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о о иј ени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске 
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1 ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Орган који је именовао комисију: Наставио-научио Вијеће Рударскоr факултета у Приједору 

Датум и:меновања комисије: ....:1:...:8:.:..:.5;..:..2=.0::...c1:...:7..:.. • ..cgc::.o d.::._ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ 

Бр~о~е: _2~1/_3_.1_95_1_17 ________________________________________________ _ 

Састав комисије: 

l. Алексеј Милошевић доцент 

Презиме и име Зваље Научио поље и ужа научна област 

Рударски факултет у Приједору,Универ.У Бањој Луци 1 Председник комисије 
У станова у којој је запослен-а Функција у комисији 

2. Драгуrин Јевремовић 1 Ред. професор 1 Инжењерска rеолоrија 
Зваље Научио поље и ужа научна об:~аст 

Рударско-rеолошки факултет Универ. У Београду 1 Ментор 
Функција у комисији 

З. Душко Сунарић 1 Ред. проф. 1 Инжењерска rеолоrија 
Презиме и име Звање Научио поље и ужа научна област 

пензионер 1 члан 
Установа у којој је заnослен-а Функција у комисији 

4. Мато Уљаревић 1 Ван. професор 1 Геотехника 
Презиме и име Зваље Научио поље и ужа научна област 

Архитектонско-грађевински факул Универ. У БЛ 1 коментор 
Установа у којој је запослен-а Функција у ко!-шсији 



5. Срђан Костић доцент 

Научио nоље и ужа научна об:~аст 

1 члан 
Презиме и име Звање 

Рударски факулет у Приједору. Универ. У БЛ 
У станова ) којој је заnоспен-а Функuија у комисији 



П ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1 . Име. и \1е једног родитеља, n рез и ме: ..:..А.:.:;.~.:..::е;.;.;к""с.;.;.;:нс:::1д::.;;а;.Ј.;р_,(...:Р....:а:::д~о Ј.а..:. е'-')....:Г....:о:.:.л:.:.и:.~.ј ::.:а"~"~"-=-------------

Дат~ '1 рођења: 05.04.1967. год Мјесто 11 држава рођења: Фоча, Реnvблика Срnска БИХ 

Il.l Основне студије 

Г од и на) nиса:\ 1985 Го.Јина завршетка: 

Универзитет: Универзитет у Београдv 

Фак) .1Тет и: Ру1арско-гео.Јошк1Ј 

1992 ~росјечна оцјена током студија: ј 7,60 

СТ).1Ијски nрограм:~Г~е~о~т~ех~н!!..Ј!.!.tЈ!.!...:·а~------------------------

Звање: дипл. инж. гео.1огије 

П.2 Мастер или магистарске студије 

Година~ ПliC1 1992 rодина завршетка: 1 2003 

Универзитет: Универзитет у Београду 

Фак)лтет и: Р\1дарско-геолошки факултет 

Просјечна оцјена токо~1 студија! 9.62 

Ст~.1ијски nporpa,.,t: Инжењерскогеолошка истраживања 

Звање: Магистар техничких наука ( инжењерскоrеолошка истраживања) 

Научна област: Инжењерска геологија 

Нас.1ов завршног ра.за: Геотелничкн услови юградње хидротехничких ТЈ не у карсту Ј1СТочне 

Хернеговине 

11.3 Доk.-торске студије 

Год11на уnиса: D 
Фак)лтети ~: _ ___ ___ ______ _ ____ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ ___ __ 

СТ).11tјскн nporpa,t: 

Број ЕЦТС до сада остварених: D Просјечна оцјена током студија: D 



l. 

А аница 

А.1ексан;:шр Го.1ијанин .. Корс.1ациона анализа причјсњених техно.1нrија тунелског 
искоnа на .:tоводно~l т~ не.1~ .. Фатничко поље- ак) \1) лација Би.1еhа ..... Изградња ... 
Часопис ).:tр)жења инжењера грађевинарства.гсотсхнике. архитею)'рС и урбаниста, 

Беог ад, б ј 9-12, септе\lба -децембар. 2016. 

51* 

1 

Крата~.; OIJUC садржине: Анализа три примјењене методе тунелског ископа у једној радној 

средини. Приказани су резу.пати примјењених техно.1оrија тунелског ископа са њиховим 

предностюtа и недостаци11,1а приликом градње тунела у карсту. Такође nриказани су и утицаји 
nри!>tјењеню. техно.1оrија на стаби.1ност Т) нелскоr ископа . 

