavni deo procesa upravljanja rizikom od kliženja terena. 

S obzirom na izuzetno obimnu materiju iz ove multidisciplinarne oblasti nauke i 

prakse, u radu će biti data osnovna terminologija, u najkraćem prikazana 

metodologija procene hazarda i rizika, kao i okvir primene. 

 

2. OSNOVNA TERMINOLOGIJA 
 

U publikaciji Varnes (1984) i UNESCO-a prviput su definisanihazard i rizik i 

dugi niz godina predstavljali su polaznu osnovu u mnogim stručnimi naučnim 

radovima. Varnes je rizik od kliženja terena definisao opštim obrascem, gde je 

rizik proizvod sledećih elemenata: 

 

Rt = (E) x (Rs) = (E) x (H x V) 

 

Gde su: Rt - ukupan rizik, E – elementi rizika, Rs-specifičan rizik, H –hazard i V 

– ugroženost  

Nakon definicija komisije IUGS (International Union of Geological Sciencies) 

(IUGS, 1997; Hungr, 2005) i uputstva za procenu rizika od kliženja terenaAGS-a 

(Australian Geomechanics Society, 2007), međunarodna komisija  JTC-1 (Joint 

Technical Committee on Landslides and Engineered Slope-the joint of ISSMGE, 

ISRM and IAEG), donela je uputstvo za izradu karata hazarda i rizika odkliženja 

terena za potrebe prostornog planiranja (Fell et al, 2008). 

U narednom će biti izložene osnovne definicije, usvojene od JTC-1, koje pored 

definisanja samog pojma opisuju i prateći obim postupaka koji određuju fazu u 

procesu upravljanja rizikom. Takođe je neophodno napomenuti da se svi pojmovi 
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vezani za klizišta, procenu hazarda i rizika baziraju na definicijama klizišta i 

procesa kliženja usvojenim po klasifikacijama Cruden&Varnes (1996) i 

preporukama IAEG (International Association for Engineering Geology and 

Environment)(1990). 

Susceptibilitet/sklonost terena ka kliženju (Landslide Susceptibility) –Predstavlja 

kvalitativnu ili kvantitativnu procenu distribucije klizišta na određenom prostoru 

kojima su poznate geometrijske karakteristike, koja su klasifikovana po tipu (tj.po 

mehanizmu kretanja i vrsti materijala pokrenute mase), po brzini kretanja i po 

magnitudi, ali gde komponenta vremena nije uključena u procenu. Definicija se 

primenjuje na postojeća klizišta ili područja gde je procenjeno da može doći do 

aktiviranja klizišta (uslovno stabilne padine).  

Hazard od klizišta (Landslide Hazard)- predstavlja pokazatelj verovatnoće 

aktiviranja klizišta određene magnitude na određenom području, u određenom 

vremenskom intervalu. 

Ugroženost (Vulnerability) – se definiše kao stepen mogućih gubitaka u području 

koje je pogođeno dejstvom procesa. Izražava se skalom vrednosti od 0 do 1, ili 

procentualno.  

Rizik od klizišta (Landslide Risk) - predstavlja pokazatelj očekivanih negativnih 

posledica na prirodu, materijalna dobra i ljude. Izražava se kvalitativnim ili 

kvantitativnim pokazateljima koji su dati proizvodom hazarda klizanja, 

ugroženosti elemenata rizika i monetarnog izraza očekivanih posledica procesa. 

Elementi rizika (Elements at Risk) – predstavljaju sve društvene i prirodne 

vrednosti koje mogu biti pogođene hazardima uopšte – objekte, materijalna dobra, 

prirodno okruženje i ljude (socijalnu i fizičku infrastrukturu, kao i prirodno 

okruženje) 

Specifičan rizik (Specific Risk) - proizvod hazarda (H) i ugroženosti (V) za dati 

element rizika i/ili za određeni tip procesa. Definicija specifičnog rizika je u 

odnosu na polaznu definiciju Varnesa-a (1984) proširena i za mogućnost 

određivanja rizika za pojedini element rizika (npr. samo za stambene objekte, ili 

samo za saobraćajnice), odnosno za pojedini tip procesa. 

Analiza rizika od klizišta (Landslide Risk Analysis)obuhvata sve faze procene 

hazarda, kao i analizu elemenata rizika od klizanja. 

Procena rizika od klizišta (Landslide Risk Estimation) predstavlja proces 

utvrđivanja potencijalnog nivoa rizika od klizišta kroz analizu odnosa hazarda i 

posledica. Može biti kvalitativan ili kvantitativan.  

Vrednovanje rizika od klizišta (Landslide Risk Assessment)– je utvrđivanje 

kriterijumima za određivanje nivoa prihvatljivog rizika za dato područje, objekat, 

materijalna dobra ili ljude. Sadrži analizu, procenu i evaluaciju kao i monetarni 

izraz mere nivoa rizika od klizišta.  
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Tretman/tretiranje rizika (Risk Treatment)– predstavlja sve mere koje se sprovode 

ili koje se preporučuju u cilju smanjenja nivoa procenjenog rizika.  

Upravljanje rizikom od klizišta (Landslide Risk Managment) – obuhavata sve 

mere i postupke koji se sprovode ili koji se preporučuju u smislu kontrole i 

smanjenja negativnih posledica po bilo koji element rizika tokom vremena. 

Takođe, upravljanje rizikom sadrži i sva moguća opciona rešenja, zakonsku 

regulativu na nivou lokalne ili šire zajednice, kao i sve vrste aktivnosti u smislu 

edukacije stanovništva na područjima izloženim riziku. 

Neprihvatljiv rizik (Intolerable Risk) - nivo rizika koga društvo nije spremno da 

prihvati niti može da funkcioniše s istim, odnosno nivo rizika za koga je 

neophodno preduzeti sve mere da se redukuje do tolerantnog ili prihvatljivog 

rizika, ukoliko je nemoguće odstraniti uzrok rizika. 

Tolerantan rizik (Tolerable Risk) – nivo rizika za koga je društvo pripremljeno da 

živi sa istim, dokle god postoji praćenje-monitoring i kontrola rizika merama koje 

ga redukuju, odnosno umanjuju njegove štetne posledice. 

Prihvatljiv rizik (Acceptable Risk) – nivo rizika koga je određeno društvo spremno 

da prihvati i da funkcioniše sa istim. 

Zoniranje (Zoning) – izdvajanje homognih zona na površini terena i njihovo 

rangiranje shodno aktuelnom ili potencijalnom hazardu i/ili riziku, odnosno 

susceptibilitetu. 

Navedena osnovna terminologija i definicije obuhvataju samo najvažnije 

segmente procesa upravljanja rizikom. Bitno je napomenuti da je neophodno 

razumeti definicije i prihvatiti terminologiju, odnosno obim postupaka koji se pod 

određenom fazom procesa upravljanja rizikom smatrajuodgovarajućim, jer u 

suprotnom dolazi do ozbiljnih i suštinskih grešaka, koje u krajnjem mogu 

dezavuisati čitav koncept. 

 

3. OSNOVE PROCENE HAZARDA, RIZIKA I PROCESA 

UPRAVLJANJA RIZIKOM OD KLIZIŠTA 
 

Čitav proces upravljanja rizikom od klizišta je izrazito fazan i dinamičan proces i 

moguće je ga prilagoditi različitim zahtevima, kako u metodološkom tako i u 

svakom drugom smislu. Međutim, iako je u poslednjih 20-tak godina učinjen 

značajan napredak kako po pitanju usaglašavanja međunarodne terminologije i na 

brojnim primerima iz literature proveren metodološki pristup, u praksi je procena 

hazarda, a posebno rizika od klizanja terena, u veoma malom broju zemalja 

postala sastavni deo planereske dokumentacije regulisan zakonskom regulativom. 

Jedan od osnovnih objektivnih razloga jeste nepoznavanje suštine čitavog procesa, 

njegove faznosti i mogućnosti da se i u najranijim fazama dobiju prihvatljivi 

rezultati od kojih će društvo kao celina imati koristi. 
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Postavlja se pitanje kada je svrsishodno i moguće primeniti čitavu proceduru, s 

obzirom na vrlo jasne i zahtevne definicije hazarda i rizika. Uputstvo JTC-a 

(2008) preporučuje, da su minimalni prirodni uslovi zbog kojih se procena 

hazarda i rizika, tj. proces upravljanja rizikom od kliženja terena mora 

implementirati u prostorno planiranje sledeći: 

- Na području su prisutna klizišta ili postoje istorijski pisani dokumenti koji 

to potvrđuju 

- Na području gde nije istorijski zabeleženo kliženje, međutim svi morfološki 

i geološki parametri ukazuju na mogućnost da može doći do aktiviranja 

procesa 

- Područja na kojima su izgrađeni objekti čijim rušenjem zbog narušavanja 

stabilnosti terena kliženjem mogu biti ugroženi ljudski životi 

- Područja sa intenzivnom degradacijom zemljišta koja izazivaju promene u 

mikroreljefu i pogoduju razvoju erozionih procesa. 

Lee (2004) takođe predlaže da procenu hazarda i rizika treba raditi u sledećim 

slučajevima: 

- Na pojedinačnim lokacijama infrastrukturnih objekata (putevi, pruge, 

cevovodi i sl).  

- Na pojedinačnim urbanim lokacijama gde su izvedena detaljna istraživanja 

i gde je kompletno sprovedena procena hazarda 

- Na kapitalnim objektima od vitalne važnosti za funkcionisanje sistema 

(hidroenergetski objekti, infrastrukturni objekti, energetski iobjekti) 

- Materijalnim dobrima od posebne društvene važnosti 

- Na područjima gde je proces klizanja evidentiran kao ograničavajući faktor 

šire urbanizacije i uopšte planiranja prostora 

- Na područjima od posebne kulturne, istorijske ili druge važnosti koja su 

ugrožena procesom klizanja na pojedinačnim lokacijama ili širem prostoru. 

- Na prostorima gde evidentno postoji mogućnost multiplikacije prirodnih, 

geoloških hazarda, odnosno gde je proces kliženja u bliskoj vezi sa drugim 

geološkim hazardima (npr. zemljotresima) 

 

Konceptualni pristup metodologije upravljanja rizikom od klizišta (Risk 

Managment) prikazan je na Slici 1. i predstavlja uprošćen prikaz postupaka, 

odnosno faza procesa, s tim da je procena hazarda detaljnije raščlanjena u odnosu 

na ostale faze. Razlog za to je jednostavan-osnovu procesa upravljanja rizikom 

čini procena hazarda od klizanja terena. Bez procene hazarda nema ni procene 

rizika od kliženja, niti procesa upravljanja rizikom, na onaj način koji je definisan 

kroz stručnu literaturu. 

Ukoliko definišemo namenu, a time i potencijalni prostor na kome se primenjuje 

postupak i vrši procena hazarda i rizika, možemo reći da se procedura može 
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sprovesti kako na regionalnom, tako i na lokalnom nivou, ali i na pojedinačnim 

lokacijama. Metode procene hazarda i rizika su time objektivno uslovljene i 

zavise od namene i razmere, tj.od veličine prostora i nivoa planskog dokumenta, 

tj. projektne dokumentacije. Selekcija nivoa do koga će se sprovesti proces 

upravljanja rizikom zavisi od velikog broja faktora, kako objektivnih, tako i 

subjektivnih, od kojih je najvažniji mogućnost da se kontinualno obezbeđuju 

materijalna sredstva, posebno u prvim fazama procesa. 

 
 

Slika 1. Uprošćeni šematski prikaz postupaka koji čine metodologiju upravljanja 

rizikom od klizišta (Abolmasov, 2007) 

Figure 1: Flowchart of landlslide risk management (Abolmasov, 2007) 

 

Osnova za bilo kakav početak procedure podrazumeva pre svega prikupljanje 

dokumentacije i formiranje baze podataka, katastra ili karte klizišta (landslide 

data base, landslide inventory map) za zadato područje. Minimalni sadržaj zavisi 

od namene, veličine područja, razmere, karakterisitka procesa i dostupnosti 

podataka, ali i od tehnike obrade i sitematizacije podataka. Mnogobrojni 

literaturni podaci ukazuju da je izrada i ažuriranje podataka danas vezana za 

korišćenje Geografskog Informacionog Sistema neophodna, gotovo obavezujuća 
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(Guzzetti et al, 2012; Chacon et al, 2005; Van Westen et al, 2008). Iako se ovoj 

fazi deklarativno ne pridaje najveći značaj, smatra se da u proceni hazarda ova 

faza oduzima čak do 70% vremena i neophodnih finansijskih sredstava. 

Procena hazarda i rizika na nekom području kao krajnji produkt daje prostorno 

definisane zone koje su rangirane zavisno od usvojenog ili sračunatog stepena 

hazarda ili rizika, tj.karte hazarda i rizika. Međutim, u velikom broju primera, 

zbog objektivnih poteškoća, zadovoljavajuće rezultate daje i procena tzv. karta 

susceptibiliteta (ili sklonosti terena ka kliženju), koja za razliku od karte hazarda 

nema komponentu vremenske verovatnoće (pogledati definicijuu poglavlju 2). 

Ona svakako ne može biti osnova za procenu rizika, međutim, ukoliko je baza 

podataka o klizištima detaljno urađena i izvršena procena susceptibiliteta, tj. 

sklonosti terena ka kliženju, može predstavljati korektan i upotrebljiv dokument 

koji se može koristiti u prostornomili urbanom planiranju. To se posebno odnosi 

na situacije kada nema dostupnih podataka da bi se procenio hazard, kada dolazi 

do zastoja u finansiranju, prekida ili bilo kog drugog uslova zbog koga postupak 

ne može biti sproveden do kraja. Takođe, za određene namene planiranja nije ni 

moguće uraditi karte hazarda i rizika, a ponekad ni karte susceptibiliteta, već samo 

bazu podataka, dokumentacionu kartu sa rasprostranjenjem klizišta ili prost 

inventar (sitne razmere, velika područja). U Tabeli br.1 dat je minimalni sadržaj i 

mogućnost upotrebekarata na kojimaje izvršena procena i zoniranje po stepenu 

susceptibiliteta, hazarda ili rizika. 

 
Tabela1. Sadržaj i mogućnost primene karata susceptibiliteta, hazarda i rizika 

Table 1: Landslide zoning mapping scales and their application (JTC-1, 2008) 

Razmera 
Opseg 

razmere 
Vrsta procene i moguća primena 

Tipična 

veličina 

područja 

Sitna <1:100 000 

Dokumentaciona karta, katastar, 

baza podataka ili karta 

susceptibiliteta . informativnog 

karaktera 

>10000 km
2
 

Srednja 
1:100 000 -

1:25 000 

Dokumentaciona karta, katastar, 

baza podataka ili karta 

susceptibiliteta . za regionalno 

planiranje, kapitalne projekte, 

lokalno moguća preliminarna 

procena hazarda 

1000 – 

10000km
2
 

Krupna 
1:5000-

1:25000 

Dokumentaciona karta, katastar, 

baza podataka ili karta 

susceptibiliteta, karta hazarda za 

potrebe lokalnog ili regionalnog 

planiranja; preliminarne karte 

10 – 1000 km
2
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rizika na pojedinačnim 

lokacijama 

Detaljna >1:5000 

Karte hazarda i rizika na 

pojedinačnim lokacijama za 

potrebe izgradnje 

infrastrukturnih objekata i 

urbano planiranje 

<10 km
2
 

Metode procene susceptibiliteta, hazarda i rizika su brojne i u literaturi se mogu 

naći najrazličitiji primeri. Literatura je veoma obimna, kako pregledna tako i ona 

koja se bavi razradom pojedinih metoda procene na pojedinačnim primerima 

(Chacon et al, 2005; Van Westen et al, 2005; Van Westen et al, 2008).  

Generalno govoreći metode procene se mogu grubo podeliti na kvalitativne i 

kvantitativne, pre svega na osnovu krajnjeg rezultata procene, na osnovu koga će 

se vršiti zoniranje i iskazivati različite kategorije sve tri pomenute karte – 

susceptibilnosti, hazarda i rizika (Leroi 1996; Aleotti& Chowdhury 1999; 

Abolmasov, 2007). Težnja je da je koliko god moguće deskriptivne termine 

zameniti numeričkim, ako je moguće već kod karte susceptibiliteta (JTC-1, 2008). 

Za kartu hazarda i rizika je preporuka da budu zasnovane na numerički 

definisanim kategorijama hazarda i rizika, pre svega zbog uporedivosti dobijenih 

rezultata i zbog izbegavanja subjektivnih procena. U tabelama 2, 3 i 4 dati su 

primeri mogućih modela ocenjivanja susceptibilnosti, hazarda i rizika od klizišta. 

 
Tabela 2. Primeri ocene susceptibiliteta 

Table 2: Examples of landslide susceptibility descriptors 

Ocene 

susceptibiliteta 

Odroni Mala klizišta na 

padinama 

Velika klizišta na 

padinama 

a) Kvantitativno ocenjivanje 
Relativno Geomehaničko 

vrednovanje (SMR, 

RMS) 

Vrednovanje 

parametara 

 

Absolutno Proračunima dobijen 

FS 

Proračunima dobijen 

FS 

Proračunima 

dobijen FS 

b) Kvalitativno ocenjivanje 
Terensko 

kartiranje 

Prisustvo ili odsustvo 

diskontinuiteta 

dužkojih može doći 

do smicanja 

Broj klizišta po km
2
 ili 

procenat površine 

terena zahvaćenog 

kliženjem 

Prisustvo ili 

odsustvo klizišta  

Prisustvo ili 

odsustvo indikatora 

aktivnosti procesa 

Karte 

parametara 

Analiza analitičkih 

karata 

(parametarskih) sa 

vrednovanjem ili bez 

Analiza analitičkih 

karata (parametarskih) 

sa vrednovanjem ili bez 
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Karta susceptibiliteta, tj.sklonosti terena ka klizanju treba da sadrži podatke 

zastupljenosti pojedinih tipova klizišta na površini terena, njihovoj magnitudi 

(zapremini ili površini), po mogućstvu aktivnosti, brzini kretanjai daljini do koje 

pokrenuti materijal može da dospe. To se odnosi i na prisutna klizišta, ali i na 

potencijalna (tj.uslovno stabilne padine). Karta nastaje kao proizvod procene 

susceptibiliteta, tj. rangiranja prema jednom od navedenih kriterijuma, na osnovu 

dokumentacionih karata ili baze podataka-katastra klizišta. Za razliku od karte 

hazarda nema komponentu vremenske verovatnoće i smatra se preduslovnim 

nivoom za procenu tj.izradu karte hazarda. Nivo neophodnih informacija bliže je 

definisan u uputstvu JTC-1 (2008). 

Karta hazarda od klizišta pored informacija koje sadrži karta susceptibiliteta 

sadrži i podatak o vremenskoj verovatnoći, tj. podatak o učestalosti 

aktiviranja/reaktiviranja klizišta na nekom području na godišnjem nivou. Procena 

vremenske i prostorne komponente verovatnoće događanja procesa je 

terminološki definisana, za šta je neophodna dugogodišnja analiza dobro 

dokumentovanih podataka o procesu kliženja i pojavama klizišta, sa izvedenim 

relacijama mehanizma i dinamike kretanja. U najvećem broju slučajeva podaci su 

veoma oskudni, te je karta hazarda u suštini svedena na kartu susceptibiliteta. 

Samo u potpuno kompletiranoj proceduri izdvojene zone na površini terena 

prikazuju stepen hazarda koji označava različitu verovatnoću 

aktiviranja/reaktiviranja pojedinih tipova klizišta određene magnitude. 

  
Tabela 3. Preporučeno ocenjivanje za karte hazarda 

Table 3: Recomended descriptors for hazard mapping 

Ocena 

hazarda  

Odroni na 

padinama i 

kosinama 

Klizišta u 

nasipima ili 

kosinama 

puteva i pruga 

Mala klizišta na 

padinama 

Pojedinačna 

klizišta na 

padinama 

Broj godišnje 

po km 

Broj godišnje 

po km 

Broj godišnje 

po km
2
 

Verovatnoća 

aktiviranja 

godišnje 

Vrlo visok >10 >10 >10 10
-1

 

Visok 1-10 1-10 1-10 10
-2

 

Srednji 0.1-1 0.1-1 0.1-1 10
-3

-10
-4

 

Nizak 0.01-0.1 0.01-0.1 0.01-0.1 10
-4

 

Vrlo nizak <0.01 <0.01 <0.01 <10
-5

 

 

Karta rizika od klizišta pored sadržaja karte hazarda ima unete sve elemente rizika 

koji su potencijalno ugroženi i može biti sintezna ili karta specifičnog rizika, koja 

se odnosi samo na pojedine elemente. Karta specifičnog rizika je u toj meri 

dokument koji realnije prikazuje objektivni rizik i danas je po preporuci JTC-a 
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potrebno uraditi odvojeno karte rizika od potencijalnih gubitaka ljudskih života u 

odnosu na karte na kojima se definiše potencijalni materijalni gubitak. U oba 

slučaja analiza i procena rizika uključuju vremensku i prostornu verovatnoću – 

npr. koja je verovatnoća da će se pojedini element rizika kao vozilo na putu naći u 

trenutku mogućeg događanja kliženja ili odronjavanja. Karte rizika bi time 

prikazivale različite kategorije vremenske i prostorne verovatnoće za pojedine 

elemente rizika koji mogu biti ugroženi potencijalnim kliženjem. S obzirom na 

zahtevnost procedure AGS (2007) preporučuje i korišćenje kvalitativno – 

kvantitativnih pokazatelja. 

 
Tabela 4. Preporučeno ocenjivanje za gubitak ljudskih života na kartama rizika 

Table 4: Recomended descriptors for risk zoning using lifelost criteria 

Godišnja verovatnoća ljudskih gubitaka sa 

smrtnim ishodom u zoni rizika 

Ocena rizika 

> 10
-3

 Vrlo visok 

10
-4

 -10
-3

 Visok 

10
-5

 – 10
-4

 Srednji 

10
-6

 – 10
-5

 Nizak 

<10
-6

 Vrlo nizak 

 

S obzirom na zahtevnost kriterijuma procene hazarda i rizika preporučuju se i tri 

moguća modela, kako za karte susceptibiliteta, hazarda pa i rizika, s obzirom da je 

praksa pokazala da je u veoma malom broju slučajeva moguće ispoštovati 

definisane nivoe. Preporučuje se bazični, srednjii napredni nivo, gde se zavisno od 

podatakakoji se prikupljanju i obrađuju vrši kategorizacija. Minimalni zahtevi za 

svaki nivo mogu se naći u preporukama JTC-a (Fell et al, 2008). 

 

4. IMPLEMENTACIJA PROCESAUPRAVLJANJA RIZIKOM 
 

Metodologija procene hazarda i rizika predstavlja u suštini dve odvojene, ali i 

međusobno povezane metodološke celine. Metodologija procene hazarda se 

najčešće, ali ne i nužno primenjuje kao deo procesa upravljanja rizikom u 

najopštijem, s jedne strane. S druge strane njena primena može biti ograničena i 

na deo naučnih ili stručnih studija, odnosno različitih istraživačkih projekata u 

oblasti istraživanja geoloških hazarda. Međutim, s obzirom da su polazni ciljevi 

razvoja kompletnog koncepta shvatanja i izučavanja geoloških hazarda, pa time i 

procesa klizanja, proistekli iz ideje da se kroz različite metodološke postupke 

dođe do odgovarajućih rešenja, koja će umanjiti posledice dejstava geoloških 

hazarda na ljudsko društvo, njegova dobra i okolinu, primena metodologije 

procene hazarda u praksi usko je povezana sa procenom rizika, odnosno procesom 

upravljanja rizikom. 
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Procena hazarda i rizika i uopšte upravljanje rizikom od klizišta, u najvećoj meri, 

može imati različit obim i vidove primene u sledećim područjima: 

 

- na različitim nivoima prostornog i urbanističkog planiranja, 

- u pojedinim fazama projektovanja i eksplotacije objekata, 

- za specifična studijska istraživanja. 

 
 
Slika 2. Šematski prikaz procene hazarda i rizika od klizanja u različitim razmerama i za 

različite namene (Leroi, 1996) 

Figure 2: Landslide hazard and risk assessment in different scales (Leroi, 1996) 

 

Primena svih metodoloških postupaka upravljanja rizikom je s toga uslovljena 

namenom i predstavlja u suštini sastavni deo planerske, projektne ili studijske 

dokumentacije i usaglašena je sa istom. U toj meri metodološki postupci procene 
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hazarda i rizika nužno proističu i sprovode se zavisno od postavljenih ciljeva 

izrade pomenute dokumentacije. 

Svakako najznačajnija primena procesa upravljanja rizikom odnosi se na oblast 

planiranja (prostorno i urbanističko), ali i na rane faze projektovanja, odnosno 

eksplotaciju objekata, dok se specifična studijska istraživanja mogu nezavisno 

sprovoditi, s tim da im cilj može biti i kasnija implementacija u neki od 

pomenutih okvira. Na Slici 2. prikazane su okvirne aktivnosti i implementacija 

upravljanja rizikom na različitim nivoima prostornog i urbanističkog planiranja. 

Oblast prostornog i urbanističkog planiranja, kao i faze projektovanja i izgradnje 

objekta definisane su nacionalnim zakonodavstvom, te bi logično bilo da je 

implemetacija procesa upravljanja rizikom i definisana zakonskim okvirima. 

Međutim, retki su primeri usaglašenosti gde je i ispoštovan zakonski okvir, ili gde 

je lokalna samouprava odlučila da finansira neku od faza aktivnosti u procesu 

upravljanja rizikom. Iz tog razloga poslednje faze procesa u kojima se procenjuje 

nivo rizika i predlažu mere za tretman rizika se jako retko ili gotovo nikad ne 

sprovode, iako samproces pruža i u prethodnim fazama opciona rešenja. Na Slici 

3. prikazani su mogućitretmani rizika koja predstavljaju direktnu implementaciju 

za različite nivoe rizika na različitim lokacijama objekata (Lee, 2004). 

 

 
Slika 3. Šematski prikaz tretmana rizika za različite lokacije i različite opsege vrednosti 

rizika (Lee, 2004) 

Figure 3: Risk treatment for different risk level on sites A, B, C (Lee, 2004) 
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5. ZAKLJUČAK 

 

Iako se može reći da je u teorijskom pogledu metodologija upravljanja rizikom 

standardizovana u smislu definicije, terminologije, sadržaja pojedinih faza, kao i 

prezentacije dobijenih rezultata, postoje brojni problemi, čiji uticaj najviše dolazi 

do izražaja u praksi, tj. u primeni metodologije na konkretne, realne uslove na 

terenu. Generalno, oni se mogu podeliti na one koji su vezani za samu primenu 

teorijskih postavki čitavog koncepta, odnosno na one koji se javljaju prilikom 

implementacije rezultata. 

Prva grupa problema vezana je uglavnom za različite faze procene hazarda i 

rizika. Kao što je u prethodnim izlaganjima izneto, analiza i procena hazarda 

trebalo bi da rezultiraju procenom verovatnoće aktiviranja klizišta određene 

magnitude za određeni vremenski period na određenom području i da se rezultati 

procene mogu iskazati na način koji može biti razumljiv različitim korisnicima. 

Takvu analizu moguće je sprovesti samo ukoliko postoje dokumentovani podaci u 

dužem vremenskom periodu.  

Proces klizanja je u izvesnoj meri specifičan, jer se podaci o procesu i o pojavama 

moraju prikupljati odvojeno, odnosno za svaku pojavu-klizište, uzimajući u obzir 

sve specifičnosti svakog pojedinačnog slučaja. Za sve analize i procene koje nisu 

na nivou pojedinačnih, detaljnih istraživanja, prikupljanje, sistematizacija i obrada 

relevantnih podataka često predstavlja ozbiljan problem, jer za šire prostorne 

celine ne postoje centralizovani podaci, ili pak adekvatna stručna dokumentacija u 

potpunosti izostaje. Takođe, svaka ozbiljna analiza zahteva homogene podatke, 

gde je usaglašen pre svega sistem klasifikacije. U protivnom, uz analizu koja 

nužno sadrži elemente apstrahovanja i generalizacije, nehomogenost podataka 

daje potpuno nerealne rezultate. 

Analiza podataka, tj. analiza uzroka nastanka i uzroka aktiviranja procesa najčešće 

se vrši posteriori i na osnovu nje se izvode zaključci, koji kao rezultat daju 

procenu parametara koji će u budućnosti imati presudan uticaj na dalju aktivnost 

procesa. Analiza se obavlja u sadašnjem trenutku vremena, u statičkim uslovima i 

kao takva ona nužno potencira uticaj jednog parametra u odnosu na druge, čiji je 

sumarni uticaj u prethodnom trenutku vremena doveo do aktiviranja procesa. S 

jedne strane, analiza i procena hazarda se zasniva na postavci da će do 

aktiviranja/reaktiviranja klizišta doći u istim ili sličnim uslovima pod kojima se 

proces desio u prošlosti, iako se samim procesom klizanja menjaju osnovna 

svojstva terena na kome se desilo klizanje.  

Analiza učestalosti aktivnosti procesa i procena verovatnoće dešavanja takođe 

zavise od mnogobrojnih faktora koji često u praksi uslovljavaju nemogućnost da 

se dođe do pouzdanog podataka. U najvećem broju slučajeva nedostatak podataka 

predstavlja osnovni problem u analizi učestalosti, te time i u proceni verovatnoće 
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da će se proces reaktivirati. Nadalje, analiza učestalosti procesa u prirodnim 

uslovima podrazumeva da nema tehnogenih uticaja (tj. promene uslova usled 

tehnogenih uticaja), što je danas veoma teško eliminisati iz ukupne analize. 

Aktivnost procesa, tj. faza aktivnosti procesa, imaju odlučujuću ulogu za analizu i 

procenu, a ne najčešće korišćeni statistički izvedeni pokazatelji ili raspodele 

učestalosti. Pored veoma problematičnog pojma godišnje verovatnoće u analizi 

hazarda, tj. godišnje učestalosti, postoji niz kako teorijskih, tako i praktičnih 

problema, kako na nivou regionalnih analiza i procena, tako i na nivou lokalnih, 

odnosno detaljnih.  

Iz napred navedenih razloga je najveći broj analiza i procena hazarda usmeren ka 

prognozi sklonosti terena ka klizanju-susceptibilitetu, a ne ka potpunoj proceni 

hazarda, kako je preporučeno međunarodnim standardima. 

Međutim, sama procena hazarda kliženja predstavlja u celoj proceduri procene 

rizika esencijalnu osnovu, bez čije pouzdanosti svaki dalji korak nema smisla, a 

koja je ujedno i najzahtevniji deo čitavog postupka. Daleko od toga da je procena 

rizika manje složena faza čitavog postupka. Procena stvarne ugroženosti različitih 

i mnogobrojnih elemenata rizika, kao i procena mogućih materijalnih gubitaka za 

različite elemente rizika nužno vodi ka određivanju specifičnog rizika, bilo da se 

radi po kriterijumu procesa ili po kriterijumima pojedinih elemenata rizika. Retko 

kad ukupni rizik, pa čak i samo od kliženja terena, odražava realno isti stepen 

rizika po različite elemente koji su njime ugroženi. 

Savremeni pristup rešavanju problematike vezane za ceo postupak upravljanja 

rizikom podrazumeva u teorijskom i praktičnom vidu izrazit timski rad i 

otvorenost za nove metode analize i sinteze različitih vrsta podataka. Procenom 

hazarda i rizika bave se mnoge naučne discipline i struke, ali je samo 

interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup jedini koji omogućava sagledavanje 

sve kompleksnosti problema i implementacije njenih rezultata. 
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Landslides are present in all continents and play important role in the evolution of 

terrain. They also represent a serious geological hazard in many areas of the 

world, as well as in the Balkan region. The process itself and its consequences, 

landslides, jeopardize nature, material goods and people in regions where it takes 

place. For these reasons, one of the main aims of the landslide hazard and risk 

assessment is to minimize landslides consequences. The risk assessment together 

with the risk treatment and procedures to manage it makes the risk management of 

the affected region. The risk management process consists of many procedures – 

from the landslides inventory to the risk treatment. The core of the risk 

management is landslide hazard analysis and assessment.  

Landslides are the limiting factor for land use. Therefore, application of risk 

assessment results and the risk management itself are related to various levels of 

regional and urban planning, different designing projects and exploitation phases 

as well as different study research.  
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Апстракт: Климатске промене се у светској научној јавности још увек третирају 

као релативно контроверзни појам и поред чињенице да се анализирају и доказују у 

низу релевантних студија од стране водећих светских научних институција и 

организација (IPCC, 2007). За геологе оне су апсолутно неспорне и у потпуности 

доказане, посматрано у геолошком времену, Њихов највећи интензитет био је у 

недавној геолошкој прошлости током плеистоцена. Временски корак и законитости 

смена ледених доба и интерглацијала потврђене су и математичким прорачунима 

нашег Милутина Миланковића. Оно о чему се данас воде највеће полемике је 

колики је интензитет и утицај антропогеног фактора и како се ове промене 

одражавају на водне ресурсе и постојеће еко системе. Неизвесност у том погледу 

није проузрокована само недостатком научних чињеница, већ је условљена и 

степеном друштвеног развоја и пажњом која се поклања овој теми у конкретном 

окружењу.  

Недавно реализовани пројекат „Климатске промене и утицај на водоснабдевање“ 

(CCWaterS, Kuschnig et al. 2011) имао је за циљ оцену утицаја климатских промена 

на изворишта подземних вода у Југоисточној Европи (ЈИЕ) до краја 21. века и 

припрему адекватних одговора у домену менаџмента подземних водних ресурса. 

Цео регион релативно је богат подземним водама формираним у различитим 

структурама и типовима издани, који се користе за снабдевање пијаћим водама око 

65-70% целокупног становништва. Највеће резерве вода акумулиране су у 

квартарним и неогеним водоносним срединама интергрануларне порозности, као и 

у планинским масивима изграђеним од карстификованих карбонатних стена. Ове 

резерве су неједнаког степена рањивости у односу на климатске услове и 

хидролошка стања и њихово прихрањивање зависи у највећој мери од величине 

падавина и инфилтрације површинских вода са којима су најчешће у директној 

хидрауличкој вези. Оно што представља кључни елемент за оцену утицаја 

климатских промена и одрживост будуће експлоатације подземних вода, је њихов 

организовани и систематски мониторинг, који нажалост у највећем броју земаља 
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ЈИЕ, посебно оним са простора бивше Југославије, тренутно није на 

задовољавајућем нивоу. 

У овом раду разматрају се услови одрживог развоја подземних водних ресурса, 

презентирају се неки од резултата пројекта CCWaterS као релевантног за тему 

утицаја климатских промена на подземне воде у региону, и истиче потреба 

доследне примене Оквирне директиве о водама Европске Уније која захтева 

успостављање контролног или надзорног мониторинга у свим издвојеним водним 

телима са подземним водама.  

 

Кључне речи: климатске промене, мониторинг подземних вода, одрживи развој, 

резерве вода, водоснабдевање  

 

 

1. УВОД 

 

Значај подземних вода у системима јавног водоснабдевања кључан је у 

целом европском простору, посебно у њеном југоисточном делу, Подземне 

воде учествују овде са око 65-70% у укупним количинама које се користе за 

јавно снабдевање становништва водом за пиће.  Овај значај подвлачи се и у 

Оквирној директиви за воде (WFD) Европске Уније која је усвојена октобра 

2000 године (2000/60). Поред ње усвојена је и посебна „сестра“ Директива 

која се односи само на подземне воде. Оне представљају кључне документе 

којима су ближе одређени принципи водног менџмента, не само у земљама 

чланицама Уније већ и у целом европском простору 

(http://ec.europa.eu/environment/water/water-

framework/groundwater/brochure/en.pdf; Стевановић, 2007).  

Основни концепт које директиве успостављају усмерен је пре свега на 

очување, заштиту и побољшање квалитета животне средине у смислу 

разумне и рационалне употребе природних ресурса која треба да се базира 

на предострожности и превентивним акцијама како би се потенцијална 

штета отклонила, а загађивачи примерно санкционисали. Вода се у 

Директиви дефинише као наслеђе Земље које треба штитити и подвлачи се 

њен некомерцијални карактер.  

Као основни циљеви заштите животне средине у Директиви се наводе и 

обавезе да ће «државе чланице унапређивати и обнављати све подземне 

воде, осигуравши еколошку равнотежу између захваћених и количина вода 

које прихрањују подземље, да ће предузимати мере за превенцију и 

ограничавање загађивања, спречавање погоршања статуса и обезбеђивање 

заокрета у правцу очишћења вода», све са циљем да се у року од 15 година 

(до 2015) осигура «добар статус» подземних вода (Стевановић, 2011).    

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/brochure/en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/brochure/en.pdf
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Поред директних обавеза које имају земље Европске Уније, и све земље 

потенцијални кандидати, укључујући и све формиране на простору бивше 

Југославије, преузеле су или преузимају обавезу поштовања принципа и 

примене Директива. На ову рационалну, а са аспекта будућих генерација, и 

„моралну“ обавезу, утиче и потреба оцене могућих утицаја климатских 

промена на стратешке подземне водне ресурсе.  

Развој изворишта воде и система за снабдевање водом у предстојећем 

периоду морао би бити усклађен са одрживим коришћењем подземних вода 

које представљају стратешки природни ресурс. Један од најзначајнијих 

аспеката савременог управљања обновљивим природним ресурсима је 

мониторинг. У Србији, и слично у другим земљама региона, подземне воде 

алувијалних издани дуж великих река углавном се систематски осматрају, 

али карстне и артеске издани нису обухваћене националним мониторинг 

мрежама (Димкић и др. 2011, Поломчић и др. 2012). У том смислу, 

неопходне су битне промене водопривредне политике и нова организација 

осматрања квантитета и квалитета подземних вода.  

 

2. ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ПОСЛЕДИЦЕ 

НАДЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

 

Последњу деценију XX и почетак XXI века обележила је идеја “одрживог 

развоја” (sustainable development) која је своје место нашла у изузетно 

значајним документима Даблинске конференције о водама и животном 

окружењу (јануар,1992), затим у Декларацији конференције Уједињених 

нација о животном окружењу и развоју (Рио де Жанеиро, јуни 1992) и на 

крају Светском самиту о одрживом развоју у Јохансебургу (август, 2002). 

Термин одрживи развој дефинисала је Брантланд комисија у извештају 

Наша заједничка будућност (Brundtland Commission, 1987). Одрживи развој 

подразумева принципе хармоничног односа појединца, нација и држава 

према природном окружењу и очување природних богатстава Земље и за 

будуће генерације. Из тога треба да произађе и правилан однос човека према 

водним ресурсима који су уједно и услов његове егзистенције, али и услов 

постојања свог живог света планете.  

Одрживи развој постаје један од главних циљева националне политике било 

које чланице УН, део међународних односа, а посебно се интегрише у срж 

закона и политике коју води Европска Унија. Стратегија одрживог развоја 

Европске Уније (10917/06/EC) поставила је између осталих следеће основне 

принципе: Унапређење и заштита основних права; Примена најновијих 

научних достигнућа; Принцип предострожности; Принцип „загађивач 

плаћа“.  
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У циљу објективизације и сагледавања чињеничног стања животне средине 

уводи се низ параметара који се прате и које називамо индикаторима 

одрживог развоја. Листа индикатора разликује се у појединим програмима 

заштите, а такође и од земље до земље, зависно од политичких, друштвено-

економских, као и конкретних услова окружења (UNECE, 2007; Vrba & 

Liponen, 2007; Стевановић, 2011).  Међу њима, често се наводе Обновљиви 

ресурси „слатке“ воде; Захватање „слатких“ вода; Специфична потрошња 

воде; Поновна употреба коришћене воде и рециклирање воде; Квалитет 

воде за пиће.  

Данас смо у многим деловима света већ суочени са несташицом воде, и 

проблемима прекомерне (над)експлоатације. Burke & Moench (2000) наводе 

да су и једноставни индикатори, као што су велике промене у коришћењу 

земљишта, дугоротрајније опадање нивоа воде, раст салинитета, 

регистровани патогени или хемијски загађивачи, сигнали који захтевају 

увођење сталне контроле и могућих рестрикција у коришћењу воде.  

 
Слика 1. Пример прогнозиране промене нивоа издани у периоду 1980-2020 за 

Огаллала издан у САД као резултат црпења (поља означују величину снижења 

нивоа подземних вода у м.) 

Figure 1: An example of aquifer over-exploitation: Projected groundwater level changes 

for the period 1980-2020 in the Ogallala aquifer (USA) resulting from pumping (after 

Ashworth & Hopkins, 1992) 
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У многим случајевима потребне су хитне мере како би се смањио 

интензитет црпења, успоставила контрола загађења или обезбедило 

прикупљање детаљнијих података о већ каптираним или другим, 

потенцијално искористивим изданима (сл.1). То је од суштинског значаја да 

се избегне могућа неповратна економска, социјална и еколошка штета.У 

многим деловима света, људи сматрају подземне воде, бесконачним 

"језером" или "посудом" у подземљу. Ово погрешно схватање налази  се у 

корену многих јавних неспоразума у вези са природом и коришћењем 

подземних вода и посебно надексплоатацијом (Burke & Moench, 2000). У 

условима када не постоји мониторинг, надексплоатација се најчешће јави, 

односно корисници постају свесни њеног постојања, тек када дође до наглог 

опадања нивоа у бунарима, када бунарске пумпе остају на сувом, или када 

чак издани потпуно пресуше (посебно у аридним областима). Као последица 

надексплоатације јављају се и слегања (колапси) терена, интрузије сланих 

вода дуж морских обала, или инфилтрација загађених вода суседних издани 

или река.   

С друге стране, надексплоатација која има привремене, али не и неповратне 

ефекте, може се толерисати. Custodio (1992) наводи да појам интензивна 

употреба само указује на тренутну ситуацију у вези експлоатације подземне 

воде. Процена последица интензивирања коришћења подземне воде треба да 

се врши касније, зависно од техничког, економског, социјалног или 

политичког гледишта укључене интересне групе. У сваком случају, треба 

користити објективну квантификацију, као резултат анализа тренутне и 

будуће ситуације. Према томе, уколико стручњаци закључе да се ради 

привременој “позајмици” или да позитивни ефекти потпуно компензирају 

негативне (са интенцијом да се планирају и у каснијој фази директно 

примене мере рехабилитације, тј. регулације издани), онда се не може 

говорити о надексплоатацији, чак и у случају да је експлоатација већа од 

природног прихрањивања (Стевановић, 1995, 2011). 

 
3. КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ПОДЗЕМНЕ 

ВОДНЕ РЕСУРСЕ 

 
Оно што може мултплицирати негативне последице надексплоатације су 

смањено прихрањивање, а оно може настати и као резултат климатских 

промена, било да се ради о глобалним променама, или да су оне једноставно 

резултат природне цикличности и периодичности измене климе. 

Поменућемо само да смо и у нашем умерено континенталном климатском 

поднебљу, само у периоду 2010-2012, сведоци изразито водних и сушних 

хидролошких година, које имају директне реперкусије на стање подземних 
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водних ресурса. Ипак, с обзиром на актуелност глобалних климатских 

промена и антропогених утицаја, даћемо нешто шири осврт на ову тему. 

Чињеница је да климатске промене постоје независно од улоге човека и оне 

су резултат природних појава које имају своје законитости. Наш Милутин 

Миланковић у својим радовима, а посебно у Канону осунчавања и његовој 

примени на проблем ледених доба (1941) поставио је одговарајуће 

математичке зависности које дефинишу промене нагиба Земљине осе 

ротације и положаја полова и тиме условљавају цикличност промена климе. 

Само током квартара дефинисане су 4 велике (и 2 мање) глацијације са 

међупериодима отопљавања (интерглацијали). У прво време оспоравана, 

Миланковићева астрономска теорија дефинитивно је потврђена 

међународним пројектом CLIMAP 1976, а признања која су уследила и 

интерес за ову тему учинили су га и нашим најзначајнијим научником свих 

времена. Анализе промена климе требале би увек поћи од његових 

резултата, као и прогноза које се на тај начин могу успоставити. Ипак, с 

обзиром на „размеру“ посматрања успостављеног модела и дугачке 

временске интервале (не у геолошком, већ у смислу људске цивилизације), 

тешко је одредити у којој се временској тачки или фази природне промене 

климе налази наша планета, ако би искључили људске утицаје: ближе 

почетку нове глацијације (вероватније) или можда стагнацији пред нову 

фазу отопљавања? Ипак, човек је својим укупним деловањем, а посебно 

емисијом гасова „стаклене баште“ према свим анализама, створио амбијент 

који води ка све већем загревању планете и значајнијем повећању 

температуре ваздуха услед формираних озонских рупа у ваздушном 

омотачу. Који је обим и какви су ефекти тог повећања? Управо тиме се баве 

тимови научника широм света који су формирали и бројне математичке 

регионалне климатске моделе (Рајковић & Ђурђевић, 2009; Kuschnig ет ал. 

2011; Стевановић, 2011).  

Када говоримо о "климатским променама" данас пре свега мислимо на 

промене у температури ваздуха у протеклих 100 година узроковане људским 

активностима, и оне које ће настајати у овом и наредних неколико векова. 

Научни докази објављени у првом Извештају о процени  из 1990. године 

Међународног панела за климатске промене (IPCC), указали су на значај 

климатских промена и потребу успостављања одговарујуће политичке 

платформе међу државама и израде Оквирне конвенције Уједињених нација о 

промени климе.  Овај документ постаће кључни међународни споразум 

усвојен на већ раније поменутом Самиту о Земљи у Рио де Жанеиру 1992. 

Четврти извештај IPCC о процени климатских промена објављен у 2007 

години, обратио је више пажње на интеграцију климатских промена и 

политике одрживог развоја, могуће ублажавање последица и прилагођавање 
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на промене, и довео је до бољег и ширег схватања важности питања 

климатских промена у јавности и код доносиоца одлука 

(www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf).  

У Четвртом извештају IPCC-а, скоро сви европски региони означени су као 

потенцијално угрожени неком од будућих климатских промена. Планинска 

подручја ће се суочити са повлачењем ледника, смањењем снежног 

покривача и нестанком различитих биљних и животињских врста. 

Процењује се да више од половине европских биљних врста може да буде 

угрожено или изложено нестајању до 2080. године. Негативни утицаји ће 

повећати ризик од поплава у унутрашњости копна, али довешће и до 

угрожавања приморских области и повећане обалске ерозије (због појачаних 

олуја и раста нивоа мора). Очекује се да ће климатске промене увећати 

регионалне разлике у природним ресурсима и богатствима света и Европе.  

Европа је само током прошлог века загрејана за скоро 1°C, што је више од 

глобалног просека (сл.2). Топлија атмосфера садржи више водене паре, али 

се количине падавина веома разликују од једног до другог региона. Тако су 

количине кише и снега знатно порасле у Северној Европи, а суше постају 

све чешће у Јужној Европи (Анђелић, 2010). 

 

Слика 2. Могуће промене у средње годишњим температурама ваздуха до краја 

21. века 

Figure 2: Possible changes in mean annual air temperatures up to the end of 21 Ct. 

http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf
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Како се климатске промене одражавају на подземне воде? У односу на 

укупне водне ресурсе, подземне воде су нешто мање рањиве у односу на 

површинске воде. Њихова „невидљивост“ чини их формално мање 

изложеним директним утицајима суша или поплавних таласа. Burke & 

Moench (2000) наводе да је „подземна вода примарна заштита од суше“. 

Ако се климатска варијабилност повећа, заштитна вредност подземних вода 

ће расти и требало би да омогући да се задовоље основне потребе светског 

становништва у води за пиће, хигијени и храни.  

Међутим, ситуација је слична као и са пропагацијама загађења у изданима. 

Подземне воде се спорије и у мањој мери загађују, али је загађење по 

правилу трајније и очишћење теже, него што је случај са површинским, нама 

лакше доступним водама. Тако ће у условима отежаног прихрањивања, у 

дужим циклусима суше и уз пратеће могуће ефекте надексплоатације, 

долазити до значајнијег опадања капацитета изворишта, што у крајњој 

инстанци може довести и до трајног или трајнијег смањења расположивих 

резерви. Слично како се то већ догодило у многим земљама аридних области 

(Саудијска Арабија, Кувајт, Јемен и др.). 

Такође, нису све издани једнако изложене утицајима климатских промена. 

Најугроженије на директне утицаје и посматрано краткорочно, су карстне 

издани и алувијалне издани у приобаљу речних токова. Прве често 

карактеришу брзе пропагације вода од падавина и неравномерни режим 

истицања на изворима (сл.3). С друге стране, карст у случају дубоко 

положених карстних канала и великих статичких резерви вода може 

представљати идеални „тампон“ на неуједначено прихрањивање: ефективна 

инфилтрација је знатна, а поплаве су веома ретке.    

 

 
Слика 3. Карактеристичан пример карстне издани веома рањиве на смањено 

прихрањивање – постоје само динамичке резерве (Qдин) које се празне преко 

гравитационог врела 

Figure 3: Characteristic example of karstic aquifer very vulnerable on reduced recharge – 

there are only dynamic reserves (Qdyn) which flowing out over gravity spring 
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Приобална филтрација у интергрануларним водоносним срединама је у 

директној зависности од речних водостаја: ако долази до смањења протицаја 

водотокова, то се директно одражава и на смањење прихрањивања подземља 

(сл.4).  

 
Слика 4. Карактеристичан пример алувијалне издани веома рањиве на смањено 

прихрањивање –динамичке резерве формирају се на рачун обалне филтрације 

Fiure 4: Characteristic example of alluvial aquifer very vulnerable on reduced recharge 

dynamic reserves are result of direct bank filtration (after Gale, 2005) 

 

 
Слика 5. Карактеристичан пример опадања нивоа издани у „основном водносном 

хоризонту“ на подручју Војводине (период 1960-2000) 

Figure 5: Characteristic example of groundwater depletion in „Basic aquifer complex“ in 

Serbian province of Vojvodina (period 1960-2000)  

(after Dimkić et al. 2011) 

 

По аналогији, дубље интергрануларне издани у басенским структурама 

(углавном неогене и квартарне старости када је у питању простор ЈИЕ), 
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најмање су изложене непосредним утицајима климатских варијација. Али, 

дужи периоди без или са битно смањеним прихрањивањем, учинили би да се 

ове издани нађу у ситуацији брзог исцрпљења или смањења резерви 

подземних вода.  

Такав је случај на пример са „основним водоносним хоризонтом“ на 

подручју Војводине, где су током осамдесетих година 20. века забележене 

најзначајније индикације надексплоатације (сл. 5), у међувремену 

редуциране услед смањеног интензитета црпења.   

 

4. ПРОЈЕКАТ CCWATERS – КОРАК БЛИЖЕ ПОЗНАВАЊУ 

УТИЦАЈА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА У ЈИЕ И МОГУЋИХ 

ОДГОВОРА  

 
„Климатске промене и њихов утицај на водоснабдевање“ (CCWaterS) је 

регионални пројекат (2009-2012) Југоисточне Европе (програм SEE) у чијој 

је реализацији, поред Србије, учествовало још 8 земаља из овог региона 

(Италија, Словенија, Хрватска, Аустрија, Мађарска, Румунија, Бугарска и 

Грчка). У оквиру CCWaterS деловало је неколико радних група које су 

основане са циљем да координираном акцијом на три нивоа – локалном, 

националном и регионалном пруже подршку успешној реализаци 

планираних пројектних активности и дају препоруке за одрживо коришћење 

подземних водних ресурса у складу са могућим значајним утицајима које би 

имале климатске промене у овом делу света (Kuschnig et al. 2011, 

www.ccwaters.eu).   

Структуру CCWaterS пројекта чинило је седам тематских Радних пакета 

(РП). Пет је чисто техничке природе, врло блиско повезаних, и хронолошки 

распоређених: Климатске промене, Расположивост водних ресурса, 

Коришћење земљишта и заштита воде, Социо-економска анализа, 

Менаџмент и мере у области водоснабдевања. Два допунска пакета 

укључила су Менаџмент и координацију, као и Комуникацију и 

информисање о резултатима. 

Свака од земаља чланица пројекта идентификовала је тест подручја на 

којима је примењена следећа методологија: Процена климатских промена 

(са проценом до краја 21. века.) → Процена стања водних ресурса и 

коришћења земљишта до краја века: Доступност водних ресурса ↔ 

Промене настале услед коришћења земљишта. 

Рад на пројекту по овој методологији обухватио је укупно 22 тест подручја 

(од 1 до 5 у свакој од земаља учесница). Већина одабраних тест подручја у 

пројекту CCWaterS укључила је изворишта подземних вода које користе 

локални водоводи. За свако од тест подручја детаљно су анализиране 

http://www.ccwaters.eu/
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карактеристике конкретне климатске зоне, морфологија, геолошке 

карактеристике и водни потенцијал области. У некима подручјима већ је 

изражен недостатак водних ресурса, и она се реално суочавају са 

проблемима не само несташице воде због ограниченог прихрањивања, већ и 

неодговарајуће употребе земљишта, загађења воде, као и интрузије сланих 

вода (у приобалним подручјима). С друге стране, неки партнери пројекта су 

за своје анализе одабрали тест подручја која су богата водом која 

представљају актуелна или веома перспективна изворишта за будуће 

водоснабдевање. Разлог је оцена да ли ће она и у будућности представљати 

важна и алтернативна подручја на која ће моћи да рачуна локална 

водопривреда, у ситуацији ако друга активна изворишта буду недовољна за 

задовољавање потреба свих корисника.  

Тест подручја такође репрезентују различите типове и системе издани са 

разноврсним и променљивим условима прихрањивања и дренирања (сл. 6). 

