Република Српска
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

УПУТСТВО
ЗА ИЗРАДУ ОСНОВНЕ ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1:50.000

Зворник, септембар 2022.године

На основу члана 7. став 4. Закона о геолошким истраживањима ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 64/22) и члана 82. став 3. Закона о републичкој управи ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 115/18, 111/21 , 15/22 и 56/22), директор Републичког завода за геолошка
истраживања, уз сагласност министра енергетике и рударства, д о н о си
УПУТСТВО
ЗА ИЗРАДУ ОСНОВНЕ ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1:50.000
ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Овим упутством уређује се изглед, намјена и начин израде Основне геолошке карте
Републике Српске 1: 50.000 (удаљем тексту: ГК-50), методологија картирања магматских,
седиментних и метаморфних стијена, методологија тектонских испитивања, као и начин и
обим специјалних испитивања и осматрања геоморфолошких, минерагенетских,
инжењерскогеолошких, хидрогеолошких, екогеолошких, палеомагнетских, сеизмолошких и
других и интерпретација добијених резултата истраживања.
2. ГК-50 је резултат друге фазе геолошких истраживања територије Републике Српске и
израђује се по литостратиграфском принципу (формациони).
3. Прва фаза геолошких истраживања територије Републике Српске рађена je по
хроностратиграфском принципу.
4. ГК-50 израђује се за територију цијеле Републике Српске, ради што детаљнијег и
потпунијег упознавања њене геолошке грађе и укупних геолошких потенцијала.
5. ГК-50 се израђује у ГИС-у који омогућују формирањe базе геолошких података Републике
Српске.
6. Основа информационог система код израде карата и њихових "слојева" је формирање базе
података и њихова визуелизација, са могућношћу њиховог каснијег процесирања кроз анализе,
симулације и друге доступне геолошке начине обраде и евалуације података.
7. Техника и структура израде ГК-50 у ГИС-у пружа флексибилност и могућност за
проширење садржаја не само новим класама, ентитетима и атрибутима, него и за будуће
технолошко еволуирање ГИС-а и нових компјутерских технологија.
8. ГК-50 је формациона карта која се формира по листовима Гриничке подјеле у размjери
1:50.000. Наведена топографска основа се користи и за израду финалне верзије геолошке карте.
9. За теренски рад и израду радне верзије ГК-50 користе се листови размjере 1:25.000 или
1:10.000 о чему одлучује Републички завод за геолошка истраживања (у даљем тексту
Геозавод) уз сагласност Министарства енергетике и рударства (у даљем тексту
Министарство).

10. У областима изграђеним од терцијарних седимената, поред геолошке карте површине
терена, израђује се и подповршинска карта која приказује геолошку грађу подинетерцијарног
покривача, а уколико се укаже практична потреба (појаве лежишта минералних сировина,
појаве подземних вода и слично) и карте карактеристичних терцијарних хоризоната.
11. Резултат истраживања на реализацији израде ГК-50 интерпретиран је у виду графичког
приказа геолошке грађе терена са пратећим ваноквирним садржајем и текстуалним приказом
(тумач).
ГЛАВА II
ИЗРАДА ГК-50
12. Израда ГК-50 врши се анализом и синтезом постојећих података, и нових резултата
добијених савременим методама, теренским, кабинетским и лабораторијским радовима.
13. Испитивања се реализују сукцесивним картирањем подручја листа ГК-50 у геолошки
хетерогеним регионима, различите геолошке карактеристике у оквиру једног габаритноглиста.
14. Програм израде листа ГК-50 израђује Геозавод у складу са Дугорочним програмом развоја
основних геолошких истраживања (у даљем тексту Дугорочни програм) и уз сагласност
Министраства.
15. Програм из тачке 14. овог упутства подлијеже ревизији, у складу са Законом о геолошким
истраживањима, коју врши стручна комисија од најмање три члана, коју рјешењем именује
министар, а трошкови рада стручне комисије планирају се приликом израде Програма.
16. Истраживачку групу за сваки лист ГК-50 чини теренска екипа, коју одређује Геозавод, а
састављена је од регионалних геолога и специјализованих стручњака (петролога,
седиментолога, палеонтолога, и других специјалиста), чије учешће зависи од геолошке
проблематике терена.
17. У стручно оправданим случајевима, или у случају више силе, састав истраживачке групе
приказан у програму за лист или групу листова, мијења Геозавод уз сагласност Министарства.
18. Прикупљање и анализа материјала за један лист који припада геолошки хетерогеном
простору врши се током прве године рада, пр и чему остале истраживачке фазе имају карактер
оперативних послова који се изводе током трајања програма, а фаза финалне израде листа
геолошке карте и одговарајућег тумача врши се у последњој години.
19. Израда листа ГК-50 обухвата фазу:
1) прикупљања и анализе постојећих (публикованих и фондовских) геолошких,
геофизичких и других података, за простор листа или више листова који припадају геолошки
хомогеном простору,
2) теренских, лабораторијских и кабинетских истраживања,
3) израде радне верзије геолошке карте, радних материјала и годишњих извjештаја,
4) формирања дигиталне базе података за сваки лист и
5) израде финалне геолошке карте и тумача, и пријема материјала од стране стручне
комисије из тачке 15. овог упутства и Министарства.