Рао припаоа npo6.1e.\tamuцu ооюпорс~.;е дисертаz{14е: ДА 

А.1ексан.з.ар Го.1ијанин .. Утицај постојећих дисконтинуитета и nодземних вода на 
стабюност Т) не.1ског ископа ) хицроп.:хни ч ко ч тунел; Фa·rtt и ч ко поље - 1 * * 

'Ј ак~ \1~.1ација Бюећа ... Др) wтво гео.1оwких инжењера и техю1чара Србије - Ко\1итет 
Ја 11нжењерск~ гео.1огиј) и геотехник). Зборник радова. XV СИ\IПОЗИј) '' из 
инжење ке гео.1оrије и геотсхнике. Беог ад. сеnтембар 2016. год. 

Kpama~.; опис садржине: По.1ожај примарних и секундарних дисконтинуитета у односу на 

1 

Т) н ел ск) тас)'. у значајној .\1јери ути чу на стабилност тунелског ископа. Примарне 

дисконтинуитете представлјају међуслојне површине док секундарне дисконтинуитете 

представљај) nукотине. тј дисконтинуитети настали у периоду након завршетка 

седи\tентације и везани С) за тектонске активноспt. Поред постојећ~tх дисконтинуитета и 

nодзе\1Не воде знача·но \10Г утицати на стабилност т ·не.1ског ископа 

Рад npunacJa про6.1е.иатици dою11орске дисертације: ДА 

А.1ександар Го.1ијанин ... Спсцифичности изrра.1ње и ексn.юатације хидротеЈОiичких ., 
.). T)He.la ) карст) источне Херцеговине ... Техника, Часопис савеза инжењера и 1 51 * 

те\.ничара Србије, Беооград, деце,1бар 201 б. t·од.) 

1 Кратак ОЈШС садржине: Највећи проб.1ем токо\1 изградње и ексn.1оатације хидротехничких 
туне.1а) карст) источне Херцеговине представлјају каверне. Управо каверне имају те 
карактеристике да значајно отежавају изградњу тунела, а у екстремним случајевима 

представљај) и тешко рјешив проб.1ем. Каверне као појам представљајушире зоне унутар 

карстних се .. :щмената које дје.'Н1 ... 1ично \1ОГ) бити запуњене дробинским \1аТеријалом, некада 
потпуно празне. са површином терена повезане карстни\1 кана.1И\tа. На сва ова оштећења 
посебно с~ осјет.ъиви доводн~1 тунел и за електране. односно Т) нет1 код којих се течење 

одвија под nритиском. 

Рад припада про6.1е.натици доюпорс~.;е дисертаццје : ДЈЕЛИМИЧНО 
• Пре'iа кaтeropltЗauнJII н~ чннх чacon~tca •нt .Jit С) юдавачft) PeпyбltиUII СрбнЈ н . Чacon1tC1t одrовараЈ) Ј кaтeropltJH наuионалн11х 

научн11х часоnнса \ Реmб.т1ши СрnскоЈ 
• • С~ п о.:~ржан) Реn)б.11ШН CpбltJH П~"з кaтeropltЗЗUИJII H)'IHII\ С~]nова ~ Pen)бЛitШt СрnскОЈ. озrовара 1 категорНЈ11-
\1еђ)наро.:1Нit НЭ)ЧНit СЈ>.')П 

Да .10 кандидат испуљава у~1ове? ДА 

1 Категорија се односи на оне часоnнсе н наус1 не скуЈIОIЗС који су катсrорисани у складу са 11равнлником о 
п:б.1иковањ) tiаучннх nубликација ( .. Службени г.1асник РС", бр. 77/1 0) и Правилником о мјерилима за 
остваривање и фннансирање Проrра~1а одржавања научних скуnова ( .. Сл)жбеttн гласник РС". бр. 102114). 