На пример, карстни тип издани разматран је на одабраним тест подручјима 

лоцираним у источним Алпима, Апенинима, хорстовским планинама 

Панонског басена, Карпатима, Пелопонезу, као и у приморском делу 

Динарског система. Издани у алувијону разматране су дуж река Струме, 

Саве, Нишаве и Пека. Анализе субартеске издани у дубљим структурама 

вршене су у румунском делу Панонске депресије и Олтенији. У Панонској 

низији су такође анализиране специфичне хидрогеолошке структуре, као 

што су речне терасе и еолске наслаге. Величина водовода се такође 

разликује: Изабрани су велики системи, као што су водоводи у Бечу, 

Љубљани, Београду и Солуну, али и бројна мања изворишта (Kuschnig et al. 

2011.).  

Одабрани постојећи климатски регионални модели са резолуцијом 25x25 км, 

и њихови А1Б пројектовани сценарији (IPCC, 2007) коришћени су као 

подлога за прогностичке моделе понашања издани и изворишта подземних 

вода за читав 21. век (2000-2100). Климатски подаци калибрисани су према 

реално осмотреним где год је било уочено да се подаци регионалних модела 

разликују од стварних (период еталонирања је 1960-1990.). Прогностички 

климатски модели са дневним вредностима падавина и температура ваздуха 

показали су очекивани резултат: да ће доћи до значајнијих смањења 

падавина током летњих месеци, интензивнијих киша са мање снега током 

зиме, као и повећања температура ваздуха на годишњем нивоу (Nachtnebel et 

al. 2010).  
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Слика 6. Тест подручја (према типу изворишта) у Југоисточној Европи анализирана 

у пројекту CCWатерС 

Figure 6: Test areas (with type of sources) in Southeastern Europe evaluated in the 

project CCWaterS 

 

Анализе расположивости вода у тест подручјима подразумевале су 

креирање и примену разноврсних модела: стохастичких када су у питању 

карстне издани, и класичних хидродинамичких код интергрануларних 

водоносних средина (пр. MODFLOW).  

Нажалост, веома је мали број карстних извора који се у простору бивше 

Југославије, систематски осматрају. Чак и када су у питању каптирана врела, 

велики број водовода пренебрегава обавезе мониторинга, и не води рачуна о 

рационалном коришћењу и заштити ресурса који користи. Један од ретких 

изузетака је карстно врело Млаве у источној Србији (Стевановић ет ал. 2010, 

Милановић С., 2011) које систематски осматра Хидрометеоролошки завод 

Србије још од шесдесетих година 20. века. То је био и разлог да се подручје 

Бељанице у карсту Карпата које ово врело дренира, одабере као тест 

подручје CCWaterS. На бази климатског модела оцењено је да ће падавине 

на годишњем нивоу на простору Карпата источне Србије опасти до краја 21. 

века за око 7% у односу на период 1966-2008. Током зимских месеци доћи и 

до благог пораста од 7.9% до половине овог века, да би се тренд повећања 

зимских падавина наставио до краја века, и у последњој четвртини (2071-
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2100.) достигао +17.8%. С друге стране, током летњих месеци биће обрнут 

тренд: смањење падавина у односу на период еталонирања биће 9.2% (за 

период 2021-2050) а достићиће чак -21.8% током последње три деценије 21. 

века. У свему, потенцијал прихрањивања издани Бељанице смањиће се на 

годишњем нивоу за око 40 мм.  

Реакција карстне издани коју дренира врело Млаве сагледана је на бази 

креираног стохастичког модела (Ристић-Вакањац ет ал. 2011), и она није 

нимало охрабрујућа: Средња вишегодишња вредност истицања из врела 

Млаве за период осматрања од 1966. закључно са 2008. износила је 1.96 м
3
/с, 

а средње годишњи протицаји су се кретали у дијапазону од 1.01 (1992) до 

3.17 м
3
/с (1967). Тренд средњегодишњих протицаја врела Млаве указује на 

чињеницу да, уколико би се горе поменути тренд у режиму падавина заиста 

остварио у наредних 90 година, онда је за очекивати да би 2100. године 

средњи протицај врела Млаве у критичним летњим месецима опадао и до 

40% у односу на садашње стање (сл. 7). Сличан пад издашности остварио би 

се код анализираног врела Крупац на тест подручју Старе планине (Ристић-

Вакањац ет ал. 2011). Током три последње деценије 21. века дошло би до 

смањења средњих годишњих издашности овог врела за око 25% у односу на 

садашњи период. Код узлазних врела са дубоко положеним карстним 

каналима овакав пад издашности би изостао, што је био резултат анализе 

врела Кавак, другог карстног врела на подручју Старе планине које је 

каптирано за водовод Пирота. 

 

 
Слика 7. Средње годишње истицање на карстном врелу Млаве и тренд до краја 21. 

века 

Figure 7: Annual average discharges of karst spring Mlava and trend line until the end of 

21 Ct.  
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5. МОНИТОРИНГ – КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТ АДАПТИВНОГ 

МЕНАЏМЕНТА  

 

Без конкретних података мониторинга подземних вода, целокупна анализа и 

модели који би показали утицај могућих климатских промена имали би 

спекулативни карактер. Основ за тзв. адаптивни менаџмент, прилагођен 

процени могућих негативних утицаја измењене климе, или било ког другог 

фактора који мења квантитет и квалитет ресурса (загађивање, 

надексплоатација, вештачки објекти), су конкретни, тачни и за тему 

релеватни подаци. 

Аутор овог рада имао је прилике да у пракси у раду у аридним областима 

Средњег Истока због недостатка мониторинга, слуша потпуно дисонантна 

мишљења стручњака, и наравно политичара, о томе да ли подземних вода 

има довољно или не. Слична ситуација и недостатак података мониторинга, 

водио је осамдестих година 20. века у огромне притиске за изградњу преко 

50 нових акумулација површинских вода, којима би се у Србији практично 

супституисало доминатно коришћење подземних вода у водоснабдевању 

становништва (Стевановић ет ал. 1995). Срећом до овог није дошло, и данас 

се са далеко већом реалношћу и осетљивошћу прилази питањима изградње 

нових акумулација (Димкић ет ал. 2011).  

“Невидљиви ресурс” тј. подземне воде морају се учинити довољно 

“видљивим” да би се могле вршити квалитетне и валидне анализе. На крају, 

за ову прилику наведимо још један пример. Колеге из реномираних научних 

институција са југа Француске, обратили су нам се пре десетак година са 

молбом да у заједничком пројекту упоредимо податке осцилација нивоа 

издани у пијезометрима на подручју Cрногорског приморја током 

последњих 50 година са њиховим за Медитеранску обалу. Тиме би оценили 

тренд повишења нивоа издани и дубине интрузије сланих вода у копно, под 

утицајем постојећих климатских варијација. Одговор је наравно био да ми 

таквим подацима не располажемо, не за претходних 50 година, већ ни за 

текућу, јер у то време није постојао ни један пијезометар на коме би се такви 

подаци прикупљали. 

Осматрања елемената режима подземних вода, која обједињујемо под 

укупним називом мониторинг треба да спроводимо у свим фазама 

истраживања, али посебан значај имају у фази експлоатације ресурса. 

Добијањем ових драгоцених података, стварају се услови за одрживо 

коршћење подземних вода и њихову заштиту од загађивања (UNECE, 2000; 

Margat, 2004; Krešić, 2009; Milanović S. et al. 2011).  



Стевановић: Климатске промене и утицај на подземне воде... 

 

205 

 

Jousma & Willems (1996) наводе податке о густини постојећих националних 

осматрачких мрежа за прикупљање података и праћење стања подземних 

вода у појединим европским земљама:  

 

Држава – област (регион):    Густина објеката за мерење нивоа издани 

(Н/100 км
2
) / Густина објеката за узорковање и праћење квалитета 

подземне воде (Н/100 км
2
) 

Шведска:  0.11 / 0.04, Финска: 0.02 / 0.02, Данска: 0.15 / 0.26, Холандија: 

10.70 / 1.07, Белгија/Фландрија: 1.61 / 1.61, Немачка /Баварска: 1.00 / 0.47, 

Мађарска: 2.27 / 0.55, Шпанија: 1.95 / 0.22 

Уочљиво је да је у већини земаља густина мониторинг мреже за квалитет 

воде ређа него за осматрања осцилација нивоа издани. Разлози су углавном у 

цени одржавања мреже (скупе анализе), али и могућности да се подаци о 

квалитету воде прикупљају организовано и од других субјеката (потрошачи 

воде). Густина мреже је резултат бројних фактора, зависи од величине 

земље, оцењене угрожености издани од загађивања, интензитета 

експлоатације, уочених конфликата интереса у коришћењу ресурса, као и 

густине насељености (Стевановић, 2011). Утицај последњег случаја може се 

сагледати на примеру Финске и Холандије. Док се у ретко насељеној 

Финској налазе свега 0.02 осматрачка објекта на 100 км
2
, у густо насељеној 

Холандији где су подземне воде основни ресурс воде за пиће, просечно је на 

сваких 10 км
2
 лоциран по један осматрачки пункт.  

Мониторингу је посвећена посебна пажња и у Оквирној директиви за воде 

ЕУ. Спроводи се као надзорни (редовни), и као оперативни када су уочени 

проблеми надексплоатације или погоршаног квалитета. У случају надзорног 

прати се неколико компоненти, садржај кисеоника, pH вредност, 

електропроводљивост, NО3 и NХ3. У случајевима утврђеног ризика да се 

«добар» статус не може постићи, оперативним се посебно прате параметри 

који такво стање генеришу.  

Иако националним законима није била у обавези, ратификацијом 

Конвенције о заштити Дунава (DRPC) из 2003, Република Србија је била 

активно укључена у реализацију Оквирне директиве за воде ЕУ као 

пуноправни члан Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR). 

Касније, усвајањем Закона о водама у 2010.г., Србија је у потпуности 

прихватила стандарде, терминологију и циљеве који су садржани у 

Директиви. На територији Србије идентификовано је 153 подземних водних 

тела, приказаних на слици 8.  
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Слика 8. Карта са уцртаним подземним водним телима у Србији 

(Извор: Закон о одређивању површинских и подземних водних тела, Службени 

гласник РС 96/10) 

Figure 8: Map with drawn groundwater bodies in Serbia 

(The Law on the determination of surface and groundwater bodies, Official Bulletin RS 

96/10) 

 

На основу типа издани, сва подземна водна тела су подељена на порозна 

(квартарна и неогена), карстна и испуцала. 

За правилно управљање водним телима, неопходно је континуирано 

спровођење мониторинга режима подземних вода, који се у Србији изводи 

на неколико нивоа: националном нивоу, општинском или градском нивоу, 

на нивоу изворишта за водоснабдевање, као и у приобалном подручју 

Дунава, Саве и Тисе, које је у зони успора ХЕ Ђердап И. Мрежа 

осматрачких станица које су под надлежношћу Републичког 

хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ) (укупно око 500) је основана за 

континуирано праćење квантитативних и квалитативних карактеристика 

површинских вода и режима подземних вода. Осматрачка мрежа је 

подељена на осматрачка подручја која су везана за сливове већих река или 

већих водоносних слојева квартарне старости. Систематско праćење већег 

броја неогених и карстних издани тек треба да буде успостављено.  
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Слика 9. Мрежа пијезометара за мониторинг подземних вода у Србији 

Figure 9:  National network of groundwater monitoring stations in Serbia   

 

На скоро свим пунктовима за мониторинг хемијског састава подземних вода 

у Србији (око 70)  узимају се узорци воде једном годишње. Анализира се око 

50 различитих параметара. Постоје и обавезе извештавања Европске 

агенције за животну средину о стању квалитета воде.  

Због неравномерне покривености осматрачком мрежом подземних вода, 

информације везане за квалитативни и квантитативни статус подземних 

водних тела на највећем делу Србије нису адекватне или потпуно изостају. 

Ово представља главну препреку за сигурну процену стања подземних вода 

на великом броју подземних водних тела, тако да чак ни процена ризика 

према члану 4. Оквирне директиве за воде није изводљива (Димкић еt аl. 

2011, Поломчић еt аl. 2011). 

Како су подземне воде интегрални део водног циклуса, процена биланса 

подземних вода је неопходна за развој и одрживо планирањ изворишта. У 

складу са тим, неколико пројеката, као што су „Биланс подземних вода у 

Србији“ и „Мониторинг ресурса подземних вода у Србији“ су у току, са 



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

208 

 

основним циљем да се обезбеди новија и потпунија процена биланса 

подземних вода, унапређење мониторинга подземних вода и успостављање 

информационог система подземних вода као део интегрисаног 

информационог система вода (Стевановић ет ал. 2010). Као један од 

резултата пројекта „Мониторинг ресурса подземних вода у Србији“ 

завршена је израда Карте угрожености подземних вода за подручје целе 

Србије у размери 1:500.000. Иако је методологија израде ове врсте карте 

добро позната и развијена током претходне две деценије, ово је био један од 

првих покушаја да се таква карта направи на регионалном (националном) 

нивоу (Милановић С. ет ал. 2010).  

 

6. ЗАКЉУЧАК 

 

Да ли и када можемо рећи да смо хидрогеолошку средину и њено 

функционисање, и посебно резерве вода које су предмет управљања, 

упознали? Карактер подземних вода, практично нам не даје могућност да 

икада кажемо да смо са сигурношћу упознали све особине квантитета и 

квалитета, као и природу средине која их садржи (Стевановић, 2011). Режим 

подземних вода је подложан променама, често наглим, посебно у отвореним 

структурама (пр. карст, приобалне издани) и неопходна су организована, 

дуготрајна и систематска осматрања елемената њиховог квантитета 

(издашности, нивои издани, слојни притисци) и квалитета (физичка, 

хемијска својства, гасови, радиоактивност, микробиологија). 

Подземне воде се на простору Југоисточне Европе, укључујући и простор 

бивше Југославије користе у великој мери. Међутим, и поред интензивног 

коришћења (користи их око 65-70% становништва), нису још увек довољно 

проучене. У пракси се јавља и недостатак евиденције о резервама, степену 

искоришћености, квалитету, режиму и сл. Управо су ово најчешћи разлози за 

умањење њиховог значаја и перспективности.  

У циљу обухватања мониторингом свих издани, постојеће осматрачке мреже 

подземних вода морају се проширити кроз укључивање корисника 

подземних вода (водоводи, индустрија, пољопривредни произвођачи) и 

успостављање нових подручја за мониторинг. Мониторинг подземних вода 

пружа информације потребне за процену дугорочних трендова промена 

везаних за подземне воде које су последица промене климе, природних 

услова и људских активности, као и податке који су потребни за процену 

ефикасности мера предузетих да се побољша статус подземних вода. 
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Although followed by many controversies the series of reports issued by the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) have concluded that climate 

of our planet is changing. For geologists there were no doubts about. The Earth’s 

climate is apparently not static but in constant change. Over the billion of years of 

Earth’s existence, climate has changed many times in response to natural causes. 

But, only the changes in the last 100 years or so can be attributed, at least partly, 

to human influence. Therefore, when we talk about climate change today, we 

mean the changes in air temperature over the last 100 years caused by human 

activity. 

One of the most important impacts of climate change is on the world's fresh water 

supplies, caused by increased temperatures, changed precipitation, and shifts in 

the historic hydrologic cycle.  

Climate change can alter water consumption, with demand increasing during dry, 

warm periods and decreasing during cool, wet periods. The changes in water 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/brochure/en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/brochure/en.pdf
http://www.ccwaters.eu/
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf
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availability and demands will impact the municipalities in charge of water supply 

and their ability to provide water to existing customers and their planning for the 

future. New sources of water may be required, and the evaluation of these new 

sources should also consider potential climate change impact. 

To anticipate these changes in climate and land use activities and to assess their 

impact on water resources is crucial for safeguarding future water supply and 

designing a viable water supply management systems. It was the main 

justification of the decision to create and implement the project “Climate Changes 

and Impact on Water Supply” in the Southeastern Europe. Hence 9 countries and 

18 partners were cooperating within the frame of this project having an acronym 

CCWaterS. All of them focused the main interest of the project, which is the 

sustained guarantee of the drinking water supply systems, by the elaboration and 

definition of adaptive management concepts under climate change. Lead partner is 

the Austrian city of Vienna (Vienna Water), additional partners are stemming 

from Austria, Slovenia, Hungary, Italy, Romania, Bulgaria, Greece, Croatia and 

Serbia. The partner consortium ensured, that the whole scope of different water 

resources, climatic zones and water supply categories of the SEE area were 

represented.  

The region of SEE is relatively rich in groundwater reserves situated in different 

types of aquifers unevenly distributed throughout the territory of the relevant 

countries. The main groundwater reserves are accumulated in thick Quaternary 

and Neogene water-bearing deposits of intergranular porosity and in mountain 

ranges built up of karstified carbonate rocks (karstic aquifers). Although crucial 

for drinking water supply (used by 65-70% of population) groundwater has not 

yet been thoroughly investigated in most of the countries in the region, and 

especially those from former Yugoslavia.  

To assess potential impact of climate changes, the CCWaterS project was 

stratified into specific categories of action. Climate Change as the first work 

package forms the basis for all subsequent work packages. Climate change 

simulations according to the IPCC A1B emission scenario and story line were 

applied to the whole SEE project area, with additionally fulfilling a bias 

correction of the simulated temperature and especially of the precipitation data. 

Hence the expected and bias corrected climate change signal according to three 

applied regional climate models (RCM) was provided for each test area of 

CCWaterS (22 in total, representing different aquifer systems), detailed for the 

future periods 2021-2050 and 2071-2100.  

Water Resources Availability is the next and essential work package in which the 

sensitivity of the different types of groundwater resources towards climate change 

was characterized. Many different stochastic and deterministic hydrodynamic 

models were created and applied in order to assess how the hydrogeological 
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systems would react to changes of relevant meteorological parameters. As an 

example, the average multiannual value of precipitation anticipated by the end of 

this century in the Carpathian karst of eastern Serbia will be lower by almost 7% 

than the mean value of the recent observation period of 1966-2008. Predictions of 

summary precipitation distributed by season are such that during winter months a 

mild increase of 7.9% of summary precipitation is expected during the period 

2021-2050, while an increase of 17.8% is expected from 2071-2100. During the 

summer periods an opposite trend is expected: depletion of summary summer 

precipitation ranges from 9.2% (period 2021-2050) to 21.8% for the last three 

decades of this century. Comparison of the initial period and the end of the 

century shows a depletion of annual sums of rainfall by about 40 mm. Such 

possible changes would have a direct implication and impact on groundwater 

resources. The reactions of tested karstic springs on reduced and unequally 

distributed recharge would be different. For some of them the annual average 

discharge would deplete for about 25% or even more, while summer/autumn 

discharges in the last three decades of this century will be lower by almost 40% 

than that registered so far. Only springs with deep siphonal flow and large static 

water reserves would probably not be significantly affected with predicted climate 

changes. 

Monitoring of groundwater is a key element for sustainable groundwater 

utilization and management. It is also crucial for alternatives to be prepared as 

response on climate variations. Monitoring can be undertaken at several levels: 

national level, region or municipality level, and source level (waterworks). The 

hydrometeorological services in SEE, as in case of Serbia, mostly monitor 

groundwater regime only in alluvial sediments and shallow aquifers of large 

aquifers. No monitoring data are available on deep Neogene aquifers and karstic 

aquifers (particularly with regard to yield and regimes of numerous karstic 

springs). It is very important to monitor these deep and karstic aquifers because 

they are the ones very often used for municipal and industrial water supply.   

The current monitoring programs in Serbia cannot provide adequate data for a 

reliable assessment of the quantitative and chemical status of groundwater bodies, 

in accordance with requirements of the Water Framework Directive of the 

European Union. This is why since 2007. project Monitoring of groundwater in 

Serbia run by leading national institutions in groundwater sector intends to 

establish a frame for new national groundwater network including definition of 

procedures, measurements frequency as well as responsibilities of water users 

(waterworks) and other stakeholders in water sector.  

It is, therefore, necessary to expand the existing groundwater monitoring networks 

in most of the countries of SEE, to encompass all aquifers through the inclusion of 

groundwater user facilities (water utilities, industry, agriculture) and the 
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establishment of new monitoring sites. Monitoring data are to be used to verify 

risk assessments from various factors such as climate changes as well as 

complement human impact assessments. Groundwater monitoring delivers 

information required for the assessment of long-term trends resulting from the 

alteration of natural conditions and human activity, as well as data needed to 

evaluate the effectiveness of programs of measures undertaken to improve 

groundwater status.   

 

Key words: climate changes, groundwater monitoring, sustainable development, 

water reserves, water supply 
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Апстракт: Убрзан индустријски развој, драматично повећање броја становништва, 

интензивна индустријализација те рапидно погоршање услова и квалитета животне 

средине током последњих деценија утицало је на формирање концепта одрживог 

развоја као „кључне речи“ будућности човечанства. За последње четири деценије, 

од 1971. године па до 2011. истраживање и коришћење геотермалне енергије 

доживело је изузетне промене и преображај како у свету тако и у Србији. Од 

наизглед допунског и за многе „непоузданог“ енергетског ресурса, данас 

геотермална енергија и геотермални ресурси представљају незаобилазан фактор у 

енергетском билансу сваке државе. Тај тренд пратили су и научници са Департмана 

за Хидрогеологију, који су пресудно допринели дефинисању и развоју 

геотермологије у Србији.  

 

Кључне речи: геотермални ресурс, подземне воде, обновљива енергија, енергетски 

потенцијал   

 

 

1. УВОД 

 

Овај рад настао је поводом обележавања 20-годишњице од оснивања 

Геолошког Завода Републике Српске. Иако третира геотермалне ресурсе у 

Републици Србији, у својим деловима рад дефинише примењену 

методологију истраживања геотермалних ресурса, стање истраживања и 

експлоатације у свету, а територијално обрађује и просторе који су 

географски и геолошки повезани са Републиком Српском.  

За последње четири деценије, од 1971. године па до 2011. истраживање и 

коришћење геотермалне енергије доживело је изузетне промене и 

преображај како у свету тако и на простору бивше Југославије па и у 

Републици Српској и у Србији. Од наизглед допунског и за многе 

“непоузданог“ енергетског ресурса, данас геотермална енергија и 
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геотермални ресурси представљају незаобилазан фактор у енергетском 

билансу сваке државе. Тај тренд пратили су и научници са Департмана за 

Хидрогеологију, који су пресудно допринели дефинисању и развоју 

геотермологије у Србији. Њима је овај рад и посвећен. 

 

2. МЕСТО И УЛОГА ИСТРАЖИВАЊА И КОРИШЋЕЊА   

    ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА У XXI-ОМ ВЕКУ 

 

Убрзани индустријски развој, драматично повећање броја становништва, 

интензивна урбанизација те рапидно погоршање услова и квалитета животне 

средине током последњих деценија утицало је на формирање концепта 

одрживог развоја као »кључне речи« будућности човечанства. Рио 

декларација о животној средини и развоју из 1992 и протокол из Кјотоа о 

глобалним климатским променама из 1997, дефинисали су мере и 

активности на спречавању последица неконтролисаног индустријског 

развоја, глобалних климатских промена, дезертификације, смањења 

расположивих количина пијаћих вода итд. Проблем загађења атмосфере 

сагоревањем фосилних горива, пораст емисије CО2, ефекат стаклене баште, 

проширење озонске рупе, мењање климе те константна нестабилност око 

цена и набавке нафте и гаса на светском тржишту током последњих година, 

довела је у Европи до рапидне експанзије коришћења одрживих и 

обновљивих енергетских ресурса, нарочито након „енергетске кризе“ 1974. 

године. Извори обновљиве енергије, њихова експлоатација и намена у 

потпуности се налазе у оквирима одрживог еколошког развоја и као такви 

неизоставно намећу важну улогу у развоју и планирању светског 

енергетског биланса.  

 
Слика 1. Процена енергетских потреба у свету до 2035 

Figure 1: Estimation of the world energy needs by 2035 

(IEA, World Energy Outlook 2010) 
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Према подацима Међународне агенције за енергију (IEA), захтеви за 

енергијом до 2035. године драматично ће порасти  са око 8.000 милиона тона 

еквивалентне нафте – Mtoe у 1990. години, на скоро 18.000 Mtoe 2035. 

године (слика 1). 

У том билансу Европска унија и остале земље OECD ће успети да своје 

енергетске потребе држе под контролом, док ће Кина и остатак света 

доживети рапидан раст у својим потребама и практично га утростручити. 

Овако драстичан раст енергетских потреба довео је до изразитог повећања 

емисије штетних гасова у атмосферу до нивоа када више није извесно има 

ли повратка назад. Подаци Европске Агенције за енергију (EEA) за 2008, 

показују да скоро 80% емисије штетних гасова у атмосферу у Европи долази 

из задовољавања енергетских потреба, следе пољопривредне активности са 

10%, индустријски процеси са 8% и отпад са 3% (слика 2). 

Имајући изнето у виду, јасно је да срж активности у процесу смањења 

емисије штетних гасова, мора бити усмерено ка супституцији фосилних 

горива обновљивим изворима енергије. Паралелно са тим, неопходно је 

спроводити мере смањења потрошње енергије и повећања енергетске 

ефикасности. С тим у вези, Европска унија је у оквиру своје енергетске 

политике донела тзв. “политику 20-20-20”, односно сет прописа којима ће се 

до 2020. године у ЕУ смањити за по 20% емисија штетних гасова и 

потрошња енергије а повећати за исти процента учешће обновљивих извора 

енергије у енергетском билансу (слика 3.) 

 

 
Слика 2. Учешће у емисији штетних гасова у 2008 у Европи по привредним 

активностима (ЕЕА, 2010) 

Figure 2: Share of the emission of harmful gases in 2008 in Europe by economy activities  
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Слика 3. Политика ЕУ “20-20-20” 

Figure 3: Policy of EU „20-20-20“ 

 

Под појмом обновљиви извори енергије (OIE) подразумевају се, дакле, 

извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целости или 

делимично, посебно енергија водотокова, ветра, неакумулирана сунчева 

енергија, биомаса, геотермална енергија и др. (слика 4). 

Коришћење највећег броја обновљивих енергетских ресурса попут снаге 

ветра, сунца, таласа и других су, међутим, и даље генерално скупе и тешко 

исплативе инвестиције (изузимајући биомасу). На пример, коришћење 

енергије ветра захтева присутност одређених фактора (интензитет ветра и 

број ветровитих дана) и условљено је низом инвестиционих мера које треба 

предузети како би се на адекватан начин искористио овај вид алтернативне 

енергије, који се огледа у изградњи ветрогенератора или у организовању ткз. 

паркова ветра. Земље које су познате по коришћењу енергије ветра су 

Холандија и САД. Савремена наука показала је и значајна достигнућа на 

пољу искоришћавања сунчеве енергије, чија је примена базирана на 

задовољавању потреба код загревања, односно климатизације и 

осветљавања пословних и стамбених објеката. Значајан предуслов за 

коришћење соларне енергије је познавање расположивих потенцијала, тј. 

количине Сунчеве енергије на m
2
 на дан и броја сунчаних дана.  
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Слика 4. Подела обновљивих извора енергије (Миленић, 2002) 

Figure 4: Divison of renewable energy sources (Milenić, 2002) 

 

Многи аутори су утврдили да ако развој водне снаге и геотермалне енергије 

буде довољно форсиран и коришћен, ови извори енергије би могли да 

премосте период потребан да се значајно развије технологија 
"
чистих

"
 

горива, као и јефтинија технологија коришћења осталих обновљивих извора 

енергије, како би се обезбедила прерасподела у светском систему 

снабдевања енергијом.  

Подаци представљени на слици 5, указују да су после коришћења биомасе, 

геотермални системи (укључујући и директно и коришћење преко 

топлотних пумпи) највише заступљени и да ће до 2020. године достићи ниво 

од око 50 Мтое годишње. 

У области обновљивих извора енергије (OIE), у оквиру енергетског биланса 

Републике Србије до 2008. године приказивана је само производња 

електричне енергије из хидроелектрана. Поред хидропетнцијала великих 

водених токова, од чега је искоришћени хидропотенцијал око 10.000 GWh а 
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преостали технички искористив хидропотенцијал за градњу објеката снаге 

веће од 10 MW износи 5200 GWh годишње, Република Србија располаже 

значајним потенцијалом осталих обновљивих извора енергије (укључујући 

потенцијал малих водених токова до 10 МW ). 

 

 

 
Слика 5. Процена коришћења разних видова OIE до 2020 (Steen, H. V., 2011) 

Figure 5: Estimation of different types of RES by 2020 (Steen, H. V., 2011) 

 

Тај веома значајан и искористив енергетски потенцијал OIE у Републици 

Србији, процењен је на преко 4,3 милиона тона еквивалентне нафте (тое) 

годишње - од чега се око 2,7 милиона тое годишње налази у искоришћењу 

биомасе,  0,6 милиона тое годишње у неискоришћеном хидропотенцијалу, 

0,2 милиона тое годишње у постојећим геотермалним изворима, 0,2 милиона 

тое годишње у енергији ветра и 0,6 милиона тое годишње у искоришћењу 

сунчевог зрачења (слика 6). 

Укупна планирана примарна енергија за потрошњу у 2008. години износила 

је 15,583 милиона тое што је за 5 % више од процењене укупне количине 

примарне енергије у 2007. години која износи 14,824 милиона тое. На слици 

7. приказана је структура домаће производње примарне енергије по 

енергентима у 2008. години. 

 



Миленић: Истраживање, коришћење и развој геотермалних енергетских... 

 

221 
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Слика 6. Процентуално учешће ОИЕ у енергетском потенцијалу (Енергетски 

биланс Републике Србије за 2008) 

Figure 6: Percentage of RES in energetic potential 

(Energy balance of Serbia in 2008) 

 

 
 

Слика 7. Структура енергената у укупној потрошњи примарне енергије у 2008 

(Енергетски биланс Републике Србије за 2008) 

Figure 7: Structure of energy sources in total consumption of primary energy in 2008 

(Energy balance of Serbia in 2008) 
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3. ИСТРАЖИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

3.1. Класификације и критеријуми коришћени за квантификацију   

       геотермалних ресурса у Републици Србији 

 

За потребе квантификације расположивих геотермалних ресурса на 

територији Републике Србије коришћене су следеће класификације и 

критеријуми: 

1. Класификација геотермалне енергије према месту у Земљиној кори у 

којима је акумулирана и из  којих се експлоатише; 

2. Класификација хидрогеотермалних ресурса према температури флуида, 

односно унутрашњем садржају топлотне енергије; 

3. Класификација могућности коришћења геотермалних ресурса у 

зависности од температуре. 

 

1. Према месту у Земљиној кори у којима је акумулирана и из  којих се 

експлоатише, геотермална енергија се дели на: 

 Хидрогеотермалну енергију (акумулирану у води) 

 Литогеотермалну (акумулирану у чврстим стенским масама без воде) 

 Магмотермалну (акумулирану у магми) 

 Пнеумотермалну (акумулирану у топлим гасовима), 
 
 

 

2. Према температури флуида, односно унутрашњем садржају топлотне 

енергије у истом (енталпија), хидрогеотермални ресурси могу се поделити 

на: 

 ХГТЕ ниске енталпије-температура флуида 100C 

 ХГТЕ ниске до средње енталпије-температура флуида 100-150C 

 ХГТЕ средње енталпије-температура флуида 150-250C 

 ХГТЕ високе енталпије-температура флуида 250C 

 

3. У зависности од температуре флуида зависи и могућност примене 

хидрогеотермалне енергије. Пре свега се користи у сврху добијања топлотне 

енергије, а при вишим и високим температурама и електричне енергије. 

Доња граница температуре хидрогеотермалног флуида за производњу 

електричне енергије јесте 100C. Испод ове границе експлоатација ресурса у 

циљу добијања струје није економски исплатива, премда се на тржишту 

појављују бинарни системи у којима је могуће користити и ниже 

темпеартуре.  
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На слици 8. графички су приказани примери примене хидрогеотермалне 

енергије у зависности од температуре флуида. 

 
Слика 8. Могућности коришћења геотермалних ресурса у зависности од 

температуре 

Figure 8: Possibility of using geothermal resources depending on temperature 

 

Из класификације према температури флуида (класификација 2) јасно је да 

се скоро све до сада идентификоване геотермалне појаве у Србији налазе у 

оквиру хидрогеотермалне енергије ниске енталпије са температуром флуида 

испод 100C. Та чињеница је условила да се током последњих година изведу 

истраживања са циљем детаљније класификације геотермалних ресурса 

ниске енталпије. На основу добијених резултата истраживања од 2008-2010. 

године, усвојена је следећа класификација (хидро)геотермалне енергије 

ниске енталпије

: 

 суб(хидро)геотермална енергија (са температуром флуида до 30 C) 

 (хидро)геотермална енергија у ужем смислу (са температуром флуида  

    од 30 C до 100 C) 

 

Субгеотермални извори енергије представљају вид хидрогеотермалне 

енергије ниске енталпије, акумулиран у подземним водама температурног 

                                                 

 први пут термин субгеотермална енергија јавља су у Пројекту технолошког развоја 

18008 „Оптимизација енергетског искоришћавања субгеотермалних водних ресурса“ 

(2008-2010), под вођством Проф. Др Зорана Стевановића, са Департмана за 

хидрогеологију.  
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опсега до 30C, и чија је експлоатација и коришћење условљено применом 

геотермалних топлотних пумпи


. 

Горња температурна граница (30C) одређена је графоаналитички и узета је 

као температура изнад које почиње тзв. директно коришћење ресурса, 

односно то је температура до које је се хидрогеотермални ресурси 

експлоатишу уз помоћ топлотне пумпе. 

На основу изложених класификација и критеријума, геотермални 

ресурси у Републици Србији квантификовани су по следећим 

подгрупама: 

1. Субгеотермални ресурси (до 30
0
C) 

a. Субхидрогеотермални ресурси 

b. Сублитогеотермални ресурси 

2. Геотермални ресурси у ужем смислу (30-100
0
C) 

3. Геотермални ресурси температуре преко 100 ºC 

a. Хидрогеотермални ресурси 

b. Хот дрy роцк системи (HDR) 

 

3.2. Субгеотермални енергетски ресурси 

 

Република Србија изразито је богата хидрогеотермалним ресурсима, са 

великим бројем природних термалних извора. Подземне воде са 

температурама преко 30
о
C релативно су добро искоришћене. Насупрот 

њима, подземне воде са температурама до 30
о
C (субгеотермална енергија) до 

сада у Србији, углавном нису биле предмет истраживања са других аспеката 

осим за потребе водоснабдевања. Развојем система топлотних пумпи, 

њиховом све широм комерцијализацијом и апликацијом у свету, могућности 

вишенаменског коришћења ових вода значајно су увећане.  

Топлотне пумпе су уређаји који обезбеђују размену топлоте, односно 

одузимање топлоте од једног медија и загревање другог медија и обрнуто. 

Енергија која је потребна да се пренесе топлота из једне средине у другу је 

неколико пута мања од пренете енергије. У зависности од флуида помоћу 

којег се врши размена топлоте, постоји подела на топлотне пумпе вода-вода 

(слика 9), вода-ваздух и ваздух-ваздух.  

 

                                                 
 прво дефинисање температурних и других граничних услова за одређивање појма 

суб(хидро)геотермалне енегије дато је у раду  „Criteria for use of groundwater as renewable 

energy source in geothermal heat pump systems for building heating/cooling purposes“,  Energy 

and Buildings, аутора Проф. Др Дејана Миленића и Ане Врањеш, дипл. инж. (2009). 
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Слика 9. Принцип рада топлотне пумпе вода-вода (радни циклус) 

Figure 9: Working principle of the heat pump water-water (operating cycle) 

 

Топлотне пумпе које користе као обновљив извор енергије топлоту 

акумулирану у земљној унутрашњости (геотермална енергија) називају се 

геотермалне топлотне пумпе (GHPs-geothermal heat pumps).  

Генерална подела коришћења нискотемпературних субгеотермалних 

топлотних система је на затворени систем (цлосе лооп) и отворени систем 

(open loop), слика 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 10. Отворени и затворени системи геотермалних топлотних пумпи 

Figure 10: Open and closed systems of geothermal heat pumps 
 

На приказаној слици 10. дате су варијанте отвореног и затвореног 

геотермалног топлотног система, према начину експлоатације геотермалне 

енергије. 
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Отворен систем (open loop) чини топлотна пумпа на површини терена и 

експлоатациони објекат (бунар). Подземна вода захваћна експлоатационим 

објектом представља директан извор обновљве енергије. Вода повишене 

температуре из бунара долази до топлотне пумпе, где се врши процес 

размене топлоте. Охлађена бунарска вода се враћа у подземље кроз упојни 

објекат-бунар или се пушта слободно да површински отиче. Топлотне пумпе 

вода - вода везане на бунар могу се користити у реверзибилном режиму за 

обезбеђење расхладне енергије за хлађење објекта у летњем периоду. 

Принцип рада је исти као и при грејању само је процес обрнут. Топлотна 

пумпа са секундарне стране расхлађује воду за хлађење објекта а са 

примарне загрева бунарску воду.  

Геотермална топлотна пумпа отвореног система у режиму грејања 

функционише тако што на примарној страни хлади бунарску воду која је до 

ње доведена а на секундарној страни помоћу те одузете енергије греје воду у 

систему грејања објекта (слика 10). 

Основни предуслов за овај процес је постојање довољне количине воде из 

бунара и температуре бунарске воде. 

Битно је напоменути да за могућност примене геотермалних топлотних 

пумпи ограничење није температура на којој се бунарска вода налази већ 

количина топлоте коју је могуће одузети од те воде. Дакле може се имати и 

бунарска вода ниже температуре ако је њена количина односно проток 

довољан. Минимална температура до које се може охладити бунарска вода у 

топлотној пумпи лимитирана је критеријумом ризика од замрзавања, 

односно није безбедно хладити је на температуру нижу од тбп = 4ºC. Са друге 

стране, топлотне пумпе греју воду у инсталацији грејања до максималне 

температуре од tр = 40 - 50ºC.  

Затворен систем (close loop, ground-coupled) чини топлотна пумпа на 

површини терена и систем пластичних цеви испод површине терена, 

повезаних са топлотном пумпом. У оквиру затвореног система као извор 

енергије користи се акумулирана топлота у земљи. Рад система заснива се на 

непрекидној циркулацији течности (вода или антифриз) кроз систем 

пласичних цеви. Полагање пласичних цеви у земљу може бити вертикално, 

хоризонтално или у виду хоризонталних намотаја. Вода одређене тепературе 

из топлотне пумпе кроз први крак цеви,  улази у земљу, струји  и загрева се, 

односно прима додатну количину топлотне енергије акумулиране у земљи. 

Вода повишене темперауре кроз други крак цеви улази у топлотну пумпу, 

предаје додатну количину енергије, хлади се и одлази у први крак цеви где 

процес почиње изнова. 
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Приликом хоризонталног постављања, цеви се укопавају на дубину од 1 до 2 

м, док код вертикалног  дубина се креће од 50 до 250 м. Важно је 

напоменути да је приказани систем реверзибилан, односно током лета смер 

рада система је обрнут и акумулирана топлота на површини терена се 

системом цеви предаје земљи. 

 

а. Субхидрогеотермални ресурси 

 

Расположивост субгеотермалних подземних водних ресурса везана је 

углавном за дубине до 200 м од површине терена и на територији Србије 

није равномерно распоређена. Највеће количине овог вида енергије везане 

су за алувионе великих река, посебно у градовима кроз које протичу. 

Захваљујући ефекту топлотног острва, температуре подземних вода у 

градовима су повишене о односу на руралне средине, па је самим тим и 

енергетски потенцијал већи. 

На основу изведених прелиминарних истраживања оцене подземних водних 

ресурса температуре до 30C, територија Републике Србије је веома 

перспективна са аспекта коришћења субгеотермалне енергије. У периоду 

2008-2010, урађена је прва оцена расположивости субхидрогеотермалне 

енергије у оквиру пројекта технолошког развоја 18008 “Оптимизација 

енергетског искоришћавања субгеотермалних водних ресурса” које је 

финансирало Министарство науке Републике Србије, а реализован под 

вођством Департмана за Хидрогеологију Рударско-геолошког факултета (у 

сарадњи са Машинским и Архитектонским факултетом Универзитета у 

Београду) (Стевановић и др. 2010). 

Распложиве количине подземних вода разматране су по рејонима (чије 

границе одговарају хидрогеолошким карактеристикама терена и условима 

формирања подземних вода), типовима издани и дефинисаним 

температурним опсезима (слика 11, табела 1). 

Територија Републике Србије подељена је и квантификована на: 

 Источни део, коме одговарају укупне процењене количине подземних 

вода од око 24.000 l/s, односно расположива топлотна снага износи 

око 580 МW. Уколико се посматра само расположива количина воде 

за субхидрогеотермалну енергију (без делова који одлазе на 

водоснабдевање и сл.) онда је то количина од око 7.400 l/s, односно 

расположивих 200 МW); 

 Централни и западни део територије (коме припада  и главни град 

Београд), коме одговарају укупне процењене количине подземних 

вода од око 42.000 l/s, односно расположива топлотна снага износи 

око 1.100 МW. Уколико се посматра само расположива количина 
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воде за субхидрогеотермалну енергију онда је то количина од око 

15.000 l/s, односно расположивих око 400 МW; 

 Северни део Србије, који кореспондира са границама АП Војводина 

коме одговарају укупне процењене количине подземних вода од око 

18.600 л/с, односно расположива топлотна снага износи око 620 МW. 

Уколико се посматра само расположива количина воде за 

субхидрогеотермалну енергију онда је то количина од око 6.600 l/s, 

односно расположивих око 180 МW; 

 Ако се посматра територија целе Републике, расположиви ресурси 

субгеотермалне енергије одговарају следећем: укупне процењене 

количине подземних вода од око 85.000 l/s, са расположивом 

топлотном снагом око 2.300 МW. Уколико се посматра само 

расположива количина воде за субхидрогеотермалну енергију онда је 

то количина од око 29.000 l/s, односно расположивих око 770 МW.  

 

Доступне количине енергије зависе од специфичне топлоте воде, 

температуре подземних вода односно температурне редукције која се може 

остварити у топлотној пумпи и издашности објеката-бунара. У виду 

једначине овај однос се може представити и као следећи прорачун: 

 

E = H x Q x T 

где је: 

Е   - номинална расположива количина енергије (kW) 

H - специфична топлоте воде (константа, 4.2 КЈ/kg/
о
C) 

Q - издашност бушотине, бунара или извора (kg/s, за воду исто што и   

              (l/s) 

Т - температурна редукција која се може остварити у топлотној пумпи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Миленић: Истраживање, коришћење и развој геотермалних енергетских... 

 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 11. Територијална расподела расположивих субхидрогеотермалних ресурса  

у Републици Србији 

Figure 11: Territorial distribution of available sub-hydrogeothermal resources in the 

Republic of Serbia 
 

Посебан субхидрогеотермали потенцијал имају простори великих градова у 

Србији, који захваљујући ефекту топлотног острва имају најповољније 

субгеотермалне карактеристике са повишеним температурама подземних 

вода и до 5
о
C у односу на осталу територију. Ефекат "топлотног острва" 

(Хоwард, 1833) је последица урбанизације, која доводи до микроклиматских 

промена, које се манифестују повећањем температуре ваздуха (Kratzer, 1956; 

Bornstein, 1968; Oke, 1973; Chandler, 1981). Ово повећање температуре може, 

приликом повољних климатских услова, да буде и до 10
о
C у односу на 

неурбанизовано предграђе.  
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Табела 1. Квантификација расположивих субхидрогеотермалних ресурса у Србији 

Table 1: Quantification of available sub-hydrogeothermal resources in Serbia  

 

Укупне 

потенцијалне 

резерве (l/s) 

Укупно 

(l/s) 

Укупна 

топлотна 

снага 

(МW) 

Расположиве 

количине за 

СГТЕ (l/s) 

Топлотна 

снага за 

СГТЕ 

(МW) 

Температура 

подземих вода (°C) 
  

Температура 

подземих вода 

(°C) 

 

10-16 
16-

22 

22-

30 
  10-16 

16-

22 

22-

30 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Источна Србија 

Алувијалне 

наслаге 
15750 0 0 15750 388 5510 0 0 138 

Издан у 

неогеним 

наслагама 

2090 340 200 2630 73 730 155 105 34 

Карстна издан 5080 130 50 5260 110 725 48 25 23 

Пукотинска 

издан 
200 60 50 310 11 71 28 25 5 

УКУПНО 23120 530 300 23950 582 7036 231 155 200 

Централна и западна Србија (укључујући Београд) 

Алувијалне 

наслаге 
29000 0 0 29000 728 10150 0 0 255 

Издан у 

неогеним 

наслагама 

4700 350 320 5370 159 1645 150 140 59 

Карстна издан 7000 380 130 7510 205 2450 150 45 74 

Пукотинска 

издан 
250 90 60 400 15 87.5 45 30 6 

УКУПНО 40950 820 510 42280 1107 14332 345 215 395 

Северна Србија (АП Војводина) 

Алувијалне 

наслаге 
12100 0 0 12100 304 4235 0 0 106 

Плиоквартарне 

наслаге 
5100 200 100 5400 146 1785 100 50 54 

Издан у 

неогеним 

наслагама 

800 200 100 1100 38 280 100 50 16 

Карстна издан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 18000 400 200 18600 617 6300 200 100 176 

ЦЕЛОКУПНА 

ТЕРИТОРИЈА 
82070 1750 1010 84830 2306 27668 776 470 770 

* Температура подземних вода 10-16 °C, ΔТ=6 
о
C 

Температура подземних вода    16-22 °C, ΔТ=12 
о
C, Температура подземних вода    22-30  

°C, ΔТ=18 
о
C 



Миленић: Истраживање, коришћење и развој геотермалних енергетских... 

 

231 

 

Овај ефекат је најизраженији у летњем периоду, када су температуре и онако 

високе, а много више је изражен ноћу него током дана (Јаурегуи и др., 1997),  

овај феномен је изражен и током зиме. Ефекат »топлотног острва« зависи од 

величине градског језгра. Температуре су различито распоређене унутар 

великих градова, и увек су знатно више у урбанизованим деловима града са 

много грађевина и асфалтираних површина него у периферним областима са 

парковима и вртовима.  

Субгеотермални потенцијал подземних вода на ужој територији града 

Београда био је предмет истраживања у неколико фаза у периоду 2005–2011 

године (Миленић, Врањеш, 2011), а у оквиру Студије о хидрогеотермалном 

потенцијалу. Истраживањима је просторно била обухваћена територија 

града која је покрила комплетно подручје Београда (територија генералног 

урбанистичког плана Београда и некадашњих приградских општина). 

Испитивања могућности коришћења хидрогеотермалне енергије ниске 

енталпије из подземних вода, имале су дубински захват до 200 (максимално 

300) метара. Резултати добијени израдом Студије указали су на велику 

субхидрогеотермалну потенцијалност терена. 

Као што је напоменуто, град Београд као изузетно урбанизовано подручје 

има све предиспозиције за постојање ефекта топлотног острва. Температура 

ваздуха у урбанизованом делу града је за неколико степени виша од мање 

урбанизованог предграђа. 

Овај ефекат се односи и на подземне воде и повишење температуре 

подземних вода у веома урбанизованим деловима Новог Београда. Имајући 

у виду да је дубина до нивоа подземних вода на Београдском побрђу преко 

15м од површине терена, сезонске варијације температуре ваздуха немају 

утицај на температуру подземних вода. Међутим, на територији општине 

Нови Београд постоје сви услови да се повишење температуре ваздуха 

манифестује и на повећање температуре подземних вода. На ово јасно 

указују карте хидроизотерми на подручју Новог Београда. Јасно се види 

према шематизованом моделу (слика 12) да је температура подземних вода у 

мање урбанизованим подручјима око 14-15
о
C. Идући ка централним и јако 

урбанизованим деловима Новог Београда, температура подземних вода 

досеже чак и 19-20
о
C (у летњим месецима). Температурна разлика 

подземних вода се креће од 3-6
о
C. 
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а. август 2005 

 
б. децембар 2005 

 
 

Слика 12. Хидроизотерме подземних вода на територији Новог Београда 

(Миленић и др. 2008) 

Figure 12: Hydro-isothermes of groundwater in the territory of Novi Beograd 

(Milenić at all. 2008) 

 

Доступан енергетски потенцијал подземних вода по појединачном 

истражно-експлоатационом бунару на Новом Београду иде преко 0,5 МW. 

Овај податак је добијен коришћењем минималне издашности бунара 1.000-

1.500 m
3
/дан и минималне температуре подземних вода у опсегу 13-15

о
C. 

Пресек терена на Новом Београду између  Саве и Дунава, заједно са кривом 

варијације температура подземних вода у зависности од позиције 

испитиваних бунара, дат је на слици 13. 
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Слика 13. Шематизовани приказ утицаја ефекта топлотног острва на температуре 

подземних вода на примеру Новог Београда (Миленић, 2006) 

Figure 13: Schematic view of the impact effect of heat island on groundwater temperature 

on the example of Novi Beograd (Milenić, 2006) 
 

Тиме је доказано хоризонтално распрострањење ефекта 
"
топлотног острва

"
. 

Да би се утврдила дубина утицаја овог ефекта на подручју Новог Београда, 

на одабраним објектима, урађено је више вертикалних термокаротажа. 

Време израде плански је одабрано у зимском периоду, да би се утврдили 

температурни минимуми. Утврђена дубина утицаја ефекта топлотног острва 

се креће од 12-15 m испод површине терена одакле се температура 

подземних вода 
"
враћа

"
 односно тежи својим природним вредностима. 

 

б. Сублитогеотермални ресурси 

 

На територији Србије поред повољних могућности за експлоатацију 

геотермалне енергије из резервоара хидрогеотермалних система, постоје и 

повољне могућности за експлоатацију геотермалне енергије из сувих стена, 

тзв. геосонди. Експлоатација геотермалне енергије из сувих „хладних“ стена 

доживљава ексанзију последњих година у Србији.  Релативно јефтина 
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технологија, „плитка“ дубина бушења доминатно до 100-125 м, као и 

сигурност система довели су до тога да многе индивидуалне стамбене куће 

користе овај вид енергије за грејање/хлађење својих простора. 

Слика 14. показује ниво температуре у тлу до дубине од 20 м. Она показује 

константне вредности између 7°C и 13°C на дубини од 1,2 - 1,5 м у току 

године и око 10°C током године на дубини од 18 м. Линија 1 представља 

фебруарски просек, линија 2 мајски, линија 3 новембарски и линија                     

4 августовски. На дубини од 100 метара, температура је обично око 12°C и 

око 15°C на 200 метара дубине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 14. Температура тла по дубини у различитим периодима у години (РЕХАУ) 

Figure 14: Soil temperature at depth during different times of the year 
 

Нажалост, већ поменуто непостојање законски обавезујуће пројектне и 

друге техничке документације довело је до тога да је јако тешко 

квантификовати до сада изведене системе. Једина могућност је анкетирање 

произвођача опреме  и извођачких кућа које исту уграђују, и ослањање на 

њихове податке. Такво истраживање, спроведено за потребе израде овог 

рада дало је следеће резултате: 

 укупно урађено грејање/хлађење на око 50 објеката 

 укупна дужина избушених сонди: око 20.000m 

 укупна површина објеката под грејањем/хлађењем геосондама: 

20.000 m
2
 

 укупна инсталисана снага топлотних пумпи: око 1 МW 
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Перспективност оваквих начина грејања је свакако огромна, јер је ресурс 

практично неисцрпан. Према досадашњем искуству из једне геосонде 

дубине 100м може се просечно добити 5-6 КW, тако да се за стамбене 

објекте површине до 300м
2
, односно топлотни конзум до 20-30КW, геосонде 

намећу као економски најисплативији начин коришћења геотермалне 

енергије. 

 

3.3. Геотермални ресурси у ужем смислу  

 

Геотермалне карактеристике неког терена зависе од више фактора: дебљине 

и састава Земљине коре, старости тектонских активности, врсте магматских 

процеса, садржаја радиоактивних елемената у стенама, хидрогеолошких 

карактеристика... Највећи значај за геотермалне карактеристике терена 

имају: дебљина и састав Земљине коре, неотектонска кретања и геотермално 

поље. 

Дебљина земљине коре на територији Србије је променљива и расте у 

правцу север-југ. У подручју Панонског басена она је уједначена и креће се 

од око 25-29 km. Јужно од њега у Динаридима она постепено расте и 

достиже максималну дебљину од око 48 km на подручју Дурмитора. У 

Српско-Македонском масиву њена дебљина је око 32 km, а у подручју 

Карпато-Балканида од 33-38 km (Драгашевић, 1990). 

Терестични топлотни ток представља топлоту која се кондукцијом топлоте 

преноси из земљине унутрашњости до земљине површине. На слици 15. 

приказано је кретање терестичног топлотног тока на територији Европе. 

Вредности густине терестричног топлотног тока на највећем делу 

територије Србије су веће од његове просечне вредности за континентални 

део Европе. Највеће вредности (>100 mW/m
2
) су у Панонском басену, 

Српско-Македонском масиву и у граничном делу Динарида са Српско-

Македонским масивом. Најмање вредности су у подручју Мезијске 

платформе. Поменуте високе вредности густине топлотног тока индицирају 

на присуство геотермалне аномалије која очигледно представља продужетак 

геотермалне аномалије Панонског басена (слика 16.). Дебљина литосфере 

срачуната преко геотермалног модела (Миливојевић, 1993) најмања је у 

подручју Панонског басена, Српско-Македонског масива и његовог 

граничног дела са Динаридима и износи око 40 km. На подручју Карпато-

Балканида и осталог дела Динарида достиже 150 km. На подручју Мезијске 

платформе је највећа, 160-180 km. 
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Слика 15. Карта топлотног тока Европе (Гаретх, 2008) 

Figure 15: Heat-flow map of Europe (Gareth, 2008) 

 

Висока енталпија: Исланд, Италија, Грчка и делови Француске, Немачке и 

Аустрије. Ниска енталпија: Ирска, Норвешка, Шведска, Пољска и Велика 

Британија. 