20. Израда листа ГК-50 траје три плус једна година за пун садржај листа, након чега се врши
стручно-техничка контрола, припрема за штампу и штампање карте и тумача.
21. Публиковани и фондовски материјали обухватају:
1) дневнике, документационе карте и књиге примјерака,
2) штампане и фондовске геолошке и друге карте,
3) материјале даљинске детекције,
4) објављене научне и стручне радове,
5) извјештаје специјалиста,
6) препарате (петрографске, палеонтолошке, рудне и друге),
7) постојеће збирке стијена и палеонтолошког материјала и
8) страну литературу о сличној проблематици.
22. У фази прикупљања и анализе материјала израђује се и списак свих публикованих и
фондовских радова са кратким приказом садржаја, резултата и нерјешених проблема, и других
геолошких информација прикупљених на површини терена из бушотина и других радова.
23. На основу прикупљеног материјала израђује се списак проба и карта материјалне
документације са подацима о обрађиваним пробама, чије се позиције знају и за које постоје
резултати.
24. Списак проба из тачке 23. овог упутства садржи:
1) број пробе (редни, екипни, а код препарата - лабораторијски),
2) број тачке осматрања на којој је проба узета, са назнаком екипе односно листа и
године,
3) локалност (описно),
4) Гаус-Кригерове координате тачке,
5) назив извјештаја у коме су наведени резултати обраде и име обрађивача,
6) податке о томе шта је обрађивано и
7) кратак резиме резултата.
25. Карта материјалне документације израђује се у погодној размјери (најчешће 1:50.000 или
1:25. 000) на подлози која садржи основну хидрографску и Гаус-Кригерову мрежу.
26. Карта материјалне документације из тачке 25. овог упутства садржи:
1) тачке и редне бројеве проба са графичком ознаком врсте пробе,
2) позиције и ознаке бушотина, геофизичких профила, снимљених стубова и
3) друге врсте геолошких информација.
27. Ради утврђивања степена познавања геолошке грађе, односно састава, старости, склопа и
генезе истраживаног простора неопходно је прикупити сву релевантну документацију о
досадашњим радовима која се затим логички повезују, а обједињени резултати се приказују у
форми Синтетске геолошке карте (1:50.000), на којој су поред сигурно утврђених елемената
означена и геолошки нејасна и непотпуно обрађена подручја.
28. Од писаних и графичких материјала, формира се дигитална база података која се касније
систематски допуњава.