Ш ПОДАЦИОМЕНТОРУ/КОМЕНТОРА 

Јевремовић, Десимира, Драгутин рођен је 14.10. 1952 године у Игришту, Куршумлија, 
Република Србија. Редовни је професор на Рударско-геолошком факултет Универзитета у 

Беогрцу и шефа Катедре за геотехнику. Хонорарни је професрор на Грађевинксом 

факултету у Нишу. Био је ментор више од стотину дипломских радова на основним 

СТ) Ј.ијама (мастер). као и ментор или ч.1ан комисије за више магистраских и докторских 

теза. 

Ч.1ан је и високи функционер више домаћих и страних удружења у области 

Геотехнике и инжењерске геолоrије. Потпредсједникје комитета за инжењесрку rеолоrију 

и rеотехнику, у Друштву rеолошких инжењера и техничара Србије. Члан је комисије за 
полаrање стручних испита из области геологиј е - геотехнике при Друштву инжењера и 

техничара Србије. Предсједник је комисије за утврђивање испуњености услова за 

издавање личних лиценци за rеолошке науке одлуком Министарства саобраћаја, 

грађевинарства и инфраструктуре. Члан је Републичке ревизионе комисије за стручну 

контро.1у техничке документације за објекте од значаја за Републику при Министарству 

грађевинарства. саобраћаја и инфраструктуре. Члан је већа научних области грађевинско

урбанистичких наука Универзитета у Београду. Члан је радне групе за израду Процене 

угрожености од клизишта одрона и ерозије при Министарству рударства и енергетике. 

Члан је радне подгрупе за израду Процене ризика од техничко-технолошких несрећа, 

хемијских удеса у производњи и складиштењу опасних материја при Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја. Аутор је низа стручних и научних радова у 

об.1асти инжењерске геолоrије објављених у домаћим и страним часописима. Такође је 
учествовао на изради више стотина студија и пројеката у области инжењерске геологије и 
геотехнике. Аутор је 4 уџбеника и 1 моноrрафије, коаутор је 2 монографије и З 
публикације. Рецезент ·е 9 публикаци·а. 

Радови из области којој припада приједлог докторске дисертације: 

Р . бр . ' Аутори, наслов, издавач, број страница 

Јањић. М., Јевремовић, Д.: Утицај rрађења путева на rеолошку средину, 

1. 
Академија наука и умјетности БИХ, књига LXXV, одјељење техничких наука, 
књига 8, Зборник радова поводом јубилеја акдемика Радослава Јовановића, 105-
121, Сарајево, 1984. 

Je,'removic, D.: А proposed method for modelling the \Veathering crust in clay and marl 
2. sediments, International symposium on Hard Soils-Soft Rocks, 173-175, Athens, Greece, 

' 1993. 

Јевремовић, Д .. Сунарић, Д .. Костић, С.: Загаћивање река у Србији клижењем и 
.., 
.) , одроњавањем: Техника - часопис Савеза инжењера и техничара Србије, година 

LXYl. број 5, 731 -736,201 1. 

Jeнemovic, D., Kostic, S.: Landslides risk in SerЬia - Case study Jovac landslide, 
4. Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and 

Population Safety, lnternational conference, EngeoPro, Moscow, 2011. 



1 Јевремовић, Д., Костић, С., Андрејев, К. : Клижење и преграђивање корита Леве 

5. 
реке код Краљева изазвано циклоном "Тамара" маја 2014. Године, Техника 
Часопис савеза инжењера и техничара Сrбије, ISSN 0040-2176, COBISS-102527490, 
Година LXX2015, N°4. 
Kostic S., Vasovic, N., Franovic, 1., J evremovic, D., Mitrinovic, 0., Todorovic, К.: 

6. Oynamics of landslide model with time delay and periodic parameter pertubacions, 
Communications in nonlinear science and numerical simulation, Elsevier, 2014. 

1 Костић, С., Васовић, Н., Јевремовић , Д. , Сунарић, Д., Франовић, И., Тодоровић, ! 
7. 1 К.: Complex Oynamics of landslides with Time Oelay Under Extemal Seismic 

Triggering Effect. ХП Congres IAEG, Torino, 2014. 
: Lolin, М .. Maletic, V., J evremovic, D., Stmaric, 0 ., Andrejev, К.: Mechanism of 

8. l landslide displacement near the bridge "Кing Alexander I Karadjordjevic" in Mali 
Zvomik, 2nd Regional Symposiurn on Landslides in the Adriatic - Balcan Region, 
Belgrade, 2015. 