 
Слика 16. Карта густине терестичног топлотног тока на територији Србије 

(у mW/m
2
) (Мартиновић, Миливојевић, 2010) 

Figure 16: Density terrestrial heat-flow map in the territory of Serbia (in mW/m2) 

(Martinović, Milivojević, 2010) 
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Република Србија изразито је богата хидрогеотермалним ресурсима, што се 

пре свега огледа у појави природних извора термалних вода са 

температуром већом од 15
о
C, чији број достиже преко 150 појава. Највећу 

температуру имају термалне воде у Врањској бањи (96
о
C), Јошаничкој бањи 

(78
о
C), Сијаринској бањи (72

о
C), Куршумлијској бањи (68

о
C) и др.  Укупна 

издашност свих природних извора је око 4000 l/s. Највећу издашност имају 

термални извори из карстификованих кречњака мезозојске старости, а затим 

термални извори у гранитоидним и вулканским стенама терцијарне 

старости. Највећи број термалних извора налази се у Динаридима, затим у 

Карпато-Балканидима, па у Српско-Македонском масиву. Најмањи број је у 

Панонском басену и у подручју Мезијске платформе (Дакијског басена), 

само по један. У односу на надморску висину највећи број термалних извора 

налази се у интервалу од 200-300 м, односно испод надморске висине +600 м 

налази се >90 % од свих термалних извора (табела 2). 

Узимајући у обзир степен истражености и обим коришћења, најзначајније 

налазиште геотермалне енергије у Србији се тренутно налази у Врањској 

бањи где се користи у балнео-терапији и за загревање комплекса стакленика. 

Максимална регистрована температура термалних вода у бушотини ВГ-2 је 

112 
о
C. Укупна издашност, на основу Елабората о резервама је 80 l/s.  

На основу досадашњих прелиминарних хидрогеотермалних истраживања, 

најперспективније налазиште геотермалне енергије се налази у Мачви и 

представља енергетски ресурс чијим би се коришћењем могла у значајнијој 

мери супституисати увозна нафта и угаљ. Укупна издашност досад 

изведених истражних бушотина износи 170 l/s самоизлива уз просечну 

температуру термалних вода од 70 
о
C.  

Иако Република Србија располаже знатним количинама хидроготермалне 

енергије, њено коришћење је углавном концентрисано на балнеолошке и 

спортско-рекреационе сврхе, премда расположиви ресурси дозвољавају 

знатно ширу имплементацију и у многим другим животним сферама. О 

примени хидрогеотермалне енергије у балнеологији говори податак да 

тренутно у Србији 59 бања користи термалне воде (Миливојевић, 1995). 

Такође, спортско-рекреациони и туристички програми базирани су на 

коришћењу овог типа обновљиве енергије. Термалне воде су нашле примену 

и у фабрикама воде за потребе флаширања, где је на територији Србије 

забележено десетак таквих случајева. На територији Војводине термалне 

воде се користе из 23 бушотине у различите сврхе, односно воде из две 

бушотине се користе за производњу поврћа у стакленицима, три бушотине 

се користе у сточарству, две у фабрикама коже и текстила у производном 

процесу, три за загревање пословних просторија, а воде из тринаест 
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бушотина се користе у бањским и спортско-рекреационим и туристичким 

центрима (табеле 3 и 4). 

Према садашњем степену познавања геолошког састава и 

хидрогеотермалних карактеристика терена до дубине од 3000 м, на 

територији Србије постоји 60 конвективних хидрогеотермалних система. Од 

тог броја, 30 се налази у Динаридима, 20 у Карпато-Балканидима, 5 у 

Српско-Македонском масиву, и 5 у подручју Панонског басена, тј. у подлози 

његових терцијарних седимената (слика 17)..   

 
Слика 17. Карта геотермалних ресурса у Репубици Србији (Миливојевић, 1997) 

1-хидрогеотермална налазишта у стенама кенозојске старости; 2- хидрогеотермална 

налазишта у стенама мезозојске старости; 3-хидрогеотермалма налазишта у стенама 

мезозојске старости испод стена кенозојске старости; 4-хидрогеотермална 

налазишта у стенама препалеозојске старости; 5-петрогеотермална налазишта у 

гранитоидним стенама терцијарне старости; 6-хидро-петрогеотермална налазишта 

до дубине 200 м за експлоатацију геотермалне топлоте помоћу топлотних пумпи; 7-

подручја без значајних хидрогеотермалних налазишта: а-терени од стена 

палеозојске и препалеозојске старости, б-карстни терени; Коришћење: 8-за грејање; 

9-за производњу хране; 10-у индустрији; 11-за балнеотерапију; 12-за рекреацију и 

спорт; 13-за производњу паковане воде; 14-појаве које се не користе) 

Figure 17: Geothermal resources map of the Republic of Serbia (Миливојевић, 1997) 
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У седиментним басенима који су испуњени седиментним стенама палеогене 

и неогене старости присутни су кондуктивни хидрогеотермални системи. 

Највећи број од њих припада Панонском Басену на територији Војводине. 

Остали су мањег значаја и углавном су међусобно слабо повезани, и има их 

14. 
Табела 2. Основни подаци о најважнијим хидрогеотермалним локалностима и 

резервоарима хидрогеотермалних система (Миливојевић, 1995) 

Table 2: Basic data about most important hydrogeothermal localities and reserves of 

hydrogeothermal energy (Milivojević, 1995) 

 

Локалност 

Географске 

координате (до 

најближег 0.5 

степена) 

Резервоар 
Степен 

истражености 

Температура у 

резервоару (ºC) 

X Y 
Литолошки 

састав 

МИН 

mg/kg 

Посредно 

одређена 
Измерена 

Богатић 45º00' 19º30' Л 860 П 90 80 

Дебрц 44º30' 20º00' Л 740 П 70 57 

Инђиија 45º00' 20º00' Л 953 П 70 60 

Купиново 45º00' 20º00' Л 835 П 70 54 

Врдник 45º00' 20º00' Л 1040 Н 60 38 

Метковић 45º00' 19º30' С 1436 Р 90 63 

Дубље 45º00' 19º30' Л 986 П 85 50 

Ковиљача 44º30' 19º00' Л 1412 Ф,У 40 30 

Радаљ 44º30' 19º00' Г 152 П 60 28 

Младеновац 44º30' 21º00' Л 7182 Ф,У 90 54 

Аранђеловац 44º00' 20º30' Л 4293 Ф,У 60 34 

Врањска Бања 42º30' 22º00' Г,М 1418 П,У 150 96 

Сијаринска 

Бања 
43º00' 21º00' М 4753 П,У 130 76 

Јошаничка 

Бања 
43º30' 21º00' Г,М 326 П,У 130 78 

Луковска 

Бања 
43º00' 21º00' Л 1980 П,У 90 67 

Куршумлијска 

Бања 
43º00' 21º00' Л,М,V 3142 Ф,У 140 68 

Бањска 43º00' 21º00' Л,V 1780 Н,У 120 50 

Шарбановац 44º00' 22º00' V 313 Р 100 29 

Сумраковац 44º00' 22º00' V 425 Р 100 24 

Сисевац 44º00' 21º30' Л 545 Р 40 26 

Кравље 43º30' 22º00' Л 562 Р 40 33 

Миљковац 43º30' 22º00' Л 586 Н 40 33 

Сува чесма 43º00' 21º30' М 4275 П 60 24 

Звоначка 

Бања 
43º00' 22º30' Л 416 Н 60 28 

Ргоште 43º30' 22º00' Л 508 Ф 45 30 

С.Паланка 44º30' 21º00' Л 7960 П,У 75 56 

Н.Пазар 44º00' 20º30' Л 1614 П,У 120 52 

Матаруге 44º00' 20º30' V 1495 Ф,У 110 43 
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Рибарска Бања 44º30' 21º30' М,Г 418 Ф,У 110 44 

Пећка Бања 43º00' 20º30' Л 851 Р,У 80 48 

Бујановачка 

Бања 
42º30' 22º00' С,Г 4839 Ф,У 70 43 

Гамзиградска 

Бања 
44º00' 22º00' Л 651 Ф,У 80 42 

Овчар Бања 44º00' 20º00' Л 713 П,У 60 38 

Врњачка Бања 43º30' 21º00' М 2870 Ф,У 120 36 

Нишка Бања 43º00' 22º00' Л 430 Ф,У 60 37 

Прибојска Бања 43º30' 19º30' Л 405 П,У 60 36 

Клокот Бања 42º30' 21º30' В,М 3480 П,У 80 34 

Брестовачка 

Бања 
44º00' 22º00' В 714 Ф,У 100 40 

Соко Бања 44º00' 22º00' Л 562 Ф,У 55 40 

Рајчиновића 

Бања 
43º00' 20º00' Л 2910 П,У 100 36 

Пролом Бања 43º00' 21º30' В 245 П,У 60 31 

Г.Трепча 44º00' 20º30' В 570 П,У 50 30 

Палић 46º00' 20º00' С 3380 Ф,У  48 

Кањижа 46º00' 20º00' С 3640 Ф,У  41 

Пригревица 46º00' 19º00' С 6045 Ф,У  54 

Кула 45º30' 19º30' С 3619 Ф,У  53 

Кикинда  46º00' 20º30' С 3910 Ф,У  50 

Србобран 45º30' 20º00' С 3633 Ф,У  63 

Б.Петровац 45º30' 19º30' С 842 Ф,У  46 

Мокрин 46º00' 20º30' С 2928 Ф,У  51 

Меленци 45º30' 20º30' С 2680 Ф,У  33 

Врбас 45º30' 20º00' С 4520 Ф,У  51 

Темерин 45º30' 20º00' С 3640 Ф,У  41 

Б.П. Село 46º00' 20º00' С 1718 Ф,У  43 

Бечеј 45º30' 20º00' С 4012 Ф,У  63 

 

Л-кречњаци 

С-пескови 

Д-доломити 

Г-гранити 

М-метаморфити 

В-вулканити 

МИН-укупна минерализација термалне воде 

Н-идентификовани локалитет, неоцењен 

Р-регионална оцена 

П-започета детаљна истраживања 

У-комерцијално коришћење 
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Табела 3. Стање коришћења хидрогеотер. енергије у Србији (Миливојевић, 1995) 

Table 3: Status of hydrogeothermal energy use in Serbia (Milivojević, 1995) 

 

Локалност 
Врста 

коришћења 

Издашност 

(л/с) 

Температура 0Ц Искориштена 

енргија ТЈ/год Улазна Излазна 

Кањижа-1 Д/Б 5.0 41 26 9.89 

Кањижа-2 Д/Б 14.0 65 26 72.02 

Кула-1 Б 9.5 50 25 46.16 

Кула-2 И 8.3 53 25 30.65 

Кула-4 И 8.5 51 26 28.03 

Б. Петровац-1 Г 16.7 46 25 46.26 

Б. Петровац-2 А 7.8 45 24 21.60 

Пригревица Д/Б 21.0 54 25 80.33 

Србобран Г 11.7 63 24 60.18 

Кикинда-1 Д 6.2 50 27 18.81 

Кикинда-2 Ф 15.2 51 26 50.12 

Мокрин Ф 10.5 51 26 34.62 

Врбас Б 4.3 51 23 13.26 

Темерин Б 20.0 41 25 39.57 

Б.П. Село Ф 10.0 43 26 34.29 

Бечеј Д 19.4 65 24 104.91 

Врањска Бања И/Ф/Д/Б/Г 77.0 96 50 467.20 

Сијеринска Бања Д/Б 7.4 76 25 49.78 

Јошаничка Бања Д/Б 17.0 78 40 85.21 

Луковаска Бања Д/Б 12.0 67 35 50.65 

Куршумлија Д/Б 20.0 68 25 113.43 

Младеновац Б 19.0 53 25 70.17 

Паланка Б 13.0 56 25 53.16 

Нови Пазар Б 10.0 52 28 31.65 

Матаруге Б 47.0 43 24 117.79 

Рибарска Бања Д/Б 37.0 44 25 92.73 

Пећка Бања Б 4.0 36 25 5.80 

Илиџа (Пећ) Б 17.5 48 26 50.78 

Бујановачка Бања Д/Б 7.0 43 24 17.54 

Гамзиград Д/Б 10.0 42 24 23.74 

Овчар Бања Д/Б 50.0 38 27 72.54 

Врњачка Бања Б 5.0 36 25 7.25 

Нишка Бања Д/Б 60.0 37 25 94.97 

Прибојска Бања Б 70.0 36 30 55.40 

Клокот Б 15.0 34 25 17.80 

Ковиљача Б 130.0 30 24 102.88 

Брестовачка Бања Б 3.0 40 30 3.96 

Рајчиновића Бања Б 8.0 36 28 8.44 

Буковичка Бања Б 15.0 34 28 11.87 

Пролом Бања Б 15.0 31 24 13.84 

Г. Трепча Б 20.0 30 24 15.82 

Дебрц-1 Д 15.0 53 48 9.89 

УКУПНО                                                                                                                                    2335 
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Врста коришћења: И-Индустрија, А-Сушење пољопривредних производа, 

Ф-узгој риба, свиња и животиња, Д-грејање станова, Б-рекреација и 

балнеологија, Г-стакленици. Прогнозиране резерве геотермалне енергије у 

резервоарима хидрогеотерманог система износе око 400x10
6
 тона термално 

еквивалентне нафте. 

 
Табела 4. Стање коришћења хидрогеотермалне енергије по врсти намене 

(Миливојевић, 1995) 

Table 4: Status of hydrothermal enery use by type od purpose  

 

Врста коришћења 

Инсталисана 

топлотна снага 

МWt 

Произведена топлота 

ТЈ/год 

Загрејавање постројења 18.5 575 

Балнеологија и рекреација 36.0 1150 

Сушење житарица 0.7 22 

Стакленици 8.4 256 

Рибарство и сточарство 6.4 211 

Процеси у индустрији 3.9 121 

УКУПНО                                                      86.0                                   2415 

 

Укупна издашност свих бушотинана територији АП Војводина је око 550 l/s 

а топлотна снага око 48 МW (рачунато за ΔТ = Т- 25°C) (Тонић и др.,1989). 

Укупна топлотна снага свих осталих бушотина на територији Србије је око 

108 МW, односно укупна топлотна снага свих позитивних истражних 

бушотина на територији Србије при самоизливу термалних вода је око 156 

МW.  

Укупна топлотна снага свих природних извора и бушотина је око 320 МW 

(рачунато за ΔТ= Т- 12 °C). 

Ове податке треба узети са одређеном резервом, јер већ скоро двадесет 

година није било нове евалуације. Сходно томе, новодобијени резултати 

могу бити само већи, тако да представљене вредности треба третирати као 

минимум у расположивости геотермалних ресурса. 

 

3.4. Геотермални ресурси температуре преко 100 ºC 

 

а. Хидрогеотермални ресурси 

 

Као што је већ наглашено, најзначајније налазиште геотермалне енергије у 

Србији се тренутно налази у Врањској бањи где је максимална регистрована 
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температура термалних вода у бушотини ВГ-2 112 
о
C. Укупна издашностје 

80 l/s.  

На жалост, поред те појаве у Србији до сада нису откривене појаве 

подземних вода са температуром вишом од 100
о
C. То свакако не значи да их 

нема, него је ниво инвестирања у основна хидрогеотермална истраживања 

недовољан и нема могућности за озбиљнија истраживања која би евентуално 

довела до откривања нових налазишта.  

 

б. Hot dry rock системи (HDR) 

 

Поред повољних могућности за експлоатацију геотермалне енергије из 

резервоара хидрогеотермалних система, на територији Србије постоје и 

повољне могућности за експлоатацију геотермалне енергије из сувих стена. 

Гранитоидне интрузије су најпогоднија стенска средина за интензивну 

експлоатацију геотермалне, тј. петрогеотермалне енергије (=топлота сувих 

стена). Развој технологије за експлоатацију ове „врсте“ геотермалне енергије 

је  завршен од стране америчких, енглеских, јапанских и немачких 

истраживача. Њега су започели амерички научници у другој половини XX 

века и они су најдаље отишли са експериментима на изради такозваних HDR 

(= hot dry rock) система за интензивно извлачење геотермалне топлоте из 

сувих стена за производњу електричне енергије. Енглески научници иста 

истраживања врше у циљу извлачења топлоте на нижем температурном 

нивоу за потребе топлификације градова. 

Србија располаже веома повољним петрогеотермоенергетским 

могућностима, јер се на њеној територији налази десет гранитоидних 

интрузија неогене старости. Постоје индикације да су присутне и скривене 

гранитоидне интрузије. Основне могућности примене ових 

високотемпературних ресурса јесу у могућности когенерације, односно 

производњи и топлотне и електричне енергије.  

 

 

4. ДИСКУСИЈА И ОСНОВНИ ПРАВЦИ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА 

  

У досадашњем делу рада дат је преглед потенцијала различитих видова 

геотермалне енергије, посебно хидрогеотермалних ресурса. Генерално 

гледано, значај коришћења хидрогеотермалне енергије, пре свега огледа се у 

следећем: 

1. Подземне воде су "лаке" за захватање, а енергетски ресурс је јефтин 

за развој и експлоатацију. 
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2. Користи се локално расположиви енергетски обновљив ресурс кроз 

релативно просту технологију. 

3. Конзервација фосилних горива (нафта, природни гас) енергетски 

обновљивим извором енергије. 

4. Повећање у самодовољности и одрживости потрошње енергије. 

5. Повећање квалитета стања животне средине, кроз смањење, односно 

кроз редукцију штетне емисије гасова попут CО, СО2. 

6. Побољшање имиџа у јавности (домаћој и страној) локалне власти која 

користи обновљиве енергетске ресурсе. 

7. Финансијска уштеда услед смањења набавке увозних фосилних 

горива. 

8. Увођење принципа "одрживог развоја", стављање општина на 

европску мапу градова чија локална власт примењује еколошки 

приступ планирању будућег развоја.  

9. Развој туристичке понуде општина кроз програме коришћења 

термалних вода попут 
"
спа центара

"
 и сл. 

 

Према развојним  плановима на пољу енергетике и енергетске ефикасности 

Републике Србије,  хидрогеотермални ресурси спадају  у обновљиве изворе 

енергије чија се примена и коришћење, односно верификација резерви 

налазе у почетној фази (и поред вишедеценијске традиције коришћења). 

Потенцијал и резерве су неиспитане, а истраживања овог вида обновљиве 

енергије добијају на значају последњих година. Стратегија развоја 

енергетског сектора у Србији предвиђа интензивно коришћење обновљивих 

хидрогеотермалних извора енергије, посебно нискотемпературних 

подземних вода кроз енергетски ефикасне технологије употребом топлотних 

пумпи.  

Из наведених података јасан је велики потенцијал субгеотермалних ресурса 

у Србији. Неискоришћеност оваквог ресурса посебно се актуелизује имајући 

у виду актуелну енергетску кризу и све скупље трошкове грејања упоребом 

фосилних енергената. То се пре свега односи на природни гас чија цена 

расте сваке године. 

У прилог томе иде и компаративна анализа трошкова потребних за 

производњу 1 MWh топлотне енергије у односу на врсту енергента, цену 

енергента и произвођачку цену у сезони 2010/2011 у Републици Србији, која 

показује далеко највећу исплативост коришћења субгеотермалне енергије 

(Табела 5).  

Анализа је изведена у односу на следеће коришћене параметре: природни 

гас се увози из Русије, врста угља је лигнит, просечна цена пелета је 140 
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еур/t, хидрогеотермална енергија је из топлотних пумпи са просечним COP 

1:4 и ценом електричне енергије од 0.05еур/КWh. 

 
Табела 5. Компаративна анализа трошкова потребних за производњу 1 МWh 

топлотне енергије у односу на врсту енергента, цену енергента и произвођачку 

цену у децембру 2010 у Републици Србији 

Table 5: Comparative cost analysis required for the production of 1 MWh of heat energy 

according to the kind of energy source, the cost of energy and production costs in 

December 2010 in Serbia  

 

Врста енергента У односу на цену 

енергента 

Произвођачка цена 

 (€) (€) 

Природни гас 52 72 

Мазут 48 68 

Угаљ 32 52 

Пелет 38 58 

Хидрогеотермална 

енергија 

15 35 

 

Треба напоменути да геотермална истраживања и развој хидрогеотермалних 

система нису довољни сами по себи, и да не могу имати оптималне 

резултате без интегрисаног истраживања и паралелног повећања енергетске 

ефикасности. Стога су хидрогеолошка и хидрогеотермална истраживања о 

овој области по својој форми изразито мултидисциплинарна и подразумевају 

ангажовање истраживача из области хидрогеологије (обезбеђење 

геотермалног ресурса), машинства (термотехнички део, коришћење 

геотермалне енергије) и архитектуре (повећање енергетске ефикасности и 

правилно коришћење геотермалне енергије у зградарству).  

Значај оваквог начина грејања/хлађења (коришћењем геотермалне енергије) 

у зградарству је значајно препознат у ЕУ. Земље ЕУ су још крајем прошлог 

века завршиле пројекте реконструкције постојећег стамбеног фонда, ради 

уштеде енергије и њихови стандарди данас теже ка потрошњи енергије за 

грејање мањим од 80-100 кWх/м
2
 годишње. У Србији је још увек стање 

знатно другачије. Постојећи објекти представљају једног од највећих 

потрошача енергије у Републици.  

Скоро 50 % потрошене енергије у Србији троши се у зградама, од чега 65 % 

за грејање зграда. Скоро трећина укупних енергетских потреба Србије 

односи се на загревање стамбених и пословних објеката. Према проценама 

годишња потрошња енергије за грејање станова у Србији је од 150 до 250 
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кWх/м2, у зависности од старости и стања објеката. Структура потрошње 

енергије је изузетно неповољна: 26% станова прикључено је на топлане; 

30% домаћинстава користи електричну енергију; 20% користи дрва; 15% 

угаљ; <6% гас. Дакле, за најнижи ниво потрошње (грејање) највише се 

троши најквалитетнија енергија (електрична).  

Иначе, зграде у Србији су прави расипници енергије. Преко 70% постојећег 

стамбеног фонда направљено је пре првих озбиљних прописа о термичкој 

заштити зграда из осамдесетих година прошлог века. Имајући у виду да се 

годишње у Србији изгради тек 1% од постојећег стамбеног фонда, 

очигледно је да је основни ресурс за било какву примену мера енергетске 

ефикасности постојећи фонд зграда. Уколико се реконструише само градски 

део, тј. 1,6 милиона станова, током следећих 10 година то је посао од 4,5 

милијарди евра, или 450 милиона евра годишње. Овако широка акција би 

довела до брзог стварања услова за примену геотермалне енергије јер би, 

захваљујући знатно смањеним потребама за енергијом, далеко већи број 

објеката могао да користи ове ресурсе. 

Данас  се у Србији од укупне потрошње енергије око 50- 55%  троши  у  

зградарству а од тога око 70 % за грејање и хлађење. Правилном 

инвестицијом у уштеду енергије могла би се чак преполовити потрошња 

енергије, уз повраћај уложеног новца у периоду до пет година. Први корак 

представља смањење губитака код крајњих потрошача – у становима. За 

енергетску реконструкцију просечног стана у Србији, површине око 70 м
2
, 

потребно је око 3.000 – 4.000 евра. Оваквом интервенцијом штедело би се од 

100 до 150 kWh/m
2
 годишње, или 400 – 600 евра годишње, при данашњим 

ценама. На тај начин, оваква инвестиција се исплати у року 4–7 год. 

Да би се установила економска оправданост геотермалних система у новим 

зградама неопходно је упоредити га са конвенционалним системима за 

грејање и то у смислу почетних инвестиција, трошкова одржавања, 

дуготрајности система и цене коштања ресурса за грејање. Искуства указују 

да се почетна улагања у хидрогеотермалне системе крећу у опсегу од 850 

ЕУР по kWh за грејање, до око 1.000 ЕУР по kWh за комбиноване системе за 

грејање и хлађење. Почетне цене улагања у конвенционалне системе, су 

генерално нешто ниже од хидрогеотермалних система, и то око 40% у 

системима за грејање, односно 20% за комбиноване системе за грејање и 

хлађење. Треба напоменути да у последњих неколико година цене система 

са грејање геотермалном енергијом значајно падају и да се приближавају 

ценама конвенционалних система. За разлику од почетне инвестиције, цене 

одржавања су ниже у хидрогеотермалним системима, и то око 50% за 

комбиноване системе за грејање и хлађење. Имајући у виду анализиране 

цене фосилних енергената на светском тржишту (око 10 ЕУР цента по kWh), 
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време отплате улагања у хидрогеотермални систем се процењује на период 

од 2 до 4 године. Како је у последње време цена енергената и додатно 

порасла, време отплате инвестиције се још више смањује.  

Коришћење геотермалне енергије у Србији се углавном не плаћа, једном 

добијена дозвола за експлоатацију подземних вода обнавља се сваких 5 

година. Имајући у виду значајна поскупљења свих видова фосилних горива, 

јасна је економска исплативост оваквог вида грејања. 

Поред тога, треба имати на уму и смањење емисије CО2 у атмосферу. С 

обзиром да је Србија потписник Кјото протокола, кроз систем „трговине 

квотама“ добијају се компензациона финансијска средства на рачун 

„сачуване“ емисије хиљада тона CО2 у атмосферу. Важећи Закон о 

енергетици уводи категорије повлашћених корисника, осносно правних лица 

која користе обновљиве енергетске ресурсе и предвиђа низ бенефиција и 

олакшица за њих (ослобађање од царине на увоз топлотних пумпи и сл.). 

Применом свих описаних мера циљ је постићи смањење потрошње енергије 

и то у пословним зградама и јавни објектимана 80-100 kWh/m
2
/год., у 

индивидуалним кућама на 70- 90 kWh/m
2
/год. и у становима за колективно 

становање на 65- 80 kWh /m
2
/год. 

На жалост, и поред свих описаних предности, као и несумњивог 

потенцијала, и даље стоји утисак научне и стручне јавности о несхватању 

правих вредности геотермалних ресурса. Зато на крају, а уместо закључка, 

побројавамо неке од активности које је неопходно урадити у наредном 

периоду, како би истраживање, коришћење и развој геотермалних ресурса 

добило своје адекватно место у друштву: 

 Израда јединственог информационог система коришћења 

геотермалне енергије у Републици Србији; 

 Нова евалуација геотермалног потенцијала у Републици Србији, с 

обзиром да је последња рађена пре више од 20 година; 

 Израда геотермалног атласа Републике Србије; 

 Усклађивање постојећих законских прописа везаних за различите 

видове коришћења геотермалне енергије; 

 Доношење прописа о изради неопходне документације за израду 

геосонди; 

 Даље стимулисање корисника геотермалне енергије, посебно за 

домаћинства и у зградарству итд. 
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Increasing industrial development, dramatic world population growth, intensive 

industrialisation and rapid deterioration of environmental conditions and quality 

have affected the formation of a sustainable development concept as “the key 
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word” concerning mankind future. In the past four decades, from the year 1971 to 

the year 2011, the exploration and utilisation of geothermal energy underwent 

extreme change and transformation both in Serbia and worldwide. From 

apparently supplementary and, for considerable number of people “unreliable” 

energy resource, nowadays geothermal energy and geothermal resources are 

representing an unavoidable factor in the energy balance of each country. 

Following that trend, likewise, scientists at the Hydrogeology Department, have 

contributed substantially to define and advance geothermology in Serbia. 

 

Keywords: geothermal resource, groundwaters, renewable energy, energetic 

potential
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ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОФИОЛИТА СЈЕВЕРНЕ 

КОЗАРЕ КАО ОСНОВА ЗА ФОРМАЦИОНУ АНАЛИЗУ И 

ПРИМЈЕНУ СТИЈЕНА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
 

АЛЕКСЕЈ МИЛОШЕВИЋ
1
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Апстракт:На основу ранијих истраживања и властитих истраживања аутора у раду 

су презентоване основне геолошке карактеристике офиолитског меланжа сјеверне 

Козаре и у њему садржаних офиолитских формација. Извршена је класификација и 

компарација формација према геолошким и генетским карактеристикама и 

њиховом значају, а затим су према степену перспективности маркиране површине 

за даља истраживања. 

Веома важним треба сматрати у раду успостављене и примјењене критеријуме 

издвајања формација, нарочито оне геолошке директно препознатљиве на терену и 

изданку, јер од њих битно зависе квалитативне карактеристика стијена као 

грађевинских материјала  и њихову могућност примјене.   

Формациона анализа простора Козаре и реализовани процес претходне проспекције 

офиолита на технички грађевински камен, су потврдили су али и оповргли, 

претходне прогнозе о рудоносности овог простора, односно рангирани су према 

различитом степену потенцијалности офиолити Козаре као носиоци широког 

спектра субформација.  

Даља истраживања треба усмјерити на подручја врло велике перспективности. Код 

различитих субформација она су детерминисана различитим критеријумима, који 

су опет овдје успостављени и такви приказани.  

 

Кључне ријечи: еруптиви, дијабази, офиолитски меланж, рудна формација, 

технички-грађевински камен.  

 

 

1. У В О Д 

 
У раду су приказане геолошке карактеристике  формација Козаре у којима 

су заступљени дијабази. Исте су, затим, класификоване према геолошким и 

генетским карактеристикама и њиховом значају, па онда рангиране према 

степену перспективности. Све то је било могуће коришћењем метода 

формационе анализe, постављених и примјењених критеријума.  



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

252 

 

Присутност рудних формација и лежишта дијабаза (дијелова рудних 

субформација) у оквиру геолошких формација Козаре је, током анализе и 

извршене прогнозе, представљала главни критеријум за издвајање 

рудоносних формација. Користећи наведени директни критеријум, 

дефинисане су двије рудоносне формације дијабаза: јурска дијабаз рожначка 

формација и кредни офиолитски меланж сјеверне Козаре, генетски везане за 

западни појас Вардарске зоне.  

Спроведене наредне фазе истраживања су имале основни задатак да 

дефинишу специфичности појављивања офиолитских формација Козаре. То 

значи, да су у оквиру њих, на бази сазнања о већ познатим лежиштима 

дијабаза анализирани литолошко-стратиграфски, минералошко-

петрографски, структурно-тектонски и други фактори, издвојене и 

прецизније дефинисане већ  познате  рудоносне и рудне формације са  

припадајућим лежиштима.  

Обзиром, да први, уједно и основни аспект прогнозе и проспекције дијабаза 

представља детаљније упознавање са идентификованим лежиштима и 

појавама, значајна пажња је посвећена детаљнијем упознавању већ познатих 

лежишта и појава на овом простору: (''Трнова'',’’Вучјак’’,''Маглајци'','..),као 

експерименталних полигона за упознавање са познатим и откривање нових 

специфичности развоја сваке издвојене рудне субформације  понаособ. 

Геолошке карактеристике одређују квалитативне карактеристике формација, 

па чак и врста стијена у смислу њихове примјене у грађевинарству. Та 

повезаност, приказани приступ и примјењени  критеријуми чине се веома 

погодним за прелиминарно сагледавање потенцијалности подручја у 

погледу економске валоризације. 

На подручју сјеверне Козаре офиолити су представљени са више блокова 

као што су: Маглајачки, Војсковачки, Баљски, Мракодолски који сами за 

себе представљају рудне формације. Због карактера рада, овдје је приказана 

само анализа највећег Подградачко – јогуновског офиолитског блока. 

 

  

2. ГЕОТЕКТОНСКИ  ПОЛОЖАЈ  ПОДРУЧЈА 

 
Погледи о геотектонској припадности подручја Козаре мјењали су се током 

времена, посебно у вези са схватањима која су у геотектоници 

преовлађивала. Још осамдесетих година прошлог вијека указано је да терени 

између Дрине и Mајевице на југоистоку и Просаре на сјеверозападу 

формирају интересантну геолошку јединицу у сјеверној Босни ''Сјеверно 

босанска зона'' (Грубић, 1980, стр.11). Касније је ово пододручје  реферисано 

као ''Западни појас вардарске зоне'' (Карамата и др., 2000), које чини један од 
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три дијела геотектонске јединице ''Вардарска зона''
 
(сл.1). Западни појас 

Вардарске зоне представља ожиљак маргиналног басена Вардарског океана, 

који је крајем  јуре послије затварања главног Вардарског океана постао 

најважнији океански простор у централном дијелу Балканског полуострва. 

Океанско подручје које одговара данашњем западном појасу Вардарске зоне 

постојало је од горњег норика до мастрихта и млађег палеогена,  а имало је 

јединствену еволуцију за коју је било карактеристично дуго и комплексно 

затварање. Олистостромске творевине, које су образоване у рову испред 

субдукционе зоне, у току затварања Вардарског океана, одликују се 

доминацијом блокова пјешчара (деривираних са континенталног обода), са 

вулканитима и дубинским стијенама као страним уклопцима, као и 

присуством горњотријаских и млађих клизних лиски рожнаца и кречњака. 

Магматске стијене су највећим дијелом офиолитске. То су претежно 

олистолити дијабаза, базалта и спилита (честе јастучасте лаве), габрова 

(мале масе у меланжу, или често везани за ултрамафите) и ријетко гранити и 

масиви ултрамафита.  

 

 
 

Слика 1.  Положај офиолита Козаре унутар западног појаса Вардарске зоне 

Figure 1: Location of Kozara ophyolites inside the western belt of the Vardar zone 

 

Памић (1993а, 2002) интепретира терене Козаре са још неколико изолованих 

''острва'' (Папук, Псуњ, Мословачка Гора, Пожешка Гора, Просара 

смјештених на југозападној маргини Панонског басена, као дијелове ''Сава 
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Зоне''
1
 формиране за вријеме судара Унутрашњих Динарида са Тисом у 

палеогену.   

Стварање рудих лежишта, везаних са океанском кором је у тијесној вези са 

процесима који су довели до формирања офиолитских комплекса, као што 

су латерално ширење од океанских гребена, магматска активност, високи 

топлотни приливи, конвекцијска кретања у омотачу и др.  

 

 

3. РУДОНОСНЕ  ФОРМАЦИЈЕ ДИЈАБАЗА  КОЗАРЕ  

Централни дијелови масива Козаре су изграђени од мезозојских и 

палеогених формација, а периферни од неогених. Примјењујући 

парагенетски приступ код издвајања геолошких формација
2
 на подручју 

Козаре заступљене су формације које не садрже дијабаз (радиоларитско-

вулканогена формација, сјајни шкриљци Просаре, флишна формација, 

теригено-угљоносна формација, теригено-карбонатна формација и теригена 

формација), те рудоносне формације дијабаза
3
 као ресурса техничког-

грађевинског камена:  дијабаз-рожначка формација и офиолитски меланж 

сјеверне Козаре. 

 

3.1. Дијабаз - рожначка формација  

 

Највећи простор заузима ова формација у зони која се протеже јужним и 

југоисточним падинама Козаре између подручја Козарца и долине Врбаса. 

При томе она захвата и знатне дјелове Бањалучке Козаре.  

Осим тога, припадају јој веће појаве серпентинита и габрова сјеверно и 

сјеверозападно од Приједора. 

Дијабаз-рожначка формација, која се на Основној геолошкој карти третира 

као "тектонизирани офиолитски меланж" (Ч. Јовановић и др., 1986, 1986а) 

                                                 
1
Према Schmid и др., 2008 Савска зона је конзумирала океанска подручја између Тиса - Дачиа 

јединице на једној и јадранске плоче на другој страни Стога (Ustaszewski и др., 2009)  користе име 

Вардарски океан за океан који је затворен у облику Сава зоне.   
2

Геолошка формација одражава састав главних парагенеза које изграђују стијене и некад структуру 

формације. Пошто су издвојене, конкретне геолошке формације  се разврставају према томе да ли 

садрже или не садрже орудњење. Једна те иста геолошка формација може бити рудоносна (ако је 

прате економски интересантна лежишта), али и јалова.  
3
 Код издвајања рудоносних формација дијабаза Козаре, примјењен је критеријум парагенетске 

формационе анализе. Тако се код издвајања рудоносних формација дијабаза подразумјевана 

парагенеза стијена, дефинисана према њеним доминантним (''офиолитски меланж сјеверне Козаре'') 

или карактеристичним литолошким члановима (''дијабаз рожначка формација''), са којима непосредно 

асоцирају  дијабази, било да су основни или споредни члан у оквиру издвојене формације. 
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или "меланж офиолитске зоне" (М. Мојићевић и др., 1977)  има веома 

сложен састав. 

 

 
Слика 2. Дијабаз-рожначка формација Козаре 

Figure 2: Diabase-hornfels formation of Kozara 

 

Генерално, међутим, она се састоји од матрикса и олистолитских блокова. 

Поред тога у њој и уз њу се налазе већа тијела дијабаза, габрова и 

серпентинита која су тектонски уметнута у ову формацију или јој чине 

природну подлогу.  

Све магматске и метаморфне стијене  потичу из дна басена на коме је 

настала дијабаз-рожначка формација. То дубоко дно је имало све особине 

савремених малих океанских басена. У ову формацију оне су доспијеле на 

два начина: (1) откидањем са истакнутијих делова океанског дна и 

стропоштавањем у седименте на његовим нижим дијеловима и (2) 

тектонским угуравањем у тијело већ формиране формације. У првом случају 

ријеч је о олистолитима. Овакво схватање, које се заснива на савременим 

тумачењима геологије океанских басена омогућава да се међу поменутим 

стијенама разликују три њихове групе. Прву чине перидотити, серпентинити 

и амфиболити; другу-габрови, габродолерити и албити, а трећу дијабази и 

спилити. Те три групе стијена потичу из горњих дијелова омотача, затим из 

вулканогеног и вулканогено седиментног слоја јурског океанског дна. 

 

 

3.2. Офиолитски меланж сјеверне Козаре као рудоносна формација 

(носилац резерви) дијабаза 

 

На сјеверним падинама планине према Просари, између ријеке Врбашке на 

југоистоку  па даље према Костајници на сјеверозападу, налази се сјеверна 

зона офиолитског меланжа Козаре. За разлику од јужног подручја, гдје је 

офиолитски меланж (дијабаз-рожначка формација) јурски, сјеверна Козара 

укључује сличну али млађу формацију дефинисану као кредни (тектонски) 
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''офиолитски меланж'' или ''офиолитски комплекс'' (Шпарица и Бузаљко, 

1984, стр.17; Јовановић и Магаш, 1986, стр.15; Јеласка и Памић, 1979, 

стр.(86-87). Формација је на цијелом подручју значајним дијелом 

заплављена неогено-квартарним творевинама, па су зато изданци 

офиолитских стијена врло ријетки. 

Офиолитски меланж се састоји од седиментног матрикса и блокова 

различитог састава и димензија. Матрикс је претежно алевролитски до 

пјешчарски и шкриљав, врло често лапоровит и кречњачки, ријеђе су 

заступљени и рожнаци. Пјешчари су субграувакни, ситнозрни, 

катаклазирани и без јасно изражене стратификације. Јединица укључује и 

мјешавину великих офиолитских тијела (дијабази, габрови) и рјеђе 

седиментне блокове. Офиолитски блокови су разних димензија и састава 

међу којима се истичу велика тијела дијабаза код Подградаца, Костајнице, 

Дубице и у Моштаничкој ријеци.  

Стратиграфску припадности овог офиолитског комплекса отежава хаотичан 

однос чланова и недостатак  палеонтолошких података. Кредна старост ових 

творевина претпостављена је раније (Ј. Памић и В. Јеласка, 1979) на основу 

фрагмената кречњака са калпионелама у меланжу и са нејасним 

глоботрунканама, а доказана је новијим одредбама глоботрункана у црвеним 

кречњацима ''scaglia'' типа које су залиле pilow-lave (Грубић и др. 2010).         

О специфичном тектонском положају формације, времену и моделу 

затварања вардарског океана, а на основу петролошких и геохемијских 

података, извјестили су и Ustaszewski et. al., 2009. 

Као што је претходно поменуто формација се састоји од седиментног 

матрикса и блокова различитог састава и димензија. Истакнутија већа 

магматска тијела, су најчешће  у тектонском контакту са околним 

творевинама, ријеђе су контакти атектонски олистолитски. Та већа тијела 

чине око 80% површинског распрострањења формације, дају јој карактер, па 

ће и њихов приказ, бити детаљнији. На сјеверној Козари истичу се 

Подградачко-јогуновски блок, Маглајачки и Војсковачки блок, блок 

Моштанице и Костајнички блок. У Подградачко-јогуновском офиолитском 

тијелу је развијена комплетна офиолитска секвенца океанског дна, док су у 

други блокови представљени са једним или два нивоа очвршћавања магме. 

У таквој ситуацији, блокови односно њихови дијелови представљају 

одређене офиолитске формације. 
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4. РУДНЕ ФОРМАЦИЈЕ И СУБФОРМАЦИЈЕ ДИЈАБАЗA
4
 КАО 

СТИЈЕНА ЗА ДОБИЈАЊЕ ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА 

 

Након извршених теренских геолошких радова и лабораторијских 

испитивања, у оквиру рудоносне формације ''офиолитски меланж сјеверне 

Козаре'' као главне рудоносне формације, могуће је издвојити три рудне 

формације и седам рудних субформација, које се међусобно разликују са 

више битних аспеката. Различитости су условљене првенствено 

специфичностима кристализације магме приликом формирања океанске 

коре, кристализацијом на различитим нивоима, накнадним промјенама на 

стијенској маси послије откидања и смјештаја магматских олистолитских 

блокова у седиментни матрикс и др. Те особине се директно се одражавају 

на квалитет офиолита као стијена за добијање техничког грађевинског 

камена и могућност његове примјене.  

Офиолитских магматски блокова у цијелини  или ријеђе њихови дијелови, 

су у ствари рудне формације када је ријеч о грађевинском камену. 

Специфично развијени дијелови рудних формација су рудне субформације. 

При издвајању офиолитских рудних субформација, и дефинисања њихових 

специфичности коришћени су слиједећи критеријуми: начин појављивања 

стијена, парагенетски састав (присуство различитих стијена са различитом  

заступљеношћу), постмагматски процесии и хидротермалне измјене, 

тектонске деформације (оштећеност стијенске масе, катаклазирање, 

бречизирање и др), основна техничка својства стијена и могућност примјене, 

могућност експлоатације и припреме (дробљење и сепарација) камена и  др. 

 Оцјена перспективности и рангирање рудних формација и њихових 

субформација извршени су на бази слиједећих критеријума: 

- присуство лежишта и/или појава дијабаза;   

-квантитативни показатељи
5
 (распрострањење, величина рудних 

тијела, перспективне резерве, начин појављивања, дебљина продуктивних 

дијелова стијенске масе и дебљина коре распадања (јалових наслага). 

-основна квалитативна својства
6
 творевина рудне формације/ 

субформације (физичко механичка својства камена и могућност његове 

                                                 
4
Дијабази су најзаступљеније стијене унутар офиолитских формација. Стога, израз дијабаз када је 

потребно нагласити петрографски карактер стијене и њену примјену у грађевинарству се користи и 

када је ријеч о сличним стијенама (базалтима, спилитима и сл.), како би се избјегла забуна у 

терминологији. 
5
 Подаци о распрострањењу и дебљини творевина прикупљени су у оквиру проспекцијских радова, 

истражног бушења, те приликом израде основне геолошке карте 1: 25 000. За потребе обрачуна 

перспективних резерви дијабаза издвојених рудних формација (субформација), употребљени су 

подаци о искоришћењу продуктивне стијенске масе (оног дијела резерви који су интепретирани као 

корисна минерални ресурс). 
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примјене, квалитет фракционисаних камених агрегата, минералошко-

петрографски састав и сл). 

Поред наведених критеријума, у смислу  перспективности Козаре као 

подручја на коме се са већом извјесношћу може говорити о постојању за 

истраживање и каснију експлоатацију дијабаза као техничког грађевинског 

камена, коришћени су тамо гдје их је било могуће утврдити слиједећи 

критеријуми, односно перспективна су она подручја: 

-гдје се дијабази јављају у виду система дајкова ''sheatted'' 

комплекси'';  

-гдје се базалти и дијабази јављају у виду лавичних сливова
7
, с тим да 

степен перспективности зависи од хомогености слива. Неповољне су појаве 

када жице пресјецају и пробијају слив;  

-гдје су магматска тијела повољне морфологије. 

 

4.1.  Рудна формација дијабаз-долерита, габрова и кератофира сјеверне 

Козаре – подградачко-јогуновски офиолитски блок 

 

Јужну границу офиолитског блока маркирају топоними: Букови врх (637m), 

Шелбуловац (501m) и тврђава Маријин Град. Ту границу приближно 

означава поток Црна ријека, односно у продужетку поток Врбашка. 

Сјеверну границу блока чини ријека Јабланица те узвишења Чанића Брдо 

(319m) и Огорелица (316m). На истоку се налази село Г. Подградци са 

неколико засеока, (слика 3)  

Офиолитске творевине пружају се правцем сјеверозапад-југоисток, са 

дужином од око 18 km и ширином од око 6 km. Појављују у виду дајкова, 

плоча, жила и смјењују се на кратким растојањима.  

Раздвајање појединих магматских чланова и њихових варијетета је тешко и 

често једино могуће у микроскопским препаратима. Жични диференцијати 

дијабазно-долеритског састава, који су мјестимично ситног зрна и густи, а 

мјестимично попримају крупнозрни карактер,  преовлађују у средишњим 

дијеловима блока са обе стране ријеке Трнове.  

На неким локалитетима констатовани су диференцијати тако крупног зрна, 

да они прелазе у габропегматитске творевине (Буковица поток).  

                                                                                                                                      
6
 Основна физичко механичка, минералошко-петрографска и хемијска својтва камена су испитивана 

за сваку рудну формацију, односно субформацију. 
7
 Базалтни сливови кредног офиолитског меланжа Козаре су најчешће бречоидни, па су из тих разлога 

пробијени дајковима дијабаза и кератофира. Масивни сливови нису погодни за процесе утискивања 

дајкова. Утиснути појединачни дајкови, поготово киселијих диференцијата, неповољно утичу на 

квалитет стијенске масе, а самим тим и на потенцијалност рудних субформација и формација које их 

садрже. 
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Поред споменутих базичних стијена, на истом простору се јављају и киселе 

до неутралне изливне и жичне, нарочито у рејону Јабланице и Црне ријеке 

на јужном дијелу блока.  

Ова формација представља главну-водећу рудну формацију дијабаза као 

ресурса за добијање техничког грађевинског камена на простору Козаре, а 

иста је оцјењена  као рудна формација велике перспективности. 

У смислу потенцијалности подручја Трновског олистолитског блока, може 

се на бази примјењених критеријума анализе казати да се потенцијално  

подручје  налази сјеверно и сјевероисточно од пилов лава Црне ријеке, дакле 

према дубљим нивоима кристализације магме
8
, али само до фације габрова. 

Унутар блока заступљене су слиједеће литолошке јединице, односно 

офиолитске формације чији приказ дајемо у наредним редовима: 1. габрови 

са дијабазним дајковима заступљени на сјеверу, (2) комплекс дијабазних 

дајкова на средишњем подручју 3. базалтске пилов лаве даље јужно (слика 

4). Изливна секвенца се завршава са базалтним пилов лавама, 

интерстратифицарана са танким слојевима од црвених силициозних микрита 

који садрже планктонске фораминифере глоботрункане (сл.5 и сл.9). 

 

 

4.1.1. Рудна субфомација ’’Дијабазни дајкови Трнове’’  

 

Масив на коме су заступљени дијабазни дајкови се уздиже од алувијалне 

заравни ријеке Врбашке на истоку па до узвишења на западу и југозападу 

(Мали лом, Шебуловац) гдје коте досежу и до 500m.n.v. На јужној падини 

брда, вишегодишњим експлоатационим радовима отворен је профил  

дужине 400 и висине 220m на ком је стијенска маса најподеснија за 

геолошке опсервације. 

На источном дијелу отвореног профила, са лијеве стране тока Трнове, 

регистровани су системи дајкова дијабаза. Дајкови су различитих димензија, 

дебљине од неколико cm до 0,5m. По њиховим границама јављају се 

замрзнути рубови. Манифестују се као стакласти материјали на ободима 

дајкова са пукотинама и прслинама управним на пружање дајкова. Када су 

чвршћи личе на рожнац. Рубови су маркирани и промјеном тока 

кристализације, тј. смањењем састојака који чине  структуру стијене. 

Запажени су и асиметрични дајкови, код којих се само са једне стране јавља 

замрзнут руб (сл.6). 

                                                 
8
 Може се уопштено казати  да  су дубљи дијелови  океанске  коре, али само до нивоа габрова, 

песпективнији у погледу дијабаза као техничког грађевинског камена од дијела у коме су више 

развијени изливни представници базичне магме (пилов лаве дијабаза и базалта, као и дијабазне брече, 

вулканско стакло) и седиментне стијене. 
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Слика 3. Формациона скица Подградачко – јогуновског офиолитског блока-рудне 

формације дијабаз-долерита, габрова и кератофира сјеверне Козаре 

Figure 3: Formation sketch of Podgradac-Jogunovo ophyolitic belt-ore formation of 

diabase-dolerite, gabbro and keratophyre of northern Kozara 

 

То значи да је тај дајк био пробијен неким другим. Утискивање магме је 

ишло по средини дајка, а предиспонирано је тектоником која је извршила 

раздвајање. Поред офитских дијабаза заступљени су и дијабаз порфирити са 

крупним кристалима донешеним у првим фазама кристализације магме. 

Стијенска маса  на профилу је нешто слабијих физичко-механичких 

карактеристика од очекиваних у овом нивоу океанске коре. Разлог за то је 

хетерогена структура стијенске масе, односно брзо смјењивање на малом 

простору стакластих партија и крупнозрних варијетета (слика 7). У другим 

дијеловима профила овај однос је повољнији, што се може довести у везу са 

мањим учешћем импулса жица, иако је генетски ријеч о истом материјалу.   

На западном дијелу отвореног профила, али и у његовим централним 

дјеловима, такође са лијеве стране тока Трнове, регистровани су кератофири 
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бјеле боје. Јављају се у виду жица,’’сочива’’ и плоча, а представљају 

сингенетске импулсе интермедијарне и киселе магме у дијабазни масив. У 

тој зони дијабаз се појављује у више дајкова сличног састава. Дијабази су 

ситнозрни, без смјене стакластог материјала и варијетета са 

фенокристалима, па је стијена чврста и хомогена. И у овој зони су запажене 

хидротермалне промјене стијена (веће присуство хлорита, епидота, 

халкопирита). Хидротермалне промјене су локалног карактера, нема 

’’кувања’’ као у горњим приповршинским дјеловима терена, што стијени 

даје једар и хомоген изглед.              

Овај дио формације је прекривен хумусом и глиновито алевритским 

покривачем, чија се дебљина креће до 9 m. Испод  делувијалног покривача 

долази, углавном, трошни дијабаз
9
дебљине и до 25 m, па измјењени или рјеђе 

свјежи дијабаз. Свјежи дијабаз је заступљен у нижим нивоима, испод 

измјењеног, а понекад и директно испод распаднуте и трошне стијенске масе. 

У масиву, како у свјежој тако и у измјењеној стијени, могуће је често   веома 

јасно уочити ''лајеринг''. Плоче су дебљине од 0,15-1 m, а генерални пад 

према С-СИ са падним углом 20-35
0
. Распуцалост масива је изражена са 

пукотинама и прслина разних праваца пружања и системима пукотина. 

Високо перспективни дио субформације карактеришу повољни елементи 

пада жица дијабаза које имају свјеж једар изглед (падају према сјевер-

сјеверозападу са падним углом од око 20
0
), што се повољно одражава на 

јужном дијелу субформације. Ту су дакле дајкови свјежег дијабаза ближе 

површини терена, а кора распадања знатно мања (10m) од исте на сјеверном 

дијелу субформације (30m). Квалитативне карактеристике дијабаза и 

долерита тог дијела субформације су изузетно добре. Потенцијалност 

дијабазних дајкова Трнове умногоме је смањена постојањем расједних зона 

дуж којих је вода пенетрирала и вршила промјене стијена. 

У терене средње перспективности сврстане су површине сјеверног дијела 

субформације са великом трошном приповршинском зоном, просјечно око 

30m. Рубни дијелови Трновског олистолитског блока са лијеве стране тока 

ријеке Врбашке рангирани су као терени мале перспективности. 

 

                                                 
9
 Велика дебљина трошног дијабаза је посљедица  хидротерmалних изmјена које су везане за 

продирање воде и mјењање првобитно насталих чврстих стијена. Те проmјене су приmарне и настају 

када и саmа стијена, а означене су као хидротерmални mетаmорфизаm, односно mетаmорфизаm 

океанског дна. Затиm, долазе интезивни.процеси коре распадања. 



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

262 

 

 

Слика 4. Шематски геолошки профил рудне формације дијабаз-долерита, габрова и 

кератофира сјеверне Козаре 

Figure 4: Schematic cross-section of ore formation of diabase-dolerite, gabbro and 

keratophyre of northern Kozara 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Слика 5. Црвени кречњаци ''заливени'' 

пилов лавама на  ушћу потока 

Крвавац у Црну Ријеку   

Figure 5: Red limestones “dressed” by 

pillow lavas in the mouth of the Krvavac 

brook to the Crna Rijeka   
 

Слика 6. Асиметрични дајкови 

дијабаза    лежишта Трнова  

Figure 6: Asymetric dykes in bearing  of 

diabase Trnova 
 

Слика 7. Хетерогена структура 

стијенске масе лежишта Трнова   

Figure 7: Heterogene structure of the 

rock masses of Trnova bearing 

Слика 8.: Риолити и кератофири уз 

поток Црна ријека  

Figure 8: Rhyolites and keratophyres 

near the brook Crna rijeka 
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4.1.2. Рудна субформација ''Риолити и базалтске пилов лаве Црне 

ријеке'' 

 

Уз Црну Ријеку на истакнутим морфолошким облицима Вучјак и Звјерињак 

на површини од неколико km
2
 издвојене су творевине Трновског 

офиолитског тијела у којима поред дијабаза, значајно, на неким дијеловима 

чак и доминантније, учешће имају кератофири, риолити и базалти. Велико 

учешће у грађи овог дијела блока имају и масе кератофира и 

кварцкератофира Јабланице, које су пробијене дијабазима.  