29. Теренска геолошка проучавања изводе се у циљу прикупљања података неопходних за
тумачење регионалне геолошке грађе, односно за конструкцију геолошке карте терена,
обухваћеног листом, а радови се обављају у складу са програмом израде листа геолошке карте
и одредбама овог упутства.
30. Истраживања из тачке 29. овог упутства изводе се рекогносцирањем, теренским
геолошким картирањем и реамбулацијом теренски недовољно или лоше обрађених подручја
и то:
1) рекогносцирање почиње послије фазе прикупљања и анализе постојећих геолошких
података и обухвата теренски преглед геолошке грађе, прикупљање примјерака стијена и
њихову прелиминарну лабораторијску обраду,
2) главни теренски рад обухвата систематско картирање и испитивање геологије терена,
при чему се по маршрутама (и бочно од њих) изводе континуирана теренска осматрања, са
основним задатком прикупљања, мјерења и записивања што већег броја геолошких података,
а запажања морају бити везана за тачку осматрања, као и да покрију што ширу зону око
маршруте,
3) при прикупљању података користе се најповољнији начини извођења маршруте
(праћење граница, профилирање, обилажење изданака уочених на терену, или њиховим
препознавањем на аероснимцима) са тенденцијом планарног покривања терена тачкама
осматрања и
4) теренска картирања су обавезно праћена формирањем одговарајуће писане, графичке
и материјалне документације, која служи као основ за кабинетску обраду, лабораторијска
истраживања, и израду геолошке карте и тумача.
31. Писану документацију чине теренски записник и теренски дневник.
32. Теренски записник из тачке 31. овог упутства састоји се од забиљешки које се воде током
теренског рада, а односе се на геолошку грађу осматрану на тачкама маршруте и одређивање
стајних тачака путем GPS (Global Position System) технологије.
33. Теренски дневник из тачке 31. овог упутства је допуњени редиговани записник, финално
прекуцан и сачуван у меморији рачунара, који обухвата:
1) заглавље у чијем се лијевом углу уписује име и презиме геолога чија је маршрута, а у
десном датум, назив или сигнатура топографске секције која је коришћена за теренски рад,
2) број фотограма или шестине фотоскице и
3) оквирну топономску локацију маршруте која се уписује на средини заглавља.
34. Опис геологије врши се на тачкама осматрања, које у теренском дневнику морају бити
јасно истакнуте.
35. У тексту теренског дневника подаци о примјерцима и фотографијама куцају се у новом
реду, да би се лакше могли запазити, а дневник се води свакодневно, послије повратка са
терена у базу.
36. Графичку документацију чини документациона карта, скице геолошких оголина, локални
профили, стубови и цртежи геолошки интересантних дијелова терена.
37. Уз графичку документацију из тачке 36. овог упутства послије теренског рада прилаже се
и фотодокументација (фотографије и стереофотографије).
38. Документациона карта се израђује на редукованој топографској основи (са приказом
ријека и изохипси), а у ријеђим случајевима и на аерофотоскицама.

39. На документациону карту се наносе тачке осматрања обиљежене бројем и повезане
линијом маршруте, исцртаном у боји која је за сваког геолога стална на простору картираног
листа.
40. Да би се избјегла понављања тачака сваки геолог на почетку теренског рада добија хиљаду
тачака, које када испуни замјењује првом слободном хиљадом.
41. Осим тачака осматрања документациона карта садржи и обиљежене локације примјерака
и фотографија (са назначеним правцем снимања), бројеве и главне тачке аероснимака, бројеве
сателитских снимака (сканограма) који прекривају истражно подручје.
42. Скице отворених профила израђују се у размјери означеној нацртаним предметом познате
величине, или хоризонталним и вертикалним размјерником, а оријентација скице се
обиљежава азимутом погледа или азимутом њеног пружања.
43. Локални профили се израђују на основу геолошких односа осматраних на маршрути и
обавезно садрже оријентацију и апроксимативну размјеру.
44. Фотографисање геолошки интересантних појава се изводи на терену уз обавезно
коришћење неког познатог предмета или људске фигуре као размјерника.
45. Азимут оптичке осе камере ради просторне оријентације фотографије обавезно се мјери,
а касније и на фотографији означава.
46. У случају потребе препоручује се стереофотографисање геолошки важних појава.
47. Материјалну документацију чине примјерци стијена, остаци фосилне фауне и флоре,
узорци узети са рудних појава, примјерци минерала и слично.
48. У случајевима када је потребно извести петроструктурна или палеомагнетска
истраживања, по посебној процедури се узимају оријентисани примјерци.
49. Примјерци узети за петролошке и седиментолошке анализе морају бити свјежи и
карактеристични за дијелове маса из којих су узети.
50. Након обављених теренских радова из материјалне документације се бирају
карактеристични примјерци који се чувају као материјална документација карте.
51. Прије слања на лабораторијска истраживања примјерци из тачке 50. овог упутства
прописно се означавају етикетирањем које се изводи на равној и чистој површини узорка, или
на посебно залијепљеном комаду фластера.
52. На примјерцима се водоотпорном писаљком исписују се сљедећи подаци: скраћени назив
листа, година картирања, број тачке и број примјерка и они се уз одређене допуне уносе у
посебан формулар, који се заједно са узорцима шаље одговарајућој лабораторији.
53. Лабораторијска истраживања обухватају поступке са којима се добијају подаци о: саставу,
старости, микросклопу, генези, хемизму, палеомагнетизму и другим особинама геолошких
творевина, а обраду података врше специјалисти: петролози, палеонтолози, минералози,
хемичари и друго, који учествују и у теренским истраживањима.