9. 
Djokanovic, S., Abolmasov, В., J evremovic, D. BlJLLETIN OF ENGINEERING 

Ј GEOLOGY .ANO ТНЕ ENVJRONMENT, (2016). 1273-1299. 

10. 
1 Srdjan, К., Vasovic, N., J evremovic, D. Stability ofearth slopes under the effect ofmain 

environrnental properties ofweathere clay-marl deposits in Belgrade (SerЬia) 
Environmental earth sciences, (2016), vo\. 75 br. б. 

Да ли ментор испуњава услове? ДА 

IV ОЦЈЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

IV. l Формулација назива тезе (наслова) 

УТИЦАЈ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ СВОЈСТАВА ДУРМИТОРСКОГ ФЛИША НА 

ГЕОТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА 

Наслов тезе је подобан? ДА 

IV.2 Предмет истраживања 

Предмет истраживања припада области- регионаrzне инжењерске геологије. Подручје 

- регион које кандидат предлаже као предмет изучавања припада југоисточним деловима 

Републике Српске, које је претежно изграђена од стена флишног комплекса (настанак 

ових седимената сеже од горње креде - мастрихта и трајало је у континуитету је до 

палеоцена). Те стенске масе одликују се специфичним инжењерскогеолошким својствима, 

која су пре свега условљена композинтим литолошким саставом од следећих литолошких 

чланова: базатuх кречњач~-.·uх бреча и конгломерата, кречњака различитих дебљина 

сдојева, а потом пјешчара, лапоровитuх кречњакс и лапораца. Ови литолошки чланови су 



таложени у специјаним седиментационим условима и због тога се седименти налазе у 

виду с.1ојева различитих дебљина и граде карактеристичне пакете слојева, који се често 
ритмично смењују. Ти ритмови су различитог састава, али и просторног распрострањења 

што је последица геолошког састава сливног простора, климатских прилика које су 

владале током седиментационог циклуса, али и постгенетским, пре свега тектонских 

услова у којима су се налазили ови терени . Постгенетске тектонске активности условиле 

су набирање ових седимената. што додатно компликује дефинисање физичко-механичких 

параметра ових средина, односно дефинисање услова изградње разноврсних објеката. Ова 

серија је у геологији позната под називом- Дурмиторски флиш. 

Због свега тога предмет докторске дисертације је значајан. како са теоретског, тако и 

са практичног становишта, али она превасходно припада области прu.мењенuх наука. 

Наиме дефинисањем основних инжењерскогеолошких својстава терена, које се предвиђа 
током синтезе резултата бројних детаљних истраживања, која је у досадашњем стручном 

рцу, поред осталих истраживача изводио и кандидат, представља ће основу за будућа, 

како теоретска. тако још више за практичну примену у области израде подлога за 

просторна и урбанистичка планирања. 

Предмет истраживања је подобан? ДА 

IV.З Најновија истраживања познавања предмета дисертације на основу 
изабране литературе са списком литературе 

Досадашња регионална инжењерскогеолошка истраживања на предметном простору, 

су практично занемарљива, предмет истраживања представља захвалну област, чији 

очекивани резултати треба да допринесу бољем познавању инжењерскогеолошких 

својстава терена, што ће представљати подлогу за будуће опредељење намене површина 

при урбанистичким планирањима и nројектовањима, тако да изграђени објекти не наруше 

стаби.1ност и друга природна својства изучаваног региона. 

Као што је већ раније речено, регионална инжењерскогеолошка истраживања, на 

предметном подручју нису обављана, тако да ће за релазацију тезе биће коришћени 

резултати бројних детаљних истраживања за изградњу појединачних објекта. Ти 

материјали се налазе у фондовима стручних докумената како наших, тако и других 

организација. Поред тога као подлога за дефинисање услова настанка и постгенетских 

промена ових седимената, биће коришћени сви објављени радови, међу којима постоје 

обимне монографије које представљају синтезу бројних истраживања на овим просторима 

од најстаријих из "аустријског" периода до краја двадесетог века. Нажалост због познатих 

историјских прилика новији радови су изузетно ретки, што се може видети из списка 

основне литературе која следи: 

[ 1 ] Зарија Бешић - Геологија Црне Горе, Стратиграфија и фацијални састав, Титоград, 

1980. ГОД 
[ 2 ] Димитријевић М.Д. - геологија Југославиј е, Геоинститут, Београд, 1995. год. 
[ 3] Јањић М. - Инжењерска геодинамика, Рударско-геолошки Факултет, 1975.год 
[ 4 ] Јевремовић Д. - Методе инжењерскогеолошких истраживања, Београд 2015 год. 