На отвореном профилу усјека пута који води од Подградаца до Мраковице 

регистроване су плитке фације базичне магме маркиране шупљикавошћу 

стијена, мандолама и појављивањем све више киселих стијена (слика 8). У 

потоку Црна Ријека доминира базалтни, дијабазни и кератофирни материјал. 

Већа количина киселог материјала указује на специфичан тип окенске коре и 

на могућност да је олистолитски блок фрагмент острвског лука. Кисела или 

интермедијарна магма је касније пробила океанску кору. Регистована 

асоцијација стијена и њихови односи нису карактеристични за ''нормалну'' 

океанску кору. Ово је њена надградња, друга фаза, па су ове стијене, 

изграђене од андезитског  и  кварцкератофирског материјала, које се јављају 

у облику сливова, млађе од ње саме. Уз поток, су заступљени дајкови 

дијабаза  који пробијају површинске фације, пилов лаве и базалте, док се 

бочно поред дијабаза  јављају сливови кератофира плочастог лучења.  

Мјешање различитог материјала рожнаца, базалта, кератофира и др. су 

главна карактеристика овог дијела Трновског  блока, односно  његовог  

базалтног дијела који  се даље сјеврозападно према ушћу потока 
 
Крвавац у 

Слика 9. Globotruncana ex gr. arca из 

црвених кречњака са сл.5 

Figure 9: Globotruncana ex gr. arca 

from red limestones shown in figure 5 

Слика 10. Офитска структура узорка 

дијабаза Трнове 

Figure 10: Ophytic structure of diabase 

semple of Trnova 
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Црну ријеку завршава пилов лавама (слика 5). Неки од већих дајкова 

Трновског блока, односно рудне формације дијабаз-долерита Трнове је 

могао бити хранилац за овај базалтни дио. Кроз њега је пролазила магма, 

којом је касније је и сам био запуњен. 
 

Изнад свјежег дијабаза у приповршинским дијеловима отворених профила 

Вучјака јавља се распаднути дијабаз, настао процесима алтерације, дебљине 

око 14 m. У стијенсокој маси углавном неправилног лучења образована је 

пукотинска и прслинска издјељеност понегдје са израженим системом 

пукотина. 

Са десне стране  пута Подградци-Мраковица у близини ушћа потока 

Крвавац у Црну ријеку  откривен је профил на коме доминирају пилов лаве, 

углавном спилитског састава. Између јастучића, које имају пречнике и до  

30 cm, заступљен је хијалокластични материјал. Структуре су порфирске до 

офитске. У близини овога профила су црвени кречњаци 

интерстратифицирани са базалтским лавама. Пилов - лаве које су 

заступљене источно од зоне дијабаз-долерита Трнове према Мраковици су 

дио Трновског олистолитског блока и указују на његов завршетак (слика 5). 

У рејону горњег дијела тока ријеке Јабланице, најзаступљеније стијене су 

кератофири. Јављају се у виду плоча, сочива и неправилних тијела. 

Црвенкаста и љубичаста боја фрагмената стијена, жице зеолита, калцита 

указују на површинске фације базичне магме. Јака тектонска оштећеност и 

прерађеност стијенског материјала манифестована кроз бројне пукотине, 

расједе и расједне зоне, ионако трошан и распаднут стијенски материјал, 

чини још  ''неизгледнијим'' у смислу ње његовог  коришћења у 

грађевинарству. 

Дијелови субформације у околини лежишта Вучјак уз Црну ријеку, 

првенствено због мале дебљине трошне површинске зоне, представљају 

нешто перспективније терене за проналажење нових лежишта и проширење 

сировинске базе грађевинског камена. 

4.1.3.   Рудна субформација ''Габрови са жицама дијабаза'' 

 

Творевине ове субформације су издвојене на крајњим сјеверним дијеловима 

Трновског офиолитског тијела, уз  цијели ток  ријеке Буковице и нешто 

сјеверније у рејону села Каштеле, гдје су прекривене неогеним наслагама. У 

саставу рудне формације долазе габрови који се најчешће јављају као свјеже 

стијене пробијене жицама дијабаза. Габри су сивозелене боје и масивне 

текстуре. Структура им је хипидиоморфно зрнаста, а величина зрна 4-6mm. 

Од минералних састојака макроскопски се запажају крупни сиви кристали 

плагиокласа и тамнозелено обојени састојци.  
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Неповољна околност за перспективност дијабаза и цијелог олистолитског 

блока је та, што се на већем дијелу субформације дијабази појављују у 

облику жица мале дебљине. Међу габровима, у које су утиснуте дијабазне 

жице и дајкови, преовлађују крупнозрни варијетети (величина зрна 2-4mm), 

што неповољно утиче на физичко механичка својства стијенске масе. Из тих 

разлога, иако је мала трошна површинска зона, те стијенска маса углавном 

свјежа и једра, површине које захвата рудна субформација су класификоване 

као ''површине мале перспективности''. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

У раду су на конкретном примјеру приказани критеријуми издвајања 

формација, од којих су нарочито важни геолошки директно препознатљиве 

на терену и изданку, јер од њих зависе квалитативне карактеристика стијена 

као грађевинских материјала  и на њихова могућност примјене. Та 

повезаност, приказани приступ и примјењени  критеријуми чине се веома 

погодним за прелиминарно сагледавање потенцијалности подручја. 

У Подградачко-јогуновском, једном од пет офиолитских тијела рудоносне 

формације кредног офиолитског меланжа сјеверне Козаре је развијена 

комплетна офиолитска секвнца океанског дна, док су у други блокови 

представљени са једним или два нивоа очвршћавања магме. У таквој 

ситуацији, блокови односно њихови дијелови представљају одређене рудне 

офиолитске формације. 

Специфично развијени дијелови рудних формација су рудне субформације. 

При издвајању офиолитских рудних субформација, и дефинисања њихових 

специфичности коришћени су слиједећи критеријуми: начин појављивања 

стијена, парагенетски састав (присуство различитих стијена са различитом  

заступљеношћу), минералошке и структурно-текстурне 

карактеристике,постмагматски процеси и хидротермалне измјене, тектонске 

деформације и др). 

Када се поменутим геолошким параметрима додају и квалитативно -

квантитативни показатељи (основна техничка својства стијена и могућност 

примјене, могућност експлоатације и припреме камена, резерве и др., добије 

се могућност за издвајање широког спектра субформација и за њихово 

рангирање према економском значају.''Дијабазни дајкови Трнове'' је 

оцјењена као рудна субформација велике перспективности, а њени јужни 

дијелови представљају високо перспективне терене за проширење 

сировинске базе и проналажења нових лежишта дијабаза гдје су стијене 
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добрих физичко-механичких карактеристика, а онда и широког домена 

примјене.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА-REFERENCES 

 

Билбија, Н. (Bilbija, N.), 1984: Техничка петрографија-својства и примене 

камена. Научна књига-Београд, 239 стр. 

Цветковић,В., Ресимић-Шарић, Прелевић, Д., Милошевић, А., 2004: 

Петрологија офиолитског комплекса Поткозарја. Апстракти, I 

Савјетовање геолога Босне и Херцеговине. 

Грубић, А. (Grubić, A.), 1974: Геотектонски склоп Југославије (преглед 

концепција). Металогенија  и  концепција  геотектонског  развоја 

Југославије. Рударско - геолошки  факултет Универзитета у Београду, 

стр. 53-58. 

Грубић, А., Вакањац, Б. и Антонијевић, И., 1982: Геолошке формације и 

формационо металогенетска анализа,Зборник радова Рударско-

геолошког факултета, св. 17.,стр.31-54, Београд. 

Грубић, А., Радоичић, Р., Кнежевић, М., Цвијић, Р., 2008: Occurence of Upper 

Cretaceous pelagic carbonates within ophiolite-related pillow basalts in the 

Mt.Kozara area of the Vardar zone western belt, northern Bosnia.Lithos-An 

International Journal of Petrology, Geochemistry and Mineralogy, str. 126-

130. 

Грубић, А., Ерцеговац, М., Цвијић, Р., Милошевић, А., 2010: The age of the 

ophiolite me'lange and turbidites in the North-Bosnian zone. Extrait du 

BULLETIN T. CXL de l' Acade'mie Serbe des sciences et des arts, Classe 

des Sciences mathe'matiques et naturelles, Science naturelles N0 46. str.41-

56. Beograd. 

Јанковић, С. (Janković, S.), 1973: Основне   поставке   металогенетских   

анализа    и    израда   металогенетских карата области и рејона. 

Рударство и металургија бр. 4, Београд, стр. 682-687. 

Качар, Б. (Kačar, B.), 1978: Карбонатне формације сјеверозападне Босне као 

минерално сировински потенцијал. Магистарски рад брањен на 

Рударско-геолошком факултету у Београду, стр. 1-106. Сарајево. 

Карамата, С., Мемовић, Е., Олујић, М., Цветковић, В., Вујновић, Л., 2004а: 

Западни горњотријаски до горњокредни офиолитски појас Вардарске 

зоне. Зборник радова I. Савјетовање геолога  Б и Х, стр. 47-48, Кладањ-

Сарајево.  

 



Милошевић & Салчин: Геолошке карактетистике офиолита... 

 

267 

 

Милошевић, А., Салчин, Е., 2004: Елаборат о  класификацији, 

категоризацији   и   прорачуну   резерви техничког   грађевинског  

камена  – дијабаза на лежишту ''Трнова-југ'' код Горњих  Подградаца, 

Рударски институт - Приједор.  

Милошевић, А. (Milošević A.), 2009: Формационо-минерагенетска анализа 

дијабаза Козаре као сировинске базе техничког грађевинског камена. 

Магистарски рад брањен на Рударско-геолошком факултету у 

Београду, стр.1-151. 

 Памић, Ј. (Pamić, J.), 1963:Осврт   на   проблем вулканогено седиментних

 формација у Динаридима Босне и Херцеговине. Геолошки гласник 8, 

стр. 5-27, Сарајево. 

Памић, Ј. (Pamić, J.), 1980: Офиолити и офиолити Динарида. Јубиларни 

симпозијум ''20 година ЛМГК'', Београд, стр.175-184. 

Трубеља, Ф. (Trubelja, F.), 1966: Магматске  и  пирокластичне  стијене 

сјеверног  дијела планине Козаре, Гласник Земаљског музеја, 

Природне  науке, свеска 5, Сарајево.   

Шпарица, М. и Бузаљко, Р., 1983: Туmач ОГК СФРЈ - лист Нова Градишка, 

Савезни геолошки завод, Београд. 

Ustaszewski, K., Schmidt, S, S., Луговић, Б., Schuster, R., Schaltegger, U., 

Bernoulli, D., Hottinger, L., Kounov., Fugenschuch, B., Schefer, S., 2009: 

Late Cretaceous Intra-Oceanic Magmatism in the Internal Dinarides 

(Northern Bosnia and Herzegovina). Lithos, 108, 106-125, Elsevier, 

Amsterdam.  

Вакањац, Б. и  Антонијевић, И. , 1971: Прогноза   проналажења лежишта 

нових неметаличних минералних сировина у Југославији. Зборник 

радова РГМФ-Београд, св.14, стр. 56-85, Београд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

268 

 

S u m m a r y 

 

GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF OPHIOLITES OF NORTHERN 

KOZARA AS A BASE FOR THE FORMATION ANALYSIS AND 

APPLICATION OF THE ROCKS IN CONSTRUCTION 
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Based on previous researches and the author’s own researches, this paper presents 

the main geological features of ophiolitic melange in the northern Kozara and 

ofiolitic formation contained there. The classification and the comparison of the 

formations by geological and genetic characteristics and their importance, and 

locations for future research are marked by their level of perspective. 

It is necessary to consider as important the criteria of formation separation 

established and applied in the work, especially the geological ones, directly 

identifiable on the ground and outgrowth, because the qualitative characteristics 

of rocks as construction material depend on them as well as the possibility of their 

application. 

Formation analysis of Kozara location and implemented process of pre-

prospection of ophiolite on technical construction stone, confirmed and denied at 

the same time, prior forecast in terms of ore potential of this area and Kozara 

ophiolites are ranked according to the various levels of potentiality, as carriers of 

a wide range of sub-formations. 

Further researches should be directed to areas of very high prospects. In various 

sub-formations they are determined by different criteria that are established here 

again and shown as such. 

 

Keywords: eruptives, diabase, ophiolitic melange, ore formations, technical-

construction stone



269 

 

РЕТКЕ И НОВОУТВРЂЕНЕ МИНЕРАЛНЕ ВРСТЕ И 

МИНЕРАЛИЗАЦИЈЕ У МАГМАТСКИМ, МЕТАМОРФНИМ 

И СЕДИМЕНТНИМ СТЕНАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И 

ШИРЕ: ГРАНИТИ, ГРАЈЗЕНИ, ЛАМПРОФИРИ, 

АНДЕЗИТИ, ГАБРОВИ, ГАБРОПЕГМАТИТИ, 

РОДИНГИТИ, ДИЈАБАЗИ, СЕРПЕНТИНИТИ, 

АМФИБОЛИТИ, ШКРИЉЦИ, ПЕШЧАРИ И ТУФОВИ 
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2
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2
, 

1
Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске, Вука 

Караџића 148б, 75400 Зворник, Република Српска 
2
Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, 

Франше д’Епереа 86, П.Б. 390, 11000 Београд, Србија 

 
Апстракт: Рад обрађује минерале прикупљене од стране аутора током 

тридесетогодишњег рада у Геолошком заводу на Илиџи. Исти су приупљени током 

геолошког картирања, истраживања минералних сировина и посебно током обраде 

наведеног материјала, укључујући и 10-ак хиљада петролошких препарата и других 

анализа. Фокус рада је на новооткривеним и ретким минералним врстам у 

Републици Српској и шире. У раду су обрађени гранити, грајзени, лампрофири, 

андезити, габрови, габропегматити, родингити, дијабази, серпентинити, 

амфиболити, шкриљци, пешчари и туфови. Бројна значајна открића, као што је 

кварц-турмалин-грајзен-калајноносних стена, које су раније погрешно одређиване 

као „епидотски кварцити“, оставило је траг у бројним публикацијама и представља 

ново поглавље у даљим истраживањима минерала и минерализација сребреничког 

рудног поља и шире. Надаље, најновији налази дистена и граната у филитичним 

стенама на контакту са серпентинитом на подручју Зворника нуде нове правце 

решавању битних проблема везаних за комплексно питање офилита на простору 

Републике Српксе и Босне и Херцеговине уопште. Посебно је значајан већи број 

ретких и новоутврђених минерала за које су везане минерализације Sn, Mo, Bi, B, 

Pb, Zn, Cu, Sb и др. 

 

Кључне речи: Република Српка, ретки минерали, стене, минерализација 

 

 

1. УВОД 

 

Овим заједничким прегледним радом жеља нам је била да објединимо и 

евентуално допунимо новим сазнањима, углавном новооткривене и ретке 

минералне врсте у Републици Српској и шире. За сваки утврђени минерал 
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дата је његова формула, начин појављивања, ближа и даља локалност. 

Минерал је допуњен новим сазнањима, дате су главне рендгенске вредности 

d(Ǻ) и делимично DTA/TGA анализе. Такође наведена је литература 1-90, у 

којој је минерал евентуално био публикован. Приложени су макро и микро 

снимци аутора за поједине минерале. 

Аутор је наведене минералне врсте публиковао сам или са својим бројним 

сарадницима, укључујући и 20 професора универзитета и академика, којима 

аутор дугује велику захвалност. 

Изложене минерале аутор Ђорђевић је прикупио током тридесетогодишњег 

рада у Геолошком заводу на Илиџи, током геолошког картирања, 

истраживања минералних сировина и посебно на обради наведеног 

материјала, укључујући и 10-ак хиљада петролошких препарата и других 

анализа. 

Наведена обрада, посебно откриће кварц-турмалин-грајзен-калајноносних 

стена
[4, 69]

, које су раније погрешно одређиване као „епидотски кварцити“
[89]

, 

оставило је траг у бројним публикацијама и представља ново поглавље у 

даљим истраживањима минерала и минерализација сребреничког рудног 

поља и шире. 

Током 30 годишње израде ОГК у Босни и Херцеговини и раније, утврђене су 

бројне појаве метаморфних стена у оквиру офиолитске зоне, Катзер (1926) 

их је уврстио у палеозоик? Међутим, најновији налаз дистена и граната у 

филитичним стенама на контакту са серпентинитом на подручју 

Зворника
[Ђорђевић 6, 90]

 дају допринос у решавању настанка метаморфних стена 

у офилитима Босне. Затим, необичан значај има већи број ретких и 

новоутврђених минерала за које су везане минерализације Sn, Mo, Bi, B, Pb, 

Zn, Cu, Sb и др.
[Ђорђевић 18, 21, 26, 29, 46, 58, 69, 86]

. Утврђене су и појаве мањих 

лежишта талкита, магнезита, зеолита, хризотил, а посебно амфибол азбеста. 

 
2. ГРАНИТИ КАОЛИНИТСКЕ И МОЛИБДЕНИТСКЕ 

 МИНЕРАЛИЗАЦИЈЕ 

 

У републици Српкој мотајички гранитни масив био је предмет значајних 

истраживања, посебно петролошких. Ови гранити налазе примену у 

керамичкој индустрији због значајног присуства калијских фелдспата 

односно каолинита.  

У новије време вршено је детаљно геолошко картирање у пределу Кобаша. 

(Ђорђевић, Живановић, Жугић). Том приликом по први пут утврђено је 

присуство молибденита, током истражног бушења као новооткривени 

минерал. Затим утврђен је у граниту радијално-зракасти призматични 

турмалин који је до тада био познат само као акцесоријски минерал. 
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Истовремено прикупљени су и кристали берила ради рендгенолошких 

испитивања.  

Такође треба навести и појаве Na-K аплитичних и сијенитичних стена у 

Републици Српској (Борје и др.), због евентуалне примене у керамичкој 

индустрији. У новије време откривени су и мањи пробоји гранита, посебно 

плагиогранита лоцираних у офиолитској зони
[1, 2, 3 и 15]

. 

 

Ајкинит, PbCuBiS3  Ајкинит представља изузетно редак минерал. Откривен 

је у пределу Мушића на Озрену, Појављује се у карбонатној 

жици. Такође на истом локалитету исти минерал је утврђен у 

кварцној жици везаној за алтерисани гранитоид и лежиште 

талкита
[31,65]

. 

 

Молибденит, MoS2 Молибденит је откривен на подручју гранитног масива 

Мотајице током геолошког картирања (предео Стојановића 

поток и Студени поток и др.). Појављује се у кварцним 

жицама везаним за граните и амфиболите, величине 

распршених зрна од 3-4 mm. У парагенези долази халкопирит, 

борнит и др. Истражним бушењем откривене су кварцне жице 

око 0,2m у гранитиtа и аmфиболитима
[65]

. 

 

Cu минерализација, Интересантно је да је уз граните Чајнича утврђена 

бакарна рудна жица око 50 x 2 м са халкопиритом, борнитом, 

ковелином, и тетраедритом (са око 1,95% Cu)
[21]

. 

 

Рибекитазбест Наведени амфиболски азбест појављује се као изузетно 

ретка минерлана врста у гранитима подручја Чајнича 

(Грамусовићи). Пукотине имају 1-2 цм, испуњене су  азбестом 

у којима се влакно азбеста појављује као кросфибер, 

местимично је измешан са ситним зрнима кварца
[19]

. 

 

Турмалин, (Na, Ca)(Mg, Fe, Li)3Al6B3Si6O27(OH)4 Представља значајну 

минералну врсту на Мотајици. Откривен је приликом 

детаљног геолошког картирања у облику игличасто 

штапићастих кристала црне боје, величине до 3 цм. Утврђене 

су рендгенске вредности д=3,500; 2,971; 2,590; 2,049; 1,927 (С. 

Ђурић). Интересантно је да је до тада, и поред бројних радова 

на Мотајици, турмалин био познат само као ситни, иглачасти 

минерал (слика 1).  
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Слика 1. Кристална друза турмалина на пегматуту, Мотајица. 

Figure 1: Crystals of turmaline on pegmatite, Motajica 

 

 

 
Slika 2. Kristalna druza berila sa pegмatita, Motajica 

Figure 2: Crystal of beryl with pegmatite, Motajica 

 

 

Берил, Be3Al2(Si6O18). Представља изузетно ретку минералну врсту, 

откривен је као једино налазиште на Мотајици (слика 2). 

Појављује се у кристалима местимично 4-6 cм, има зеленкасту 

боју, местимично је провидан и има стакласту сјајност. 

Постоје бројни радови и велики број анализа берила урађених 

након његовог открића (F. Koch, 1899). Међутим, овим радом 

прилажу се по први пут утврђене главне рендгенске вредности 

за мотајички берил, d=3,283; 2,800, 8,003; 2,523; 2,158 

(аналитичар др Стевица Ђурић). Рендгенске анализе за берил 

ради упоредбе нисмо успели да нађемо на ширим просторима 

односно налазиштима. 



Ђорђевић аt al.: Ретке и новоутврђене минералне врсте... 

 

273 

 

3. ГРАЈЗЕНИ 

 

Једино налазиште у Републици Српској откривено је у подручју Сребренице, 

на простору од око 2 kм
2 

(Ђорђевић, 4, 69). Интересантно је да су ове стене 

дуги низ година третиране као епидотски кварцити (М. Тајдер, 1952). 

Откриће ових калајноносних стена представља ново поглавље у даљем 

истраживању третираног Pb-Zn подручја. 

 

Турмалин, (Na, Ca)(Mg, Fe, Li)3Al6B3Si6O27(OH)4  Турмалин је веома 

значајан минерал за минерагенетско образовање Pb-Zn-Ag 

рудног поља Сребреница. Откривен је у турмалинско-

кварцним грајзенизованим стенама у пределу В. Кварац – 

Дивљакиње –Чардаклије–Витловац на простору од око 2 kм
2
. 

Појављује се у игличасто-штапићастим и радијално-зракастим 

агрегатима (турмалинско сунце, слика 3), у парагенези са 

каситеритом, рутилом, цирконом, кварцом и мусковитом
[4, 58, 

63, 69]
. 

 

Каситерит,  SnO2 Каситерит је утврђен у подручју рудника Пб-Зн 

Сребрница као значајан каљни минерал. Везан је за 

турмалинско-кварцно-грајзенизоване стене. Налази се у 

ситним кристалима (до 1 мм), са кварцом, турмалином, 

цирконом, леукоксеном, монацитом, ксенотомом
[4, 29, 58, 63]

. 

Прве анализе дале су интересантне налазе калаја који се креће 

од 0,22-0,74 % (5 појава вештачког шлиха). Утврђено је 

присуство калаја у сулфидним минералима посебно у 

сфалериту до 1 %. 

 

 

Sn-Cu sulfosoli Значајани каљни сулфиди, појављује се у знатним 

садржајима заједно са сфалеритом, галенитом и Аг-

минералима. Откривен је у пределу Витловца, у металогеном 

Pb-Zn-(Ag) подручју Сребренице
[4, 29, 58, 63, 69,71]

. 

 

 

4. ЛАМПРОФИРИ 

 

Лампрофири представљају изузетно ретке стене у БиХ, утврђене су у 

азбестоносном офиолитском подручју Озрена. Значајне су јер су у њима 

утврђене изузетно ретке новине 
[17, 46]

. 
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Слика 3. „Турмалинско сунце“, Чадаклије, Сребреница.  

Figure 3: "Turmaline sun", Čardaklije, Srebrenica, 

 
Томсонит,  NaCa2Al5Si5O20 6(H2O)+Hibšit  Томсоноит је откривен 

истражним бушењем у азбестном лежишту Делић Брдо у 

хипшитизираном лампрофиру дебљине 0,7 м (слика 4). 

Лампрофир је захваћен метасоматским процесом 

хибшитизације. Жилице томсонита имају дебљину око 2 cм, 

d=6,548; 5,897; 4,629
[46]

. 

 

Кочубеит Кочубеит је веома редак минерал, представља врсту хлорита 

(d=3,56; 2,02; 1,57; 1,39). Utvrđen je u laмprofiru Delić brda. 

 

Андрадит,  Ca3Fe2(SiO4)3 Андрадит је такође откривен у жици 

лампрофира на контакту са серпентинитом. Јавља се у 

идиоморфним кристалима величине до 7 мм (локалност 

Какмуж-Озрен), d=2,70; 3,02; 1,63
[17]

. 

 
Слика 4. Каменолом Заник-Сребреницa 

Figure 4: Quarry Zanik-Srebrenica 
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ДАЦИТО-АНДЕЗИТИ КАОЛИНИТСКЕ МИНЕРАЛИЗАЦИЈЕ И 

ДАЦИТСКЕ СТЕНЕ-ДЕКОРАТИВНИ КАМЕН 

 

Дацитоандезитске стене појављују се у подручју Љубовије и 

Сребренице (Заник), где се користе као грађевински и архитектонски камен. 

Посебно се истиче дацит из предела Заника, има тамноцрну боју, лепо се 

полира и има задовољавајући прилаз. Користи се као технички и 

декоративни камен (слика 4). 

Међутим, дацити на локалитету Братунац и Витловац имају посебан 

значај јер се у њима појављују изражене количине примарног каолинита као 

значајна неметалична минерална сировина.
 [2, 26]

. 

 

Каолинит, Al2Si2O5(OH)4  Каолинит се појављује на подручју Сребрнице 

(Братунац и Витловац) (слика 5). Настао је као продукт 

потпуне каолинизације дацитске стене на рачун К-фелдспата 

(d=7,13; 3.56; 4,36). На наведеним локалитетима вршена је 

вишегодишња експлоатација (А. Дангић, 1971) 

 

 
Слика 5. Лежиште Каолинита, Братунац 

Figure 5: Bearing of kaolinite, Bratunac 

 

 

Леонхардит, 4(Al2O32SiO3)+3(CaOSiO3)+15HO; Изузетно је редак 

зеолитски минерал. Откривен је као жични минерал у 

дацитима предела Сасе-Сребреница, d=6,84; 4,17; 3,65. Ово је 

прво налазиште једног зеолитског минерала у 

дацитоандезитима
[48, 63]

. 

 

Магнезит,  MgCO3 У серпентиниту предела Ошве, уз дацитоандезите 

откривена је магнезитска жица дужине око 340 м и дебљине 

око 2 м. Као минерагенетски куриозитет утврђене су накупине 
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магнезита (d= 2,74; 2,50; 2,14) у дацитомагнезиту из контакта 

са серпентинитом и магнезитом (2, 26). Магнезити се 

појављују и у грусификованом габру (Жепче). 

 

Вивијанит,  Fe3(PO4)28H2O Откривен је у Pb-Zn руднику предела Сасе 

(Сребреница), у дацитоандезитским стенама (слика 6). Боје је 

бледозеленкасте, сјајности стакласте до седефасте. Величина 

кристала креће се око 4 cм. Детерминисан је рендгенским и ДТ 

анализама
[38,63]

. 

 
Слика 6. Вивијанит, Сребреница 

Figure 6: Vivianite, Srebrenica 

 

 

Лудламит, (Fe++,Mg,Mn)3(PO4)2•4(H2O), Утврђен је скупа са 

вивијанитом и сидеритом и то у њиховој подлози. Појављује 

се у ситно игличасто призматичним кристалићима. Сјајности 

је стакласте до седефасте а боје бледо зеленкасте. 

Детерминисан је Rö i DT анализама
[38, 63]

. 

 

Пикерингит, MgAl2(SO4)1 Редак сулфатни минерал, откривен у СИ пределу 

рудног поља Сребренице (Сасе). Јавља се у игличасто-

фиброзним агрегатима стакластог до седефастог сјаја, који 

запуњавају пукотине алтерисане дацито-андезитске стене
[32, 63, 

65]
. Такође пикерингит је утврђен и у пределу Манастирице 

код Петровца у парагенези са халотрихитом и розенитом. 

 

Воксит,  Представља изузено ретку минерални врсту, и рудно поље 

Сребренице је његов други налазк у Свету. Воксит је утврђен 

на локалности Витловац (поткоп 24/3). Он се јавља у 

минералној парагенези са маркаситом, сфалеритом, 

буланжеритом и мета кристалима кварца, у радијално 

зракастим агрегатима, величине до 10 мм (слика 7). Кристали 

су игличастог, до бубрежастог хабитуса. Боја воксита је 
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небеско плава. Сјај је стакласт. DTA/TGA анализом су 

утврђени ендотермни пикови на 155 ºC, 202 ºC i 870 ºC и нa 

430 ºC егзотермни пик. Три главне рефлексије д-вредност и 

интензитет су: 10.7 (100), 3.611 (30), 2.71
[37]

. 

 
Слика 7. Воксит, Витловац-Сребреница 

Figure 7: Bauxite, Vitlovac-Srebrenica 

 

5. ГАБРОВИ 

 

Најзначајније појаве габрова су у подручју Вишеграда и посебно Јабланице, 

који се користе као посебан архитектонски камен за израду споменика 

(споменик Незнаног јунака на Авали). У новије време габрови су утврђени 

као жичне стене посебно у офиолитима
[16]

. 

 

Натролит  Na2(Al2Si3O10) 2H2O Утврђен је у габровима као жични 

минерал, у дијабазним стенама. Дебљина жице креће се око 2 

цм(Соколовићи код Сокоца), д=3,07; 2,80; 2,55(100)
[27]

. Нађени 

су и као игличасто-сферолитни минерал у Бојићима, Бањалука 

(слика 8). 

 
Слика 8. Натролит, Соколац 

Figure 8: Natrolite, Sokolac 



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

278 

 

 

 

Бруцит Mg(OH)2  Бруцит спада у веома ретке минерале, беле је боје.   

        Откривен је у габровима Јабланице. 

 

 

6. ГАБРОПЕГМАТИТИ 

 

Габропегматити представљају изузетно ретке базичне стене.Откривене су у 

пределу Жеравице код Хан Пијеска. У саставу ових стена јављају се 

хибшитизирани базични плагиокласи, d=3,00; 2,69; 1,95 и подређено 

пироксени
[1,7]

. 

 
Слика 9. Гросулар, Петрово Село-Париска kоса 

Figure 9: Grosular, Petrovo Selo-Pariska kosa 

 

 
7. РОДИНГИТИ 

 

Родингитске стене представљају новину за офиолитску зону Босне. Настали 

су метасоматски од жичних габрова. Најзаступљенији су гросуларски 

родингити. У ободним зонама офиолита утврђено је десетак појава ових 

стена, раније одређиваних као жични габрови, Теслић, Зворник, Рудо, 

Вишеград и др.
[1,6,16, 82]

. 

 

Гросулар,  Ca3Al2(SiO4)3 Гросулар је откривен на локалитету Петрово 

Село-Парска Коса. Појављује се у гросуларским родингитима, 

градећи танке жилице, дебљине до неколико мм Жични 

гросулар је детерминисан микроскопским и рендгенским 

проучавањима (слика 9). У рендгенском дијаграму праха 

заступљен је низ рафлексија - d (L): 2,66; 1,93; 1,58 и др.
[1, 16, 17, 
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33]
. Посебно је значајан гросулар настао метасоматски на рачун 

базичног плагиокласа у бившим жичним габровима. 

Гросуларски родингити утврђени су и на другим подручјима 

(Теслић, Блатница, Маглај Озрен). 

 

Андрадит, CaFe2Si3O12  Појављује се као редак метасоматски минерал у 

родингитима Вијаке код Вареша. d=1,61; 2,70; 3,07
[1]

. 

 

Хибшит,  Ca3Al2Si2O8(OH)4 Хибшит(Хидрогросулар) је откривен на 

локалитету Рудо (Ријека). Појављује се у габру градећи 

жилице(запуњења пукотина), дебљине до 2 мм.  

Хибшит је детерминисан микроскопским проучавањима као и 

рендгенском анализом, преко низа рефлексија – d=3,00; 2,69; 

1,95, и др. Хибшит је утврђен и у габропегматиту Жеравице 

код Хан Пијеска
[1,7]

. 

 

Везувијан,  Ca10(MgFe)2Al4(SiO4)5Si2O7(OH)4 Везувијан представља 

изузетно ретку минералну врсту не само у Босни и 

Херцеговини већ и на ширим просторима. Откривен је на два 

локалитета у Босни и Херцеговини, у подручјима Зворника 

(Каракај) и Вишеграда (Вишеградска Бања), где се везувијан 

појављује као жични минерал у гросуларском родингиту. 

d=3,61; 3,23, 2,69 (1,6). У Каракају он се појављује такође као 

жица.  

 

Ксонотлит Ca6Si6O17(OH2)  Спада у ређе минералне врсте. Откривен 

је у подручју Рудог (Ступаљски Поток) у базичним стенама. 

Гради снопичасте агрегате, љубичасте је боје. d=3,61; 3,23; 

2,69. 

 

 
8. ДИЈАБАЗИ 

БОРНЕ И АЗБЕСТНЕ МИНЕРАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Дијабази се најчешће појављују као жичне стене, лоциране у офиолитима. 

Значајне су јер су у њима откривене бројне изузетно ретке минералне врсте. 

Утврђени су дијабази тријаске старости са присутним високотемпературним 

санидином. То је међутим негирано јер је утврђено да се ту ради о адулару
[6, 

16, 27, 56]
. 
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Суолунит,  Ca2Si2O5(OH)2H2O. Откриће суолунита у Кулашима 

представља друго налазиште у свету (Кина). Откривен је 

приликом истражног бушења за термоминералну воду у Бањи 

Кулаши (слика 10). Појављује се скупа са тоберморитом, има 

меднужуту боју и свиласти сјај. Соулунит је поуздано 

детерминисан рендгенским испитивањима – d = 4,13; 3,17; 

2,85
[8, 24, 64, 65]

. 

 
Слика 10. Суолунит и торберморит, Бања Кулаши 

Figure 10: Suolunite and torbermorite, Kulaši spa 

 

Тоберморит,  Ca5Si6O175H2O, Откривен је као редак минерал, дубинским 

бушењем у дијабазној стени на дубини од 40-95м. Појављује 

се у виду танких жилица и бубрежастим агрегатима и геодама 

(слика 10). Тоберморит је поуздано детерминисан и 

рендгенским и термичким анализама; d= 11,5; 5,46; 3,82; 3,55, 

2,86 и др., док се на DT-дијаграму појављују ефекти у 

подручју 250-700 
°
C

[24, 62, 64, 65]
. Такође тоберморит је откривен 

и на површини терене у амфиболитима
[42]

. 

 

Пектолит,  NaCa2Si3O8(OH), Откривен на локалитету Вишеградска Бања, 

у Бањском Потоку код Вишеграда, и јавља се у жицама 

дебљине 1-5 мм, беле је боје и гради криптокристаласте 

агрегате (слика 11). Микроскопским испитивањима утврђено 

је да индивидуе пектолита имају игличасто-штапићасте форме, 

димензија 0,6 x 0,1 мм. Поуздано детектован рендгенским 

испитивањима: DTA, TGA испитивањима потврђена је 

идентификација пектолита, преко карактеристичног 

ендотермног ефекта (пика) на око 700; 
°
C. d= 3,283; 3,066; 

2,898
[33]

. 
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Датолит, CaB(SiO4) (OH)  Датолит представља изузетно редак борни 

минерал и по први пут је утврђен не само у Босни, већ и 

знатно шире. Откривен је у аналцимизираним дијабазним 

стенама заједно са ломонтитом и натролитом у офиолитима 

подручја Бања Луке (Бојићи) d=3,76; 3,41; 3,11.  

Датолит је такође утврђен и у тријаским дијабазима подручја 

Коњица, предео Бијела и као прожилак у дијабазу (Бусевци). 

d=3,11; 3,41; 3,76). DTA ispitivanjiмa utvrđeni su endoterмni 

efekti na 860° i 920°C
[(10, 20, 23, 59, 83]

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 11. Пектолит, Бањски поток код Вишеграда 

Figure 11: Pectolite, Banjski potok near Višegrad 

 

 

Лаумонтит Ca(Al2Si4O12) 4H2O Утврђен је као пукотински хидротермални 

минерал у дијабазима офиолитске зоне, местимично заједно са 

натролитом, пренитом и датолитом (Бојићи, Кулаши, 

Вишеград). Касније је пронађен и у тријаским дијабазима 

(Трново, Калиновик). d=9,68; 4,18; 6,90
[8, 10, 11, 22, 23, 64]

. 

 

Аналцим, Na(AlSi2O6) H2O  Аналцим је откривен у новије време 

(d=5,6, 3,44; 2,93) Појављује се у танким жилицама у 

дијабазним стенама офиолитске зоне са лаумонтитом и 

пренитом (Вишеград). Затим утврђен је као метасоматски 

минерал, настао потискивањем базичног плагиокласа (Бања 

Лука) и у тријаским дијабазима (Трново, Калиновик) (слика 

12). Аналцим је у овим стенама раније одређиван као 

вулканско стакло (Ј.Памић, 83). Аналцим је утврђен и у 

пирокластитима и туфовима околине Милића
[Ђорђевић 8, 10, 16, 22, 

23, 36, 56, 64, 83]
. 
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Слика 12. Аналцимизиран дијабаз 

Figure 12: Analcymized diabase 

 

Пумпелит, Ca2MgAl2(SiO4)(Si2O7) (OH2) H2O Изузетно значајан и редак 

минерал, утврђен је у метадијабазној стени у пределу 

Деветине (Бања Лука), где се појављује у радијално-зракастим 

агрегатима. Полихроичан је, зеленкасто жућкасте боје 

Идентификован је бројним анализама, главне вредности 

d=3,79; 2,90; 2,74. DTA анализом  утврђени су ендотермни 

ефекти на 670° и 760°Ц
[11, 44, 56, 64, 65]

. 

 

Актинолит азбест  Откривен је као жични минерал у дијабазу, код Коњица 

(Бијела). Влакно је дужине до 10 мм, делом је еластично и 

местимично са њим асоцирају зрна кварца. Ендотермни ефекат 

је око 980 ˚C. d= 8,4; 3,12; 14,1
[19, 20]

. 

 

Адулар, KAlSi3O8 Адулар се појављује као редак минерал. Откривен је у 

базичним стенама у пределу Калиновика, где је раније 

одређиван као санидин (Ј. Памић, 1956). Одређен је и у 

андезитбазалтима Рогатице, д=3,31; 3,23; 1,79 и подручју 

Сребренице
[10, 20, 45, 47, 56]. 

 

 
10.    СЕРПЕНТИНИТИ 

          АЗБЕСТНЕ, МАГНЕЗИЗСКЕ, ТАЛКИТНЕ, Cu И W                

          МИНЕРАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Серпентинити се појављују у офиолитској зони Босне. Често су у њима 

присутне појаве и лежишта хризотил азбеста (Озрен). Изузетно ретко, као 

куриозитет јавља се и амфиболски азбест у серпентиниту. Заступљене су и 

појаве магнезита и талкита у серпентиниту
[9,31]

. 
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Хризотил азбест,  Најпознатија појава хризотил азбеста, налази се на 

Озрену (Делић брдо), који је дуги низ година експлоатисан. 

Откривене су у новије време и друге појаве, и једно ново 

лежиште – Јовановићи-Какмуж
[17]

. 

 

Тремолит-азбест, Ca2Mg5Si8O175H2O Откривен је у серпентиниту 

предела Брнача (Бања Лука), где се јавља у једној 

серпентинској пукотини (0,70 м) са дужином свиластог влакна 

од 15 cм, које се лако рашчешљава. д=8,52; 3,13, 2,94. 

Интересантно је навести да се уз наведену појаву појављује 

малахитизирана серпентинска пукотина (око 20 cм). 

Откривена је такође и нова појава у амфиболитском шкриљцу 

у подручју Тарчина
[9, 18]

. 

 

Ni-кора трошења, Наведена кора трошења утврђена је у пределу 

Градишника(Озрен). Појављује се као Ni i Co глина која 

представља кору распадања ултрабазита. Дебљина се креће 

око 5 м са садржајем Ni i Co. 

 

Минерализација Cu, У пределу Брначе утврђена је малахитизирана 

серпентинска пукотина, око 20 cм. У њој су утврђени Цу 

минерали, халкопирит, борнит и енаргит са око 2% Cu. Уз 

пукотину утврђени су талк и хлорит. 

 

Талкити, Mg3Si4O10(OH) Талкити су шкриљаве стене са доминирајућим 

минералом талком. Откривени су у босанској серпентинској 

зони у подручју села Поречине, Мушићи и Жарково
[31]

. 

Представљају најзначајније појављивање талка у БиХ. Јављају 

се на контакту серпентинисаног лерзолита и гранитоида где су 

хидротермални раствори извршили метасоматозу лерзолита. 

Показују изражену зонарност: талкизирани и карбонизиран 

серпентин, талкизиране карбонатне стене и талкити са 

пиритом, d=9,34; 3,12; 4,66. Средња дебљина орудњене зоне 

креће се око 60м и дужина око 150 м
[31, 65]

. 

 

Шелит CaWO4 Откривен је приликом геохемијско-шлиховске проспекције 

и минералошких одредби у поточним наносима у тријаском 

подручју Мркоњић Града (Сињаково) као и у оквиру 

офиолитске зоне у северном масиву Озрена и Борја. Шелит 

има светло плавичасту флуоресценцију, која указује на 
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нискотемпературну генезу, и појављује се у ситним слабо 

заобљеним зрнима.  (1, 10, 67, 68, 70) 

 

 

11. АМФИБОЛИТИ 

          АЗБЕСТНА И Pb-Zn МИНЕРАЛИЗАЦИЈА 

 

Амфиболити се углавном појављују у офиолитској зони и у њима се налазе 

неки интересантни пукотински минерали и минерализације. 

 

Тремолит-азбест, Ca2Mg5Si8O175H2O  Азбест је откривен у 

амфиболитском шкриљцу у подручју Тарчина, где запуњава 

пукотине дужине око 10-ак метара и моћности 5-10 cм. Влакно 

се појављује у виду слипфибера, дижине до 5цм, еластично је 

и лако се рашчешљава и увија без кидања. Утврђено је да тек 

на 1.180 ºC постаје црн и делимично се топи. Азбест одговара 

тремолиту са извесним бројем молекула актинолита(С. 

Павловић,18). d=8.620; 2,708; 1,443
[18]

. 

 

Pb-Zn минерализација У пределу Какмужа(Озрен) откривена је Пб-Зн 

минерализација везана за неколико кварцлимонитских зона и 

шкриљавог амфиболита дебјлине 2-20м, са садржајем Пб-0,25-

1,34% и Зн-0,37%
[66]

. 

 

 
12. ШКРИЉЦИ 

 

Ове стене су углавном палеозојске старости. У последње време метаморфне 

стене побуђују пажњу и оне су откривене у оквиру офиолитске зоне Босне. 

Катзер (1926) ове стене уврстио је у палеозоик. Међутим, налаз дистена и 

граната у овим стенама у пределу Зворника (Ђорђевић 1968, 
91

) представља 

посебну минерагенетску појаву и даје допринос решавању настанка 

метаморфних стена на контакту са серпентинитом. 

 

Дистен, Al2SiO5 Изузетно је ретка минерална врста у БиХ. Откривен је 

скупа са гранатом у филитичним стенама које се налазе на 

контакту са ултрабазитима код Зворника
[6, 91]

. Према нашим 

сазнањима примарни дистен уз офиолите није био познат у 

Босни и Херцеговини. Интересантно је да су В. Мајер и Ј. 

Памић (1992) на овом простору, након наведеног открића 
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пронашли да је још пре стотину година Кишпатић, (1897) 

нашао гранате али не и дистене за којима се још увек трага и 

посебно на контакту са офиолитима. 

 

Гранат,  Гранат се појављује скупа са дистеном у филитским 

шкриљцима подручја Зворника
[4, 6, 91]

. 

 

Весељит  Представља изузетно ретку минералну врсту. Откривен је у 

пределу Здраво Врело код Крешева. Појављује се у 

пукотинама барита са величином кристала 2-3 мм (слика 13). 

Има изразито зелену боју, некад се појављије скупа са 

тетраедритом, халкозином, ковелином, пиритом идр. d=6,961; 

3, 649; 2,483
[28]

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 13. Весељит, Крешево 

Figure 13: Veseljit, Kreševo 

 

Сенармонтит Sb2O3 i Stibiokonit  Откривени су на подручју Горажда у Сб 

лежишту (Подхрусањ), где се појављују као секундарни 

продукти антимонита. Детерминисани су рендгенским и 

минералошким анализама
[34, 35]

. 

 

Хијалофан (K, Ba)(AlSi3O8)  Хијалофан, изузетно редак минерал, 

откривен је у пределу Заградског потока (Бусовача). Појављује 

се у кристалима често и преко 7 cм, боје је жућкасте, ретко 

стакласто провидан (слика 14). Након његовог открића 

(Дивљан С.Б., 1954) одређен је од стране бројних аутора. 

Међутим захваљујући бројним истраживачима и посебно 

колекционарима, хијалофана на жалост више нема сем у 

појединим збиркама. 
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Слика 14. Хијалофан, Бусовача 

Figure 14: Hyalophan, Busovača 

 

Целзијан  Ba(Al2Si2O8) Према нашим сазнањима целзијан још увек није 

утврђен у пределу Бусоваче и шире, мада се не искључује 

његов налаз. 

Крокидолитазбест-плави азбест.  Откривен је у пределу Халиловаца, 

памучаст је и има свиласту сјајност. Интересантно је да је пре 

више десетина година вршена мања експлоатација овог 

азбеста. Последња минералошка испитивања азбеста вршио је 

С. Павловић 1958.године када је и добио нов назив 

крокидолитазбест. 

 

13.  ПЕШЧАРИ 

 

Пешчари су углавном присутни у дијабаз-рожначкој формацији. Значајни су 

јер су у њима у новије време такође откривени неки изузетно ретки жични 

минерали у већем броју. 

 

Алумохидрокалцит CaAl2(CO3)2OH4x3H2O Представља изузетно редак 

минерал у свету, откривен је у Републици Српској-Босни и у 

Сибиру, где је први пут и утврђен. Појављује се у кварцним 

пешчарима у виду радијално зракастих агрегата у пределу 

Буковице (Фоча). Утврђен је и на локалитету Подграб у 

кварцним пешчарима и то у изразито фино радијално 

зракастим агрегатима величине до 8 мм (слика 15). 

Детерминисан је комплетним минералошким испитивањима. 

d= 6,53; 14,53; 5,68
[10, 55]

. 
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Слика 15. Алумохидрокалцит, Фоча 

Figure 15: Alumohydrocalcit, Foča 

 

Давсонит  NaAlCO3xH2O Представља редак минерал, први пут утврђен у 

Босни и шире. Откривен је у пределу Устипраче, зракасто 

распршен у кварцним пешчарима. Има снежно белу боју и 

седефасту сјајност. d= 3,27; 2,49; 2,77
[55]

. 

Никлохексахидрит  MgNiSO46H2O је новоутврђени минерал у претходној 

Југославији. Откривен је у пределу Дрошковца у пукотинама 

силификованих кречњака, у којима се налазе и Пб-Зн 

минерализације. Појављује се у светлозеленкастим фиброзним 

агрегатима. d=4,40; 2,92, 7,87
[30]

. 

 

Миметезит, Pb5(AsO4)3Cl; Изузетно редак минерал, откривен је у тријаском 

варешком Пб-Зн баритном подручју (Веовача), где је настао 

као секундарни продукт трансформације сулфидних минерала. 

Сем у Босни откривен је и у Србији. d=3,01; 1,98; 1,54
[10, 61]

. 

 

Јарозит, KFe3(OH)6(SO4)2   Безбојан је, појављије се у игличастим формама. 

У Босни је откривен у Пб-Зн-баритном руднику Веовача и 

Сребреници(А. Дангић). Има сумпорно-жуту боју и настао је 

као секундарни продукт сулфидних минерала. d=3,07; 2,28; 

1,98
[10, 39, 63, 67]

. 

 

Бравоит FeS2–NiS2–CoS2 Утврђен је у пределу Слатине, у подручју Бања 

Луке. Појављије се у једној пиритској жици дебљине око 0,50м 

у парагенези са доминантним пиритом, затим маркаситом, и 
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нешто борнита и халкопирита. Показује изразиту зонарност
[25, 

65]
. 

 

Ваесит, Појављује се у парагенези са бравоитом где испуњава 

међупросторе између зрна пирита. 

 

Катиерит, CoS2  Присутан је у субмикроскопским зонама са ваеситом. 

 

 

14. ТУФОВИ 

ЗЕОЛИТСКЕ МИНЕРАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Ове стене су биле познате дуги низ година у Босни и Херцеговини, воде 

порекло од терцијарних дацитоандезита. Значајно је да су у новије време 

откривени зеолитски-клиноптилолитски туфови, који имају значајну 

примену. Прве појаве зеолитских туфова утврђене су на подручју Зворника 

и Власенице(Ђорђевић, 14, 43). Такође утврђени су и у пределу Новаковића 

код Бања Луке. Важни су и зелени аналцимски туфови који се користе као 

грађевински материјал али могу наћи и другу примену, за шта у свету 

постоје бројни литературни подаци[14, 43]. 

Клиноптилолит (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12(H2O)  

и Морденит (Ca, Na2, K2)Al2Si10O24 - 7H2O,  Припадају групи зеолита 

који имају економски значај. Први налази у Босни су утврђени 

у пределу Каменице код Зворника, где су везани за терцијарне 

дацито-андезитске алевритске туфове. Затим, откривено је 

значајно налазиште у пределу Вуковића код Власенице, такође 

у алевритским туфовима са значајним садржајем 

клиноптилолита. Истражним бушењем утврђена је њихова 

дебљина која се креће и до 10 м. д= 9,11; 7,98; 3,96 (Ђорђевић, 

1979)
[14, 43, 63]

. 

 

Аналцим, Na(AlSi2O6) H2O  Аналцим је утврђен у Каменици код Зворника 

(d=5,60; 3,44; 2,93) у сасвим подређеном односу на 

клиноптилолит. Значајно појављивање аналцима утврђено је у 

зеленим туфовима у подручју Милићи (Јовићи, Вуковићи, 

Мегари и др.). Он се раније користио као декоративни камен, 

претежно за споменике, мада може наћи и другу примену
[84]

. 

 

 

 

http://thesaurus.babylon.com/Sodium#%21%21ARV6FUJ2JP
http://thesaurus.babylon.com/Potassium#%21%21ARV6FUJ2JP
http://thesaurus.babylon.com/Calcium#%21%21ARV6FUJ2JP
http://thesaurus.babylon.com/Aluminium#%21%21ARV6FUJ2JP
http://thesaurus.babylon.com/Silicon#%21%21ARV6FUJ2JP
http://thesaurus.babylon.com/Oxygen#%21%21ARV6FUJ2JP
http://thesaurus.babylon.com/Hydrogen#%21%21ARV6FUJ2JP
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SEDIМENT ROCKS OF THE REPUBLIC OF SRPSKA AND WIDER: 

GRANITES, GREISENS, LAМPROPHYRE, ANDESITE, GABBRO-

PEGМATITE, RODINGITE, DIABASES, SERPENTINITES, 
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The paper deals with the мinerals collected by the author during his thirty-year 

work in the Geological Institute in Ilidža.  

They have been collected during geological мapping, raw мaterials research and 

especially during the data processing including about 10.000 petrological 

preparations and other analyses. 

The focus was on newfound and rare мineral types in the Republic of Srpska and 

beyond. The paper deals with granites, greisen, rodingites, diabases, serpentinites, 

aмphibolites, shales, sendstones and tuffs.  

Nuмerous significant findings like I quartz-turмalina-graiesen-tin rocks which 

previously were deterмined as epidote-quartzite has left its мark on nuмerous 

publications and  represent new chapter in further researches of мinerals and 

мineralizations of Srebrenica ore field and beyond.  

Further on, the latest findings of disten and garnet in phylitic rocks in the area 

with seprentinite in Zvornik offer new directions for solving iмportant probleмs 

related to the coмplex issue of ophiolites in the area of the Republic of Srpska and 

Bosnia and Herzegovina in general.  

Particularly significant is a highernuмber of rare and newfound мinerals 

connected to the мineralization of Sn, Mo, Bi, B, Pb, Zn, Cu, Sb etc. 

 

Keywords: Republic of Srpska, rare minerals, rocks, mineralization 
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Апстракт: У раду су приказане две основне инжењерско-геолошке и 

хидрогеолошке средине. При изградњи преградног места и бочних насипа 

МХЕ „Цијевна 1“, успешно се могу користити локални материјали. 

 

Кључне речи: мини хидроелектрана (МХЕ), коефицијент водопропусности, 

геомеханички параметри 

 

 

1. УВОД 

 

Мини хидроелектрана „Цијевна 1“ разматра се у склопу јединственог 

решења уређења и  коришћења реке Босне на потезу од Добоја до Модриче. 

На преградном месту МХЕ „Цијевна 1“, просечан проток воде је око 165 

[m
3
/s]. Највећа лева притока је река Руданка на око 2 [km] узводно од 

преградног места, а са десне стране је река Спреча. 

Истраживани терен представља брдско подручје са најчешћим висинама од 

250 до 450 [mnm], у којем морфолошки доминира широка долина реке 

Босне, као најнижи ерозиони базис са котама обала од 100 до 140 [мнм]. У 

подручју бране и акумулације „Цијевна 1“ нагиб речног тока и пратеће 

долине је врло благ. Сам ток реке је са многобројним меандрима, адама и 

напуштеним речним коритима. 