[ 5 1 Сунарић д. - Клизишта и одрони у горњем току Дрине, Рударско-геолошки 



r--
фак) .пет. Београд. 2000.год 

[ б] Перић Ј. - Хипотеза о r~астанку клизишта у флишним теренима Југословенског 

приморја, Реферат. Савјетовање о проблемима клизишта при изградњи саобраћајница, 
ЈДП. Београд 1967. 

[ 7] Елаборат о инжењерскогеолошким и геотехничким карактеристикама терена на 
.1окацији к.1изишта .. Чемерско Осоје .. Сарајево, 2000. год. 

[ 8] Геотехнички е.1аборат о ус.1овима изградље тунела .,Созина'· Подгорица, 2000.год 
1

1 

[ 9 ] Пројекат за извођеље. магистрални пут М-20, Врба- Трнава лука, Урбанистички 
завод Репуб.1Ике Српске, Бања Лука, 2000. год 

[ 1 О] Маринос В. - Инжењеркогео.1ошко понашање флиша у тунелоградњи, Зборник 

1 радова, Београд. 2016. год. 

Избор .1итературе је одговарајуliи? ДА 

I VA Ци.ъеви истраживања 

Обзиро~1 да )' истражtЮ\1 подручју (региону) егзистирају насеља, саобраћајни, 
хидроенергетски и други значајни објекти, који се свакодневно сусрећу са 

специфичностима већ наглашених, изразито хетерогених својстава, како на самој 

површини, тако и у подземљу. Те специфичности се огледају: 

- на површини терена су nрисутна клизишта, nретежно консеквентног типа. Обзиром 

да су клизишта. практично перманентне појаве, чија се активност нарочито 

~1сnо.ъава nрсле интанзивних падавина и топљења снежног покривача, то су 

nроб.1еми при ексn,1оатцији саобраћајница и других објеката који се изграђени на 

ТИ\t просторима. евидентни: 

- појаве нестаби.1ности на до.lИНСКИ\1 страна,tа, прије свега, С} зависне од 

просторног положаја с.1ојева и пакета флиша, али и степена површинских измена, 

због тога је циљ реализације ове тезе да се дефинише законитост просторне 

заступљености нетсабилности терена, односно изврши зонирање терена према 

стабилности. Тај задатак је важан обзиром да су геотехнички услови извођења 
радова (засијека. усека. насипа) . падинских тунела и др. објеката веома зависни од 
типа. величине. \tеханизма и динамике nроцеса нестаби.1ности на теренима 

изграђенюt од ових стенских \taca; 
- својства ф.1ишни:-. серија С) посебно специфична и представљају специфичну 

средИН) при изградњи базисних тунела или других подземних објеката. Та 

специфичност је ус.1овљена најпре просторним положајем nакета флишног 
комnлекса, и због тога су савим другачији услови изградње, а потом и коришћења 

тих објеката, уколико у флишним теренима, у обиму тих објеката, nреовлађују 

пакети са кречњачким и пешчарским члановима од оних са лапоровито-глиновитим 

члановима. 

Како се ) теренима д) р'1иторског флиша. на nодручју Републике Срnске предвиђа 
реа.1изација значајних nројеката ) саобраћајној инфраструктури као и значајних 

хидроенергетских објеката (хидроелектране са ак}М)Лацијама различитих инсталисаних 

капацитета и са пратећИ\1 објектю.tа), очекивани резу.1тати (основни циљ) истражнвања, 

односно релизације n ед.1ожене тезе ·е де инисање, са инжење скогеолошког и 



геотехничког становишта, услова и могућности рационалног кориштења тих терена, 

односно изградње разноврсних објеката, а да се при том измена природних услова у 

те ену битније не на ши. 