У периоду јануар-март 2010.године, Институт за рударство и металургију из 

Бора, Лабораторија за геомеханику, извршио је детаљна инжењерско-

геолошка, хидрогеолошка, геофизичка истраживања и лабораторијска 

испитивања алувијалних наслага терена преградног места и бочних насипа 

МХЕ „Цијевна 1“ у дужини од 10 [km] узводно од преградног места. 
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МХЕ „Цијевна 1“ је каналског типа са растојањем бочних насипа од око 300 

[m]. Укупна дужина преградног места „Цијевна 1“ диктирана је котом 

нормалног успона 137,6 [mnm], односно котом круне бране 139,4 [mnm] и 

износи у круни бране 206 [m]. Бочно насипи са обе стране реке Босне 

узводно од преградног места „Цијевна 1“ дужине 10 [km], омогућују 

формирање акумулације каналског типа, ширине 300 [m] од око 9
.
10

6
 [m

3
] 

воде. 

Изградњом свих седам МХЕ на реци Босни од Добоја до Модриче, поред 

производње електричне енергије, елиминисале би се поплаве долине Босне у 

том подручју, а не смеју се занемарити ни могућности развоја спорта на 

акумулацијама каналског типа и приобалног туризма. Максимална разлика 

узводног и низводног нивоа воде МХЕ „Цијевна 1“ је 6,5 [m]. 

 

2. ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ 

 

Истражни радови и испитивања су изведени са циљем детаљног проучавања 

геолошке грађе терена и његових инжењерско-геолошких, хидрогеолошких, 

геофизичких и геомеханичких својстава са аспекта услова изградње МХЕ 

„Цијевна 1“ и експлоатације пројектованих објеката. 

 

2.1.  Преградно место МХЕ „Цијевна 1“ 

 

На преградном месту „Цијевна 1“ изведено је шест вишенаменских 

бушотина дубине до 20 [m]. На тим истражним бушотинама у току бушења 

извођени су следећи истражни радови: 

 - стандардни пенетрациони тест на свака 3 [m] дубине 

 - одређивање коефицијента водопропусности методом наливања на два 

нивоа у алувијалним  наслагама. 

У току бушења вршено је инжењерско-геолошко картирање извађеног језгра 

и истовремени одабир репрезентативних узорака за лабораторијска 

испитивања. 

По завршетку бушења на преградном месту „Цијевна 1“ обављена су 

геофизичка сеизмометријска испитивања применом рефрактивног поступка 

техником профилисања. Изведена су три сеизмометријска профила дужине 

по 120 [m] на којима су измерени лонгитудинални VL таласи и 

трансверзални Vt таласи, који су послужили за израчунавање динамичких 

параметара деформабилности материјала преградног места „Цијевна 1“. 

Паралелно са радовима истражног бушења изведено је и 40 истражних јама, 

дубине 2,5 до  3,0 [m], које су детаљно инжењерско-геолошки картиране. 
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2.2. Бочни насипи МХЕ „Цијевна 1“ 

 

Бочни насипи МХЕ „Цијевна 1“ обезбеђују акумулацију од 9
.
10

6
 [m

3
] воде на 

дужини од  10 [km] узводно од преградног места. Изводе се са обе стране 

реке Босне, висине 3 до 5 [m], са међусобним растојањем од 300 [m]. 

Терен бочних насипа је истражен са 20 истражних вишенаменских бушотина 

и са 80 истражних јама. 

 

2.3. Геофизичка истраживања 

 

У склопу геофизичких истраживања примењене су две методе: 

 - геоелектрично сондирање и картирање 

 - сеизмометријска испитивања. 

На сл. 1, Преградно место МХЕ „Цијевна 1“, приказани су геофизички 

профили: 

 - профил 1-1’ представља правац геоелектричног сондирања 

 - профил 2-2’ правац геоелектричног картирања 

 - по профилу 1-1’ извршена су и сеизмометријска испитивања 

Истражне бушотине су обележене са BC1-1 до BC1-6, а геоелектрично 

сондирање са SC1-1 до SC1-8, сл. 1. 

 
Слика 1. Преградно место МХЕ „Цијевна 1“ 

Figure 1: Location of barrage of the MHPP „Cijevna 1“ 
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3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ 

 КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕГРАДНОГ МЕСТА МХЕ „ЦИЈЕВНА 1“ 

 

Са инжењерско-геолошког аспекта терен преградног места „Цијевна 1“ 

изграђују две основне геолошке средине: 

- Инжењерско-геолошка средина 1, коју представља средина основних 

стенских маса у којој се налазе везане, слабије чврсте и чврсте стенске 

масе и која је практично водонепропусна. Чине је лапоровити глинци, 

испуцали и местимично поломљени, сл. 2. 

- Инжењерско-геолошка средина 2, коју представља комплекс квартарних 

седимената, група невезаних стена, коју чине алувијалне наслаге, 

песковито-шљунковитог састава, а мањим делом глиновито прашинасти 

материјал. Интегрална порозност и гранулометријски састав ових 

седимената чини их врло водопропусним хидрогеолошким срединама. 

Дебљина глиновито-песковито-прашинастих материјала је од 1,0 до 2,0 

[m], а песковито шљунковитих наслага је 5,0 до 7,0 [m], сл. 2. 

 

 

 
Слика 2. Инжењерско-геолошки профил терена преградног места МХЕ „Цијевна 1“ 

Figure 2: Engineering-geological cross-section of barrage of the MHPP „Cijevna 1“ 

 

У табелама бр. 1 и бр. 2 приказане су вредности коефицијената 

водопропусности одређени „ин-ситу“ у бушотинама и у лабораторији на 

узорцима. 

 
Табела 1. Табеларни приказ коефицијента филтрације „ин-ситу“ алувијалних 

наслага преградног места „Цијевна 1“ 

Table 1: Tabular review of coeficient of permeability defined „in-situ“, alluvial deposits 

on location of barrage of MHPP „Cijevna 1“ 

Бушотина и 

интервал 

Коефицијент 

филтрације 

k [m/s] 

Литолошки опис 

ВС 1-1 4,55
.
10

-4 
шљунак,ситнозрни до 
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(0,90 – 3,50) крупнозрни,песковит; у интервалу (0,9-

1,8), ситнозрни шљунак јако песковит 

(1,8-6,0) крупнозрни шљунак,песковит 
ВС 1-1 

(3,50 – 6,00) 
3,99

.
10

-4
 

ВС 1-2 

(0,70 – 2,50) 
2,90

.
10

-5
 

песак, прашинаст, заглињен, жутосмеђ, 

у интервалу  

(1,80-2,50) местимично црн 

ВС 1-2 

(2,50 – 5,70) 
6,92

.
10

-4
 

шљунак, ситнозрни до крупнозрни, 

песковит, углавном силикатан и 

сивозелен 

ВС 1-3 

(0,40 – 2,50) 
3,88

.
10

-4
 средњезрни шљунак, песковит 

ВС 1-3 

(2,50 – 5,40) 
8,63

.
10

-4
 крупнозрни шљунак, песковит 

ВС 1-4 

(0,40 – 2,00) 
2,90

.
10

-4
 ситнозрни шљунак, песковит 

ВС 1-4 

(2,00 – 5,80) 
9,25

.
10

-4
 крупнозрни шљунак, песковит 

ВС 1-5 

(0,40 – 2,00) 
2,60

.
10

-4
 ситнозрни, чврст оштар песак 

ВС 1-5 

(2,00 – 7,10) 
7,20

.
10

-4
 крупнозрни шљунак, песковит 

ВС 1-6 

(1,00 – 2,00) 
3,19

.
10

-4
 средњезрни шљунак, песковит 

ВС 1-6 

(2,00 – 6,40) 
9,87

.
10

-4
 крупнозрни шљунак, песковит 

 
Табела 2. Табеларни приказ коефицијента филтрације у лабораторијским условима 

алувијалних наслага преградног места „Цијевна 1“ 

Table 2: Tabular review of coeficient of permeability defined in laboratory conditions, 

alluvial deposits on location of barrage of MHPP „Cijevna 1“ 

Ознака узорка 

Димензије 

узорка 

d x h [cm] 

Коефицијент 

водопропусности 

при оптималној 

збијености 

k [m/s] 

Литолошки 

опис 

ВС 1-4/Ј5 

(1,30 – 1,50) 
5,45 x 7,5 5,00

.
10

-6
 

смеђи 

крупнозрни и 

средњезрни 

оштар песак 
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ВС 1-5/Ј1 

(0,40 – 0,60) 

5,45 x 7,5 2,50
.
10

-7
 сиви ситнозрни 

прашинаст 

песак 

ВС 1-5/Ј1 

(0,70 – 0,80) 
5,45 x 7,5 3,00

.
10

-6
 

ситнозрни до 

средњезрни 

шљунак 

Ј 35 

(0,10 – 0,60) 
5,45 x 7,5 1,70

.
10

-8
 

смеђ ситнозрни 

прашинаст 

слабо глиновити 

песак 

Ј 35 

(0,60 – 0,80) 
5,45 x 7,5 4,51

.
10

-6
 

смеђ ситнозрни 

до средњезрни 

оштар песак 

Ј 35 

(0,10 – 0,80) 
5,45 x 7,5 2,70

.
10

-8
 

прашинасти 

песак 

ВС 1-2/Ј10 

(1,80 – 2,00) 
5,45 x 7,5 2,50

.
10

-8
 

сива јако 

песковита 

прашинаста 

глина 

ВС 1-3/Ј8 

(2,10 – 2,30) 
5,45 x 7,5 3,50

.
10

-8
 

жутосмеђи 

прашинасти 

песак, заглињен 

ВС 1-3/Ј7 

(0,20 – 0,90) 
5,45 x 7,5 3,40

.
10

-8
 

смеђи 

глиновити 

прашинасти 

песак 

ВС 1-3/Ј7 

(1,10 – 1,20) 
5,45 x 7,5 3,45

.
10

-8
 

смеђи 

глиновити 

прашинасти 

песак 

ВС 1-4/Ј5 

(1,10 – 1,30) 
5,45 x 7,5 3,40

.
10

-8
 

смеђи 

глиновити 

прашинасти 

песак 

ВС 1-6/Ј24 

(0,50 – 1,20) 
5,45 x 7,5 2,90

.
10

-8
 

прашинасто 

глиновити песак 

ВС 1-6/Ј25 

(0,20 – 1,10) 
5,45 x 7,5 3,00

.
10

-8
 

смеђи 

прашинасто 

глиновити песак 

ВС 1-1/Ј34 5,45 x 7,5 3,20
.
10

-8
 смеђи 
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(1,10 – 1,20) ситнозрни 

прашинаст 

песак 

ВС 1-1/Ј39 

(0,20 – 0,70) 
5,45 x 7,5 2,40

.
10

-7
 

прашинаст 

ситнозрни песак 

ВС 1-1/Ј40 

(0,20 – 1,00) 
5,45 x 7,5 2,00

.
10

-7
 

смеђи 

прашинаст 

ситнозрни песак 

 

 

4. МИНЕРАЛОШКО-ПЕТРОЛОШКИ САСТАВ  

 АЛУВИЈАЛНИХ НАСЛАГА 

 

Са локалитета преградног места МХЕ “Цијевна 1” одређена је 

гранулометријска анализа материјала по следећим фракцијама: 

 

- 100,0 + 63,0 [mm] 

-   63,0 + 22,4 [mm] 

-   22,4 + 11,2 [mm] 

-   11,2 +   4,0 [mm 

Од сваке фракције урађени су препарати за минералошко-петрографску 

детекцију. 

 У шљунку и песку наноса реке Босне преовлађују следеће стене: 

 магматске стене 39,93 % 

 кречњаци  23,93 % 

 рожњаци  21,74 % 

 пешчари  14,40 % 

 

У лакој фракцији има кварца, плагиокласа, фелдспата и карбонатних зрна. 

Од тешких минерала у малој количини се запажају гранати, рутил, циркон и 

др. 

На сл. 3, 4 и 5 приказане су преовладавајуће стене алувијалних наслага. 
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Сликa 3. Пешчар-кварц, увећање 10 x, + N 

Figure 3: Sandstone-quartz, increased 10 x, + N 

 

 
Слика  4. Кварцни пешчар, кварц (сиво), увећање 10 x, + N 

Figure 4: Quartz-sandstone, quartz (grey color), increased 10 x, +N 
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Слика 5. Кварцни пешчар, кварц (сиво), фелдспат (жућкасто), увећање 10 x, + N 

Figure 4: Quartz-sandstone, quartz (grey color), feldspar (yellowish) increased 10 x, +N 

 

У табели бр. 3 приказане су насипне запреминске тежине и угао природне 

равнотеже за средњезрни шљунак, а у табели бр. 4 приказане су вредности 

насипних запреминских тежина крупнозрног шљунка преградног места 

МХЕ „Цијевна 1“. 

 
Табела 3. Насипнe запреминскe тежинe средњезрног шљунка 

Table 3: Bulk volumetric weights of mid-grained gravel 

Сито отвора 

[mm] 

Насипна 

запреминска 

тежина 

γn [kN/m
3
] 

Насипна 

запреминска 

тежина у 

збијеном стању 
'

n  [kN/m
3
] 

Угао природне 

равнотеже 

φ
о 

- 10,00 

+ 5,00 
14,82 15,84 21,8 

- 5,00 

+ 2,00 
14,72 15,78 26,0 

- 2,00 

+ 1,00 
15,20 15,69 24,47 

- 1,00 

+ 0,80 
13,77 14,49 27,30 

- 0,80 

+ 0,50 
13,77 15,08 28,27 

- 0,50 12,66 14,27 28,85 
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+ 0,25 

- 0,25 

+ 0,106 
11,49 13,40 - 

- 0,106 

+ 0,09 
10,59 11,96 - 

- 0,09 

+ 0,063 
10,08 11,31 - 

- 0,063 

+ 0,00 
9,61 10,64 - 

 
Табела 4. Насипне запреминске тежине крупнозрног шљунка 

Table 4: Bulk volumetric weights of coarse grained gravel 

Сито отвора 

[mm] 

Насипна 

запреминска тежина 

γn [kN/m
3
] 

Насипна 

запреминска тежина 

у збијеном стању 
'

n  kN/m
3
] 

- 5,00 

+ 20,00 
13,33 15,25 

- 20,00 

+ 10,00 
13,96 15,14 

- 10,00 

+ 5,00 
14,85 15,31 

- 5,00 

+ 2,00 
14,50 15,21 

- 2,00 

+ 1,00 
13,48 15,04 

- 1,00 

+ 0,80 
12,93 15,88 

- 0,80 

+ 0,50 
12,52 13,86 

- 0,50 

+ 0,25 
12,33 13,83 

- 0,25 

+ 0,106 
13,37 13,93 

- 0,106 

+ 0,09 
11,18 12,55 

- 0,09 

+ 0,063 
10,69 12,16 
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- 0,063 

+ 0,00 
9,22 11,77 

 

Табела 5. Табеларни приказ физичко-механичких параметара средине инжењерско-

геолошке средине 1 

Table 5: Tabular review of physic-mechanic parameters of engineering-geological 

medium 1 

Статистички 

параметри 

Запреминска 

тежина 

γ [kN/m
3
] 

Једноосна 

отпорност 

на притисак 

σп [МРа] 

Кохезија 

С [МРа] 

Угао 

унутрашњег 

трења 

φº 

бр.узорака 9 8 8 8 

минимална  

вредност 
23,27 2,74 1,08 28 

максимална 

вредност 
24,69 4,23 1,52 32 

средња  

вредност 
24,20 3,52 1,29 29,6 

стандардне 

девијације 
0,451 0,591 0,15 1,5 

коефицијент 

варијације 

средњег 

податка 

Квар. [%] 

1,86 16,78 11,8 5,06 

 

Табела 6. Параметри деформабилности материјала у инжењерско-геолошкој 

средини 1.  

Table 6: Parameters of deformability within engineering-geological medium 1 

Статички параметри 

деформабилности 
Динамички параметри деформабилности 

Статички 

модул 

еластичности 

Est. [MPa] 

Статички 

коефицијент 

Poisson-a 

μст. 

Динамички 

модул 

еластичности 

Edyn. [MPa] 

Динамички 

модул 

смицања 

Gdyn. [MPa] 

Динамички 

коефицијент 

Poisson-a 

μdyn. 

1500 до 2000 0,29 до 0,37 3130 1200 
0,303 до 

0,314 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

На преградном месту МХЕ „Цијевна 1“ и бочним насипима који формирају 

акумулацију каналског типа од 9
.
10

6
 [m

3
] воде, извршена су детаљна 

геолошка, хидрогеолошка и геофизичка истраживања и геомеханичка 

испитивања. 

Са инжењерско-геолошког и хидрогеолошког аспекта преградно место МХЕ 

„Цијевна 1“ изграђују две основне средине: 

 - инжењерско-геолошка средина 1. представља средину основне 

стенске масе (badrock) у којој се налазе везане, слабије чврсте и чврсте 

стенске масе, и практично је водонепропусна; 

 - инжењерско-геолошка срединa 2 коју чини комплекс квартарних 

седимената. То је група невезаних стена коју изграђују алувијалне наслаге, 

песковито-шљунковитог састава, а мањим делом глиновито-прашинасти 

материјал. Интегрална порозност и гранулометријски састав ових 

седимената чини их врло водопропусним хидрогеолошким срединама. 

Дебљина глиновито-прашинасто-песковитих материјала је од 1,0 до 2,0 [m], 

а песковито-шљунковитих наслага је од 5,0 до 7,0 [m]. 

Лабораторијска вредност коефицијента водопропусности се креће од 3
.
10

-6
 

[m/s] за ситозрни до средњезрни шљунак, до 2,5
.
10

-8
 [m/s] за сиву песковито-

прашинасту глину. 

Коефицијент водопропусности ситнозрног прашинасто-глиновитог песка је 

1,7
.
10

-8
 [m/s], а ситнозрног  прашинастог песка је 4,51

.
10

-6
 [m/s]. Те две 

средине помешане и оптимално збијене по Проктору имају коефицијент 

водопропусности к = 2,7
.
10

-8
 [m/s], што говори да се могу успешно 

уграђивати у конструкцију трупа бочних насипа МХЕ „Цијевна 1“. 

 Сви грађевински објекти преградног места се могу темељити у 

инжењерско-геолошкој средини 1. 

 У шљунку и песку наноса реке Босне преовладавају следеће стене: 

 магматске стене 39,93 % 

 кречњаци  23,93 % 

 рожњаци  21,74 % 

 пешчари  14,40 % 

 

При изградњи преградног места и грађевинских објеката у његовом склопу, 

као и при изградњи бочних насипа, успешно се могу користити локални 

материјали. 
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Апстракт: На територији Републике Српске лежишта и појаве угља су заступљене 

у свим јединицама геотектонског склопа Динарида. Највећи број везан је за млађе 

геолошке формације, олигомиоценске, лимничко-терестичке и плиоценске лагунске 

седименте. Економски значајна лежишта угља у Републици Српској су настала 

током неогена.  

У овом раду су приказана сва лежишта и појаве угља на простору Републике 

Српске. Резерве и  квалитет су на завидном нивоу и обезбјеђује дугорочну 

производњу електричне енергије у постојећим термоелектранама (Гацко и 

Угљевик) и могућност отварања нових капацитета (Станари, евентуално 

Миљевина). 

Највећи проценат експлоатисаног угља у Републици Српској користи се као извор 

енергије у термоелектранама (око 91%), док се мање количине користе као роба 

широке потрошње. Резерве угља су релативно добро распоређене на простору 

Републике Српске, од Љешљана на западу до Гацка на југоистоку. 

 Енергетска политика Републике Српске подразумијева рационалну 

употребу енергије, повећање енергетске ефикасности при производњи и 

коришћењу енергије, еколошки прихватљивих енергетских и производних 

технологија, рационално коришћење домаћих енергетских ресурса и употребе 

квалитетних енергената. 

 

Kључне ријечи: угаљ, мрки, лигнит, резерве, квалитет. 

 

 

1. УВОД 

 

Угаљ као енергетска минерална сировина представља стратешки привредни 

стуб Републике Српске. У сагледавању привредног, економског и општег 

развоја земље, енергетске минералне сировине и њихова експлоатација 

представљају стратешку основу на којој се базира развој индустрије, 

рјешавају демографско-социјални проблеми друштва, позитивно се утиче на 
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спољнотрговинске односе, укупну привредну и друштвено-политичку 

стабилност земље, смањује се осјетљивост привреде и цјелокупне економије 

земље од спољних геополитичких и економских поремећаја и ризика. 

Токови тренутног развоја  енергетско-минералног сировинског комплекса су 

вишеслојни и сложени, са доминирајућим утицајима процеса глобализације 

и транзиције (потенцијално опасним процесима за мале земље), током којих 

се геополитичким престројавањима успоставља и контрола над стратешки 

значајним енергетским минералним сировинама. 

Енергетски ресурси су почетна основа за планирање и остваривање 

енергетске стратегије једне државе. Резерве угља, као основног 

енергоносиоца у Републици Српској, на завидном су нивоу и обезбјеђује 

дугорочну производњу електричне енергије у постојећим термоелектранама 

(Гацко и Угљевик) и могућност отварања нових капацитета (Станари, 

евентуално Миљевина). 

Енергетска политика Републике Српске подразумијева рационалну употребу 

енергије, повећање енергетске ефикасности при производњи и коришћењу 

енергије, еколошки прихватљивих енергетских и производних технологија, 

рационално коришћење домаћих енергетских ресурса и употребе 

квалитетних енергената. 

Кључни правац није само у квантитативном порасту производње угља, него 

и у квалитативном; увођењу нових технологија, пречишћавање продуката 

сагоријевања и начина сагоријевања угља, уз рекултивацију  деградираних 

површина насталих експлоатацијом угља.  

Електропривреда Републике Српске је произвођач електричне енергије у 

државном власништву, у чијем саставу се налазе ТЕ „Гацко“ и ТЕ 

„Угљевик“. Експлоатација угља у рудницима Гацко и Угљевик се 

првенствено заснива на потребама термоелектрана, док се производња на 

руднику Станари, који је приватизован одвија у зависности од тржишних 

потреба.  

У наредном периоду планирано је да се повећа капацитет рудника Гацко и 

Угљевик, да се изграде нова термоенергетска постројења, ревитализује 

производња рудника Миљевина, покрене производња на лежиштима 

Масловаре и Хрваћани код Котор Вароши и изгради нова термоелектрана у 

Станарима (рудник је приватизован), на еколошки прихватљивим 

стандардима. 

Највећи проценат експлоатисаног угља у Републици Српској користи се као 

извор енергије у термоелектранама (око 91%), док се мање количине користе 

као роба широке потрошње. Резерве угља су релативно добро распоређене 

на простору Републике Српске, од Љешљана на западу до Гацка на 

југоистоку.  
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Угаљ представља тврду запаљиву органску аморфну минералну сировину 

која се прва почела употребљавати у топлификационе сврхе. Због својих 

енергетских карактеристика, локацијом величине лежишта у непосредном 

подповршинском дијелу земљине коре. Тиме и економски оправданом 

експлоатацијом лежишта угља су била предмет масовне рударске 

активности крајем 19-тог вијека. Главни истраживачи били су аустроугарски 

геолози који су трасирали пут за отварање рудника Зеница чиме је започела 

експлоатација мрког угља у Босни и Херцеговини. 

 

 

2. ЛЕЖИШТА И ПОЈАВЕ УГЉА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

Угаљ је настао у разним периодима историјско-геолошког развоја Земље, а у 

Републици Српској се налази на више локалитета. Тако постоје резерве 

каменог угља, углавном без економског значаја у седиментном комплексу 

млађег палеозоика (близина Власенице) те у еоценским наслагама 

Херцеговине, Мајевице и Козаре. Већ дуже вријеме у неким дијеловима 

средње и источне Мајевице прогнозирају се резерве каменог угља од око 30 

милиона тона са малом економском вриједношћу. 

Економски значајна лежишта угља у Републици Српској су настала током 

неогена. Лежишта мрког угља су образована углавном у доњем и средњем 

миоцену, а лигнита у горњем миоцену и доњем плиоцену. Вријеме и услови 

стварања економски значајних лежишта угља опредијелили су њихову врсту 

и регионални размјештај. Лежишта мрког угља појављују се у разним 

дијеловима Републике Српске, у басенима испуњеним претежно 

слатководним творевинама. У лежиштима се најчешће налазе 1-3 економски 

значајна слоја угља, ријетко више слојева има економску вриједност. 

Тектонски су поремећена, онечишћена јаловим прослојцима и имају 

неуједначен квалитет. Лежишта лигнита, међутим јављају се и у 

слатководним (Гацко) и у маринским басенима (Станари). 

Према расположивим билансним и потенцијалним резервама, те квалитету 

угља, од  лигнитских басена, значајних за термоенергетику РС су басени 

Гацко и Станари, а од мрких угљева Угљевик и Миљевина.  

У наредним редовима ова четири басена: Гацко, Миљевина, Угљевик и 

Станари  који представљају садашњи, а и будући потенцијал Републике 

Српске за термоенергетске објекте биће детаљније описани, а остали само у 

крaћим цртама. 
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2.1. Басени, лежишта и појаве мрког угља у Републици Српској 

 

По економско-геолошком и рударско-експлоатационом значају мрки угаљ 

заузима прво мјесто у БиХ, као најзначајнија минерална сировина. 

Експлоатише се од 1880. године, а задњих неколико година производња се 

креће  око 5.000.000 тона годишње. 

Лежишта мрког угља у Републици Српској су релативно бројна. 

Стратиграфски сва припадају лимничко-терестричким седиментима миоцена 

(и евентуално најгорњег олигоцена).  Након завршетка седиментације 

палеогених кластита и њиховог убирања дејством пиринејске фазе алпског 

орогена, на територији Републике Српске формирана су многа језера од 

којих нека егзистирају од краја олигоцена кроз читав миоцен до пред крај 

плиоцена. У њима се јавља цикличност у седиментацији и то тако што се у 

доњим дијеловима циклуса јављају слојеви угља са пратећим седиментима, 

у средини лапоровито-кречњачке творевине и у горњим нивоима кластити.  

 
 

Слика 1. Карта Републике Српске, позиција басена 

Figure 1: The map of the Republic of Srpska, basins distribution 

 

Према данашњем стању проучености, у овим седиментима су издвојена 3 

циклуса седиментације: 
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- олигомиоценски полифацијални комплекс 

- старији миоценски полифацијални комплекс 

- млађи миоценски полифацијални комплекс 
 

У оквиру старијег миоценског полифацијалног комплекса налазе се сва 

најзначајнија лежишта мрког угља у Републици Српској. То су слојеви 

мрког угља доњо-миоценске старости угљевичког, миљевинског, 

љешљанског и др. басена. Стварани су истовремено у доњем миоцену по 

бројним језерима и тресавама на читавој територији данашњих Динарида и 

изван њих. Овом, старијем миоценском полифацијалном седиментном 

комплексу припадају и лапоровито-кречњачки седименти који леже у 

повлати слојева мрког угља, као и кластити завршног дијела комплекса. 

У млађем миоценском полифацијалном комплексу као дијелу лимничко-

терестричких серија налазе се углавном само појаве претежно слабијег 

квалитета са прелазима у лигните. Овдје треба напоменути да гатачки 

неогенски басен стратиграфски, осим пакетирања као неогенска 

суперпозиција, није детаљније биостратиграфски рашчлањен. Према 

најновијим испитивањима пакети са главним и два подинска угљена слоја 

стварана су у доњем до средњем миоцену.  Лежиште лигнита у бањалучком 

басену припада такође седиментном комплексу миоцена. 

 

2.1.1. Угљени басени сјевероисточне Мајевице 

 

Сјеверно и сјевероисточно од главног гребена планине Мајевице, на коме 

доминирају врхови: Столице (к.915 m), Округлица (к.733 m), Бусија (847 m) 

и Метаљка (717 m), налазе се неколико угљених басена са значајним 

резервама мрког угља. Смјештени су између села: Растошница на југу, 

Вукосаваца и Кораја на истоку, Тутњевца, Модрана и Глиња на сјеверу, а 

њихову западну границу чине: гребен чије се пружање поклапа са правцем 

пута, Трнава-Гај-Теочак-Крстац. Укупна површина терена, на коме се налазе 

миоценски седименти са угљем, износи око 250 km
2
. Његов највећи дио 

припада сјевероисточној подгори планине Мајевице, а само мањи дио 

терена, сјеверно од Забрђа, припада Семберији. 

  

Угљоносни басен Мезграја-Тобут 

 

Овај басен се налази у средишњем дијелу терена на коме су очувани 

угљоносни седименти сјевероисточне Mајевице. Смјештен је у дну 

синклинале Тавна, а лежи на еоценским седиментима. Укупна дужина 

басена по правцу исток-запад износи око 11 km. Ширина је доста 
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промјенљива. Креће се од око 3,5 km на правцу Коса-Јасиковац, до 1,2 km, у 

дијелу басена који се налази иточно од Мезграје. Угљоносни седименти 

захватају површину од око 12 km
2
, док остали дио басена покривају 

разноврсне наслаге базалне зоне.  

Организована производња угља у овом басену започела је 1940. године, али 

је убрзо, због почетка рата прекинута. Од 1945-1957. године експлоатација је 

вршена на мањим површинским коповима у источном дијелу басена 

("Млини", и "Брегови") и у јами "Слатина". Од 1957-1967. године, паралелно 

са јамом "Слатина", радио је и површински коп "Јасиковац I". Производња и 

учинци у овим објектима, отвореним у ревиру Мезграја, у крајњем источном 

дијелу басена, били су доста слаби и промјенљиви. На ово су нарочито 

утицали тешки геолошки услови у лежишту и недовољна техничка 

опремљеност рудника у свим фазама производње.  

Средином 1967. године пуштен је у погон савремено опремљени 

површински коп Јасиковац II. Предвиђено је да се овим копом захвате 

угљене наслаге из јужног крила синклинале Мезграја-Делићи, које садрже 

геолошке резерве од око 3 милиона тона. Пројектовани капацитет овог 

површинског копа је 300.000 тона/год. Експлоатација осталих резерви угља 

у ревиру Делићи обављаће се јамским путем. Могући годишњи капацитет 

овог објекта износи око 700.000 тона. 

Према резултатима досадашњих истраживања јамску производњу угља је 

могуће још организовати у ревирима: Брезе, Пељаве и Тобут. У њима, као и 

у Делићима, већи дио резерви угља налази се на дубини од 80-270 m, усљед 

чега примјена метода површинског откопавања не долази у обзир. То је 

неповољна околност, која ће имати битан утицај на успоренији развој 

производње угља у овом басену, иако се у њему налазе резерве од око 90 

милиона тона. 

 

Угљоносни басени Угљевик 

  

Овај басен обухвата крајње сјевероисточне падинске дијелове планине 

Мајевице. Само је јужна граница угљевичког басена тачно утврђена, јер је 

означена контактом еоценских и слатководних миоценских наслага. На 

осталим правцима терестричко-лимничке угљоносне наслаге покривају 

млађе маринско-бракичне творевине средњег и горњег миоцена, што 

отежава тачније утврђивање осталих граница. 

Дужина басена по правцу исток-запад износи око 9 km. Ширина му варира 

од 2-4 km. Укупна површина басена, укључујући и дио покривен тортонско-

сарматским седиментима, износи око 30 km
2
. Лимничке наслаге са угљем 

откривене су на површини од око 12km
2
. Претпоставља се да и у 
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покривеном дијелу басена угљоносни седименти захватају приближно исту 

површину, а остали простор непродуктивне наслаге базалне зоне и огољени 

седименти еоцена из основног горја басена.  

Дио басена, у коме су откривене слатководне глине и лапори са изданцима 

угља, има добро разуђен рељеф, у коме се истичу благо заобљена брда која 

раздвајају доста дубоке долине потока Вучјак, затим Угљевичког и 

Глињског (Руповског) потока. 

Сјеверни дио басена, који је претежно изграђен од кречњака тортона и 

сармата, има знатно сложенији рељеф. Вучјак и други потоци имају, 

мјестимично, веома дубоке, клисурасте долине. Даље према истоку, преко 

села Јањари, Атмачићи и Добришићи, терен се поступно спушта према 

ријеци Јањи (Модрану), гдје прелази у равничарску Семберију. 

Угљевички басен обухвата слиједеће ревире: 

Богутово Село – сјевер,   Богутово Село – југ, Богутовац – Мићићи, Стара 

јама, Угљевик – исток, Угљевик – Баљак, Забрђе, Глиње и Јањари – 

Атмачићи. 

Први радови на добијању угља у басену Угљевик започели су 1899. године. 

Извођени су на изданцима, јужно и југоисточно од села Угљевик, све до 

1941. године, када је због тешких ратних прилика, обустављена производња. 

У том периоду угаљ је добијан из површинских копова: "Исток"; "Стара 

јама"; "Мичић I" и "Мичић II". То су били објекти малог капацитета са врло 

слабом опремљеношћу, па су напуштени чим би се значајније погоршавао 

однос откривке угља. 

Објекaт "Стара јама" је егзистирао преко 20 година, јер се из копа прешло на 

јамски рад. Напуштен је 1962. године, зато што су чести пожари и велики 

притисци отежавали радове, а добијени угаљ је , поред доста слабог 

квалитета, био и веома скуп. Током 1963. године у горњем току Мичић 

потока откривен је површински коп "Богутовац", који је био активан до 

почетка 1967. године. Радови на овом објекту били су отежани присуством 

бројних расједа, због чега су на крају и обустављени. Отежан пласман, 

сложени геолошки услови и слаба опремљеност, што се одражавало на 

економичност пословања, убрзали су доношење одлуке о напуштању 

површинског копа "Богутовац" и пребацивању тежишта радова у басен 

Мезграја-Тобут, на површински коп "Јасиковац II". Поновно оживљавање 

производње у овом басену везано је за изградњу површинског копа у 

предјелу Богутова Села, са капацитетом од око милион тона годишње. 

Највећи дио производње мрког угља ових ревира планирана је за 

снабдијевање термоелектране Угљевик, која је изграђена 1985.године, са 

инсталисаним капацитетом од 300 MW, а ради и данас. У последње вријеме 

планирана је изградња другог блока термоелектране Угљевик са 
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предвиђеним инсталисаним капацитетом од 300 MW. Данашња 

геоистраживачка активност на обезбјеђењу угља концентрисана је на 

јужном дијелу некад једностраног лежишта "Богутово Село". 

 

Богутово Село  

 

Лежиште угља  Богуто Село налази се на крајњим сјевероисточним 

падинама планине Мајевице (уже подручје Угљевика), у зони гдје планинска 

и високобрдовита морфологија прелази у брдовиту а даље, према СИ, 

нискобрдовит терен постепено еволуира у семберску и, преко Саве у  

сремску равницу. 

Лежиште се налази у четвероуглу ограниченом координатама (сви ревири 

Богутово Село): 

 x  4 946 250 -  4 948 750 

 y 6 577 750  - 6 580 200 

Угљевички угљоносни басен захвата крајње сјевероисточне, благо 

заталасане, брежуљкасте падине Мајевице. Главни гребен Мајевице, дужине 

око 60 km у правцу СЗ-ЈИ, са неколико кота преко 800m (Столице 915m), 

изграђен је углавном од мезозојских и палеогених силицикластита и 

подређено карбоната, а нискобрдовито и брдовито подручје сјеверне 

Мајевице (Бос. Бијела - Јабланград) покрива  антиклиналу  у палеогеним 

силицикластитима. 

Брдовите терене лопарског басена и подручја Богутова Села, односно 

Угљевика, изграђују разноврсне неогене формације са угљем. Прелазне 

нискобрдовите терене граде плиоквартарни седименти а семберска равница 

представља флувијалну површ између Саве и Дрине. 

Последњи Елаборат за Богутово Село, који је објединио Богутово Село–

сјевер и Богутово Село- југ урађен је у 2009. години. За израду овог 

Елабората коришћени су подаци из претходних истраживања  у скоро 

педесетогодишњем периоду истраживања, а укључена су и доистраживања 

из 2004, 2005 и 2007. године у Јужном ревиру. 

Ревиру Богутово Село - сјевер припада простор између "сјеверног" и 

"јужног" расједа, на истоку до дијагоналног расједа који представља границу 

према ревиру Угљевик - исток а на западу до исклињавања. У ревиру 

"Богутово Село - сјевер" развијени су слиједећи угљени слојеви: подински 

(главни), I кровински, II кровински.   

Ревир "Богутово Село - југ" је јужни дио лежишта угља Богутово Село, који 

је тектонски одвојен од његовог сјеверног дијела, па се може посматрати као 
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одвојена цјелина. У ревиру "Богутово Село - југ" развијени су слиједећи 

угљени слојеви: подински (главни), I кровински, II кровински, а на 

појединим дијеловима лежишта развијен је и III кровински угљени слој, али 

је његово распрострањење незнатно. Генерално гледано, слојеви залијежу 

према сјеверу - сјевероистоку под углом од 20
о
. Лежиште угља Богутово 

Село  издијељено је расједима на више блокова који се истражују и 

експлоатишу као засебни ревири. Сјеверни ревир представља тектонски 

блок  између "јужног" и "сјеверног" расједа, западна граница је дијелом 

тектонске а дијелом седиментацијске (исклињавање) природе (није сасвим 

дефинисана) док источну границу представља расјед који одваја блок 

Угљевика - исток од Сјеверног ревира Богутова Села. Сјеверни ревир 

представља средишњи дио (блок) лежишта, на СИ је ревир Вучјак, а на југу 

Јужни ревир. Ревир Богутово Село-југ је јужни дио лежишта, који је 

тектонски одвојен од његовог сјеверног дијела, па се може посматрати као 

одвојена цјелина. Овом ревиру припадају: Стара јама, Богутовац, Мићићи и 

Јаблани. На основу Елабората из 2009. године укупне билансне резерве и 

квалитет за лежиште „Богутово Село“ приказане су у слиједећим табелама. 

 

Tабела1. Билансне резерве "чистог" угља (у мил.тона) 

Table 1: Balance reserves of „pure“ coal (in M tones) 

Слој угља 
Категорија 

A B А+B 

Главни  20,841 10,757 31,598 

Први кровински 0,108 0,562 0,670 

Други кровински - 0,162 0,162 

 20,949 11,481 32,430 

 
Табела 2. Билансне резерве "ровног" угља (у мил.тона) 

Table 1: Balance reserves of „trench“ coal (in M tones) 

Слој угља 
Категорија 

A B A+B 

Главни  22,719 12,171 34,890 

Први кровински 0,126 0,670 0,796 

Други кровински - 0,203 0,203 

 22,845 13,044 35,889 
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Табела 3. Просјечан квалитет билансних резерви угља 

Table 3: Average quality of coal balance reserves 

Параметар Јединица Чист угаљ Ровни угаљ 

Груба влага % 12,35 13,45 

Хигро влага % 6,70 6,55 

Укупна влага % 30,22 28,87 

Пепео % 17,80 20,46 

Испарљиво % 51,32 49,21 

Сагорљиво % 28,92 31,39 

Кокс % 41.27 51.09 

Cfix % 23.55 21.94 

S – укупан % 4,83 4,87 

S – сагорив % 3,67 3,32 

S – везан % 1,10 1,63 

GTE kJ/kg 14191 12794 

DTE kJ/kg 12859 11543 

Запреминска маса t/m³ 1,32 1,40 

 

У лежишту Богутово Село има око 2 милиона тона резерви C2 

категорије. У лежишту има и око 2,5 милиона тона ванбилансних 

резерви А, B и C1 категорије. 

У термоелектрани Угљевик практично сагоријевају све извађене количине 

угља (за широку потрошњу иде  око 50.000t/год.). 

"Басен" Забрђе налази се сјеверно од Угљевика, између Јање и Корајске 

ријеке. Повлатни лимнички седименти и изданци угља су откривени на 

површини од око 0,5 km
2
. Остали дио, који захвата приближно исту 

површину, покривају марински седименти миоцена. 

 

2.1.2. Угљоносни басен Миљевина 

 

Басен Миљевина налази се у југоисточној Босни, између Калиновика и 

Фоче. Ограничен је високим планинама: Зеленгора (к. 2015 m) са југа, 

Лелијом (2032 m) и Трескавицом (2088 m) са запада и Јахорином (1913 m) са 

сјевера. Према истоку и долини ријеке Дрине терен се доста нагло спушта. У 

геоморфолошком смислу овај басен представља депресију, на чије су 

формирање утицали снажни тектонски покрети.  
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Басен се пружа правцем запад-исток, на дужини од 10 km, са просјечном 

ширином од 3,5 km и површином од око 35 km
2
. Захваљујући ерозији ријека 

Бистрице и Колуне, као и њихових бројних притока, рељеф басена је веома 

разуђен. Апсолутне висине крећу се од 508 m (ушће ријеке Миљевине у 

Бистрицу) до 752 m (Ноздре, Борјаница, Радош и др.). 

Систематско истраживање басена започело је 1947. године. Рударски радови 

изводили су се у ревирима Град и Ноздре, гдје су доцније отворене јаме са 

истим називом. Истражна бушења била су претежно усмјерена на подручју 

ових ревира, док су терени Дуварине-Шљивовица, Даничићи, Горњи Будањ, 

Метвине и Оцркавље-Ратаљ оријентационо истражени. У раздобљу од 1950-

1966. године у басену је изграђено 112 истражних бушотина, са укупно 

10.948 m. Иако је степен истражености доста висок (42%), нужна су обимна 

истраживања да би се, у задовољавајућој мјери, упознали и остали дијелови 

гдје су регистроване појаве угља, или се очекује присуство угљоносних 

седимената. 

Крајем 1947. године започело је организовано истраживање цијелог басена. 

Већ 1948. године отворене су јаме Локве и Будањ, које су се, развојем 

радова, спојиле у једну јаму - Град (1955.). Исте године отворена је и јама 

Ноздре. Све до 1962. године радиле су обје јаме, а годишња производња 

рудника кретала се од 95 хиљада тона (1955.) до 155 хиљада тона (1962.). 

Крајем 1962. године донесена је одлука о конзервирању јаме Град, јер је, 

због сложених структурних односа и слабијег квалитета угља, постала 

нерентабилна. Цијела производња рудника пребачена је на јаму Ноздре, која 

је у међувремену проширена и модернизована. 

Досадашње искуство стечено при експлоатацији угља у руднику 

"Миљевина", показује да највеће тешкоће у раду представљају бујање 

подинских глина, присуство већег броја расједа различитих димензија и 

подземне воде у спуштеним дијеловима лежишта. 

Као што се види експлоатација угља до сада је обављена искључиво јамским 

путем. Могућности експлоатације угља површинским копом нису још 

довољно проучене. Према досадашњим сазнањима, дио басена у ревиру 

Доњи Будањ-са око 2 милиона тона угља и угљеног шкриљца, има повољан 

однос покривке и угља. Ради тога ову могућност треба проучавати у склопу 

будућег развоја рудника "Миљевина". 

Зона главног угљеног слоја обухвата главни слој угља са пратећим 

наслагама из непосредне подине и повлате. Они представљају угљено 

лежиште у басену Миљевина, које је по свом постанку аутохтоно, 

континентално-лимничког типа. граница угљеног лежишта утврђена је скоро 

на цијелом простору басена. Од периферних дијелова, као недовољно 

испитани, у односу на присуство и карактеристике главног угљеног слоја, 
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остали су, простор Чаир-Метвине и Ратај у западном дијелу, те незнатан дио 

терена под плиоценом у источном дијелу басена. 

Просјечна експлоатабилна дебљина главног слоја у јами Ноздре износи 3,26 

m. Од тога на чист угаљ долази 2,32 m, на угљени шкриљац 0,37 m, а остало 

на прослојке лапораца, пјешчара и глина. Идући одоздо навише у слоју се 

повећава учешће чистог угља, тако да су за експлоатацију углавном погодни 

његов средњи и горњи дио, дебљине око 3,0 m. Дебљина главног слоја 

повећава се идући од западног према источном дијелу басена, тако да у јами 

Град у просјеку износи 4,4 m. У слоју је повећано учешће угљеног шкриљца 

(на 1,41 m), а такође и осталих јалових компоненти-глине, лапорца и 

пјешчара. Дебљина чистог угља износи у просјеку  2,15 m и мања је него у 

Ноздрама. Откопана дебљина, међутим износи 3,0-5,5 m. Истражне 

бушотине су показале да се према истоку (Доњи и Горњи Будањ) дебљина 

главног слоја постепено повећава. У доњем току Хељдов потока, према 

подацима бушотина, има просјечну дебљину од 9,45 m. Истражним и 

експлоатационим радовима у ревирима Ноздре, Град и Доњи Будањ, 

утврђено је присуство једног повлатног слоја угља, дебљине 0,8-1,4 m. 

Смјештен је највише до  4 m изнад главног слоја, од кога је раздвојен 

чврстим, обично фосилоносним лапорцима сиве и свијетлосиве боје. 

Положај кровног слоја и физичко-механичке особине лапораца, који га 

растављају од главног слоја, омогућава одвојену експлоатацију. С тог 

становишта његово издвајање сматрамо  оправданим. Међутим, са аспекта 

литофацијалних односа, може се сматрати дијелом главног угљеног слоја, 

утврђено је да се они бочно спајају. 

Доња калорична вриједност овог угља, анализирано без влаге и пепела, 

креће се од 26.376-29.307 kJ/kg. Проценат влаге износи око 23%. Подаци за 

главни кровни слој су приближно исти. На основу таквих података угаљ из 

басена Миљевина може се означити као мрки угаљ. Угљени шкриљац 

садржи знатно више пепела (од 22-40%) а његова доња калорична 

вриједност креће се од 11.723-14.863 kJ/kg без влаге и пепела.  

Укупне резерве мрког угља у басену Миљевина, износе око 77 милиона тона 

(билансне око 21 милион тона).  Оне су садржане претежно у главном слоју, 

јер према садашњим подацима, кровни слој садржи свега 676 хиљада тона, 

или око 1,5 % од укупних резерви.  

Резерве А, B и C1 категорије претежно се налазе у ревирима Ноздре (око 

25%) и Град-Будањ (око 45%). Потенцијалне резерве налазе се у источном 

дијелу басена, који је до сада најмање истраживан. 
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2.1.3. Остала лежишта и појаве мрког угља 

 

У овом дијелу дати су кратки описи лежишта, која су ван експоатације, 

углавном због слабе економске рентабилности или "условне" билансности. 

Затим мања лежишта са повременом експлоатацијом-приватизовано, 

односно веће појаве са извјесном потенцијалности за даља истраживања. 

Ван експлоатације су: лежишта Бања Луке, Котор Вароши, Теслић, 

Љешљани и Месићи. 

Бањалучки угљоносни басен налази се у подручју доњег тока Врбаса 

непосредно уз градско подручје Бања Луке са површином од око 80 km
2
. 

Угаљ је стваран у терестричко-лимничкој средини током миоцена. Важно је 

напоменути да се степен угљификације смањује од лежишта Петричевца, 

Раковца до Рамића гдје је очити прелаз од мрких угљева до лигнита. 

Највећи економски ефекти постигнути су у лежиштима Лауш, Раковац и 

Петричевац. Данас ни један рудник не ради. Једини активан рудник мрког 

угља је Радмановац у ширем подручју Крупе на Врбасу. 

Которварошки угљоносни басен заузима равничарски простор уз ријеку 

Врбању између планинских масива Узломца, Борја и Чемернице. Унутар 

слатководних седимената неогена откривена и експлоатисана су лежишта 

код Хрваћана и Масловара. Дакле ради се о мрким угљевима просјечне 

топлотне вриједности преко 13.000 kJ/kg, али ван даље рударске активности, 

због тешких услова јамске експлоатције. Укупне резерве у овом басену су 

око 16 милиона тона. 

Љешљански угљоносни басен налази се у сјеверозападном дијелу 

Републике Српске, односно сјеверно од Новог Града на јужним падинама 

планине Пастирева. Лежиште мрког угља смјештено је унутар 

доњомиоценских слатководних седимената. И поред веће експлоатaције од 

1910-1941. године са годишњом експлоатцијом и до 100.000 тона, односно 

просјечном калоричном вриједности од преко 15.000  kJ/kg, рударска 

активност није обновљена до данас. Укупне резерве у овом басену су око 10 

милиона тона. 

Угљоносни басен Теслића налази се у непосредној близини Теслића, на 

сјевероисточним подинама планине Борја. Главна угљена зона мрког угља 

дебљине од 1 до 20 m смјештена је у доњомиоценским језерским 

седиментима у подручју Барбара-Бардаци. Од већег економског интереса је 

источни дио Теслићког басена на простору Баре-Бардаци-Гомљеница. 

Просјечни термички ефекат износи преко 12.500 kJ/kg, а резерве су 

недовољно истражене те укупно износе само 3.847.000 тона. Међутим, 

потребно је нагласити да су јамски рударски радови били веома тешки, 
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чести пожари, нестабилна-бубрећа глиновита подина и др., условили су 

затварање рудника. 

Лежиште мрког угља Месићи налази се око 5 km јужно од Рогатице 

унутар малог ерозионог остатка лимничко-терестричке неогенске серије 

седимената, укупне површине од 2,6 km
2
. Експлоатација угља започела је 

1919 и трајала до 1941. године у ревиру Кукавце, до када су готово све 

резерве исцрпљене. Током 1960. почела је производња у ревиру Халуге гдје 

је 1965. године била максимална од 35.500 тона годишње. Каснија 

производња се рапидно смањивала иако је термичка активност достизала и 

до 14.505 kJ/kg. Прије затварања рудника рудне резерве износиле су укупно 

испод милион тона. 

Лежиште мрког угља "Рамадановац", налази се унутар миоценских 

слатководних седимената код Крупе на Врбасу. Елаборатом су 

верификоване геолошке резерве и квалитет са стањем 01.08.1998. године, 

како слиједи: 

 1. Билансне резерве: 

  А категорије   6.560 тона 

  В категорије            46.440 тона 

  Укупно:            53.000 тона 

 2. Ванбилансне резерве: 

  В категорије            58.350 тона 

 3. Квалитет: 

 - просјечног садржаја испитиваних компоненти билансних резерви: 

  GTЕ    13.676 kJ/kg 

  DTЕ    13.405 kJ/kg 

  S u      2,38 % 

  A               34,33 % 

  W u    23,33 % 

  

Појаве мрког угља 

Поред напријед описаних лежишта на територији Републике Српске постоји 

читав низ мањих изолованих појава  неогенских лакустричких седимената, у 

којима су констатоване мање појаве и углавном недовољно истражена 

"лежишта" мрког угља. Међутим, у задње вријеме приватном иницијативом 

покренута су доистраживања и повремена експлоатација неких "лежишта", 

док су ранији подаци углавном указивали да не постоје толике 

концентрације чисте угљене материје колике су потребне за економичну 

рударску експлоатцију. Та истраживања су вршена код Вијаке, Сњеготине, 

Шипова, Медне и Рогатице. 
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2.2. Басени, лежишта и појаве лигнита 

 

На теренима Републике Српске постоје велика лежишта лигнита, од којих 

нека имају пресудан утицај на општи привредни развој појединих области 

(Гацко и Станари). Остала лежишта и појаве нису детаљније истраживана у 

сразмјери са њиховим потенцијалним могућностима.  

 

2.2.1.  Лежиште лигнита Станари 

 

У регионално-географском погледу станарски угљени басен налази се у 

сјеверозападном дијелу Републике Српске на граничном дијелу регија 

Крајина и Посавина. Смјештен је између ријека Босне, Усоре и Укрине, на 

простору Великог и Малог Крњина, у атарима насеља Станари, Рашковци, 

Драгаловци, Горња и Доња Остружња. Приближно средином басена  тече 

ријечица Остружња, која дијели станарски угљени басен на два неједнака 

дијела: сјеверни дио басена, који је мањи, и јужни дио басена, који је већи.  

Експлоатационо подручје станарког басена захвата површину од преко 17 

km
2
, док цио басен обухвата површину од око 100 km

2
. 

Прве податке о геолшкој грађи угљеног басена Станари и ширег подручја 

дао је       Ф. Кацер (1910). Том приликом процијенио је резерве угља на око 

100 милиона тона, те упозорио на квалитетну вриједност угља са ниским 

садржајем пепела и незнатним процентом сумпора, који се данас сматра 

еколошки најбољим угљем. Послије Кацерових  истраживања дуги низ 

година није било истраживачке активности. Тек послоје II свјетског рата 

педесетих година прошлог вијека почела су интензивнија детаљна геолошка 

истраживања која уз прекиде трају до данас.  Прва експлоатација угља 

започела је 1921. године јамским радовима у јужном дијелу угљеног басена 

Станари. Експлоатација угља на сјеверном дијелу басена почела је 1948. 

године на површинском копу "Рашковац", који је и данас у експлоатацији. 

На јамску експлоатацију прешло се 1952. године, а редовна производња 

почела је 1955. године.  Елаборататом, са стањем 31.12.2004. године 

обрачунате укупне резерве износиле су 150,633.669 тона. 

Рудник Станари је приватизован, а на бази резерви и задовољавајућег 

квалитета у плану је изградња термоелектране. 

 

Сјеверни дио лежишта 

Западни ревир сјеверног дијела лежишта заузима угљоносни простор од 

потока Рашковац на запад до Драгаловаца односно до исклињења угљоносне 

формације. То је, са становишта резерви и услова експлоатације, 

најпотенцијалнији дио лежишта отворен активним површинским копом 
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"Рашковац". У западном ревиру у цјелини просјечна дебљина чистог угља 

износи 9,54 m, а јалових прослојака 2,98 m.  