Uиљевн нстраживаља су одговарајући? ДА 

IV.S Хипотезе ••стражнвања: главна н помоћне хипотезе 

Основни постулат реа..1изације предложене тезе, базира на хипотези да је активност 

савремених егзогених геодинамичких процеса у овом подручју условљена својствима 
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приповршинских дијелова геолошке средине, као и утицају климатских прилика и 
пошумљености (затрављености) на изучаваном простору. Због тога се предвиђа анализа 

ти:-.. е.1еманата на подручју истраживања. односно корелација интеракције својстава 

гео.1ошке средине (флишног комn.1екса). климатских утицаја и степену пошумљености тог 

подр) чја. То представља вео\tа важан сегмент рада на реализацији дисертације јер ће 

О\ЮГ) ћити дефинисање под којюt климатским услоВИ\1а настају бројне нестабилности 

терена (к.1изишта. тецишта и с.1.). Да потсјетимо падавине које су се догодиле) мају 2014. 
године. на подр) чј) СИ дијела РС. допринијеле су активирању бој н их клизишта и 

формирањ) тецишта. Поред тога анализира he се и биолошка огољеност терена и њен 
допринос на присуство и активност појава нестабилности (нарочито клизишта и тецишта). 

Други правац истраживања кандидат планира да усмери на дефинисање 

инжењерскогеолошких својстава флишног седиментног комплекса. Наиме флишна серија 

се. састоји из слојева различитих дебљина: конглО\1ерата, бреча, лапораца, лапора, 

гл1наuа и кречњака. пјешчара и алевролита, који се ритмички смјењ)ју, а својства и 

понашање поје.1иних литолошких ч:~анова су веО\1а раз.1ичити. Наюtе, кречњаци су 

превасходно е.1астична сред.ина. која је релативно отпорна на дјеловање ап.юсферилија и 

)С.1ове изградње објеката. док су г.1инци и лапорци пластична средина, која је вео\ш 

под.1ожна утицају атмосферилија уз формирање дебеле зоне површинских измјена. Због 

тога је веома важно питање дефинисања мјеродавних параметара средине за пројектовање 

разноврсних објеката у тим теренима. У том контексту је и nросторни положај слојева у 

тој серији, у односу на косине или фунда\·tенте постојећих и.1и нових објеката, такође је 

вео\tа значајан, и због тога ће то питање бити п едмет истраживања. 

Хипотезе пстраживања су јасно дефинисане? ДА 

IV.6 Очекиванн резултати хипотезе 

Реализацијом истраживања на доказивању основне хипотезе, реално је очекивати да ' 
ће се: 

- .1ефинисати инжењерскогеолошка и геотехничка својства могућих (издвојених) 
\Ю.lела терена. npe,ta С)Перпозиuији одређених преовлађујућих пакета у оквиру 
.1ИШНОГ КО\1ПЛекса; 



- описани модели терена (квалитативне и нумеричке карактеристике) омогући ће 

дефинисање њиховог генералног утицаја на услове изградње различитих 

површинских и подземних објеката; 

- ништа мање значајан доринос не би требао бити и у дефинисању просторне 

заступљености појава нестабилности, услова за њихов настанак и развој (одвијање 

у функцији времена и простора), као и допринос пошумљености, односно утицаја 

непланске сече на активност савремених геодинами ч ких процеса. 

Очекивано резултати представљају значајан научни допринос? ДА 

IV.7 План рада И' временска динамика 

I фаза истраживања- прикупљање и анализа резултата ранијих истраживања (120 
дана) 

Као што је већ речено основне потешкоће, а самим тим и потребно време за њихово 

превазилажење, биће прибављање (прикупљање елабората) резултата детаљних 

геолошких. хидроrеолошких, инжењерскогеолошких, геотехничких, хидрометеороло

шких истраживања, као и стања пошумљености предметног терена. 

У току досадашњег инжењерског рада на истраживањима за потребе пројектовања 

и изградње рзличитих објеката у флишним теренима, кандидат је већ прикупио доста 

обимн) документацију те се стога, за овај рад планира око 30 дана. Анализа и синтеза 
нових прикупљених података, планира се за око 60 дана. 

II фаза истраживања - теренски рад (60 дана) 

Теренски рад се односи на инжењерскогеолошко картирање интересантних 

локација (профила. изданака и др.) са становишта верификације радне хипотезе, 

односно дефинисања rеотехничких модела терена. Реализација ове активности се 

nланира за око 60 дана. 