Према различитим геолошким и техноекономским факторима овај дио 

лежишта може се подијелити на три блока: сјевероисточни (сјеверно од 

паралеле 4 957 750), централни (западно од потока Рашковац до пута за 

Прњавор) и западни (западно од пута за Прњавор, односно углавном 

простор између тог пута и жељезничке пруге).   

У оквиру сјевероисточног блока угљена маса је углавном концентрисана у 

једном слоју дебљине од нула (Б-382/66 и Б-595/74) до максимално 11,70 (Б-

586/74) метара. Просјечна дебљина чистог угља у овом блоку је 6,34 

m.Највећи дио сјевероисточног блока је прекривен  одлагалиштем јаловине 

са ПК "Рашковац". Експлоатациони дио угљеног слоја могао би се 

експлоатисати углавном подземном експлоатацијом. Повлатна формација је  

најчешће изграђена од ситнозрних или ситнозрних и крупнозрних пијескова, 

ријетко шљункова, док се у непосредној подини угља налазе шљункови. 

Карактеристична структура централног блока најчешће се види на профилу 

западне етаже ПК "Рашковац" као и на профилима бушотина. Ту се налазе 

два до шест угљених слојева. У садашњој зони површинског копа 

карактеристична су три угљена слоја чије су просјечне дебљине за I угљени 

слој 5,35 m угља + 0,43 m глине у четири прослојка до 0,20 m, за II угљени 

слој 2,25 m угља + 0,13 m угљевите глине (1 прослојак) и за III угљени слој 

4,75 m видљивог угља + 0,25 m глине у три прослојка до 0,10 m. У овом 

дијелу лежишта има око 4,50 m још неоткривеног трећег угљеног слоја. 

Између првог и другог угљеног слоја налази се 0,60m бентонитне глине са 

ријетким фрагментима угља, а између другог и трећег слоја има 2,40m 

бентонитне глине (у горњем дијелу слоја са комадима ксилита). 

Средишњи ревир сјеверног дијела лежишта простире се од потока Рашковац 

на исток до Хаџијиног потока. Из јужног дијела овог ревира угаљ је 

углавном повађен јамском експлоатацијом. У највећем дијелу ревира 

заступљен је само један угљени слој, најдебљи у сјеверном дијелу лежишта. 

Просјечна дебљина чистог угља у овом ревиру је 5,45m, а прослојци 

јаловине регистровани су само у јужним дијеловима овог ревира и ту им је 

просјечна дебљина 1,40m. У повлатној формацији овдје често нема шљунка 

већ само ситнозрни пијескови. Риједак је случај да се изнад угља налазе 

метарски пакети шљунка. О подинској формацији у овом ревиру нема много 

података јер су бушотине углавном обустављене у првом метру шљунка 

испод угља. У југоисточном дијелу ревира бушотине су обустављене у 

"плавој пластичној глини"- (бентонит ). Слично је и у највећем дијелу 

јужног руба ревира гдје испод угља често долази метарски пакет глина. 

Упадљива карактеристика средишњег ревира су и неорудњени простори 
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широки до десетак и дугачки 30-80 m утврђени истражним бушењем и, 

сигурније, јамским радовима. 

Источни ревир простире се од Хаџијиног потока на исток до потока Буквик, 

односно до портала тунела Љескове Воде. У том подручју има значајан број 

негативних бушотина и угаљ се  

јавља у дисконтинуираним тијелима. У јужном дијелу ревира (одмах 

сјеверно од жељезничке пруге) ти дисконтинуитети, при ушћима Хаџијиног, 

Бабиног и потока Лучица, нису посљедице појављивања подине на тим 

мјестима, већ су посљедица квартарне ерозије угљеног слоја. Неке су 

бушотине вјероватно негативне, из разлога што су ушле у наставак уских 

неорудњених зона из средишњег ревира, а неке што су, претпоставља се, 

остале у кровини, "висе".  Из тих разлога утисак је да у источном ревиру има 

више угља него што је то утврђено ријетком мрежом истражних бушотина 

(посебно у средишњем и сјеверном дијелу ревира). У основи у овом ревиру 

развијен је један угљени слој, само мјестимично долази до раслојавања 

истог, са значајним коефицијентом варијације дебљине. Просјечна дебљина 

чистог угља у овом ревиру је 4,97 m, а прослојци јаловине у угљоносном 

слоју регистровани су само у истражним бушотинама, гдје им се укупна 

дебљина креће од 0,40-7,40 m. 

Значајан број бушотина у јужном дијелу ревира обустављен је у "сивоплавој 

пластичној глини"-то може бити и међуслојни бентонит или да стварно 

припада подинској јединици. Други члан подине је "крупнозрни пијесак са 

шљунком". 

 

Јужни дио лежишта 

Заузима простор јужно од рјечице Остружња, односно јужно од жељезничке 

пруге Добој-Бања Лука. Са западне, јужне и источне стране оконтурен је 

зонама исклињења угљоносног слоја које се налазе у изворишним 

дијеловима десних поточних притока рјечице Радња и Врањак. 

Експлоатација угља у јужном дијелу басена вршена је, на његовом 

сјевероисточном подручју, јамом "Остружња" у периоду од 1975-1980. 

године, и површинским копом "Остружња" у периоду од 1984-1988. године. 

Највећи дио јужног дијела басена карактерише се већом раслојеношћу 

угљоносног слоја од оне у сјеверном дијелу.  

Према подацима из истражних бушотина просјечна дебљина чистог угља у 

угљоносном слоју за јужни дио басена износи 5,88 m, а јалових прослојака 

1,55 m. Повлатне и подинске формације у јужном дијелу басена у основи су 

сличних карактеристика као и оне у сјеверном дијелу басена. У повлатној 

формацији заступљени су ситнозрни жути и црвени пијескови, подређено 

шљункови, а у подинској шљункови и ситнозрни пијескови. И у овом дијелу 
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басена на појединим бушотинама набушена је "зелена пластична глина" 

(бентонит) било као међуслојна јаловина у угљоносном слоју или као 

непосредна подина у којој је вршено обустављање бушења. 

У тектонском смислу плиоценски угљоносни басен заузима простор јужног 

дијела Панонског басена који је стваран у вријеме завршне седиментације 

Паратетиса. Однос према западном дијелу Вардарске зоне и Динаридског 

офиолитског појаса изражен је и великим дислокацијама, односно 

линеаментима који су формирани крајем јуре и у креди као посљедице 

субдукционих кретања. Међутим, у подручју лежишта лигнита Станари 

реактивирана тектонска кретања нису имала битан утицај. 

Квалитет и резерве угља - лигнита станарског угљоносног басена 

представљају резултате вишеструких прорачуна резерви за сваки ревир 

посебно, односно многих анализирања квалитета по слојевима угља, 

ревирима и укупно за читав басен. Према последњем Елаборату са стањем 

31.12.2004. године дат је табеларни преглед квалитета и укупних резерви 

лежишта угља Станари: 

 
Табела 4. Квалитет угља - Просјечан садржај за билансне резерве 

Table 4: Coal quality – average content of balance reserves 

Компонента 
Сјеверни дио 

басена 

Јужни дио 

басена 

Басен 

Станари 

Влага (%) 50,57 50,06 50,28 

Пепео (%) 5,66 8,70 7,41 

S- укупни (%) 0,18 0,18 0,18 

S - у пепелу (%) 0,12 0,10 0,11 

S - сагорив (%) 0,05 0,08 0,07 

Кокс (%) 23,14 24,56 23,96 

C-fix (%) 17,41 15,85 16,51 

Испарљиво (%) 25,99 24,80 25,30 

Сагориво (%) 43,70 40,66 41,95 

GTE kJ/kg 11.526 10.876 11.151 

DTE kJ/kg 9.728 9.049 9.336 

 
Табела 5. Билансне резерве 

Table 4: Balance reserves 

Назив ревира-

дијела 

басена 

Категорија резерви (t) 
Укупно (t) 

A+B+ C1 A B C1 

Западни ревир 4,115.626 16,285.877 17,666.486 38,067.989 

Средишњи - - - - 
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ревир 

Источни ревир - 1,904.464 1,293.724 3,198.188 

Сјеверни  

дио басена 
4,115.626 18,190.341 18,960.210 41,266.177 

Јужни  

дио басена 
- 14,723.440 52,405.609 67,129.049 

Укупно басен 4,115.626 32,913.781 71,365.819 108,395.226 

                              Ванбилансне резерве: 32,615.516 t 

                  Потенцијалне резерве:    9,622.927 t 

 

Свеукупне резерве A+B+C1+C2 категорије за Станарски басен износе 

150,633.669 тона. 

2.2.2. Лежиште лигнита "Гацко" 

 

Лежиште угља Гацко налази се у јужном делу Републике Српске.  

Површином  од око 40 km
2 

 заузима највећи део Гатачког поља.  

Угљоносна неогена формација има распрострањење од Наданића на 

северозападу до Добреља на југоистоку, око 16,5 km, уз највећу ширину око 

3 km. Гатачко поље (као крашка површ надморске висине испод 1000m) 

наставља се од Добреља на југоисток, око 5-6 km, до јужно од Казанаца 

Границе продуктивног дијела басена налазе се западно од Гојковића потока 

на сјеверозападу поља, на сјевероистоку граница иде дуж изданачке зоне 

(испод квартарних седимената) на релацији Грачаница-Гацко-Врбица-

Автовац, источну границу представља пут Автовац-Билећа, док је 

југозападна дефинисана трасама угљених слојева у зони њиховог 

исклињавања. 

За постојање угља у Гацку знало се већ крајем 19. вијека. Површинска 

експлоатација малог обима почела је у изданачкој зони (Врбица) половином 

20. вијека, а тек иза тога су вршена прва организована геолошка 

истраживања (1954/55), што значи да се угаљ у Гацку истражује већ више од 

50 година. У том периоду постигнути су више него значајни истраживачки 

резултати који су најприје омогућили да се изграде значајни 

термоенергетски капацитети, а затим да исти до данас успјешно раде. 

Прва организована истраживања у Гатачком басену, у циљу дефинисања 

распрострањења угљених слојева и утврђивања количине угља, почела су 

1954/55. године. Избушене су 53 бушотине (са укупно око 3.000 m), 

углавном у Источном пољу (24, у мрежи 200×200 m), затим у зони 

кровинских слојева (15, на растојањима 700-1.000 m), у Централном (8) и у 

Западном пољу (5) на растојањима око 700 m. 
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Обим истраживања кровинских наслага ("Јужно поље") извршена су 1975. 

године. Избушене су 94 истражне бушотине у мрежи 175×175 (норма за А 

категорију резерви), а прорачунате резерве су уврштене у B и C1 категорије. 

(Нису одређени параметри квалитета потребни за А категорију резерви ?). 

Прорачунате су резерве: B категорија 46,.860.000 t и C1 категорије 6,960.000 

t, односно укупно око 53,800.000 тона билансног ровног угља. 

На Источном пољу детаљна геолошка, хидрогеолошка и геомеханичка 

истраживања вршена су 1976/77. године, са циљем добијања потребних 

подлога за израду инвестиционо-техничке документације за отварање 

површинског копа у том подручју. Између Гацка и пута Автовац-Билећа 

урађене су 32 бушотине (3.350 m, у мрежи 200×200 m) које су дефинисале 

главни слој (неке и оба подинска слоја) по паду до дубине од око 70 m. У 

мрежи за основна истраживања (на растојањима око 1.000 m) избушене су 

четири бушотине (укупно 467 m) источно од пута Автовац-Билећа и тада је 

закључено да Главни угљени слој у том простору престаје да буде 

економски интересантан. У Елаборату (1977.) наведено је 46,980.000 тона 

ровног угља (А категорије 23,030.000 t и B категорије 23,950.000 t). 

Обимна детаљна геолошка истраживања Централног поља гатачког 

угљоносног басена изведена су 1979. и 1980. године када је избушено 69 

бушотина (10.780 m), по профилима правца сјевер-југ, и са међусобним 

растојањима између бушотина (умрежених са већ постојећим) од 200 m. 

Истраживан је главни угљени слој до дубине од око 160 m, а у том простору 

су дефинисана и два подинска слоја. Елаборатом (1981.) су приказане 

резерве (и квалитет) угља од око 152 милиона тона "чистог угља", односно 

око 203 милиона тона "ровног угља". 

У слиједећој фази истраживања третирани су дубљи југоисточни дијелови 

синклинале. Избушено је 9 бушотина (2.900 m) у мрежи 700-850 m (основна 

истраживања), на главни и оба подинска слоја. Истраживање Источног поља 

настављено је у 1984. години са 21 бушотином (растојања 400-450 m, укупно 

3.780 m) на сва три продуктивна слоја - главном до дубине од око 140 m, а 

на првом и другом подинском до дубине 250 m. Резултати ових 

истраживања из ранијих периода обједињени су за Источно поље и 

приказани у Елаборату (1985.) гдје се наводе резерве "чистог угља" - 

билансне око 11,5 милиона тона и ванбилансне око 166 милиона тона. 

Године 2003. иновиран је "сводни елаборат" за цио басен (Ј. Олујић). При 

томе су добијени слиједећи резултати: 

- билансне резерве "чистог угља" (са прослојцима јаловине 

дебљине до 0,2 m)  A+B+C1 категорије 284,371.000 t, квалитета: 

DTE 10.174 MJ/kg, пепео 16,61% и  S-укупни 1,55%; 
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- билансне резерве "ровног угља" (са прослојцима јаловине 

дебљине до 1 m) A+B+C1 категорије 315,675.000 t, квалитета: DTE 

9.173 MJ/kg, пепео 18,86% и  S-укупни 1,47%; 

Резерве и квалитет се односе на сав угаљ у басену у свим пољима и у сва 

четири рудна тијела гдје су задовољени услови усвојене минималне дебљине 

откопавања и заданог квалитета за рад термоелектране, без обзира на остале 

услове и параметре, прије свега техничко-експлоатационог карактера. 

Организована производња угља у гатачком басену почела је 1948. године 

(мада су истражни радови почели тек 1954/55. године). Производња је 

почела у данашњем источном пољу (ПК "Врбица"), у подручју изданачке 

зоне. У почетку се годишње вадило - најприје око хиљаду тона угља, а 

касније неколико десетина хиљада тона угља. До 1970. године извађено је 

око 626.000 t угља, а претпоставља се да до краја егзистирања производње у 

површинском копу "Врбица" (до 1976.) није извађено више од 850.000 тона. 

Отварање западног поља (ПК "Грачаница") - почело је 1977. године, а ТЕ 

"Гацко" пуштена је у погон половином 1983. године. 

  

Геолошка грађа лежишта 

 

Неогенски језерски седименти Гатачког поља леже преко скоро свих 

наведених мезозојских и палеогенских јединица. Досадашњим 

истраживањима угљоносне формације у Гатачком пољу издвојено је, у 

централном подручју синклинале-депоцентру, 13 суперпозиционих 

литолошких "чланова", од 
1
Ng до 

13
Ng. Дефинисан је и четрнаести члан-

пакет (Олујић Ј.) 7

2 Ng који слиједи на конгеријским лапорцима (
7
Ng). Ако се 

прихвати став да "угљоносна формација" има карактер "геолошке 

формације" онда ће тако издвојени "чланови" у даљем приказу имати ранг 

"пакета". Највећа сачувана дебљина формације износи око 460 метара 

хетерогеног, углавном лапоровито-глиновитог, литолошког стуба са угљем. 

Горњомиоценска старост цијеле формације одређена је (несигурно) на 

основу остатака макрофауне док најновија микропалеонтолошка 

испитивања указују на доњомиоценску старост.  У току је испитивање 

нанопланктонског садржаја и изотопске старости минерала из 

преслојавајућих туфова. 

Опис лежишта, Посматрајући у цјелини, угљоносни простор источно, 

односно југоисточно од ријеке Грачанице, па на исток, до краја развоја 

угљених слојева експлоатабилног хабитуса (до пута Автовац-Билећа) 

подијељен је на Западно поље (активни ПК „Грачаница“) Централно, 

Источно и тзв. Јужно поље (или "кровински угљени слојеви") које у ствари 

прекривају дијелове Централног и Источног поља. Лежиште угља "Гацко" 
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чине четири рудна тијела: Главни угљени слој, Први подински, Други 

подински и Кровински угљени слојеви. 

Главни угљени слој развијен је у Централном пољу на површини од око 

4,7 km
2
. Главни угљени слој  припада шестом суперпозиционом пакету 

неогене Гатачке угљоносне формације и представља економски 

најзначајније рудно тијело у лежишту. Главни угљени слој има у појединим 

дијеловима Централног поља различиту текстуру, односно распоред угљене 

материје у границама слоја. У западном подручју, гдје су гранични дијелови 

са Западним пољем (ПК Грачаница), главни слој понекад у цјелини, каткад 

само у појединим дијеловима (најчешће горњим), има, генерално 

посматрано, тракаст изглед: прослојавања слојева угља са прослојцима-

слојевима јаловине. Главни слој је најдебљи у западном подручју 

Централног поља (најдебљи и у цијелом Гатачком угљоносном басену), у 

зони гдје слој има тракасти изглед. Ту се дебљине експлоатабилног дијела 

слоја крећу и до 33 m, чистог угља до 25 m, а ровног угља до 29 m. 

Просјечна дебљина међуслојне јаловине у Главном слоју износи 5,71 m (ту 

је рачунат и пакет лапораца метарске дебљине између два слоја угља у 

сјевероисточном подручју Централног поља). Просјечна дебљина Главног 

слоја (експлоатабилни слој) у Централном пољу износи 16,83 m, а просјечна 

дебљина чистог, односно ровног угља, износи 11,90 и 12,74 m. 

Под појмом "чист угаљ" подразумјева се у слојеве концентрисана угљена 

материја са прослојцима јаловине (најчешће угљевите глине и угљевити 

лапорци) дебљине до 15 cm (у прелазном подручју, резерве А категорије, 

између Западног и Централног поља прослојци јаловине који улазе у чист 

угаљ дебели су до 20 cm). "Ровни угаљ" подразумијева угљевите слојеве у 

слојеве међусобне јаловине, између угљених слојева, који су обично тањи од 

угљених слојева, а обавезно мале дебљине од 1m (у прелазном подручју 

тањи од 0,5 m). "Експлоатабилни угаљ" укључује "чист" и/или "ровни" угаљ, 

изузимајући танке прослојке угља оивичене дебљим прослојцима јаловине 

(који се рачунају у међуслојну јаловину). 

Први подински слој развијен је на скоро идентичној површини као и 

Главни слој, односно на површини од око 4,8 km
2
 (билансно око 3,7 km

2
). 

Први подински угљени слој најчешће је изграђен од два или три угљена 

слоја, раздвојена дебљим интервалима лапораца и/или тракастих угљевитих 

лапораца са танким прослојцима угља. Угљена материја је чешће 

концентрисана при дну и при врху слоја у коме је, у цјелини посматрано, 

однос међуслојне јаловине и угља већи до осјетно већи од један. Просјечна 

дебљина првог подинског угљеног слоја износи 13,10 m (максимална око 22 

m), дебљина чистог угља 4,80 m, дебљина ровног угља 5,30 m и просјечна 

дебљина међуслојне јаловине 8,16 m. 
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Други подински угљени слој има сличну површину као и два до сада 

приказана слоја-рудна тијела, око 4,8 km
2
 (билансно око 3,1 km

2
). Најдубље 

је лоциран у односу на друга два слоја, често близу мезозојске подине, а у 

зони исклињења и на самом "основном горју". Други подински слој има 

мању дебљину од Првог подинског слоја, али је у њему угљена материја 

"гушће" пакована те су и дебљине и чистог и ровног угља веће него у слоју 

изнад њега. Структура Другог подинског слоја најчешће је таква да између 

два метарска угљена слоја, са танким прослојцима јаловине, долази пакет 

глиновитих и туфитичних лапораца, понекад и туфова, дебљине 1,1 до 3,0 m. 

Карактеристика овог слоја је и та да му је дебљина доста уједначена изузев у 

зонама исклињења. Просјечна вриједност дебљина Другог подинског слоја, 

чистог и ровног угља крећу се између 6,30 m и 9,86 m. 

 Главни угљени слој је и у Источном пољу најзначајније рудно 

тијело, развијено на површини од око 8,0 km
2
, а експлоатабилан је на 

површини од око 5,0 km
2
 (односно експлоатабилан у смислу задовољавања 

усвојених критеријума за квалитет угља и дебљину слоја, изнад граничне 

дебљине откопавања). Према оси синклинале, дебљина Главног угљеног 

слоја се повећава (максимално 23,9 m на бушотини 604). Овдје се, слично 

као и у Централном пољу, истањује пети (
5
Ng) седимената, односно Главни 

и Први подински слој су веома близу један другом (4,5 m). У југозападном 

слабо развијеном клину синклинале удио угља у слоју се јако смањује, иако 

"слој" у цјелини задржава приближно дебљину из сјевероисточних подручја 

развића. Просјечне вриједности у Главном угљоносном слоју Источног поља 

у дебљини и процентуалном учешћу износе: 

- дебљина слоја   13,64 m (100%) 

- дебљина угља у слоју 11,10 m (81,38%) 

- дебљина прослојака јаловине тањих од 1,0 m 0,79m (5,79%) 

- дебљина прослојака јаловине дебљих од 1,0 m 1,75 m (12,83%) 

- дебљина чистог експлоатабилног угља  10,92 m (80,06%) 

- дебљина ровног експлоатабилног угља  11,88 m (87,10%). 

Први подински угљени слој има слично распрострањење Главном угљеном 

слоју, односно, распрострањен је на око 7,5 km
2
 (експлоатабилно око 5,0 

km
2
). У изданачкој зони на сјевероистоку басена, траса Првог подинског 

угљеног слоја је нешто даље на сјевероисток од трасе Главног слоја, слично 

као и пројекција трасе исклињења овог слоја у југозападном подручју.  

Први подински слој има доста различит хабитус од Главног слоја у 

Источном пољу. У већем дијелу поља дебљи је од Главног слоја, али има 

мање и чистог и ровног угља, односно састоје се најчешће од четири, три а 

понекад (када му се значајно смањи дебљина) и од два угљена слоја. Слојеви 
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угља су скоро редовно тањи од прослојавајућих лапораца, глиновитих 

лапораца и глине. 

У оси отворене асиметричне синклинале у јужном дијелу Источног поља, 

Први подински угљени слој постепено се приближава Главном слоју од 

максималног растојања између њих 47m, до свега 1,7 m. У сјевероисточном 

дијелу Источног поља, од ПК "Врбица", односно од профила 67-67', Први 

подински слој почиње такође да се постепено приближава Главном слоју, 

односно смањује се дебљина петог пакета (
5
Ng) лапоровито-глиновитих 

седимената између ова два угљена слоја. У зони утицаја геолошко 

обрачунских профила у напријед назначеном дијелу поља, Главни и Први 

подински угљени слој практично представља јединствен пакет седимената 

(угаљ, лапорци, глиновити лапорци и глине) у геолошком-седиментолошком 

експлоатабилном смислу. На основу изведених истражних радова, просјечна 

дебљина слоја, обје класе угља у слоју, дебљине јалових прослојака, односно 

процентуална учешћа, су: 

- дебљина Првог подинског угљеног  слоја  13,81 m (100%) 

- дебљина угља у слоју      6,10 m (44,82%) 

- дебљина прослојака јаловине тањих од 1,0 m   0,52 m (3,76%) 

- дебљина прослојака јаловине дебљих од 1,0 m   7,10 m (51,41%) 

- дебљина чистог експлоатабилног угља    5,50 m (40,26%) 

- дебљина ровног експлоатабилног угља    6,06 m (4,66%). 

Други подински угљени слој има мању површину распрострањења и мању 

дебљину од претходна два приказана слоја. На сјевероистоку Источног поља 

најчешће се овај слој завршава на мезозојској кречњачкој подини, а 

пројектована траса на површини терена му је веома близу границе 

распрострањења неогених седимената. На крајњем југоисточном дијелу 

поља Други подински слој има уочљиво мање развиће од првог и посебно од 

главног слоја. Други подински угљени слој распрострањен је на површини 

од око 6,5 km
2
, а експлоатабилни дио слоја (према раније назначеним 

критеријумима износи око 4,5 km
2
.  

Неки просјечни параметри за Други подински угљени слој у 

Источном пољу имају вриједности како слиједи: 

- дебљина слоја      10,00 m  

- дебљина угља у слоју      7,25 m 

- дебљина прослојака јаловине тањих од 1,0 m   0,80 m  

- дебљина прослојака јаловине дебљих од 1,0 m   1,95 m  

- дебљина чистог експлоатабилног угља    7,15 m  

- дебљина ровног експлоатабилног угља    7,85 m 

Кровински слој-слојеви ("повлатна угљена зона"), односно Јужно поље, 

налазе се у централном дијелу басена у горњем дијелу стуба неогених 



Гајић: Угаљ као енергетска минерална сировина РС 

 

337 

 

седимената. Ово је сложен пакет састављен од три слоја (члана), дефинисана 

на не баш егзактној основи, јер су издвојени према учесталости слојева 

угља, односно према концентрацији угљене материје у појединим 

суперпозиционим нивоима. Цио пакет има форму ш-синклинале са 

слојевима малог падног угља, па сва три угљена слоја излазе на површину 

терена (испод квартара), изузев у средишњем дијелу, гдје се налази 

кровински пакет јаловине, максималне дебљине до 35 m. 

Кровински слојеви у цјелини заузимају простор од око 3,7 km
2
, од чега је 

продуктивно 2,3 km
2
. Овакав кровински угљени "слој" подијељен је на три 

члана-слоја: први кровински угљени слој ("доњи тракасти угљени ниво")
5
, 

други кровински угљени слој ("средњи угљени ниво") и трећи кровински 

угљени слој ("горњи тракасти угљени ниво"). 

Први кровински угљени слој има површину распрострањења 3,7 km
2
, 

највећу (у односу на сва три кровинска слоја), али и релативно малу 

површину продуктивног дијела - око 1,4 km
2
. Највећа дебљина овог слоја 

карактеристичног тракастог изгледа је до 24 m, а чистог угља 10,2 m. 

Средње вриједности ових параметара су 16,5 m за слој и свега 3,3 m (19,8%) 

за угаљ, односно међуслојне јаловине има 13,2 (80,2%), па је однос угаљ-

међуслојна јаловина у првом кровинском угљеном слоју чак 1:4. 

Други кровински угљени слој је најзначајнији дио кровинског рудног 

тијела. Распрострањен је на површини од 2,9 km
2
 са продуктивних 2,3 km

2
. 

Просјечна дебљина слоја је 18,5 m, дебљина угља у њему 11,2 m, а 

међуслојне јаловине око 7,4 m. Максималне вриједности за ове параметре 

износе: за чист угаљ 25,4 m, за ровни угаљ 28,4 m и 9,45 m за јаловину. 

Трећи кровински угљени слој има укупну површину развоја 1,9 km
2
. 

Нешто више угљене материје концентрисано је на 0,6 km
2
 у сјеверозападном 

дијелу распрострањења. У трећем кровинском угљеном слоју од укупне 

просјечне дебљине 17,5 m на угаљ долази свега 2,7 m (око 15%), што указује 

на танке слојеве угља разбијене дебљим слојевима јаловине. 

Структурно-тектонски односи гатачког угљоносног басена, за разлику од 

већине других, су једноставни. Неогени угљоносни басен Гацка смјештен је 

као оверстеп-секвенца на мезозојским седиментима (T3-K2-Pg) кучке 

тектонске јединице, у непосредној близини данашњег чела кучке навлаке. 

Ово посљедње није имало неког битног одраза на пострудни склоп неогене 

формације. 

Депозициони простор гатачке неогене угљоносне формације формиран је у 

фази тектонске релаксације терена (прелаз олигоцен-миоцен ?) када је у 

систему расједа пружања SZ-JI створена међупланинска депресија. 

Досадашњим истраживањима утврђено је да је депоцентар палеодепресије 

био релативно близу данашњег југозападног обода неогениох творевина, у 
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зони најинтензивнијег спуштања терена. Може се закључити да је 

формирање језера и депоната у њему почело у неколико издвојених 

палеодепресија различитих дубина: највећој и најдубљој у подручју 

Централног и Источног поља, мањој у Западном пољу и најплићој и 

најмањој на простору објекта термоелектране. 

Квалитет угља у лежишту "Гацко" дат је према техничким (имедијатним) 

анализама. Обзиром да су минималне разлике у квалитету између угљених 

слојева, овдје су приказани резултати просјечног квалитета билансних 

резерви угља у лежишту "Гацко": 

 
Табела 6. Квалитет билансних резерви "ровног" угља у лежишту "Гацко" 

Table 6: Quality of balance reserves of „trench“ coal, bearing „Gacko“ 

Параметар 
Јед. 

мјере 

К а т е г о р и ј а  р е з е р в и Просјек 

А+B+C1 A B C1 A+B 

Груба влага % 28,09 27,17 25,65 27,47 27,37 

Хидро влага % 11,63 9,23 8,17 10,02 9,91 

Укупна влага % 39,72 36,41 33,82 37,49 37,29 

Пепео % 15,47 19,76 22,41 18,35 18,58 

Исп. материје % 25,50 27,59 27,39 26,91 26,93 

Саг. материје % 44,86 43,83 43,77 44,17 44,15 

C-fix % 21,88 16,24 16,38 18,09 17,99 

Кокс % 32,06 35,95 38,79 34,67 34,90 

S-укупан % 1,24 1,40 1,63 1,34 1,36 

S-сагорив % 0,68 0,60 0,59 0,62 0,62 

S-везан % 0,55 0.83 0,83 0,74 0,74 

GTE kJ/kg 10.944 10.542 10.382 10.674 10.658 

DTE kJ/kg 9.677 9.219 9.129 9.369 9.356 

Запр. маса t/m
3 

1,29 1,31 1,31 1,30 1,30 

 

Табела 7. Квалитет билансних резерви "чистог" угља у лежишту "Гацко" 

Table 7: Quality of balance reserves of „pure“ coal, bearing „Gacko“ 

Параметар 
Једи. 

мјере 

К а т е г о р и ј а  р е з е р в и Просјек 

А+B+C1 A B C1 A+B 

A B C D E F G 

Груба влага % 28,13 27,56 25,76 27,91 27,68 

Хидро влага % 13,23 9,85 9,10 11,91 11,61 

Укупна влага % 41,36 37,40 34,86 39,81 39,29 

Пепео % 12,00 16,25 20,27 13,66 14,36 

Исп. материје % 25,48 27,67 26,81 26,34 26,39 

Саг. материје % 46,54 45,90 44,38 46,29 46,09 

C-fix % 21,16 18,40 18,09 20,08 19,87 
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Кокс % 32,95 34,50 38,40 33,56 34,07 

S-укупан % 1,52 1,45 1,55 1,49 1,50 

S-сагорив % 0,83 0,66 0,62 0,76 0,75 

S-везан % 0,62 0,83 0,70 0,70 0,70 

GTE kJ/kg 11.666 11.344 11.143 11.540 11.498 

DTE kJ/kg 10.639 10.071 9.830 10.417 10.355 

Запр. маса t/m
3 

1,25 1,27 1,29 1,26 1,26 

 

Из добијених резултата прорачуна квалитета чистог угља по угљеним 

слојевима, на бази техничких анализа, уочљиво је да Главни угљени слој 

има најбољи квалитет. Просјечна вриједност доњег топлотног ефекта 

билансних резерви овог угљеног слоја износи 10.500 kJ/kg, а садржај пепела 

13,87%. Подински угљени слојеви, као и посебно кровински слојеви имају 

мање вриједности доњег топлотног ефекта, али истовремено и виши садржај 

пепела. Коефицијенти варијације квалитета по категоријама у свим угљеним 

слојевима указују на равномјеран садржај сагориве супстанце у угљу. 

Прорачун резерви лежишта угља "Гацко" са стањем 31.12.2006. године. 
Резерве "чистог" и "ровног" угља у лежишту "Гацко" дате су у слиједећим 

табелама: 

 
Табела 8. Резерве "чистог" угља (са прослојцима јаловине до 0,15 m) у лежишту 

"Гацко" (у мил.тона) 

Table 8: Reserves of „pure“ coal (with overburden inerlayers up to 0.15 m), bearing 

„Gacko“ (in M tones) 

Поље 
К а т е г о р и ј а  р е з е р в и 

A+B+C1 
A B A+B C1 

Централно поље 9,771 92,042 101,813 10,878 112,691 

Источно поље 13,873 46,221 60,094 47,67 107,764 

"Јужно поље" - 41,368 41,368 2,865 44,233 

Укупно 23,644 179,631 203,275 61,413 264,688 

 

Табела 9. Резерве "ровног" угља (са прослојцима јаловине до 1 m) у лежишту 

"Гацко" (у мил.тона) 

Table 9: Reserves of „trench“ coal (with overburden inerlayers up to 1m), bearing 

„Gacko“ (in M tones) 

Поље 
К а т е г о р и ј а  р е з е р в и 

A+B+C1 
A B A+B C1 

Централно поље 10,726 103,961 114,687 12,037 126,724 

Источно поље 15,038 50,918 65,956 52,026 117,982 
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"Јужно поље" - 47,493 47,493 3,079 50,571 

Укупно 25,764 202,372 228,136 67,142 295,277 

У лежишту "Гацко" има 36.112.000 тoна угља резерви C2 категорије. У 

лежишту има  и 34.783.000 тона угља ванбилансних резерви, од тога 

26.000.000 тона у заштитном појасу Гацка и Врбице, углавном B категорије. 

Од четири угљена слоја (пакета) далеко највећи економски значај, како 

према квантитету тако и по квалитету, има Главни угљени слој чија је 

просјечна дебљина близу 17 метара, са око 12 метара "чистог" и близу 13 

метара "ровног" угља и калоричним вриједностима преко 10 МЈ/kg, односно 

преко 9 МЈ/kg. 

2.2.3. Остале појаве лигнита на територији Републике Српске 

 

У оквиру појава везаних за понтијске наслаге ободног појаса Паратетиса 

једино су за сада значајне оне у доњем току ријеке Спрече, у тзв. 

грачаничком басену. Плиоценски седименти се јављају дуж долине ријеке 

на дужини од око 20km и ширини од 2-4km. Појаве угља у тим седиментима 

констатоване су код Карановца (Брегуљаче-Баре), Сочковца, Порјечине, 

Миричине, Лукавице и Стијепан поља. Најзначајнија је појава код 

Карановца на локалности Брегуљача-Баре. Овдје је констатован угљени слој 

дебљине око 7m. По свом изгледу одговара у потпуности лигниту Креке, те 

се претпоставља да је сличног квалитета као и крекански лигнит. 

Већи број појава лигнита регистрован је у плиоценским седиментима 

приједорског поља, код Омарске. Поред наведених потребно је напоменути 

и појаве лигнита код Шепка-Зворник, те појаве код Касиндола-Источно 

Сарајево. 

 

3.  ЗАКЉУЧАК 

 

Република Српска располаже са знатним резервама угља које су релативно 

добро распоређене на простору Републике Српске, од Љешљана на западу 

до Гацка на југоистоку. Распоређене су у седам угљених басена: Гацко, 

Угљевик, Станари, Миљевина, Котор Варош, Љешљани и Рамићи, као и 

друге локације које су  напуштене углавном због неповољних 

експоатационих услова, малог економског значаја или ограничених резерви. 

Укупне билансне резерве износе  684 милиона тона, од тога око 390 милиона 

тона лигнита и  294 милиона тона мрког угља. Укупне експлоатационе 

резерве су  578 милиона тона, од тога 353 милиона тона је лигнит, а 225 

милиона тона мрки угаљ. Око 90% угља се користи за производњу 

електричне енергије и гарантују Републици Српској стабилност у смислу 
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независности од увоза. Мањи дио (око 10%) користи се у друге 

комерцијалне сврхе.   
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S u m m a r y 

 

COAL AS AN ENERGY MINERAL RESOURCE 
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Geological research Institute of the Republic of Srpska, Vuka Karadžića 

148b,75400 Zvornik, e-mail: geoins@rstel.net 

 

In the territory of the Republic of Srpska coal deposits and occurrences are 

concentrated in all units of geotectonic settings of the Dinarides. Most of them are 

related to younger geological formations, the Oligo-Miocene, limnic-terrestrial 

and the Pliocene lagoon sediments. Economically significant coal deposits in the 

Republic of Srpska had been created during the Neocene.   

All coal deposits and occurrences are presented in this paper. Coal reserves and 

quality are at a high level and provide long-term electricity generation in existing 

power plants (Gacko and Ugljevik) and the possibility of opening new facilities 

(Stanari, possibly Miljevina). 

The highest percentage of exploited coal in the Republic of Srpska is used as the 

energy source in the power plants (about 91%) and smaller amounts are used as 

for commercial use. Coal reserves are relatively well distributed in the territory of 

the Republic of Srpska, from Lješljani in the west to Gacko in the south-east.  

Energy policy of the Republic of Srpska involves the rational use of energy, the 

increase in energy efficiency in the production and use of energy, environmentally 

acceptable energy and manufacturing technologies, rational use of domestic 

energy sources and the use of high-quality energy. 

 

Key words: coal, brown coal, lignite, reserves, quality. 
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Апстракт: Неметаличне минералне сировине су необновљив природни ресурс који 

представља важан фактор материјалне производње савремене привреде. Република 

Српска располаже значајним ресурсима неметаличних минералних сировина, а у 

највећем обиму се експлоатишу и за њих су утврђене значајне резерве, оне које се 

користе као грађевински материјал. Ради распрострањења на великом дијелу 

територије РС, као и степена истражености и досадашње искориштености, значајне 

су слиједеће неметаличне минералне сировине: кречњаци, серпентинити, дијабази, 

глине (каолин, керамичке, опекарске), гипс-анхидрити, бентонити, кварцни 

пијескови. Од неметаличних минералних сировина чије су појаве регистроване на 

теренима Републике Српске а имају примјену у разним гранама индустрије 

значајне су још: магнезит, цементни лапорци, туфови и зеолити, талк, кровни и 

графитични шкриљци, берил, бијели боксити, фелдспати, лискуни, оливини, 

минерал сирлезит, сепиолит, барит, хризотил азбест.  

 

Kључне ријечи: неметаличне минералне сировине, степен истражености, 

лежиште, појава 

 

 

 

1. УВОД 

 

Неметаличне минералне сировине су необновљив природни ресурс који 

представља важан фактор материјалне производње савремене привреде. 

Ради велике разноврсности ових сировина, као и велике могућности њихове 

примјене, класификација неметаличних минералних сировина је веома 

сложена. У табели 1. приказана je једна подјела неметаличних минералних 

сировина. 
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Табела 1. Класификација неметаличних минералних сировина 

по Б. Вакањцу из 1969. год. 

Table 1: Classification of non-metalic mineral resources, after B. Vakanjac, 1969 
Лежишта 

елемената 
Лежишта кристала Лежишта минерала Лежишта стена 

1. арсен 11. азбести 18. Ал-силикати 30. цементни лапорци 

2. бор 12. дијамант 19. алунит и алуни 31. глине 

3. бром 13. драго камење 20. барит 32. градев. камен 

4. флуор 14. гранати 21. фелдспати 33. карбонатне стене 

5. фосфор 15.корунд и шмиргла 22. гипс и анхидрит 34. кровни шкриљци 

6. јод 16. лискуни 23. графит 35. кварцни песак 

7. селен 17. пиезоопт. крист. 24. магнезит 36. кварцне сировине 

8. соли Na,K i Mg  25. пирофилит 37. природни минерали 

9. стронцијум 26. талк и пигменти 38. силицити 

10. сумпор 27. вермикулит 39. стене за форстерит 

  28. воластонит 40. стене за кер. и стакло 

29. зеолит 41. стене за петролургију 

 42. шљунак и песак 

43. вулканска стакла 

 

Примјена неметаличних сировина у привреди заснива на њиховим 

различитим физичко-хемијским и технички корисним карактеристикама. 

Употребна вриједност минералних сировина се мијења, зависно од 

привредних токова, те је задатак струке да стално валоризуje њихову 

вриједност. Граница експлоатабилности сваке минералне сировине зависи 

од економских и геолошких услова и технолошког развоја. Примјену и 

степен искориштености неметаличних минералних сировина одређују 

потребе и степен развијености привредно-производних капацитета државе.  
 

Политика управљања минералним сировинама (и неметаличним) у државама 

Европске уније базирана је на начелу одрживог развоја (sustainable 

development), а то је такав развој, који задовољава данашње потребе, а не 

угрожава будуће генерације и њихове потребе (WCED, 1987). Минерални 

ресурси битни за развој државе и општина морају се штитити на начин на 

који се чувају и други ресурси (шумски, пољопривредни, водни). 

Посебне карактеристике истраживања, валоризације и експлоатације 

минералних ресурса неметала су мале специфичне инвестиције и мали ризик 

улагања у рударску производњу, кратак рок истраживања и отпочињања 

експлоатације лежишта. Предност у истраживању и упознавању неметала у 

односу на друге минералне ресурсе, поред тога што истраживања не трају 

дуго и не захтијевају велика финансијска улагања, је та што се минерална 

супстанца користи у цјелини, за разлику од металичних, код којих се у 

већини случајева мора издвајати корисна минерална сировина од јаловине. 

Неметаличне минералне сировине се користе у индустрији грађевинских 

материјала, хемијској индустрији, пољопривреди, електронској и 
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електроиндустрији, фармацеутској индустрији, црној металургији, при 

преради нафте, итд. 

Велики проценат производње неметаличних минералних сировина је 

репродукциони  материјал за друге индустријске гране нпр. грађевинарство, 

прехрамбену, хемијску и металопрерађивачку индустрију, а мали проценат  

је роба широке потрошње. Ово је један од разлога зашто се неметали не 

вреднују на одговарајући начин, већ се препознаје само онај дио који 

директно иде на тржиште.  

 

2. ПРОИЗВОДЊА НЕМЕТАЛА У СВИЈЕТУ 

 

Укупна свјетска производња неметаличних минералних сировина прелази 25 

милијарди тона годишње, од чега технички и архитектонски камен и други 

неметали који се користе у грађевинарству, чине око 23 милијарде тона, 

агрохемијске и хемијске сировине око 1,5 милијарди тона, а осталих око 0,5 

милијарди тона су остали неметали (2002. г.). 

Највећи свјетски произвођачи тридесетак најважнијих неметала у свијету, 

према подацима из 2009. године су: Кина, САД, Русија, Турска, Индија, 

Јапан, Њемачка, Француска Бразил, Казахстан, Канада, Италија, Јужна 

Африка, Аустралија, Аргентина, Грчка, итд.  

У табелама 2. и 3. приказани су региони са највећом производњом неких 

неметала и свјетска производња неколико важнијих неметала у периоду од 

2000-2010. г.  

 
Табела 2. Три најважнија региона у рударској производњи неколико 

индустријских минерала 

Table 2: Three most important regions in mine production of some industrial minerals 

(DG Enterprise and Industry calculations based on World Mining Data, 2008) 

Неметал Први % Други % Трећи % 
Укупно 

% 

Графит Кина 60 Индија 16 Бразил 10 86 

Фелдспат ЕУ 60 Турска 10 Тајланд 7 77 

Барит Кина 55 Индија 12 УСА 7 74 

Перлит ЕУ 54 УСА 19 Јапан 10 83 

Бор Турска 53 УСА 21 Аргентина 12 86 

Флуорит Кина 51 Мексико 17 ЕУ 7 75 

Фосфати Мароко 49 Кина 18 Израел 4 71 

Бентонит УСА 44 ЕУ 24 Русија 6 74 

Вермикулит 
Јужна 

Африка 
43 УСА 22 Украјина 14 79 

Талк Кина 37 ЕУ 16 УСА 11 64 
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Магнезит Кина 32 Турска 22 ЕУ 21 75 

Каолин ЕУ 31 УСА 28 Бразил 19 78 

Дијаманти Русија 30 Боцвана 24 Канада 13 67 

Поташа Канада 30 ЕУ 17 Бјелорусија 16 63 

Гипс ЕУ 23 УСА 18 Иран 11 52 

Со ЕУ 22 УСА 20 Кина 18 60 

Сумпор УСА 19 Канада 17 Кина 16 52 

Циркон Аустралија 49 
Јужна 

Африка 
28 УСА 10 87 

 

 
Табела 3.  Производња главних неметала од 2000. до 2009. Године 

Table 3: Production of main non-metalic from 2000 to 2009 

(Nonfuels, U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, annual, and Mineral 

Commodities Summaries, annual, January 2010). 

Неметал Јединица 2000. 2005. 2008. 
2009. 

прелиминарно 

Азбест 1,000 t 2,110 2,270 2,090 2,000 

Барит 1,000 t 6,470 8,110 8,050 5,500 

Цемент милион t - 2,350 2,840 2,800 

Фелдспат 1,000 t 9,580 16,700 21,900 18,900 

Флуорит 1,000 t 4,470 5,280 6,040 5,100 

Гипс милион t 106 118 159 152 

Лискун 1,000 t 328 359 374 380 

Азот (N садржај) милион t 108 122 133 133 

Фосфатне стијене (бруто 

тежина) 
милион t 132 147 161 158 

Поташа (K2O квивалент) милион t 27 31 35 25 

Сумпор, елементарни милион t 58 67 69 70 

 

Kоличинa производње камених агрегата у неким Европским земљама дата је 

у табели 4. 

 
Табела 4. Производња камених агрегата у државама ЕУ у 2006. години (РГН 

факултет Свеучилишта у Загребу, Сплит, 2010.) 

Table 4: Production of stone aggregates in the EU countries (MGO faculty of Zagreb 

University, Split, 2010) 

Држава 

Производња камених агрегата 

Пијесак и 

шљунак (t) 

Техничко-грађеви-

нски камен (t) 

Рециклирани 

агрегати (t) 

Укупна 

производња 

(t) 

Аустрија 66.000.000 32.000.000 3.500.000 98.000.000 
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Белгија 10.070.000 55.500.000 13.000.000 65.570.000 

Данска 58.000.000 300.000 0 58.300.000 

Финска 54.000.000 46.000.000 500.000 100.000.000 

Француска 167.000.000 233.000.000 14.000.000 400.000.000 

Њемачка 277.000.000 186.500.000 48.000.000 463.500.000 

Ирска 54.000.000 79.000.000 1.000.000 133.000.000 

Италија 210.000.000 135.000.000 5.500.000 345.000.000 

Холандиј. 44.500.000 4.000.000 25.000.000 48.500.000 

Португал - 97.500.000 0 97.500.000 

Шпанија 170.000.000 314.000.000 1.500.000 484.000.000 

Шведска 23.000.000 62.000.000 1.800.000 85.000.000 

В. 

Британија 
68.000.000 123.000.000 58.000.000 191.000.000 

УКУПНО 1.201.570.000 1.367.800.000 171.800.000 2.387.100.00 

 

 

3. НЕМЕТАЛИЧНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ  

    У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

У двадесетом вијеку на нашим просторима идентификоване су и 

валоризоване бројне неметалничне минералне сировине. Појачан интерес за 

истраживања и експлоатацију неметаличних минералних сировина изражен 

је посебно након Другог свјетског рата. Геолошка исраживања су на почетку 

била везана за магнезите и одређене грађевинске материјале: цигларске и 

керамичке глине, кречњаке и доломите, гипс, барит, пијесак итд.  

Послије 1996. године, интензивирани су рударска активност и детаљна 

геолошка истраживања неметаличних минералних сировина на простору РС. 

Општи привредни развој нашег друштва захтијева даље проширење 

сировинске базе, што је условљено наставком детаљних геолошких 

истраживања неметаличних сировина које су већ у експлоатацији као и оних 

које су, за сада, у рангу појава, а постоји потреба за њима на тржишту.  

Република Српска располаже значајним потенцијалом неметаличних 

минералних сировина (слика 1) које су, према степену истражености, у 

рангу појава или лежишта (табела 5.). Већина појава неметаличних 

минералних сировина утврђена је при изради појединих листова Основне 

геолошке карте, затим при разним регионалним истраживањима или 

детаљним истраживањима неке друге минералне сировине. За утврђене 

појаве нема основних података о квалитету и резервама, или специфичних 

особина које су услов примјене у одговарајућим индустријским гранама.  

Неке неметаличне сировине имају велику распрострањеност али су ниског 

степена искориштености, као што је случај код лапораца. Појаве берила на 
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Мотајици, талкита код Петрова и сланих вода и боросиликата код Лопара, 

које представљају ријетке и значајне неметаличне сировине, а регистроване 

на простору Републике Српске, треба детаљније истражити. Недефинисана 

је потенцијалност појава: фелдспата, лискуна, жичног кварца, кристалног 

кварца, гранатских стијена, флуорита, оливина-дунита, рефракторног 

хромита. 

 
Табела 5. Преглед неметаличних минералних сировина у Републици Српској 

Table 5: Review of non-metalic mineral resources in the Republic of Srpska 

Редни 

број 

Неметаличне минералне сировине у 

(сталној/повременој/прекинутој) 

експлоатацији 

Редни 

број 

Недовољно 

истражене 

неметаличне 

минералне 

сировине 

1 гипс-анхидрит 1 талкити 

2 бентонит  2 берил 

3 хризотил азбест 3 фелдспати 

4 каолин, каол. гранит 4 флуорит 

5 керамичке и опекарске глине 5 лискуни 

6 кречњаци 6 барит 

7 доломити 7 слане воде 

8 туфови 8 боросиликати 

9 зеолити 9 бијели боксит 

10 кварцни пијесак 
10 цементни 

лапорци 

11 сепиолит 
11 графитични 

шкриљци 

12 
седиментне силицијске стијене 

(кварцити, рожнаци) 

12 
жични кварц 

13 кровни шкриљци 
13 

кристални кварц 

14 магнезит 
14 рефракторски 

хромит 

15 дијабаз, габро 15 оливинит 
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16 
серпентинити и серпентинисани 

перидотити 

16 гранатске 

стијене 

17 шљунак и пијесак 17 корунд 

 

18 амфиболитски 

азбест 

19 абразивни 

материјали 

 

Изостајање организоване експлоатације потенцијалних сировинских база 

абразивног камена, минералних пигмената и кровних шкриљаца резултат је, 

прије свега, релативно мале апсорпционе моћи домаћег тржишта за ове 

сировине и њихове прерађевине, ниских продајних цијена или монополског 

положаја њихових традиционалних произвођача на иностраном тржишту 

или, као што је случај са абразивима, добијање вјештачким путем. 

Сировинска база, омогућила је вишегодишњу производњу неких 

неметаличних минералних сировина, као што су: каолини, керамичке глине, 

гипс, бентонит, кварцни пијесак, азбест. Експлоатација великог броја 

лежишта техничког грађевинског камена започела је у прошлом вијеку и са 

прекидима траје и данас. 

За велики број неметаличних минералних сировина постоји несклад између 

расположиве сировинске базе и постојећих привредних производних 

капацитета (кречњаци, доломити, лапорци). Развојем сопствених 

технологија припреме ровних неметаличних минералних сировина и њихове 

прераде, дошло би се до далеко ширег коришћења многих домаћих 

неметаличних минералних ресурса и смањења увоза готових производа на 

бази неметала. За сада се експлоатишу (површинским коповима) сировине 

једноставног технолошког нивоа експлоатације и које прије појаве на 

тржишту не захтијевају сложеније оплемењивање или технолошку обраду. 

Развојем напреднијих технологија омогућила би се експлоатација 

неметаличних сировина које су у мањим концентрацијама или пратеће некој 

другој минералној сировини. 

Према подацима Завода за статистику РС, индустријска производња у 

Републици Српској за првих девет мјесеци 2010. године била је већа за 4,1 % 

него у истом периоду 2009. године а највећи процентуални раст од 8,7 % 

остварен је у сектору вађења руда и камена. 
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Слика 1. Појаве и лежишта неметаличних минералних сировина 

на простору Републике Српске 
Figure 1: Occurences and bearings of non-metalic mineral resources in the 

territory of the Republic of Srpska 

 

И поред раста експлоатације неких неметала, Република Српска не 

користи довољно своје богатство неметаличних минералних сировина, 

односно  експлоатишу се у обиму који не задовољава домаће потребе.  
Индустрија неметала (осим грађевинског материјала) у оквиру укупне 

производње нема значајније учешће, али је значајно да се у овој области 

афирмише све више мањих приватних предузећа.  
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4. НЕМЕТАЛИЧНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ КОЈЕ СУ ДЕТАЉНО  

    ИСТРАЖИВАНЕ НА ПРОСТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Неметаличне минералне сировине које се данас у највећем обиму 

експлоатишу у Републици Српској, и за које су утврђене значајне 

резерве, су оне које се користе као грађевински материјал. Индустрија 

грађевинског материјала обухвата производњу цигларских производа, 

цријепа, вађење и обраду камена, прављење креча, бетона, вађење 

шљунка и пијеска итд. Последњих година, нарочито од 2006. године, 

ова област је биљежила динамичан раст финасијских показатеља, због 

повећане привредне активности у области грађевинарства. Током 

првог полугодишта 2009. године дошло је до смањења грађевинских 

радова, што је ослабило тражњу грађевинског материјала и смањење 

производње неметала за око 35%. 

У периоду послије 1996. године, за потребе интензивних грађевинских 

радова (путоградња и стамбени објекти), вршена су детаљна геолошка 

истраживања и утврђене резерве за стијене које се користе као технички 

грађевински камен.  Ова минерална сировина има велике билансне и 

потенцијалне резерве у комплексима стијена седиментног, магматског и 

метаморфног поријекла и те резерве могу трајно задовољити потребе 

Републике Српске.  

Као технички грађевински камен код нас се највише користе: кречњак, 

доломит, дијабаз, серпентинисани перидотит. 

Кречњаци, који се на простору Републике Српске највише користе као 

грађевински материјал, су карбонатне стијене настале дијагенетским и 

епигенетским промјенама примарних карбонатних талога. Кречњаци 

припадају углавном маринским седиментним лежиштима ствараним in situ, 

и на простору Републике Српске они су тријаске (анизик), јурске, кредне и 

терцијарне (палеоцен, еоцен, миоцен) старости. Примјена кречњака је 

велика у разним гранама индустрије, а висок степен бјелине као и висок 

садржај калцијум-карбоната чине кречњак изузетно подесним за кориштење 

у фармацеутској и хемијској индустрији.  Има велику примјену као пунило, 

бјелило, топитељ, за производњу: стакла, шећера, гуме, папира, сточне 

хране, пластичних маса,  детерџената, соде за пестициде, за одсумпоравање 

димних гасова итд.  Црна металургија је велики  корисник кречњака и креча, 

гдје се употребљавају као топитељи. Потрошња кречњака (који се претходно 

пече у креч) при топљењу руде гвожђа у високим пећима креће се од 0,4-0,9 

тона на једну тону сировог гвожђа. У грађевинарству кречњак се 

примјењује: као блокови, дробљени или мљевени, несијани и сијани камени 
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агрегат, као архитектонско-грађевински камен у ентеријерима и 

екстеријерима, као сировина код производње креча, у цементној индустрији, 

а користи се при градњи саобраћајница за носеће тампон слојеве, кao агрегат 

за асфалт за горње носеће слојеве, за засторе жељезничких пруга, за 

бетонске мјешавине и за зидање. Ако је кречњак декоративан, обојен, као 

што је случај на лежиштима Хреша и Садилов чаир, онда служи за облагање 

унутрашњих, вертикалних и хоризонталних површина (полирани, резани и 

клесани) и за зидање као обрађен и необрађен. Лежишта кречњака 

распоређена су на цијелој територији Републике Српске а користе се 

углавном као сировина у грађевинској индустрији и пољопривреди. У 

периоду од 1996. до 2010. године елабориране су резерве  лежишта 

кречњака: (Дервиш Кула)-Нови Град, (Дреновача)-Приједор, (Планина 

Врановина, Швракава-Јасенов до, Љубачево, Добрња)-Бања Лука, (Црни 

вир-Укрина)-Челинац, (Грич,Челар)-Прњавор, (Чађавица)-Рибник, (Градина, 

Кречница, Каменица)-Теслић, (Грапска Костајница, Липац, Карабеговац, 

Хардовац)-Добој, (Дубоковац)-Брод, (Мићино брдо-Мијатовац)-Лопаре, 

(Јаблан Град, Вучјак)-Угљевик, (Јошаница, Жлијебац)-Зворник, (Градина)-

Милићи, (Градац)-Братунац, (Подроманија)-Соколац, (Садилов Чаир, 

Јеловци)-Хан Пијесак, (Дуб)-Рогатица, (Хан Дервента, Лапишниц) -Пале, 

(Крупац, Хреша, Бијеле воде-Кијево)-Сарајево, (Дракуљица)-Билећа, 

(Поникве)-Гацко, (Лучин До, Згоњево, Рудежи)-Требиње. Утврђене 

билансне резерве износе око 192.260.000 m
3
 и потенцијалне резерве износе 

око 285.500.000 m
3
 кречњака. До децембра 2010. године одобрене су 24 

концесије на експлоатацију кречњака. 

Доломити су карбонатне седиментне стијене претежно састављене од 

минерала доломита. Велике масе доломита које граде дијелове планинских 

масива у РС, посебно тријаске старости, постале су метасоматозом из 

кречњачког талога. Њихова примјена у појединим индустријским гранама 

условљена је технолошким захтјевима који одређују потребан минералошко 

петрографски и хемијски састав и одговарајућа физичка својства. Могућност 

примјене доломита је велика: мљевени доломит се користи и као материјал у 

проиводњи керамике, у хортикултури и пољопривреди се користи доломит 

или доломитични кречњак за смањење киселости тла, у грађевинарству (за 

производњу малтера и цемента, као украсни камен, за производњу 

ватросталних опека-ако су са већим садржајем магнезијума). Захтјевнија 

примјена доломита је: у индустрији стакла, ватросталној индустрији, за 

добијање вјештачких ђубрива, боја и лакова. Доломити могу служити и као 

извор магнезијум-оксида, чијом редукцијом се добија магнезијум. Доломити 

код нас нису довољно истражени и искориштени. Примјена је ограничена и 

у највећем обиму користи се као грађевински камен (агрегат за тампонске 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%9A%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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слојеве и за бетон и асфалт при градњи саобраћајница). Лежишта доломита 

елаборирана послије 1996. године лоцирана су углавном у западном дијелу 

Републике Српске (Бекићи, Брезичани, Планина Врановина, Љубово, 

Блатна, Чираковац) и у источном дијелу Крупац и Бијеле Воде-Кијево. 

Укупне утврђене билансне резерве износе око 44.500.000 m
3
 а укупне 

потенцијалне резерве износе око 45.400.000 m
3
 доломита.  

Мермер  је изврстан архитектонско-грађевински камен за спољна 

грађевинска облагања или за уређење ентеријера, а код нас се експлоатише 

на лежишту Мајдан код Мркоњић Града.  

Резерве бигра и бигарског пијеска, који се може користити за зидање и 

облагање објеката и израду термо-блокова и калцификацију земљишта, 

утврђене су на лежишту Краљева гора код Милића.  

Као техничко-грађевински камен на простору Републике Српске 

експлоатишу се и магматске и метаморфне стијене: дијабази, габро, 

серпентинити и серпентинисани перидотит, јер је њихова примјена у 

путоградњи све већа. 

Дијабаз је цијењен грађевински материјал доброг квалитета, због велике 

абразивне отпорности и високе отпорности на смрзавање. Истражена 

лежишта дијабаза на простору Републике Српске припадају магматима 

Вардарске зоне. Лежишта дијабаза се налазе у западном дијелу РС: 

Мракодол код Костајнице, Чапњак-Градина и Маглајци код Козарске 

Дубице, Трнова, Трнова-југ и Вучијак код Градишке, Друговићи код Бања 

Луке. У периоду од 2002. до 2008. године на овим лежиштима су утврђене 

билансне резерве од око 15.800.000 m
3
 и потенцијалне резреве око 

39.220.000 m
3
. Уз редовну производњу на поменутим локалитетима, 

потребно је улагати средства за даља истраживања да би се продужио вијек 

експлоатације овог квалитетног грађевинског материјала.  

У источном дијелу Републике Српске интересантно подручје за 

истраживање техничко-грађевинског камена су андезитско-дацитске стијене 

у оквиру сребреничког еруптивног подручја. 

Серпентинити који се експлоатишу на простору Републике Српске налазе 

се унутар офиолитског појаса и унутар јурске дијабаз-рожне формације 

западног обода Вардарске зоне. На лежиштима серпентинита, 

серпентинисаних перидотита (Брезичани, Вукића мајдан и Букова коса код 

Приједора, Зелени вир код Бања Луке, Мамићи код Омарске) у периоду од 

2001-2009. године утврђене билансне резерве износе око 4.628.000 m
3
, а 

потенцијане око 21.604.000 m
3
. Користе се као технички грађевински камен 

а највећа примјена серпентинита је у путоградњи.  

Велике количине невезаних плиоцен квартарних и квартарних седимената, 

шљунка и пијеска, налазе се у алувијалним творевинама већих ријечних 
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токова: Уне, Сане, Саве, Врбаса, Укрине, Босне, Дрине и других мање 

значајних токова. Користе се као грађевински материјал у припреми бетона 

и асфалта, за изградњу саобраћајница, а примјењују се несијани и сијани 

природни материјали.   

Цементни лапорци  представљају основну сировину у цементној индустрији. 

У већини случајева припадају терцијарним слатководним или маринским 

формацијама а заступљени су и у другим геолошким формацијама, нарочито 

унутар флишних седимената креде и палеогена. На просторима Републике 

Српске распрострањење лапораца је јако велико и сматра се да су лапорци 

готово неисцрпиви, али и поред тога цемент се код нас не производи. 

Цемент је стратешка сировина а дефицитаран је на домаћем тржишту. То је 

посљедица нерационалног кориштења минералних сировина, за шта су 

примјер рудници угља Гацко и Угљевик, гдје се за вријеме експлоатације 

угља велике количине лапораца откопавају као откривка угља и одбацују 

као јаловина. Металогенетска област Љубије, односно подручје Приједора, 

поред резерви кречњака, глина, жељеза има значајне количине цементних 

лапораца. На основу тога планирана је производња цемента у Приједору. 

Лапорац у Љешљанском угљеном басену је дјелимично истраживан уз угаљ. 

Каолин, керамичке, ватросталне и опекарске глине представљају Al-

силикатне минералне смјесе (каолинита, илита и монтморионита) и разних 

примјеса (рожнаца, хидроксида гвожђа, карбоната, органских остатака итд.) 

настале распадањем (механичким, хемијским и органским) различитих 

магматских и силикатних стијена под дјеловањем атмосферилија и других 

утицаја. Учешће каолинита у минералној смјеси са илитом и 

монтморионитом одређује квалитет каолинских глина. Старост лежишта 

керамичких и ватросталних глина на простору Републике Српске је 

плиоценска, односно квартарна. Зависно од њиховог минерално-хемијског и 

физичко-хемијског састава, глине налазе примјену у разним гранама 

керамичке индустрије и индустрији грађевинских и ватросталних 

материјала. Керамичке и ватросталне глине имају велику примјену у 

ватросталној индустрији, за хемијску и грађевинску керамику. Опекарске 

глине представљају мање квалитетну сировину у односу на каолине и 

керамичке ватросталне глине. Користе се за производњу цигларских 

елемената а главни услов је да не садрже примјесе кречњака, гипса, пирита, 

шљунка и, више од потребне количине, пијеска.   

Лежишта каолина налазе се у подручју Мотајице и подручју Братунац-

Сребреница. У руднику каолина Мотајица код Кобаша врши се 

експлоатација каолинисаног гранита. Лежиште Братунац чине три 

просторно блиска тијела (Загони, Смољаве и Борићи) каолинисаног 

санидинског дацита. На основу хемијско-технолошких испитивања утврђено 
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је да се сирови каолин (каолинска руда) из лежишта Братунац може 

користити у керамичкој индустрији за производњу керамичких плочица, 

украсне и декоративне керамике, а уз додатак коректива и за производњу 

чврсте керамике. Сепарисани, оплемењени каолин, уз употребу 

дефлокулатора, може се успјешно користити у индустрији фине керамике, у 

ватросталној индустрији, индустрији папира, гуме, пластичних маса и 

индустрији боја. Потенцијалност лежишта каолинисаног дацита Братунац и 

његовог ширег подручја је велика. Билансне резерве каолина лежишта 

Башића Баре и Братунац износе 4.425.880 t, ванбилансне 1.296.300 t и 

потенцијалне око 11.000.000 t.   

Експлоатација керамичких глина приједорске регије почела је 1946. а 

производња керамике ниских техничких и технолошких захтјева почела је 

1949. Производња техничке, индустријске, хемијске и грађевинске керамике 

трајала је до 1992., а поново је покренута 2001. године. Рудне резерве глина 

приједорског плиоценско-квартарног басена износе 284.900.000 t, а 

потенцијалне износе 228.700.000 t. 

У Републици Српској на лежиштима опекарских глина: Сочковац, Туњице, 

Пукиш, Обријеж, Ковањ, Калине, утврђене су билансне резерве које 

обезбејеђују вијек трајања појединих лежишта и преко 20 година. У 

Републици Српској опекарски производи се производе, или су се 

производили, у: Приједору, Бијељини, Лопарама, Зворнику, Бања Луци, 

Градишци и Сочковцу. 

Бентонитске глине представљају мономинералне пелитске творевине, 

настале из вулканског пепела, изграђене од монтморионитa (и преко 95%) и 

од минерала кварца, калцита, фелдспата, мусковита и биотита, који чине 

минерална онечишћења у корисној супстанци. Генеза бентонита непосредно 

је везана за вулканску активност, односно за веће продукције пелитског 

пирокластичног материјала, који је доспио у скоро све миоценске басене на 

територији Републике Српске. Економски значајна лежишта су она гдје 

дебљина слојева бентонита прелази 1 m, а за индустријске потребе 

бентонитске глине морају имати минимално 80% монтморионита. Примјена 

бентонита је разноврсна, почев од пречишћавања нафте и нафтних деривата, 

затим у прављењу исплаке код дубоких бушења, у индустрији уља и 

парфема, у пречишћавању воде за пиће, побољшању квалитета земљишта, у 

индустрији боја, лакова, папира, гуме, пластике, керамичкој и стакларској 

индустрији, за бистрење вина, оцата и воћних сокова а у грађевинарству при 

изградњи брана и ињектирању тла. Економски значајна лежишта у 

Републици Српској су код Шипова, Греде и Соколац. Перспективне појаве 

бентонита су у рудницима угља Љешљани и Рашковац-Станари, гдје су 

утврђене значајне потенцијалне резерве. Појаве бонтонита утврђене су у 
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Каменици код Зворника и Стражбама код Сочковца. Билансне резерве 

бентонита са наведених лежишта износе 2.739.588 t, а потенцијалне резерве 

бентонитских глина износе око 30 милиона t.  

Лежишта кварцних пијескова формирана су од кварцних зрна разне величине 

и облика која се налазе у растреситом или полувезаном стању. Код нас су 

лежишта кварцних пијескова комерцијалног значаја везана претежно, али не 

и искључиво, за плиоценске маринске седименте у сјеверном дијелу 

Републике Српске. Лежишта су различите генетске припадности: маринска, 

алувијално-језерска и резидуална. Квалитет кварцног пијеска је одређен 

садржајем кварца (SiO2) и заступљеношћу минерала глина, органских 

материја, лискуна итд. Kварцни пијесaк се користи за производњу гас-

бетонских елемената, као љевачки пијескови, у керамичкој индустрији, у 

грађевинарству, за израду тампона код градње путева, у индустрији стакла 

итд. Најзначајнија лежишта и појаве кварцних пијескова налазе се у 

приједорском басену, подручјима Добој-Модрича и Зворник-Козлук, у 

Станарима, у зонама угљених слојева, као и уз боксит у Костурима. У 

плиоценским седиментима приједорског басена нивои у којима се пијесак 

појављује као доминирајући члан просторно се поклапају са зоном 

керамичких глина (Брезичани, Омарска, Алићи). На истраженим лежиштима 

и дјелимично истраженим појавама дефинисане су значајне рудне резерве 

кварцног пијеска, укупно 218.800.000 t, од тога 200.000.000 t су 

потенцијалне резерве. Садржај SiO2 је преко 90,3 %, Al2O3 испод 4,0 % и  

Fe2O3 испод 1,36 %. Плиоценски марински седименти који граде терен у 

подручју Добој-Модрича садрже значајно учешће кварцних пијескова 

(Пећник, Љескове воде). Лежишта кварцног пијеска у подручју Козлук-

Зворник су настала разарањем матичних стијена еоценских кварцних 

пјешчара. Регистровано је неколико лежишта кварцних пијескова, од којих 

је већина само проспекцијски обрађена (Кисељак, Јасеница, Слатина, 

Мархоши). Лежиште Бијела стијена је детаљније обрађено, а 2010. г. почела 

је експлоатација кварцног пијеска на овом лежишту. Укупне билансне 

резерве пијеска на овом лежишту (које имају велику чистоћу сирове корисне 

супстанце) износе 735.886 t, а. С обзиром на своје техничко-технолошке 

карактеристике и квалитет, у цјелости задовољава потребе за производњу 

воденог стакла у Фабрици глинице у Зворнику. Експлоатација се планира и 

на лежишту Бусија-Табанци.  

Гипс-анхидрит припада седиментима насталим кристализацијом из морске 

воде, па се обично појављује са морским солима, одређеним врстама 

доломита и кречњака. Лежишта гипс-анхидрита на територији Републике 

Српске генетски су везана за горњепермске, углавном кластичне седименте, 

а стварана су у вријеме регионалне трансгресије у Динаридима током горњег 



Дивковић-Голић: Неметаличне минералне сировине-потенцијалност, примјена... 

 

357 

 

перма.  Гипс је сировина која мора у лежишту да садржи 70% CaSO4 и 2H2O 

уз минимално учешће примјеса. Гипс има широку примјену у цементној, 

грађевинској, хемијској и стакларској индустрији, затим у производњи 

папира, у кипарству за изливање калупа, у медицини, у пољопривреди итд. 

Највећа примјена гипсних производа је у грађевинарству као печени гипс-

алабастер, гипс плоче разних димензија и декоративна орнаментика за 

ентеријере. Гипс је поред глине најстарије везивно средство у 

грађевинарству. Употреба гипса у грађевинарству започиње са првим 

траговима људске цивилизације. Анализе малтера узетих са египатских 

пирамида показале су да је овај малтер био израђен од гипса. На подручју 

Републике Српске постоји велики број појава и лежишта гипс-анхидрита, у 

готово свим перм-тријаским формацијама. Најзначајнија су лежишта гипс-

анхидрита у западном дијелу РС, у  подручјима Новог Града,  Шипова и 

Мркоњић Града. У  руднику  гипса Петковци код Новог Града експлоатација 

је почела прије 50 година. Стално се улаже у нова истраживања чиме се 

проширује сировинска основа и откривају нове залихе виших категорија. 

Корисну супстанцу овог лежишта чини искључиво гипс са ријетким 

примјесама анхидрита, који се јавља у виду неправилног сочива – гипсани 

шешир, који лежи преко анхидрита. Гипс са овог лежишта представља 

квалитетну сировину која се може успјешно користити за производњу 

цемента. У подручју Шипова налазе се лежишта  висококвалитетног  гипса 

Дочићи и Орловача. Укупне билансне резерве са лежишта код Шипова и 

Новог Града износе 10.556.677 t, а потенцијалне резерве износе 3.380.000 t. 

У подручју Мркоњић Града регистровано је више појава, а само је лежиште 

Медна испитивано истражним бушењем. Појаве гипс-анхидрита нађене су 

на локалитетима Радијаљ и Радаљевићи код Фоче, у долини Сутјеске код 

Тјентишта и у ширем подручју Горажда.  

Туфови представљају пирокластичне продукте интензивне вулканске 

активности, таложене у морским или језерским срединама. На теренима 

Републике Српске само неогени (рио) дацитски туфови имају утврђен 

економски значај. Они су, у виду слојева, интерстратификовани у серији, 

углавном слатководних седимената миоцена. Примјена туфова у 

архитектонско-грађевинске сврхе је ограничена само на свјеже и неоштећене 

стијене, за градњу мањих објеката. Имају повећану отпорност према 

корозији у агресивним срединама. Веће масе туфова откривене су у 

прњаворском неогеном басену, на локалитетима: Пиплићи, Мравићи, 

Рудоњићи, Танасићи, Тубаково брдо и Раљевац. У подручју Пиплића 1968. г. 

вршена су истраживања и експлоатација малог обима. Појава туфа има у 

вулканогеном комплексу Каменице код Зворника, у подручју Власенице и 

Милића (гдје су детаљнија истраживања вршена од 1986. г. на 
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локалитетима: Вуковићи, Рајићи-Мегаре, Џинкићи) и у гатачком 

угљоносном басену.   

Зеолити су природни  микропорозни вулкански минерали, који се сматрају 

минералима двадесет првог вијека. Настали су кристализацијом из водених 

раствора за вријеме задњег стадијума магматске активности или дјеловањем  

морске воде на вулканске  седименте настале приликом  вулканске ерупције 

под морем. У природи је пронађено око 40 минерала  зеолитског типа. 

Особине зеолита и њихове  јединствене физичко-хемијске карактеристике, 

омогућиле су им широку  примјену. И поред велике производње 

синтетичког зеолита природни зеолит има велики значај и примјену: у 

биохемији, пољопривреди, нуклеарној, фармацеутској и текстилној 

индустрији. Зеолити као природни минерали називају се и природна 

молекуларна сита, због способности упијања штетних материја и 

задржавања истих, односно спречавања тешких метала (бакар, камдијум, 

олово, арсен и цинк, као и радиоактивних материјала и амонијака), да 

продру у ланац исхране биљака и животиња. Последњих година зеолит је 

постао веома тражен па би подручја у којима се истраживао туф требало 

истражити везано за зеолите. Најзначајније лежиште зеолитисаног туфа је 

Новаковићи које се налази код Средње Шњеготине, гдје билансне резерве 

бијелог и зеленог зеолитисаног туфа износе 6.408 t, ванбилансне износе 

7.703 t и потенцијалне резерве око 39.173 t. Појаве зеолита утврђене су на 

подручју Милићи-Власеница и у подручју Вишеграда. 

Хризотил-азбест или влакнасти серпентин представља ситновлакнасту 

густу криптокристаласту смјесу минерала серпентинске групе. Хризотил-

азбестна минерализација је просторно и генетски најчешће повезана са 

формацијом ултрабазичних стијена перидотитског типа. Хризотил-азбест се 

интензивно експлоатисао на неколико лежишта у ултрабазитима Озрена, у 

непосредној близини Петрова. Према својој генези и морфологији рудних 

тијела, затим резервама, лежиште хризотил-азбеста у рејону Петрова 

припада типу највећих свјетских лежишта, као што је на примјер Баженово у 

СССР-у и Thetford у Канади. Лежиште Петрово на Озрену није исцрпљено 

али је експлоатација обустављена јер су производи са азбестним влаканима 

штетни за људско здравље. Данас се азбестна влакна користе за изолацију 

објекта у којима не бораве људи. 

Магнезит је карбонат магнезијума са примјесама Fe, Mn, Ni, Ca, које се 

прије примјене магнезита морају одстранити. Магнезитска лежишта 

генетски и просторно су везана за ултрабазичне стијене (серепентинисани 

перидотити и серпентинити који граде дугу испрекидану зону офиолитског 

појаса од Козаре до западног дијела златиборског масива). По свом 

геолошко-економском значају и перспективности магнезити имају важно 
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мјесто међу неметаличним минералним сировинама у Републици Српској. 

Примјена магнезита је најзначајнија у ватросталној индустрији (око 90% 

укупне свјетске производње), затим у производњи магнезијског цемента, 

хемијској, фармацеутској, гумарској и др. индустријским гранама и за 

добијање магнезијум метала. Према подацима из октобра 2010. године  

цијена магнезита је око 400 
€
/t. Уз руднике магнезита често се отварају и 

пунионице воде јер је вода на тим теренима богата магнезијумом. 

Индустријски јаке европске земље велики су увозници руде магнезита. На 

територији Републике Српске има доста магнезитских појава: на Пастиреву 

и Козари, Дервиши код Новог Града, Прљине код Приједора, планина 

Љубић. У подручју Бања Луке у рудном пољу Врбање (појаве Јазавчи поток 

и Репиште поток) детаљно је истражено око 25 магнезитских жица а 

дјелимично преко 40 жица. За бројне појаве магнезита у подручју Теслића 

(Блатница, Слатина, Враниловићи и Кузмановићи) знало се још прије II 

свјетског рата. На локалитету Блатница вршена је и мања експлоатација за 

потребе Жељезаре у Зеници. У подручју Рудо магнезит се појављује у два 

поља: Хусеинова раван и Бијело брдо. Степен истражености овог подручја је 

врло низак. 

Минерални пигменти су још једна неметалична минерална сировина која 

има значајне потенцијале на просторима Републике Српске. Природни 

пигменти су интензивно и равномјерно обојене стијене, минерали и руде 

који помјешани са везујућим супстанцама боје материју. Примјена 

минералних пигмената у фармацеутској и индустрији боја и лакова је јако 

велика. У оквиру љубијских рудника жељезне руде могуће је остварити 

рентабилну производњу гвожђевитих минералних пигмената. Једино 

лежиште које је коришћено за производњу минералних пигмената је 

Томашица. Испитивања која су извршена у погледу пигментно техничких 

карактеристика утврдила су квалитетне природне оксидне гвожђевите 

пигменте. Остала налазишта природних минералних пигмената на теренима 

Републике Српске смјештена су у ширем подручју Мотајице (у Гавранићу 

код  Кобаша вађен је окер), Прњавора, Пала и Сребренице.  

 

5. ПОЈАВЕ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА  

    НА ПРОСТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Од неметаличних минералних сировина чије су појаве регистроване на 

теренима Републике Српске а имају примјену у разним гранама индустрије 
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значајне су: талк, кровни и графитични шкриљци, берил, бијели боксити, 

фелдспати, лискуни, оливини, минерал сирлезит, сепиолит, слане воде, 

гранати. Појаве ових неметала су регистроване али нису детаљно 

истраживане и ради тога њихова потенцијалност није утврђена. 

Значајна лежишта талка налазе се у околини Петрова (Мушићи, Жарковац, 

Текућица), и припадају озренском ултрабазичном масиву и представљају 

једина лежишта у Реублици Српској и БиХ. Експлоатација талкита (садрже 

најмање 70 % талка)  важна је за развој индустрије на бази талк-

магнезитских сировина. Талк се употребљава у ватросталној и керамичкој 

индустрији, у индустрији гуме, папира, пластичних маса, пунила, 

антикорозивних боја, инсектицида, козметичкој индустрији, медицини, 

радиотехници и електротехници. Лежишта талка код Петрова су 

перспективна за даља истраживања и евентуално покретање експлоатације.  

Силицијске стијене (кварцити, рожнаци и радиоларити) су творевине 

претежно изграђене од аутигене силицијске материје, гдје садржај SiO2 

одређује њихове физичко-хемијске особине а тиме и њихов индустријски 

значај. Кварцити се примјењују у металургији и хемијској индустрији. У 

Републици Српској је регистровано више појава кварцита: у санско-унском 

палеозоику, дринском и палеозоику ЈИ дијела РС, али није утврђена њихова 

потенцијалност. 

У геолошкој грађи терена Републике Српске од силицијских стијена 

заступљени су, у више стратиграфских нивоа, слојевити рожнаци. 

Економски су интересантне тријаско-јурске формације слојевитих рожнаца 

ширег подручја планине Узломац, као и силицијске стијене у подручју 

Подрашнице код Мркоњић Града, гдје су утврђене значајне билансне и 

потенцијалне резерве. Силицијске стијене (рожнаци и радиоларити) које су 

јако распрострањене на Узломцу, имају минималну количину "страног" 

теригеног материјала. Зато се ове силицијске стијене могу користити као 

стандард за поређење са хемизмом силицијских седимената образованих у 

другим срединама и при другим условима.  

Лежишта жичног кварц (кристаластог SiO2-кварца) углавном се налазе у 

палеозојским шкриљавим комплексима. Ова сировина има широку примјену 

у металургији (силицијум метал, феросилицијум и разне друге легуре, флукс 

за високо базичне руде итд.), хемијској и керамичкој индустрији, индустрији 

боја, инсектицида и абразивних средстава, у грађевинарству итд. На 

територији РС регистровано је 6 појава жичног кварца источно од Новог 

Горажда. Ове појаве нису у потпуности истражене, а процјењене су мале 

резерве С2 категорије. Квалитет сировина је веома добар: просјечан садржај 

SiO2 износи 98,42%. 
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Налазишта кристалног кварца, искључиво су везана за палеозојске 

формације Мотајичког масива (подручје Кобаша), а има  појава и у околини 

Језера (Ступна). 

Кварц, жични кварц и кварцити имају велики значај у производњи Si-метала 

и легура и силико-опека, а примјена кварца је значајна и у: електроници, 

индустрији стакла, металургији, керамичкој индустрији. Детаљније 

истраживање кварцних сировина на перспективним подручјима било би 

оправдано.     

На теренима Републике Српске  барит је заступљен ријетко, незнатан је 

број лежишта са могућом али малом потенцијалности. Жилна тијела и 

гнијезда нађена су углавном у палеозојским, јако метаморфисаним 

кречњацима (код Мркоњић Града). У љубијској металогенетској области (на 

локалитету Жуне, гдје уз барит има флуорита) експлоатисано је више 

десетина хиљада t барита. Познате су појаве барита у подручју Благаја, Бања 

Луке (Церићи), код Чајнича (у подручју Метаљке, локалитет Куње). Барит се 

користи код бушења нафтних бушотина ради повећања специфичне тежине 

исплаке, при производњи гуме, боја и лакова, у медицини, за прављење 

неких легура, као отров за мишеве итд. Баријев карбонат се користи при 

производњи стакла (за оптичко стакло макс. садржај Fe2O3 je 0,001 %), а и 

спојеви баријума имају широку примјену. 

Флуорит је основни извор добијања флуора. Често се јавља уз баритне 

минерализације као што је случај у подручју Приједора (Жуне) и јужније 

(Видуша-Отомаљ). Флуоритни садржај је истражен само на локалитету 

Жуне, а има појава  и у гранитоидима  Моптајице. Уколико дође до 

експлоатације баритних лежишта, постоји економски интерес и за 

концентратима флуорита. Флуорит има широку примјену: у индустрији 

стакла, као топитељ у металургији, у хемијској индустрији за добијање 

флуорне киселине и соли, у оптичкој индустрији ако је чист, без прслина и 

уклопака. 

Слане минерализоване воде, које могу бити индикатори постојања појава или 

лежишта соли јављају се у сјевероисточном дијелу Републике Српске. Слана 

вода је регистрована код Лопара на извору "Сланац". Појаве сланих вода у 

околини Добоја, Дервенте, Шамца, Љешљана и код Новог Града нису 

посебно истраживане. 

Појаве берила констатоване су само на простору планине Мотајице (Пекина 

Главица, Влакнице, Каменчић, Растова Коса, Брусник и Ведета). Ове појаве 

нису истраживане. Из руде берила се добија елементарни берилијум, један 

од најлакших метала са густоћом од 1,64 који ствара лаке и постојане легуре 

са алуминијумом и магнезијумом, неопходним у ваздухопловној и ракетној 

индустрији. 
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Минерал сирлезит, натријев борни силикат  је веома риједак минерал који је 

у Европи први пут (1965. године) нађен у лопарском басену унутар 

"тракасте"серије, на локалитету Трифунове воде (Лабуцка) код Лопара. С 

обзиром да се ради о изузетно ријетком минералу са доста нејасном 

практичном примјеном у то вријеме, ранија истраживања су прекинута, тако 

да нису извршене ни најгрубље процјене резерви, те се предметни минерал 

сматра минералошком појавом. Сирлезит је значајан минерал за добијање 

метала бора, боракса и борне киселине. Стандардна примјена бора и 

његових једињења је у медицини, индустрији стакла, порцелана и за смјесе 

емајла. Тровалентни бор је веома стабилан, инертан метал са температуром 

топљења преко 2.000ºC, те је важан метал у ваздухопловној и ракетној 

индустрији. 

Појаве рефракторског хромита су утврђене на просторима Републике 

Српске, али о перспективности рефракторског хромита на нашим теренима 

не може се говорити ради недовољне истражености. Зависно од садржаја Cr 

и Fe  и односа оксида Cr2O3 и FeO, хромна руда се употребљава у 

металургији (ферохром), ватросталној индустрији (магнохром-рефракторски 

хромит) и хемијској индустрији (хромне соли). Познате су појаве хромита и 

у околини Петрова на Озрену и на Борји у околини Теслића. Хромити 

Петрова припадају рефракторским хромитима. Код израде Основне 

геолошке карте 1964. године, западно од Челинца, нађени су комади 

компактних, чистих хромита. 

Најзначајнији носиоци фелдспата на територији Републике Српске су: 

мотајички пегматити подручја Брусник-Липаја-Сеферовац, лежишта 

каолинског гранита Џидови и Грепски-Камени поток, борјански гранитоиди 

и лежишта каолинског риодацита у Братунцу. Наведена подручја су јако 

перспективна за даља истраживања. Као минерална сировина фелдспати се 

користе у индустрији: стакла, керамике, абразива. За електрокерамику се 

користи К-фелдспати.  

Лискуни спадају у најраспрострањеније минерале метаморфних стијена, а 

практичну примјену има само мусковит (ситнољуспичасти серицит). 

Лискуни се одликују савршеном цјепљивошћу, добрим електроизолационим 

особинама, великом топлотном стабилношћу. Главни потрошачи лискуна су 

електро и радиоиндустрија. Најпознатије појаве лискуна у плочицама cm-

димензија везане су искључиво за мотајичке пегматите. Једина истраживана 

појава лискуна је Певков Дренак код Кобаша. 

Бијели боксити као појаве или самостална лежишта заступљени су у готово 

свим бокситоносним подручјима црвених боксита: Херцеговине, источне 

Републике Српске (Милићи и Сребреница) и у подручју између Мркоњић 

Града и Бањалуке. Вриједност овог боксита је већа уколико у њему има 
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мањи садржај Fe2O3. Бијели боксит има примјену у индустрији брзовезујућег 

и специјалног цемента, за производњу корунда и азбеста, за алуминијумску 

индустрију уколико има низак садржај SiO2. 

Оливини су силикатни минерали који су чести састојци базичних и 

ултрабазичних еруптивних стијена и неких метаморфних стијена. Практичну 

примјену имају оливини јако богати форстеритском компонентом и 

максимално са око 10% фајалитске компоненте. Оливин таквог састава 

долази као једини битни састојак у стијени дуниту. Оливин богат 

форстеритом употребљава се као ватростална сировина за израду 

форстеритских опека и калупа. На малом дијелу територије Републике 

Српске (на сјеверним падинама Озрена, код Сочковца) ултрамафити су 

представљени дунитима. Треба их детаљније истражити јер имају малу 

количину конституцијске воде, а количина магнезијума је јако висока.  

Појаве графита просторно су везане за графитичне шкриљце који садрже 

неколико ппоцената угљика. Једини значајнији носиоци графита на 

територији Републике Српске су графитични параметаморфити из 

комплекса шкриљавих стијена Мотајице (Густа Башта ) и југоисточне 

Републике Српске (Коран код Пала). Графит има велику примјену за израду 

графитних лонаца у којима се топе тешко топиви метали, затим у 

електротехници (за електроде, итд).  

Кровни шкриљци су се некада користили за покривање објеката. Данас се 

доста користе за уређење ентеријера, за облагање зидова и подова, на 

спољним и унутрашњим површинама. Кровних шкриљаца има у слабо 

метаморфисаним палеозојским теренима РС, у области између Уне и Сане, у 

мотајичком масиву и у подручју Братунца (најраспрострањенији су и доста 

кориштени у прошлом вијеку).  

Стива (сепиолит) je влакнасти глиновити минерал, хидросиликат 

магнезијума, а настаје разлагањем серпентинита. Јавља се у виду жица 

заједно са магнезитом гдје испуњава пукотине у њему. Посједује велику 

порозност, те јако упија воду и има особину да плива на води. Појава стиве у 

РС има на простору Љубић планине (Кремна, Бранешци и Рељевац) и ово 

подручје је перспективно за даље истраживање. Примјена ове сировине 

прије сто и више година била је веома развијена. Данас се примјена стиве 

базира на њеним адсорпционим и каталитичким особинама. Користи се за 

раздвајање помјешаних органских једињења (обезбојавање уља и вина, при 

преради нафте, код производње филтера за цигарете и шећера).    

Гранати представљају сировину која није била истраживана, не само у 

Републици Српској, него и у ширем простору офиолита. У Републици 

Српској врло често наилази се на велике масе стијена у којима гранати 

долазе као битни састојци. Гранат се најчешће употребљава као абразивни 
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материјал а лијепо обојени крупни кристали граната користе се као 

полудраги камен.  Гранат се користи у радиотехници  код радарских уређаја.  

 

6. ЗАКЉУЧАК 

 

У оквиру основних и разних регионалних истраживања, која су вршена 

током прошлог вијека, на простору Републике Српске пронађене су појаве и 

лежишта разних неметаличних минералних сировина. Нека од њих су 

детаљније истражена и према потребама привреде, више или мање 

експлоатисана. Велики број неметаличних минералних сировина је остао на 

нивоу појава ради недовољне истражености. Постоји реална основа да се 

покрену основна и детаљна геолошка истраживања која би вјероватно и неке 

од споменутих појава неметала превела у лежишта и покренула њихову 

експлоатацију. 
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S u m m a r y 

 

NON-METALLIC MINERAL RESOURCES- POTENTIALITY, USE AND 

IMPORTANCE FOR THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA 

 

EVICA DIVKOVIĆ-GOLIĆ
1
 

1
Geological research Institute of the Republic of Srpska, Vuka Karadžića 148 b, 

75400 Zvornik, e-mail:geoins@rstel.net 

 

Non-metallic mineral resources are non-renewable natural resources which 

represent an important factor of the material production of contemporary 

economy.  

The Republic of Srpska has significant non-metallic mineral resources, and most 

of them have been exploited and significant reserves are determined and used as 

building materials. Important non-metallic resources are: limestone, serpentine, 

diabase, clay (kaolin, ceramic clays and brick clay), gypsum-anhydrite, bentonite, 

quartz sands, because of their wide spread in the territory of the Republic of 

Srpska and of the degree of exploration and former use.   

Among non-metallic resources registered in the Republic of Srpska and used in 

various branches of industry also important are: magnesite, cement marl, tuff, 

zeolites, talc, roof and graphite shales beryl, white bauxites, feldspars, micas, 

olivine, a mineral searlesite, sepiolite, barite, chrysotile asbestos.  

 

Keywords: non-metalic mineral resources, degree of exploration, deposits, 

occurence 
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МИНЕРАЛНИ РЕСУРС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске, Вука 

Караџића 148 б, 75400 Зворник, e-mail:geoins@rstel.net 

 

 
Апстракт: Истраживања  ресурса питких вода показала су да су значајне резерве 

подземних вода концентрисане у алувијалним наносима Дрине (Семберија), Врбаса 

(Лијевче поље), а потом и Саве (Посавина, Дубичко поље), Босне (подручје 

сјеверно од Добоја, Модричко поље), Сане (Приједорско поље). Посебно богатство 

јесу подземне воде у карстним теренима које нерјетко концентрисано истичу на 

врелима чији капацитет у минимуму често премашује 100 l/s, некада и преко 5 m
3
/s. 

Укупни ресурс питких подземних вода се процјењује на око 50 m
3
/s, од чега се 

тренутно користи за потребе водоснабдијевања 6 m
3
/s. Сублимацијом резултата 

свих изведених истраживања у предходном периоду долази се до сазнања да се 

Република Српска у погледу ресурса питких вода може сматрати богатом. 

 

Кључне ријечи: питка вода, ресурс, слив, издан, водоснабдијевање 

 

 

1. УВОД 

 

Питке воде представљају изузетно значајан ресурс за сваку земљу, па тако и 

за Републику Српску. На основу досадашњих истраживања питких вода како 

у оквиру стијена са интегрануларним структурним типом порозности, тако и 

у оквиру стијена са карстно-пукотинским типом порозности на територији 

Републике Српске,  јасно је да се ради о значајним резервама од којих је до 

сада искориштен само мањи дио билансних резерви. Са аспекта обезбјеђења 

неопходних количина питке воде значај подземних вода је есенцијалан. 

Анализе проведене посљедњих година су показале да се око 80% питких 

вода на територији Републике Српске обезбјеђује из подземних извора, било 

да се ради о бунарским системима или пак о каптираним изворима.  
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2. АКУМУЛАЦИЈЕ ПИТКИХ ПОДЗЕМНИХ ВОДА 

 

Питке подземне воде на територији Републике Српске припадају 

црноморском и јадранском морском базену. У оквиру црноморског базена 

(ријечни базен Дунава, под-базен Сава) издвојени су сљедећи ријечни 

сливови: непосредни слив ријеке Саве, сливови Уне са Саном, Врбаса, Босне 

и Дрине, док су у оквиру базена Jадранског  мора издвојени ријечни сливови 

Требишњице и Неретве. У даљем тексту ће се приказати најзначајније 

акумулације питких подземних вода формиране у оквиру већ поменутих 

сливова (слика 1). 

Слив Врбаса захвата западне дијелове територије Републике Српске.  На 

југу слив на територији РС започиње на сејверном ободу Купрешког поља 

који се дренира највећим дијелом на јаким карстним врелима Пливе (лијево 

и десно врело са Qмин 8 m
3
/s) и врелу Јања са Qмин 0,6 m

3
/s. Поред наведена 

три врела која се налазе на територији општине Шипово значајно врело је и 

врело Гређански млини (Qмин 55 l/s). Значајнија карстна врела која дренирају 

више одвојених акумулација јављају се и на подручју општине Мркоњић 

Град. Највећу издашност има врело Зелениковац чији минимални протицај 

износи 90 l/s. Сљедећа значајнија врела у сливу Врбаса јављају се у 

средишњем дијелу тока (слива), од којих су доминантна врело Крупе (Qмин 

450 l/s) и Субунар (Qмин 700 l/s). Мања карстна издан формирана у подручју 

Бокана празни се на неколико извора, а најзначајнији дрен представља врело 

Цврцка минималне издашности 45 l/s које је каптирано за водоснабдијевање 

Кнежева. Значајна врела јављају се и у сливу ријеке Угар. Прије свих треба 

поменути Црно врело и Трубино које истичу у кањону Угра. Минимална 

збирна издашност ова два врела процијењена је на око 1 m
3
/s. Значајније 

акумулације подземних вода у доњем дијелу слива Врбаса формиране су у 

оквиру пјесковито-шљунковитих седимената Врбаса и то: терасних у 

подручју Новоселије (град Бања Лука) и дебелог алувијалног наноса 

пространог Лијевче поља. На изворишту „Новоселија“ захвата се вертикално 

бушеним бунарима 400 l/s воде из вјештачки обогаћеног подземља. 

Моделским истраживањима алувиона на подручју Лијевче Поља, 

процијењене су експлотационе резерве подземних вода ове издани на око 5 

m
3
/s.  

Слив Босне на истоку РС захвата најјужније дијелове слива Жељезнице, 

слив Тилаве, Паљанске и Мокрањске Миљацке, Каљине, Биоштице, 

Ступчанице, те мањим дијелом горњи дио слива ријеке Спрече. На подручју 

општине Трново најзначајнији изданак подземних вода је врело Љуштра са 

минималним протицајем 36 l/s. Извори на подручју Јахорине су: Влаховића 

врело (Qмин 15 l/s), Бистрица (Qмин 32 l/s) и Тилавско врело (Qмин 125 l/s). 
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Површ Равне планине се дренира преко врела Паљанске Миљацке (Qмин 35 

l/s). Најзначајнији дрен карстне издани формиране у кречњацима на 

простору Романије, а који припада сливу ријеке Босне јесте врело Биоштице 

са минимални протицајем од 300 l/s. У оквиру пјесковито-шљунковитих 

наслага Босне код и низводно од Добоја формирана је значајна издан, на 

којој је базирано водоснабдјевање свих значајнијих насеља на потезу од 

Добоја до Шамца. Код Добоја оформљена су два изворишта питких вода: 

извориште Луке и извориште Руданка. Билансне резерве првог изворишта су 

100 l/s, а другог 55 l/s. На подручју Модриче у оквиру алувијалних 

седииментата формирано је извориште града Модрича са капацитетом 100 

l/s. Највећа дебљина квартарних наслага, регистрована је у подручју Шамца, 

гдје су избушена три бунара са укупним капаситетом 100 l/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 1. Најзначајније издани питких вода у Републици Српској 

Figure 1: The most important aquifer drinking water of the Republic of Srpska 
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Непосредном сливу Саве припада низ значајних акумулација које су 

формиране у оквиру алувијалних наслага Саве и њених већих притока. 

Семберска алувијална издан је формирана у оквиру шљунковитих наслага 

Дрине и Саве. На изворишту „Грмић“, водоснабдјевање Бијељине 

експлотише се групом бунара око 400 l/s, са далеко већим могућностима 

експлотације. Значајније извориште подземних вода формирано је у атару 

Новог Села, у оквиру пољопривредног добра Семберка. Избушено је укупно 

18 бунара, од којих сваки са појединачним капцитетом преко 50 l/s. 

Непосредном сливу Саве припада дио Дубичког поља на потезу од 

Драксенића до Орахове. У оквиру шљунковитих наслага Саве формирана је 

издан збијеног типа. Тренутни захват (три активна бунара) са изворишта 

Међеђе је просјечно 95 l/s. За водоснабдијевање Градишке, на подручју 

Жеравица, захваћене су вертикално бушеним бунарима питке воде прве 

издани са тренутним збирним капацитетом црпљења 80 l/s. Извориште питке 

воде "Плазуље" формирано је у наслагама плиоплеистоцена недалеко од 

Брчког. Садашњи капацитет експлоатације изворишта "Плазуље" је око 120 

l/s (избушено 12 бунара). 

Сливу Дрине припадају акумулације (слика 2) формиране у 

средњетријаским кречњацима сјеверно и западно од Шековића које се 

празне на сљедећим значајним изворима: Куљешин (Qмин 25 l/s), Бјелашница 

(Qмин 40  l/s) и извори у кањону Ловнице (Qмин 10 l/s). Најзначајнија 

акумулација подземних вода на подручју Братунца формирана је унутар 

пјесковито-шљунковитих наслага ријеке Дрине у подручју Бјеловца. 

Извориште се састоји од 3 копана бунара са максималном тренутном 

издашности од 67 l/s. У сливу ријеке Дрине у подручју Зворника формирано 

је више одвојених акумулација подземних вода у стијенама интергрануларне 

порозности (Зелињско поље, Тилић Ада, Козлучко-роћевићко поље, 

Брањево), као и у стијенама пукотинске и кавернозно-пукотинске 

порозности (Сопотник Qмин 13.5 l/s, Ђевање Qмин 15 l/s). Тренутно се из 

бунара у Зелињском пољу црпи око Q=54 l/s, док из бунара у Тилић Ади 

црпи око Q=40 l/s, али су могућности много веће. Акумулација подземних 

вода у рејону карбонатних масива ширег подручја Романије празни се 

доминантно у 4 правца: према западу у слив ријеке Босне (Биоштице), према 

сјеверу у слив Јадра (врело Студени Јадар Qмин 600  l/s) и Тишче (врело 

Тишче Qмин 450 l/s), према истоку у слив Жепе (врело Жепе Qмин 1200 l/s) и у 

средишњем дијелу у слив Берега (врело Берег Qмин 240 l/s) и Ракитнице 

(врело Ракитнице Qмин 140 l/s), а даље на југ преко врела у кањону Праче у 

Судићима (Qмин 400 l/s) и Бања Стијени (Qмин 1250 l/s). У подручју Рудог 

најзначајнији извор је  "Језеро"(Qмин 150 l/s). За водоснабдијевање 

Вишеграда користе се воде са изворишта у Добруну (40  l/s), које се налази 
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на најнижем дијелу карбонатног масива Орлиња. У сливу ријеке Јањине 

(подручје Чајнича) развијене су карстно-пукотинске средине које садрже 

слободне акумулације подземних вода. Акумулиране воде истичу на врелу у 

Чајничу. Према мјерењима извор је у двогодишњем периоду имао 

минималну издашност 50  l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 2. Акумулације подземних вода у сливу Дрине 

Figure 2: Groundwater accumulations within the Drina river watersh 

  

Низводно од Викоча са лијеве долинске стране Ћехотине празни се једна 

одвојена карстна издан на извору "Девет Врела", минималне издашности 30 

l/s. Дренирање акумулација подземних вода формираних у сјевероисточном 

дијелу карбонатног масива Трескавице врши се доминантно на врелима 

Бистрице (Добропољске ријеке) Qмин 200  l/s. Планински масив Равне Горе и 

Шивоља даје воду на врело Крупице минималне издашности 400 l/s. 
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Акумулација подземних вода формирана у масиву Руда планине празни се 

на врелу "Рибник" у Жакмуру (Qмин 100 l/s). Минимална издашност Лучких 

врела je око 180 l/s. Дио вода са овог извора каптиран је за водоснабдјевање 

Фоче. Карстно подручје горњег тока Хрчавке празни се на  врелу "Скакавац" 

у селу Пријеђел (Qмин 200  l/s). Акумулација подземних вода формиране у 

карбонатном масиву Вучева усмјерене су у правцу тектонско-ерозионог 

усјека Пиве на "Чоково врело"(Qмин  600  l/s). 

Слив Уне са Саном, односно његови јужни дијелови, углавном су 

изграђени од мезозојских кречњака. који се дренирају преко два значајна 

врела. То су врело Рибника са Qмин1600 l/s и врело Сане са Qмин1500 l/s. У 

средњем дијелу тока Сане најзначајније је врело Козице са минималним 

протицајем од 600 l/s. Алувијални седименти ријеке Сане у подручју 

Приједора, представљени шљунковима, спадају у веома добро водопропусне 

стијене и на том локалитету су формирана су сљедећа изворишта: 

Матарушко поље, Приједорчанка и Тукови са укупним капацитетом од 300 

l/s. За водоснабдијевање Новог Града формирано је извориште на малој 

аувијалној заравни на локалитету „Доње Млакве“. На овом локалитету је 

избушено 10 бунара на којима се црпи око 55 l/s. Извориште „Комленац“ је 

лоцирано на десној обали ријеке Уне 5,5 km узводно од Дубице. Избушена 

су три бунара  и процјењује се да би се на овом локалитету могло уз 

адекватна захватања добити капацтети око Qпр 120 l/s.  

Сливу Требишњице припада највећи дио слива Гатачког поља, те сливови 

Церничког и Фатничког поља. У хипсометријски највишем дијелу слива 

Трбишњице доминантан извор је Вратло (Qмин 40 l/s) од којег настаје ријека 

Грачаница и који се користи та водоснабдијевање Гацка. Најзначајнију 

изворишну зону у источној Херцеговини чине врела Требишњице, код 

Билеће. Изворишна зона је формирана у кречњацима горње креде. У 

природним условима укупна издашност врела Требишњице се кретала у 

широком распону од  600 l/s до 2190 l/s. Врело Око се налази на лијевој 

обали Требишњице, око седам километара узводно од Требиња. То је 

типично сифонско врело, формирано у карстификованим мезозојским 

кречњацима. Варијације протицаја на врелу Око су између 500 l/s до 40 m
3
/s. 

Слив Неретве, односно његова изворишна зона се налази на територији 

Републике Српске, на сјеверозападним падинама Живња. То је разбијено 

извориште са пет зона истицања на дужини од око 1 km. Из подручја 

унутрашњих Динарида Неретва прима воде значајних карстних врела која 

дренирају дио кречњачке масе планине Зеленгоре и то: Придворице (Qмин 

140 l/s) и Гребенског потока „Крупац“ (Qмин 1050 l/s). Дио планиског масива 

Трескавице дренира се на врелу Крупац у Улогу (Qмин 1000 l/s). 

Сјеверозападно од Калиновика налази се врело Врховине каптирано за 
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водоснабдијевање наведеног мјеста са Qмин160 l/s. У Дабарском пољу 

регистривано је стално врело Вријека (издашност Qмин 43 l/s, Qмакс 25 m
3
/s). 

Воде слива Брегаве се празне на врелу Брегаве у зони дужине 2 km. Постоје 

три стална врела на локацији До и то: врело Битуња, врело Хргуд и врело 

Махмут, и два повремена врела Велики и Мали Сухавић који се активирају 

само за вријеме високих вода. Издашност врела директно зависи од 

падавина варира од 480 l/s у минимуму и 54 m
3
/s у максимуму.  

 

3. РЕСУРС ПИТКИХ ПОДЗЕМНИХ ВОДА И ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ 

 

Република Српска располаже резервама питких подземних вода много већим 

него што се тренутно користе у системима за водоснабдијевање 

становништва и привреде. Предходним истраживањима је утврђено да 

укупни ресурс питких подземних вода се процјењује на око 50 m
3
/s. Од ове 

количине мањи дио отпада на питке воде акумулиране у алувијалним 

наносима Дрине (Семберија, Козлучко-Роћевићко поље), Врбаса (Лијевче 

поље), а потом и Саве ( Посавина, Дубичко поље), Босне ( сјеверно од Добој, 

Модричко поље) и Сане (Приједорско поље). Процјењено је да су резерве у 

алувијалним наслагама ријеке Дрине у подручју Семберије око 3 m
3
/s, у 

Козлучко-Роћевићком пољу око 1 m
3
/s, Врбаса у оквиру Лијевча поља око 5 

m
3
/s. Када на ове резерве додамо и резерве из алувијалних наслага Саве, 

Босне и Сане добијамо резерве од 14 m
3
/s акумулираних у оквиру стијена са 

интергрануларним структурним типом порозности.  

Посебно богатство јесу подземне воде у карстним теренима које нерјетко 

концентрисано истичу на врелима чији капацитет у минимум често 

премашује 100 l/s, некада и цијелих 5 m
3
/s. У том погледу нарочито треба 

поменути Пливска врела, Јањско врело, врело Сане, врело Рибника, врело 

Студени Јадар, врело Тишча, врело Берег, Ракитница, Жепа, Биоштица итд. 

Укупне резерве питких подземних вода из издани у карстним теренима 

износе око 36 m
3
/s. 

Треба истаћи и специфичности терена источне Херцеговине када су у 

питању карстне издани. Познато је да је подручје Херцеговине једно од 

подручја са најобилнијих падавинама у Европи. Специфична геолошка грађа 

и хидрогеолошке карактеристике доприносе да се добробит од 

инфилтрираних падавина у подземље, односно расположивих подземних 

вода може посматрати искључиво кроз интегрално кориштење истих. 

Хидротехнички објекти у виду тунела за превођење вода поплавних таласа 

између појединих вода, те њихово довођење на објекте за хидроенергетко 

искориштење представљали су и  представљаће окосницу рационалног 

искориштења великих резерви подземних вода.  



Геолошки гласник 33-нова серија 1 

 

374 

 

Водоснабдијевање становништва у Републици Српској обавља се преко 61-

ог централног општинског водоводног система (за сада једино општина 

Купрес нема организовани јавни сервис водоснабдијевања) и великог броја 

водоводних система мјесних заједница, малих сеоских и индивидуалних 

водоводних система. Према подацима Стратегије интегралног  управљања 

водама Републике Српске (Завод за водопривреду Бијељина, 2012) од 

процјењених 1.550.000 становника РС око 741.400 (48%) прикључено је на 

водоводне системе општинских центара, а око 183.700 (12%) прикључено је 

на водоводне системе мјесних заједница. Организовано се водом снабдијева 

925.100 становника (60%), а преосталих 40% снабдијева се из локалних 

система (сеоских, групних и властитих водовода са захватом из бунара и 

извора. 