111 фаза истраживања - кабинетски рад (180дана) 

За кабинетски рад тј. анализу и синтезу свих прикупљених података, који су 

ре-1евантни за верификацију радне хиnотезе и израду текстуалног дела дисертације са 

одговарајућим графичким и другим прилозима процењује се да ће се обавити за око180 

дана. 

План рада и временска динамика су одговарајуliи? ДА 

IV.8 Метод и узорак истраживања 

Реа.1изаuија докторске дисертације ће се обавити стандардном методологијом 

регионалних инжењерскогеолошких истраживања: 

прикупљање, анализа и синтеза резултата ранијих геолошких и 



размери на локацијама карактеристичних инжењерскогеолошких модела 

терена. који су дефинисани у nретходној фази; 

С~1Нтеза резултата истраживања у претходним истраживањима биће 

поткреп.ъена. nope.J. текстуалног дела и одговарајућО\1 графичком 
документацијо~1, која ће се састојати од инжењерскогеолошких пресека 

(модела) терена у крупнијој размери. одговарајућој инжењерскогеолошкој 
карти са зонама - моделима терена и ти повима појава нестабилности, односно 

прогнозним зонама стабилности терена. 

Метод н узорак су одговарајућн? ДА 

IV.9 :vljecтo, .1абораторија и опрема за експериментални рад 

Докторска дисертација npиna.J,a области Региона.1не инжењерске геологије, па је 

реализација скоnчана са два асnекта: теренског и кабинетског рада, тако да није nотребна 

сnецијална пабо ато и'ска оп ема. 

Ус..1ови за експерименталн рад су одговарајуfiн? ДА 

IV.lO Методе обраде nодатака 

Обзиром да, као што је веh речено. теренска истраживања која сам обављао у дужем 

вре\rенскО\1 периоду, уствари nредстављају основу која ће nослужити за реализацију 

кабинетских радова на изради ове дисертације. 

Поре.Ј. тога ће бити извршене и с:~едеће активности: 

При ку пљање и анализа nостојећих геолошких, хидрогеолошких, хидролошких, 

инжењерскогеолошких података, како оних које сам прикуnио, тако и оних која су 

објављена. Поред тога биће коришћени и подаци истраживања која су рађена за 

потребе изградње објеката у систе"v1у ХЕ Требишњице (Горњи хоризонти), ХЕ 

Пива. саобраћајнице које су грађене или за које је рађена nројектна документација 
а nро.1азе кроз ову фор,.,rацију и др. 

Терснски рад: картираље интересантних локација (профила изданака и др.) са 

становишта верификације радне хипотезе, односно дефинисања геотехничких 

модела терена. 

Каб11нетски рад - анализа и синтеза свих nрикуnљених података. који су 

ре.1евантни за верификацију радне хипотезе 

, Израда текст)а.'1ног .Ј.ијела дисертације са одговарајући\1 графичким и .Ј.ругюr nрипозима. , 

Предложене методе су одговарајуfiи? ДА 
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VЗАКЉУЧАК 

Извештај о подобности теме и кандидата сачињен је на основу материјала из достављене nријаве, 

кој) су чланови комисије детаљно су анализирали и на осонову тога износе следећи закључак: 

- Пре,:џюжена докторска дисертација под насловом "УТИЦАЈ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШ.КИХ 
СВОЈСТАВА ДУРМИТОРСКОГ ФЛИША НА ГЕОТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА" 
треба ;~.а обради, у нашим услоВИ\1а, сасвим нову област, која је до сада није била обрађивана, са 

аспек-та инжењерске геолоrије (rеотехнике), како у стручној, тако и научној литератури. 

- Предложена радна хиnотеза заслужује одrоварајућу проверу - доказивање, кроз 

научноистраживачки nостуnак који је кандидат детаљно образложио. 

- Кандидат мр Александар Голијанин, дипл.инж.rеол. је подобан за израду ове дисертације. 

- Ментор проф. др Драгутин Јевремовић, диnл.инж. је у оквиру научно-истраживачког рада 

је доказао да је потпуно компетентан за област пријављене дисертације. 

На основу свега узнетог предлажемо Наставно-научном вијећу Рударскоr фак)лтета да 

r~ре..1.1ожену тезу прихвати. 

Датум: 2.G . Оь. '2_CAi. 
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