За потребе водоснабдијевања становништва данас се у Републици Српској 

експлоатише и пласира преко јавних водоводних система укупно 4 m
3
/s или 

тачније 3940 l/s. Вода се захвата: водозахватима на изворима (1.234 l/s), 

затим путем бунара (1.791 l/s), и путем вододозахвата из ријека и језера              

(915 l/s). Из тога произилази да се становништво општинских центара, 

изражено у процентима, снабдјева питком подземном водом и то путем 

водозахвата на изворима 31.3% и бунара 45.4%, што укупно износи 76.7%.  

Изворишта из којих се црпе највеће количине питких вода су формирана у 

алувијалним равнима великих ријека. За водоснабдијевање Бијељине из 

алувиона Дрине се црпи 400 l/s, док се из алувиона Врбаса за 

водоснабдијебање Бања Луке црпи око 320-400 l/s. На локалитету 

Матарушко поље у Приједору црпи се 220 l/s, затим у Лијевче пољу за 

потребе водоснабдијевања Градишке, Лакташа и Србца збирно се црпи 250 

l/s. Ове издани се одликују великим количинама воде, али су и веома 

изложене загађивању. Са друге стране карстна врела која су регистрована у 

РС имају добар квалитет и издашна су тако да су она најбоља за 

водоснабдијевање. Многа врела су искориштена за водоснабдијевање 

општинских центара као што су: Тишча-Власеница, Бистрица-Пале, 

Зиличина-Рогатица, Николина вода-Милићи, Мраово поље-Костајница, 

Тилава-Источно Сарајево, Добрунска врела-Вишеград, Врело Око-Требиње 

итд. 

Остали дио становништва који није обухваћен  јавним водоводима, односно 

око 40% популације ослања се на сеоске системе водоснабдијевања, 

сопствене бунаре, врела или изворе подземних вода. Процјена је да има око 

9.800 локалних или сеоских система водоснабдијевања којима се захвата око     

2 m
3
/s питке воде.  
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Табела 1. Изворишта водоснабдјевања базирана на подземним водама 

Table 1: Drinking water sources based on groundwater 

Назив изворишта Град/Општина Тип издани 
Минимални 

капацитет (l/s) 

Слив Врбаса 

Новоселија Бања Лука Збијена 350 

Лакташи Лакташи Збијена 50 

Пребљези Србац Збијена 80 

Зеленковац 

Мркоњић Град 

Карстно-пукотинска 80 

Мрчај Карстно-пукотинска 15 

Скела 1 и 2 Карстно-пукотинска 12 

Грађански Млини Шипово Карстно-пукотинска 75 

Цврцка Кнежево Карстно-пукотинска 45 

Бијело Поље Котор Варош Карстно-пукотинска 40 

Слив Босне 

Љуштра Трново Карстно-пукотинска 36 

Тилава И. Сарајево Карстно-пукотинска 125 

Бистрица 

Пале 

Карстно-пукотинска 32 

Влаховића врело Карстно-пукотинска 15 

Паљ. Миљацка Карстно-пукотинска 35 

Биоштица Соколац Карстно-пукотинска 70 

Шековићи Бјелашница Карстно-пукотинска 25 

Руданка 
Добој 

Збијена 40 

Луке Збијена 100 

Студенац 
Осмаци 

Пукотинкса 10 

Мраморак Пукотинска 12 

Модричко поље Модрича Збијена 120 

Шамац Шамац Збијена 43 

Слив Дрине 

Николина вода Милићи Карстно-пукотинска 20 

Бјеловац Братунац Збијена 42 

Тишча Власеница Карстно-пукотинска 400 

Видовића врело Власеница Карстно-пукотинска 5 

Крељева вода Хан Пијесак Карстно-пукотинска 12 

Геруша Соколац Карстно-пукотинска 5 

Зиличина 
Рогатица 

Карстно-пукотинска 45 

Сељани Карстно-пукотинска 25 

Добрун Вишеград Карстно-пукотинска 58 

Цицељ 
Чајниче 

Карстно-пукотинска 100 

Катанска врела Карстно-пукотинска 60 

Зова Рудо Карстно-пукотинска 62 
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Лучка врела Фоча Карстно-пукотинска 120 

Зелињско поље 

Зворник 

Збијена 50 

Сопотник Карстно-пукотинска 25 

Ђевање Карстно-пукотинска 15 

Тилић Ада Збијена 90 

Непосредни слив Саве 

Грмић Бијељина Збијена 400 

Вранкићка 

Брчко 

Збијена 6 

Бимал Збијена 15 

Плазуље Збијена 120 

Брод Брод Збијена 45 

Лупљаница  

Дервента 

Карстно-пукотинска 14 

Билића врело Карстно-пукотинска 35 

Кораће Збијена 30 

Жеравице Градишка Збијена 140 

Међеђа К. Дубица Збијена 95 

Слив Уне са Саном 

Приједорчанка 
Приједор 

Збијена 60 

Матарушко поље Збијена 220 

Млакве Нови Град Збијена 58 

Мраово поље Костајница Пукотинска 25 

Суботица Бања Лука Карстно-пукотинска 15 

Утвинац Оштра Лука Збијена 3 

Мудинац 
Дринић 

Пукотинска 2 

Ограђеница Пукотинска 2 

Слив ријеке Требишњице 

Око Требиње Карстно-пукотинска 500 

Врела Требишњице 

/Акумулација Билећа 
Билећа Карстно-пукотинска 500 

Вратило Гацко Карстно-пукотинска 35 

Слив ријеке Неретве 

Брегава Љубиње Карстно-пукотинска 50 

 

 

4. ПРОЈЕКЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА ПИТКИХ ВОДА  

    У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

 

Интезиван развој, праћен сталним порастом потрошње воде по становнику, 

захтјева обезбјеђење све већих количина воде за пиће. Подземне воде ће и у 

наредном периоду чинити основни ресурс у водоснабдијевању, а додатне 

количине воде би се могле обезбједити из постојећих и нових изворишта.  
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Захтјеви у том погледу у протеклим деценијама стално су се увећавали, а 

овакав тренд у још израженијем облику треба очекивати и у наредном 

периоду из низа разлога (повећење броја становника, повећање степена 

загађења итд.). Такође, промјене климатских услова у посљедњих неколико 

година представљају посебан изазов у смислу предикције будућих потреба 

за водом и њене раположивости како на локалном тако и на регионалном 

нивоу. 

Подаци о захватању питких вода током посљедњих неколико деценија јасно 

указују на повећање потрошње подземних вода за потребе 

водоснабдијевања, као и да водоснабдијевање засновано на подземним 

водама представља доминантан начин снабдијевања водом становништва у 

Републици Српској. Истраживањима пројектованим у наредном периоду 

даће се посебан акценат на подручијима са дефицитом питке воде.  

Пошто резерве питких вода нису равномјерно распоређене, тако да у 

Републици Српској постоје подручја која су сиромашна са резервама питке 

воде и имају дефицит воде као што су сљедеће општине: Костајница, 

Прњавор, Нови Град, Братунац, Челинац, Купрес РС, Котор Варош, Теслић, 

Модрича. Стога је на основу расположивих података за поједине општине 

потребно провести стручне анализе у смислу могућности захватања 

додатних количина воде на постојећим извориштима (новим водозахватима, 

вјештачким обогаћивањем издани или захватањем дијела статичких 

резерви), а за неке изнаћи нова изворишта водоснабдијевања. Честа је 

чињеница да су на постојећим извориштима већ захваћене динамичке 

резерве подземних вода, а понегдје и више од тога (прекомјерна 

експлоатација). 

За већи број изворишта питких вода не располаже се егзактним подацима 

мониторинга квалитета и квантитета. Одржива експлотација изворишта 

питких вода из подземних извора у развијеним земљама нераздвојива је од 

планског континуираног мониторинга. Могућност захватања додатних 

количина питких вода на постојећим извориштима треба да буде 

поткријепљена управо поузданим подацима кванитативно-квалитативног 

мониторинга и из њега проистеклих што рационалнијих, неопходних 

истраживања. Стога је важна успостава одговарајућег мониторинга за свако 

извориште на којима исти не постоји, или његова адаптација уколико 

тренутни није одговарајући. 

У циљу дефинисања расположивих резерви питких вода на простору 

Републике Српске, а и маркирања дефицитарних подручја у погледу питких 

вода, односно могућности рјешавања дефицита, као и разматрања аспекта 

заштите постојећих изворишта и оних која у перспективи могу бити значајна 
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у погледу коришћења за водоснабдијевање у наредном периоду би требало 

урадити сљедеће: 

 

 прикупљање података претходних истраживања питких вода,   

     њихову анализу и  интерпретацију;  

 израда Катастра хидрогеолошких појава и објеката; 

 израда Елабората о стању водоснабдијевања на простору РС са  

     првенственим  освртом на могућност обезбјеђење довољних   

     количина питких вода из подземних извора; 

 унос свих релевантних података прикупљених теренским и 

лабораторијским истраживањима у хидрогеолошки модул 

геолошког информационог система 

 израда Биланса подземних питких вода Републике Српске 

 израда приједлога мониторинга изворишта питких вода 

 подршка изради различитих планских докумената везаних за 

коришћење и заштиту подземних вода чији су израђивачи 

сродне иснтитуције у РС 

(првенствено Плановима управљања ријечним сливовима) 

  

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Питка подземна вода је стратешки минерални ресурс који има пресудну 

улогу за економски и социјални развој привреде Републике Српске. Најбољи 

показатељ шта питке воде значе за Републику Српску је то да се око 80% 

воде за потребе водоснабдијевања добија из захвата подземне воде било да 

се ради о бунарским системима или пак о каптираним изворима.  

Значајне акумулације подземних питких вода формиране су у оквиру стијена 

са интергрануларним структурним типом порозности, односно у оквиру 

алувијалних наноса већих ријечних токова: Саве, Уне, Сане, Босне, Дрине и 

Врбаса. У оквиру пјесковито-шљунковитих седимената поменутих ријека, 

дебелих и по неколико десетина метара формиране су збијене издани 

значајних експлоатационих могућности. Посебно богатство јесу подземне 

воде у карстним теренима које нерјетко концентрисано истичу на врелима 

чији капацитет у минимум често премашује 100 l/s, некада и цијелих 5 m
3
/s. 

Сходно претходно изнијетом јасно је да се Република Српска у погледу 

ресурса питких подземних вода може сматрати богатом. Наставак 

истраживачког процеса на познатим и потенцијалним локалитетима 
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представља неопходан корак ка даљем унапређењу сазнања о ресурсу, а као 

неопходан корак ка валоризавцији овог вида природног богатства. 
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Researches of drinking water in the Republic of Srpska showed that significant 

reserves of the groundwaters are situated in the alluvial aquifers of the Drina river 

(Sembrija), the Vrbas river (Lijevče polje), but also in the alluvial sediments of 

the Sava river (Posavina, Dubičko polje),  the Bosna river (area northern of 

Doboj, Modričko polje) and the Sana river (Prijedorsko polje).  

The aquifers in karst regions, which mostly discharge on the strong springs which 

minimal yield exceed 100 l/s, sometimes more than 5 m
3
/s, have an important 

role. Total reserves of the groundwaters in the Republic of Srpska are estimated 

on 50 m
3
/s. By this value 6 m

3
/s is used for water supply. Sublimation of the 
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results of the performed researches shows drinking water richness of the Republic 

of Srpska. 

 

Keywords: drinking water, resource, river basin, aquifer, water supply 
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Апстракт: Геотермални системи, а прије свега нискоенталпијски хидротермални, 

представљају значајан енергетски ресурс Републике Српке. Нафтним 

истраживањима 60-их година дефинисан је значајан хидротермални потенцијал 

подручја Семберије, као и дијела Посавине. Наставак нафтних истраживања пратио 

је неуспијех, а и скромна достигнућа у погледу геотермије. Но и поред тога 

добијени су одговарајући индикативни параметри хидрoтермлане потенцијалности, 

посебно на подручју Бијељине. Са друге стране, зона офиолита, која се пружа са 

крајњег истока до крајњег запада Српске, одраније је позната по бројним 

изданцима термалних и термоминералних вода које истичу дуж дубоких расједних 

зона. На скоро свим локација са регистрованим термалним изворима у склопу 

офиолитске зоне захваћене су значајно веће количине енергије бушеним бунарима. 

Поред претходна два поменута рејона, нека друге зоне као што су зона мезозојских 

флишева, унско-сански палеозоик, подручје Праче те зона терцијарног вулканизма 

у источном диејлу Српске представљају, у мањој мјери него ли претходне двије, 

зоне од интереса за наставак геотермланих истраживања. Вишегодишња пауза 

геотермланих истраживања услед ратних догађаја и послератног недостатка 

финансија, донекле је прекинута започетим, а такође и најављеним пројектима на 

ширем простору два највећа града Српске: Бања Луке и Бијељине.  

 

Кључне ријечи: Република Српска, геотермална енергија, хидротермални ситеми, 

Семберија, офиолитска зона. 

 

 

1. УВОД 

 

Обзиром на чињеницу да енергетска производња представља један од основа 

одрживог развоја посвећивана је и посвећује се изузетна пажња производњи 

свих видова енергије. Опште је познато да се енергетска производња увећава 

из године у годину, а као посљедицa општег економског развоја, увећања 

броја становника на планети, увећања броја електричних машина у 
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индустрији, уређаја у домаћинствима итд. Уз неоспоривост даљег успона 

енергетске потрошње у свим дијеловима свијета, констатује се значајно 

увећање свих компоненти које учествују у структури енергетске потрошње. 

Истовремно се све више од стране одговорних тијела у међународној 

заједници јасно инсистира на повећању учешћа обновљивих извора 

енергије: хидроенергије, соларне енергије, енергије вјетра, енергије плиме, 

те свакако и геотермалне енергије. Могућности коришћења геотермалних 

ресурса за производњу енергије у новије вријеме се придаје све већи значај, 

а посебно у смислу могућности производње електричне енергије.  

  

2. ОПШТЕ ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
Територију Републике Српске одликује веома сложена геолошка грађа. Њен 

простор обухвата средишњи дио Динаридског орогеног система, те на 

крајњем сјеверу јужни обод Панонског басена. На простору Српске 

откривене су творевине старијег и млађег палеозоика, цијели мезозоик, 

кредно-палеогени флиш и пелашке творевине, те олигоценске и неогене 

моласе морског и језерског поријекла.Проведена геотермална рејонизација, 

базирана на досадашњим спознајама геолошке грађе, представља један од 

кључних корак за разматрање геотермалне потенцијалности Републике 

Српске.  Према прихваћеној геотектонскох подјели Републике Српске, 

односно БиХ (на унутрашње и спољашње Динариде, те дио Панонског 

басена) извршено је дефинисање одговарајућих рејона у оквиру главних 

геотектонских јединица (слика 1).  

Дефинисани рејони били би сљедећи: 

 

1. Пространи артерски басен сјеверног дијела РС  

2. Зона палеогених флишева 

3. Централни офиолитски појас       4. B-1              – Рејон хорстова и ровова сјеверног дијела Републике Српске 

4. Масив киселих плутонита и контактних метаморфита Просаре 

5. Масив киселих плутонита и контактних метаморфита Мотајице 

6. Комплекс кредних базичних и киселих ефузива сјеверозападног 

    дијела РС 

7. Масив шкриљаца унско-санског палеозоика 

8. Зона јурско-кредних флишева 

9. Масив интермедијарних вулканита и пратећих туфова 

10. Палеозоик источног дијела РС 

11. Масив карбонатних тријаских стијена у офиолиткој зони 

12. Дурмиторски блок источног дијела РС 
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13. Масив карбонатних мезозојских стијена  

 

Први рејон одговарао би јужном ободу Панонског басена, посљедњи 

спољашњим Динаридима и мезозојским карбонатима сјеверозападног дијела 

Српске, док би остали углавном одговарали унутрашње динарској зони. 

 

3. ОСНОВНИ ГЕОТЕРМАЛАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПРОСТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Геотермални мјерни параметри, неравномјерно прекривају територију 

Републике Српске.  

Оно што је пак очито јесте да карстне области спољашњих Динарида на 

територији Републике Српске и Федерације БиХ, те свакако даље и на 

сусједним теренима (конкретно Хрватске и Црне Горе) имају знатно ниже 

вриједнсоти геотермалног градијента од просјечне вриједности за подручје 

Европе (30 °C/кm). Исте су често мање и од 20 °C/кm. Са друге стране, у 

подручју унутрашњих Динарида градијенти се крећу од 25 до максималних 

(кондуктивних) 50°C/km. 

 

Слика 1. Основни геотермлани рејони на територији Републике Српске 

Figure 1: Basic goethermal regions in the territory of the Republic of Srpska 
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Вриједности геотермалног градијента највеће су у поручју Семберије и 

Посавине. Тако је на подручју Бијељине срачунат кондуктивни геотермални 

градијент од 50 °C/km, а у Домаљевцу (Посавина, близина ентитетске 

границе, ФБиХ) конвективни 59 °C/km. Треба нагласити да раније израђене 

карте вриједности геотермалног градијента (Миошић Н., 1986,1989) дају 

квалитетан генерални приказ, а да су градијенти свакако понегдје различити 

од приказаних прогнозних на картама (нпр. на основу бушења бушотине ГД-

2 на подручје Слобомира код Бијељине, на основу температуре воде на 

устима бушотине, градијент је нижи од 0.04°C/km, док је на карти рађеној 

раније има вриједност око 0.045°C/km). 

Максималне вриједности топлотног тока  су у сјеверном дијелу Републике 

Српске, прије свега на простору Семебрије, и износе до 100 mW m
-2

 (слично 

вриједностима сусједних терена у Србији и Хрватској). Може се изнијети 

мишљење да ће у теренима сјеверно од линије Приједор - Бања Лука – Добој 

- Зворник вриједност топлотног тока бити, генерално, 65-100 mW m
-2

. Уз то 

треба нагласити да поједина подручја свакако имају одоговарајућа 

одступања од окружења, као што је нпр. подручје офиолита околине 

бањалуке са бањалучким терцијарним басеном. 

 

4. ИСТОРИЈАТ ЗНАЧАЈНИЈИХ ГЕОТЕРМЛАНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

НА ПРОСТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

На простору Српске изведена су за потребе истраживања геотермлане 

енергије бројна геофизичка истраживања (регионални магнетометријски и 

гравиметријски премјери, локални премјери различите густине,  

геоелектична испитивања различитих дубина захвата, сеизмичка 

истраживања-нарочито сјеверног дијела Српске), различита физичко-

хемијска испитивања вода (комплетне хемијске анализе, анализе 

радиоактивности, изотопске анализе), а како је видљиво из наредног текста у 

значајном обиму су изведени и бушаћи радови са (не баш адекватним) 

пратећим каротажним мјерењима, тестирања бунара итд. На релативно 

малом броју узорака одређене су лабораторисјки вриједности топлинске 

водљивости стијена. 

Прва истраживања појава термалних и термоминералних вода на простору 

Српске извели су још аустроугарски истраживачи крајем деветнаестог и 

почетком двадесетог вијека (зона офиолита). Она су се углавном сводили на 

регистровање појава и изараде физичко-хемијских анализа истих. Први 

значајни резултати о гетермалној потенцијалности Републике Српске 

добијени су у подручју Панонског басена (тачније Семберије) током 

нафтних истраживања још у периоду 1957.-1962.год., прије свих бушотином 
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С-1 (дубине 1345 m). Поред наведене бушотине, у склопу поменуте фазе 

нафтних истраживања избушене су и бушотине С-2 (1591 m) и С-3 (СВ-1, 

1746 m). Током  1983.год. започело се са бушењем бушотине  БИЈ-1 која је 

окончана 1984.год. на 2479 m након немогућности даљег наставка бушења 

усљед заглаве. Крајем осамдесетих година прошлога вијека (маја 1988.год.) 

започето је бушење бушотине ДВ-1 (1500 m). Бушењем ове бушотине 

практично су отпочела намјенска геотермална истраживања Семберије. 

Израду бушотине пратио је читав низ финансијско-техничких проблема. 

Иста због недостатка новца није комплетирана у техничком смислу (није 

зацијевљена до краја), није тестирана, већ је блиндирана након завршетка 

бушења. Посљедња бушотина у Семберији је ГД-2, бушена у периоду 2009-

2010.год., насеље Слобомир (1800 m). Простор Посавине био је у фокусу 

нафтних истраживања 60-их и 70-их година прошлога вијека када су и 

добијена значајна сазнања о геотермалним карактеристикама овог подручја. 

Нити једна од дубоких бушотина које припадају простору Српске у подручју 

Посавине није регистровала термалне или термоминералне воде. На 

подручју офиолитске зоне регистроване бројне појаве истицања вода 

повећане температуре. Исте су углавном од почетка 60-их година двадесетог 

вијека биле предмет детаљних хидрогеолошких истраживања. Између 

осталог, изведен је читав низ бушотина дубине углавном до 450 м (изузетак 

је бушотина БЛ-1 код Ново Града, у селу Љешљани дубине 672 м, завршена 

1991.год.).  Прије 1992.год. цијело подручје РС (и цијеле БиХ) са изузетком 

зоне спољашњих Динарида, било је третирано кроз трогодишњу студију 

геотермалне енергије (1980.-1983.). Бањалучки регион истраживан у склопу 

посебне студије (1981.-1984.).  

  

5. ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ И ТРЕНУТНО СТАЊЕ 

КОРИШЋЕЊА ГЕОТЕРМЛАНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПРОСТОРУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

 

Стање искоришћености геотермалних ресусра генерално се дефинише као 

неадекватно, узимајући у обзир доказани квантитет и квалитет ресурса. 

Тренутни распоред експлоатационих поље термланих и термоминералних 

вода приказан је на слици 2. 

Према значају и тренутном обиму коришћење издвајају се два рејона. На 

првом мјесту свакако је рејон пространих артерских басена сјеверног дијела 

Српске, посебно подручје Семебрије, те подручје офиолитске зона.  
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5.1.  Пространи артешки басени РС  

 

Семберија 

 

Упркос већем броју дубоких бушотина (шест) и значајном потенцијалу, 

самоизвливна бушотина С-1 са 7 l/s једини је дио ресурса који се данас 

користи у Семберији. Температура воде на ушћу бушотине износи 75°C и 

током вишедеценисјке експлотације, као и вриједност самоизлива, није се 

значајније мијењала. Воде су захваћене у оквиру кречњачке партије 

флишних наслага горњекредне старости. Уједно, то је једина бушотина 

завршена у кредним седиментима на простору Семебрије. 

Највећу дубину достигла је бушотина БИЈ-1. На дубини 2410 m набушила је 

тријаске кречњаке-најзначајнији аквифер термалних вода на простору 

Семебрије. Нафта и гас нису набушени, а услед заглаве (на 2479 m) нису 

утврђени квантитативни и квалитативни хидрогеолошки и физичко-

хемијски параметри термалних вода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 2. Експлотациона поља термланих и теморминералних вода у Републици 

Српској 

Figure 2. Exploitation fields of thermal and thermonineral waters in the territory of the 

Republic of Srpska 
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Ипак, резултати истраживања на овој бушотини дали су читав низ корисних 

показатеља геотермалне потенцијалности на подручју Бијељине. Између 

осталог да се на дубинама већим од 2500 m на простору града Бијељина 

могу захватити воде температуре и преко 110°C. Бушотином ДВ-1 (бушена 

1989.) очекивало се захватање три пута веђе количине термлане воде него на 

бушотини С-1. Међутим, регистрована је слична вриједност самоизлива и 

температура воде као на бушотини С-1. Бушотина није финализирана и 

блиндирана је након достизања финалне дубине бушења (1500 м). Тренутно 

су у току истраживања везана за утврђивања стања ове бушотине (као и 

бушотине С-3) након више од двадесет година блиндираности исте 

(истраживања изводи нововосновано предузеће „Јадран-нафта“ Бања Лука).  

Упркос свему, кориштење ресурса је за сада у Семберији сведено на 

балнеолошке потребе центра у Дворовима, те топлификацију наведеног 

центра. Експлотацији се приводи и посљедње бушени бунар ГД-2 (2010) у 

Слобомиру. Ова бушотина захватила је воде из горњетријаског колектора (у 

интервалу 1600-1800 m). Температура воде на ушћу бушотине износи 73°C. 

Бунар има велике експлотационе могућности – 44 l/s (Мартиновић М., 2010). 

Ово је једна од неколико планираних бушотина на локлаитету Слобомир, а 

планирано је вишестепено коришћење термалних вода. 

 

Посавина 

 

Подручје које обухвата пространи артерски басен Посавине од структуре 

Витановић (Брчко) пружа се даље на запад према Шамцу. У прошлости је 

ово подручје било предмет обимних геолошких истраживања, слично као и 

у Семберији с циљем изналажења нафте и гаса. Од бројних изведених 

дубоких бушотина на простору Посавине (ПО-1, ПО-3, В-1, В-2, В-3 итд.) 

само су бушотином ДО-1 у Домаљевцу набушене термалне воде. Иста се 

налази на подручју општине Орашје (ФБиХ), на око 5 км  сјеверно од 

ентитетске линије (насеље Домаљевац). Значајно са аспекта геотермије јесте 

да је бушотина  ДО-1 (1245 m) у зони средњетријаских кречњака захватила 

термоминералне воде. Према расположивим подацима највећа вриједност 

самоизлива износила је  између 20 и 25 l/s, са температуром воде 86.1
 о

C. 

Претходно наведено указује на високу загријаност вода на релативно малој 

дубини и даје вриједност (конвективног) геотермалног градијента од 59
 

о
C/km.   

Ипак, свега 5 km југозападно од поменуте бушотина, на територији Српске, 

избушена је за потребе нафтних истраживања дубока истражна бушотина 

БР-1 (Брвник). Бушотина је завршена на дубини 3.913 m, али је за разлику од 

бушотине ДО-1 у Домаљевцу у тријаске (или тријаско-кредне) седименте 
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ушла на знатно већој дубини (преко 3.500 m). Јужније, на око 5 km од 

Брвника избушена је бушотина ОБ-1 (насеље Обудовац) која до дубине 

3.300 m није набушила тријаске седименте. Бушотине нису набушиле 

термлане воде. Јасно се уочавају значајне разлике положаја лито-

стратиграфских чланова на релативно малом подручју, гдје  долази до 

значајног повећања дубине до тријаских седимената од сјевера ка југу. Исто 

значи да, уколико и постоје, колектори термалних вода на територији 

Републике Српске залијежу значајно дубље од оних набушених у 

Домаљевцу, али да је на овом степену истражености немогуће дати 

прецизну оцјену о томе колико су извјесни резултати слични онима 

добијеним на бушотини ДО-1. Сигурно је да би се за ту провјеру, поред 

наставка сеизмичких истраживања, морале извести бушотине дубине не 

мање од 3500 m. Тренутна сеизмичка истраживања која се проводе у склопу 

нафтних истраживања Републике Срске (поменута „Јадран-нафта“ Бања 

Лука) требала би дати нове значајне податке за прецизније дефинисање 

положаја појединих стратиграфских чланова на подручју Посавине. Поред 

наведених сеизмичких истраживања, нема других тренутно актуелних 

активности везаних за истраживање геотермалне енергије у овом дијелу 

Републике Српске. 

 

Остатак подручја пространих артерских басена Српске 

 

Остатак Посавине, источно од Обудовца и Брвника, слабо је истражен. 

Артерски басени западно од ове линије ниже су потенцијалности, без 

доказаних колекторских стијена карактеристичних за подручје Семебрије и 

Домаљевца – кредних и тријаских кречњака. До сада је на простору 

модричко-шамачке Посавине избушена само једна бушотина дубља од 1000 

м (М-1, 1280 m) која према доступним подацима није регистровала термалне 

или термоминералне воде. Слична ситуација је и на подручју бродске 

Посавине (само једна бушотина, К-1 у Кораћама, гдје такође нису набушене 

термалне или термоминералне воде). На подручју Лијевче поља није 

изведена нити једна бушотина дубља од 600 m (најдубља је БГ-1 недалеко 

од Градишке дубока 516 m), док на подручју Козарска Дубица-Костајница 

дубоке бушотине нису извођене.  

 

5.2.  Офиолитска зона Републике Српске  

 

Поред Дворова, преосталих осам експлотационих поља хидротермлане 

енергије налази се у оквиру офиолитског појаса који се протеже од крајњег 

истока (подручје Вишеграда) до крајњег запада (Нови Град) територије 
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Републике Српсе. У источном дијелу термалне воде се користе само на 

подручју Вишеграда (балнеологија и загријавање балнео-центра). Овај рејон 

познат је по бројним изданцима термалних и термоминералних вода. Извори 

термланих или термоминералних вода регистровани су у околини 

Вишеграда, Петрова, Теслића, Прњавора (Кулаши), Бања Луке (појаве у 

Слатини и Шехеру), Лакташима, околини Новога Града (Љешљани), Милића 

(Рашево), Шековићи (Перин град) и Приједора (Чараково). Само три 

посљедње горе поменуте локације (у околини Милића, Шековића и 

Приједора) нису биле предмет детаљних хидрогеолошких истраживања. На 

осталим локалитетима су бушотинама дубине до маскимално 450 m 

(изузетак је бушотина БЛ-1 код Ново Града, у селу Љешљани дубине 672 m) 

у зони асцедентних токова (дуж расједа) захваћене значајно веће количине 

енергије него ли што су оне расположиве на изворима. Упоредни приказ 

раположивих количина енергије на изворима, те оних добијених 

бушотинама дат је у табели 1. 

 
Табела 1. Раположиве количина енергије извора и бушотина 

Table 1: Available energy of springs and wells 

Експлотационо поље 
Енергија извора* 

(MWth) 

Енергија бушотине 

или бушотина* 

(MWth) 

Вишеград 0.36 1.29 

Петрово (Какмуж) <0.1 12.95 

Теслић <0.04 1.91 

Прњавор (Кулаши) 0.08 0.50 

Лакташи 0.67 1.46 

Бања Лука-Слатина <0.1 9.62 

Бања Лука-Шехер 1.05 1.67 

Нови Град-Љешљани <0.1 0.32 

*-референтна температура код прорачуна 20
 о
C 
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Треба свакако истаћи да су могућности већине експлотационих поља 

сигурно веће. То је нпр. бушењем новог објекта и паралелним тестирањем 

постојећих бунара недвосмислено доказано у Слатини (Геозавод, 2008), те 

бушењем нових бушотина у подручју Петрова  (ТГП-1, 2005. и ТГП-2, 

2007.). На основу резултата претходних истраживања сличне резултате 

могуће је очекивати на већини осталих експлотационих поља. У овом рејону 

врло интересантне су појаве у кањону ријеке Дрињаче (општине Милићи и 

Шековићи) на којима су регистроване појаве истицања термланих вода на 

двије локације (температуре 24 и 27.8
 о

C) током регионалних 

хидрогеолошких истраживања осадесетих година прошлога вијека. Исте 

нису биле предмет детљних истраживања. Поред наведених, појава која није 

била предмет детаљних итраживања јесте и извор у селу Чаракову код 

Приједора температуре 21
 о

C. Појаве истицања вода повећане темепратуре 

(до 18
 о

C) регистроване су и на подручју општина Мркоњић Град, Соколац, 

Рогатица и Рудо. 

Искоришћеност термалних и термоминералних вода у оквиру офиолитске 

зоне је на ниском нивоу. Балнеологија и рекреација представљају најчешћи 

вид коришћења вода. Балнео-центри различитог степена модернизованости 

налазе се у Теслићу, Дворовима, Вишеграду, Слатини, Лакташима и 

Кулашима. Воде Шехера код Бања Луке и Љешљана код Новог Града 

користе се искључиво у рекреативне сврхе.У појединим случајевима воде се 

користе за топлификацију (кориштењем топлинских пумпи) балнео-центара 

(Слатина, Кулаши, Дворови, Вишеград). У случају експлотационог поља 

Сочковац (општина Петрово) термоминералне воде се користе искључиво за 

екстракцију CO2 гаса, док огромне количине исцрпљене воде одлазе поптуно 

енергетски неискоришћене.  

 

6. ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗОНЕ ЗА НАСТАВАК ИСТРАЖИВАЊА 

РЕСУРСА ГЕОТЕРМЛАНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПРОСТОРУ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

  

6.1.    Пространи артешки басени РС  

 

Већ је више пута у раду поменуто да скупа са зоном офиолита представња 

најперспективније подручје за наставак геотермланих истраживања. 

Тренутни акценат је на детаљним истраживањима на подручју града 

Бијељина, за потребе топлификације. Предузеће „Геотерм“ из Бијељине 

планира да путем 6 бушотина појединачно дубљих од 2000 m обезбиједи 

>100 l/s воде очекиване температуре око 90°C, а што би чинило основу за 

топлификацију града из овог типа обновљивог енергетског ресурса 
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(Мартиновић М., 2008). Такође је планиран наставак истраживања на 

простору Слобомира након успјешног завршетка прве фазе – бушења дубоке 

бушотине (ГД-2). 

Остатале зоне интересантне зоне за наставак геоетрмалних истраживања у 

склопу овог рејона су прије свега подручје Посавина, те у мањој мјери 

депресија Лијевче поља и зона Козарска Дубица-Костајница.  

 

6.2.    Офиолитска зона Републике Српске  

 

Oд примарног интереса је наставак геотермалних истраживања на простору  

офиолитског масива Бања Луке са бањалучки терцијарним басеном и и 

флишном зоном.  Ниједна бушотина на ширем простору Бања Луке (као 

уосталом оупште у зони офиолита у Српској) није набушила примарне 

аквифере термланих вода. Претпоставка је да се ради о средње и горње 

тријаским карбонатима, а на основу података ОГК, лист Бања Лука они се 

налазена дубинама већим од 1000 m (Мојићевић М., 1976.). Најдубља 

бушотина бањалучког региона налази се на подручју самог града, Б-1 дубока 

437 m, али је завршена у седиемнтима терцијара. Досадашњи подаци 

(геофизички дефинисане зоне присуства тријаских карбонатних седимената, 

температуре изливајућих вода на изворима, геоетрмометри итд.) указују да 

се на дубинама преко 1000 м могу очекивати воде веће температуре од до 

сада регистрованих (максимално 44°C, бунари у Слатини-локалитет парк). 

На основу геотермометара може се претпосатвити температура у примарном 

аквиферу од око 80°C. Обзиром на концентрацију становништва и 

досадашње претпоставке о ресурсима геотермалне енергије то јасно ово 

подручје одређује као примарно за наставак геотермланих истраживања у 

Републици Српској. Томе у прилог иде и интересовање познате исландске 

фирме Манвит и тренутни разговори о наставку геотермланих истраживања 

на овом простору. 

 

6.3. Остали перпективни рејони за наставак геотермланих 

истраживања на територији Републике Српске 

 

Од осталих рејона, значајни у погледу наставка геотермланих истраживања, 

али свакако у значајно мањој мјери од претходно два наведена, су и: 

1. Зона јурско-кредних флишева  

 2. Унско-сански палеозоик 

 3. Дурмиторски блок југоисточнног дијела Републике Српске 

 4. Палеозоик источног дијела РС са масивом интермедијарних 

                вулканита и пратећих туфова. 
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У зони јурско кредних-флишева једина регистрована појава природног 

истицања термалних вода (тачније термоминералних)  је у зони контакта са 

офиолитском зоном јужно од Бања Луке у подручју Шехера-Топлица (горње 

тријаски кречњаци). Температура извора који се јављају непосредно уз 

ријеку Врбас је око 30°C. Истовјетна температура је добијена и бушотинама 

али су добијене и значајно веће количине енергије (веће количине 

термоминералних вода). У осталим дијеловима ови флишеви не садрже 

изданке термалних вода на површини али се у подини флиша могу 

претпоставити акумулације термалних и термоминералних вода, додуше на 

значајним дубинама. Према Миошићу (1986.) у подручју јурско-кредних 

флишева на дубинама сигурно већим од 3500 м могле би бити развијене и 

термогеопресиране зоне. 

У склопу унско-санског палозоика на територији Републике Срппске нису 

регистроване термалне нити термоминералне воде, само извори повишене 

температуре, као што је извор на око 4 км јужно од Оштре Луке са 

температуром 17.4°C. У непосредној близини ентитетске линије, на 

територији ФБиХ (Козичка Илиџа) регистровано је истицање термалних 

вода (Т=25.3°C), као и нешто даље од ентитетске линије (око 5 км) у Санкој 

Илиџи (Т=32°C). 

Воде нешто повишене температуре у склопу дурмиторског блока 

регистроване су у кањону Праче (из девонских кречњака). Температура воде 

15°C регистрована је у Чељадинићима (ФБиХ, непосредно уз ентитетску 

границу). У склопу палеозоика источног дијела РС до сада су регистроване 

су само појаве минералних вода (околина Сребренице). 

Петрогеотермални потенцијали могли би се јавити у оквиру вулканита 

источног дијела РС гдје су до сада регистроване само појаве минералних 

вода атмосферског поријекла. Терцијарни вулканизам говори у прилог да би 

у дубљим дијеловима топлотни ток могао имати увећане вриједности, 

уколико ефузиви нису откинути од својих коријена у дубљим дијеловима. 
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Geothermal systems, in the first order hydrothermal, represent important energy 

resource of the Republic of Srpska. During oil researches in 60s of the last century 

significant hydrothermal potentiality of Semberia area had been defined and the 

potentiality of Posavina as well. Oil researches in the next few years after that had 

not been successful and with modest results regarding geothermic.  

But despite this fact, some indicative parameters about hydrothermal potentiality 

have been obtained, particularly in Bijeljna area. From the other hand, the 

ophiolitic belt, stretched from the overall east to the overall west of the Republic 

of Srpska, was long years ago well-known by numerous thermal and thermo-

mineral springs registered along deep fault zones.  

Almost in all locations with registered thermal springs, bore holes are realised. 

Much more energy has been obtained by boreholes. Beside two mentioned most 

perspective areas, some other zones like the zone of the Mesozoic flysch 

sediments, the Una-Sana Palaeozoic, the Prača zone and the zone of the Tertiary 

magmatism in the eastern part of Srpska are, in a smaller degree than two above-

mentioned, interesting regarding continuation of the geothermal researches.  

Long-lasting interruption in exploration activities, caused by the war events and 

post-war financial deficit, is somewise stopped by launched and planned 
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geothermal projects, particularly in the area of the two the biggest cities in Srpska: 

Banja Luka and Bijeljina.  

 

Key words: The Republic of Srpska, geothermal energy, hidrothermal systems, 

Semberija, ofiolitic belt. 
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Апстракт: Карбонатне творевине по својој распрострањености чине око 50% 

укупне територије Републике Српске. Карбонатна подручја углавном припадају 

карбонатним стијенским масама Динарида. Процеси карстификације, а нарочито у 

подручју Источне Херцеговине су достигли свој пун развој, што их са аспекта 

хидрогеолошких карактеристика чини јединственим. Великим бројем проведених 

истраживања и испитивања у подручју Источне Херцеговине утврђене су подземне 

везе понорних зона са карстним врелима. Ова истраживања су омогућила 

одређеивање фиктивних брзина подземног тока и прецизније дефинисање 

појединих сливива. На основу тих истраживања може се стећи реалнија слика и 

много реалније одредити зоне санитарне заштите изворишта која служе за 

водоснабдјевање. Такође, резултати ових истраживања омогућују активан приступ 

спровођења мјера заштите на простору одређених зона санитарне заштите. Мјере 

заштите се могу флексибилније прописивати у зависности од степена угрожености 

и подручја на којима се те мјере прописују. 

 

Кључне ријечи: карстни аквифер, водоснабдијевање, загађење, заштита. 

 

 

1. УВОД 

 

На територије Републике Српске карстна подручја су  широко 

распрострањена и заузимају површину од око 50% од укупне површине. Та 

је распрострањеност у Републици Српској првенствено везана за област 

Херцеговине, односно јужне дијелове Републике Српске посматрано у 

цјелини. То су простори Херцеговине (Фоча, Калиновик, Гацко, Невесиње, 

Требиње...), ширег подручја Романије (Вишеград, Рогатица, Соколац, Хан 

Пијесак, Власеница, Милићи), Јахорине (Пале, Источно Сарајево), 

Јаворника, Борогова (Шековићи, Зворник), шире околине Дервенте и 

Прњавора, Мањаче, Грмеча, Клековаче, Срнетице (Бања Лука, Мркоњић 
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Град, Шипово, Челинац, Котор Варош, Кнежево...), те подручја око Новог 

Града, Костајнице и Дубице, (слика 1).  

 

 
 

Слика 1.: Просторни распоред карбонатних и силикатних стијенa у 

Републици Српској 

Figure 1: Spatial distribution of carbonate and silicate rocks in the 

Republic of Srpska 

 

Због геолошке грађе и хидрогеолошких карактеристика на карстним 

подручјима површинска хидрографска мрежа је слабо развијена, а понегдје 

је инфилтрација падавина тако велика да се не јављају површинска отицања. 

Стога се главни протицај одвија подземним воденим системима који у 

одређеним случајевима могу дати употребљиве резерве подземних вода - 
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било у виду захвата вода из карстних извора или црпљењем вода путем 

бунара из карстних аквифера подземних вода.  

У односу на друге порозне хидрогеолошке средине карстни аквифери су 

сложенији и непредвидљивији, али и најугроженији при појавама загађења. 

Хидрогеолошке карактеристике карстних аквифера су такве да омогућују 

врло брзу циркулацију подземних вода у вријеме поводња, те стога и 

најкраће задржавање воде у подземљу, односно малу способност 

самопрочишћавања. У вријеме малих вода циркулација у карстним 

аквиферима је доста успорена, а у неким дијеловима потпуно изостаје. 

Улазак загађивача у таквим условима омогућује његово дуже задржавање у 

подземљу, односно његово појављивање на карстним изворима након дужег 

времена у вријеме великих вода. Слабој моћи самопрочишћавања вода у 

карстном подземљу погодују и ниске температуре подземних вода. Највећа 

рањивост карстних аквифера од загађења посебно су наглашена при 

појавама значајнијих интензивних краткотрајних падавина, које су и 

најизраженије у Хецеговини. Уз то, узроци загађења подземних вода могу 

бити и дуготрајни негативни утицаји тачкастих загађивача (фекална и кишна 

канализација, поједини производни погони, односно индустријске отпадне 

воде, сепарације и одлагалишта јаловине у каменоломима и рудницима, 

акцедентна загађења, те загађења везана уз неконтролисану употребу 

вјештачких ђубрива и пестицида у  пољопривредној производњи). 

Према Правилнику о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона 

и појасева санитарне заштите, подручја на којима се налазе изворишта, као и 

водних објеката и вода намјењених људској употреби (Службени гласник РС 

бр.7/03) за свако извориште које се користи или ће се користити за 

водоснабдјевање треба одредити заштитне зоне (у даљем тексту Правилник). 

Тим се Правилником прописују: услови и начин утврђивања подручја 

санитарне заштите изворишта и других објеката који служе или могу 

служити за водоснабдјевање (подземне воде, ријеке, језера, акумулације); 

мјере за заштиту изворишта од загађења или других утјецаја који могу 

неповољно дјеловати на њихову издашност, квалитет и здравствену 

исправност; смјернице за утврђивање зона и појасева заштите те поступак за 

доношење одлуке о заштити изворишта. 

Дакле, једна од основних мјера заштите карстних извора и аквифера је 

утврђивање зона санитарне заштите те провођење заштитних мјера на тим 

подручјима. На тај би се начин требала осигурати већа уједначеност 

критерија и заштита постојећих водних ресурса у карсту, и то како од 

посљедица уобичајених активности на сливним површинама карстних 

изворишта, тако и од акцедентних загађења. Једном у подземне воде 

доспјела загађења имају сложени механизам истицања, те се могу преносити 
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и на веће удаљености него што је то предвиђено заштитним зонама 

дефинисаним на основу времена задржавања воде у подземљу, те приликом 

свог ширења не познају државне и ентитетске границе. Стога и стратегија 

заштите квалитета подземних вода у карсту мора бити заснована на 

сагледавању комплексних хидрогеолошким и других карактеристика 

карстног аквифера, односно сливног подручја, те обухватати и свести на 

минимум могућност појава еколошких акцедената и њихових штетних 

посљедица, посебно на осјетљивим подручјима. У Републици Српској у 

одређивању зона санитарне заштите изворишта у карсту, а која служе за 

водоснабдјевање се користе резултати досадашњих истраживања, а која 

омогућују организованији приступ овој проблематици. Посебно се то односи 

на простор Херцеговине, гдје су уложена знатна средства и вршена опсежна 

истраживања за дефинисање хидрогеолошких карактеристика карстних 

подручја Херцеговине у склопу истраживања за искориштење 

хидроенергетског потенцијала ријеке Требишњице.  

 

2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ЦИРКУЛАЦИЈЕ ВОДЕ У КАРСТУ 

 

Карстана подручја Републике Српске, а нарочито у подручју Херцеговине су 

богата различитим крашким облицима, али и воденим феноменима. Неки од 

њих, као што су стални крaшки извори чисте воде, имају непроцјењиву и 

ненадокнадиву еколошку, економску и социјалну вриједност. Карст је 

представља подручје састављено од карстних облика који чине јединствен 

површински и подземни рељеф. Ово условљава формирање посебне 

површинско-подземне хидрографске мреже која је настала као резултат 

циркулације воде те њеног агресивног хемијског и физичког дјеловања на 

прслине, пукотине и шупљине у слојевима растворљивих стијена као што су 

кречњак и доломит. Карстификација је континуиран и незаустављив процес 

узрокован природним, али све више и све интензивније и антропогеним 

утјецајима. Промјене које у карстним подручјима настају као посљедица 

дјеловања човјека могу бити брзе и опасне за околину јер је за карст  

карактеристична изузетна осјетљивост, а нарочито на ризик промјена 

квалитета воде. Цуркулације вода има кључну улогу за заштиту вода. 

Кретање воде кроз карст знатно се разликује од њенога кретања кроз друге 

(хомогене) врсте терена, односно стијене пукотинске порозности. 

Првенствени разлози су у постојању брзе инфилтрације која често спрјечава 

формирање површинских токова. 

Најинтезивнија карстификованост, односно најпропустљивији ди карста се 

налази на дубинама 10-20 m, то је тзв. зона епикарста (Милановић П., 2006.).  

Карстификованост карбонатних стијена опада са дубином. Такође, у 
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зависности од распореда кречњачких стијена и водонепропусних стијенских 

маса, односно прваца пружања расједа формирају се зоне са привилегованим 

правцима циркулације подземних вода. На површини терена то се 

манифестује пјавама вртача, карстних поља, јама и понора. Циркулација 

подземних вода се обавља системом канала веће или мање пропусне моћи.  

Код одређивања зона санитарне заштите изворишта воде за пиће најбитнији 

фактор је брзина тока подземних вода. Да би се дефинисали правци и брзина 

течења подземних вода у подручју карста извршена су тестирања примјеном 

трасера. Испитивањима у карстним подручјима Источне Херцеговине  је 

утврђено да фиктивна брзина подземних токова варира између 0,5 и 55,2 

cm/s. Подземни токови Источне Херцеговине су познати по великим 

брзинама. Највеће брзине су измјерене у периодима пуне засићености 

карстинх издани (Милановић П., 2006.). Такође, истраживањима је утврђено 

да у перодима малих вода, односно у сушном периоду брзине течења 

подземних вода у карсту су доста мање и одвија се само у зони базног тока. 

Поред утврђених фиктивних брзина подземног тока овим истраживањима 

утврђене су и подземне везе између понора и карстних извора. 

 

3. ОДРЕЂИВАЊЕ ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ У КАРСТУ 

 

Зоне санитарне заштите изворишта и објекта који служе за водоснабдјевање, 

односно за људску употребу се одређују на основу Правилника. Основни 

критериј за одређивање зона санитарне заштите у Правилнику је брзина 

подземног тока. На основи тога, односно дужине тока у одређеном 

временском интервалу дефинисане су зоне санитарне заштите како је то 

приказано у табели 1. 

 
Табела 1: Критериј за одређивање зона санитарне заштите према Правилнику 

Table 1: Criteria for determining the zones of sanitary protection under the Rule 

 
Заштитне 

зоне 

Минимална 

удаљеност од 

објеката изворишта 

Ток подземне 

воде од објеката 

изворишта 

Зона строгог 

режима заштите 

зона 

непосредне 

заштите 

50 m 7 дана 

Зона строгих 

ограничења 

зона уже 

заштите 
300 m 90 дана 

Зона ограничене 

заштите 

зона шире 

заштите 
500 m 180 дана 
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Због специфичности карстних подручја, великих брзина подземних токова и 

кратког времена задржавања воде у аквиферима, немогуће је примјењивати 

овај критериј као што је то случај са аквиферима са међузрнском 

порозности. Овдје треба нагласити да би идеалну заштиту карстних врела 

било кад би се цјелокупни слив врела одредио као заштитна зона. С друге 

стране то би значило да цјелокупни карстни простор би био под неким 

режимом забране, што би увелико успорило, а на појединим просторима и 

обуставило индустријски, а самим тим и сваки други развој тих подручја. 

Одређивати зоне унутар слива је свакако неопходно будући да због раније 

наведених карактеристика карстног подручја, односно аквифера не постоји 

подјенака опасност од загађивања на простору слива изворишта. Најопснији, 

са аспекта могућности загађења, су главни дренажни правци и понорне зоне 

које су директно повезане са карстним врелима. У овим условима приступ 

заштити изворишта би се огледао у дефинисању хидрогеолоши активних 

зона унутар слива карстног врела. Унутар одређених заштитних зона 

Правилником су прописане заштитне мјере, али се оне морају прилагодити 

стварним условима на том подручју и наравно развојним плановима. Због 

могућих посљедица загађења као и санације загађења код заштите карстних 

врела постоје разлике између тачкастих и дифузних извора загађења. Оба 

вида извора загађења дјелују различито у подземној води тачкасти је 

ограничених димензија, док се  дифузни извори загађења простиру више или 

мање хомогено преко цијелог подручја. Саставни дио одређивања 

заштитних зона чини и израда катастра загађивача, израда физичко-

хемијских и бактериолошких анализа воде, те технички опис водозахватног 

објекта и приједлог режима рада изворишта. Приказ података у ГИС-у, би 

омогућио оптимално управљање системом заштите у времену и простору. 

Мјере заштите би требало да се састоје од пасивних (забране грађења 

појединих објеката и забране бављења одређеним дјелатностима унутар 

одређене зоне заштите) и активних (редовно праћење квалитета и квантитета 

воде на извориштима) и да имају и листе приоритета санационих радова у 

одређеним зонама. То су у првом реду пројекти непропусне канализације, 

изградња непропусних (двоструке стјенке) резервоара за опасне материје, те 

регулација саобраћаја и саобраћајница ради смањења могућност 

инцидентних ситуација итд. 

Овако одређене зоне санитарне заштите би омогућавале далеко већу 

флексибилности у односу на кориштење простора, а кроз активни приступ 

заштити и већи учинак и ефикасност заштитних мјера. Ефикасност, односно 

провођење заштитних мјера је врло битан сегмент заштите изворишта, 

будући да и када се заштитне зоне правовремено одреде, а не проводе 
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долази до загађења подземних вода што има несагледиве посљедице по 

квалитет вода. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

Развојем друштва доводи до тога да људске дјелатности имају све више и на 

већем простору значајано утичу на квалитет и расположиве количине 

водних ресурса. Осјетљивост аквифера подземних вода на могућа загађења 

посебно се огледа у карбонатним стијенским масама. Осјетљивост карстног 

аквифера на могућности загађења огледа се у хидрогеолошким 

карактеристикама и специфичности цирулације подземних вода. 

Циркулација подземних вода у карсту се одвија путем карстних канала, 

доста брзо и по законима цијевне хидраулике. Карактеристика карстних 

терена да се путем понорних зона и карстних канала успоставља директна 

веза подручја која су доста удаљена, те стога захтјева одређивање зона 

санитарне заштите на великом простору. Примјеном критерија за 

одређивање зона из Правилника било би неопходно цијело сливно подручје 

карстних врела која служе за водоснабдјевање прогласити зоном санитарне 

заштите, што би онемогућило развој на кршким подручјима. Због тога је 

послије проведених опсежних и детаљних хидрогеолошких и других 

истраживања и испитивања флексибилније одредити зоне санитарне 

заштите на карстним подручјима, односно ускладити с принципима 

одрживог развоја. Поред пасивних мјера заштите, потребно је увести и 

активне мјере заштите, гдје би се сталним мониторингом пратили квалитет и 

количине подземних вода. Ово би омогућило уочавање евентуалних појава 

загађења и брзо спријечавање његовог даљег ширења.  
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Carboante rocks cover about 50% of the whole territory of the Republic of Srpska. 

Carbonate areas mostly belong to the Dinarides. The process of kasrtification, 

especially in the Eastern Herzegovina, has reached full development.  

This makes these terreins unique in the hydrogeological sense. As the result of the 

numerous dye tests many connections between swallow holes and springs are 

determined. These researches allow the determination of the fictive velocities of  

groundwaters and preciselly defining the springs catchment areas as well.  

Based on these results it is possible to obtain more realistic view of karst and 

more precisely to define sanitary protection zones of the drinking water sources.  

Results of the complex hydrogeological researches also allow adequate approach 

for measures of the protection within appropriate protection zones.  

The measures of protection can be prescribed flexible dependent on the level of 

threat and on the area on which these measures are prescribed. 
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