54. Лабораторијска истраживања из тачке 53. овог упутства отпочињу у припремном периоду,
трају током теренских истраживања, а завршавају се у посттеренском периоду.
55. Резултати лабораторијских истраживања треба да буду корективни фактор теренским
изучавањима, нарочито при разрјешавању сљедеће проблематике:
1) петролошка испитивања дају податке о саставу и генези стијена па су због тога поред
макроскопских обавезна и микроскопска испитивања, а по потреби и хемијска, док је код
магматита осим минералошке детерминације обавезна израда и модалних анализа,
2) седиментно-петролошким анализама се утврђује метеријални састав стијена, омогућава
њихова класификација и врши утврђивање услова под којима су настале, што је посебно
значајно при утврђивању депозиционих средина и
3) палеонтолошка истраживања обухватају детерминацију фаунистичких
и
флористичких остатака, а изводе се ради утврђивања старости седиментних јединица, при
чему се врше систематска испитивања прикупљених фосилних асоцијација, из свих
седиментних стијенских маса, које су при теренским радовима третиране као картиране
јединице.
56. Резултати лабораторијских истраживања приказују се у форми извјештаја и пратеће
графике (дијаграма, схема, цртежа, микрофотографија) која повећава јасноћу текста.
57. Извјештаји из тачке 56. овог упутства морају да садрже не само чињенични материјал, већ
и интерпретацију која објашњава генезу картираних јединица.
58. Кабинетска изучавања се врше паралелно са припремним и теренским радовима, у фази
обраде и интерпретације резултата, као и током израде коначне верзије геолошке карте и
тумача.
59. Припремна кабинетска изучавања врше се прије фазе теренских радова, а обухватају:
1) анализу и синтезу постојећих података,
2) израду синтетске документације,
3) детаљну даљинско-детекциону анализу сателитских сканограма и аероснимака и
4) израду аналитичке фотогеолошке карте за лист који ће бити картиран.
60. Кабинетски радови који се изводе паралелно са теренским истраживањима обухватају
израду радне верзије геолошке карте, геолошких профила, стубова, схема, дијаграма и других
графичких прилога.
61. У кабинетске радове обавезно улази и прављење базе података која се сукцесивно пуни са
подацима свих радова.
62. Кабинетски радови обухватају и писање годишњих извјештаја који се подносе
Министарству, а садрже приказ обима извршених радова и добијене резултате.
63.Финализација цјелокупног материјала обухвата завршну израду геолошке карте и тумача
са пратећом графиком.

ГЛАВА III
ПОДПОВРШИНСКА ГЕОЛОШКА КАРТА
64. Подповршинска геолошка карта је графички приказ геолошке грађе покривених дијелова
терена, дат на топографској основи палеорељефа, а израђује се у циљу бољег познавања
локација сеизмогених жаришта, рејона матичних нафтоносних стијена, водоносних
хоризоната, позиција крупних геотектонских блокова и друго.
65. Подповршинска геолошка карта ће се израђивати за подручја Семберије, Посавине и већих
изолованих терцијарних басена.
66. Подповршинска геолошка карта углавном обухвата претерцијарну основу, а по потреби
и друге карактеристичне нивое терцијарних наслага.
67. Израда подповршинске геолошке карте врши се послије формирања површинске
геолошке карте.
68. Издвајање картираних јединица подповршинске карте и њихово обиљежавање бојама,
симболима и литолошким ознакама врши се у складу са одредбама овог упутства које се
односе на површинску карту, осим тектонских ознака које се на подповршинској карти
обиљежавају црном бојом.
69. Поред приказа геолошке грађе дубљих дијелова терена стандардним бојама и ознакама,
подповршинска геолошка карта садржи и позиције бушотина означене у Прилогу 1.
70. Састав, старост и дубина подлоге и позиције најважнијих јединица које чине дијелове
покривача означавају се стандардним бојама и ознакама.
71. Уколико су у језгрима бушотина пронађени остаци фауне и флоре или појаве орудњења,
они се на подповршинској карти обиљежавају постојећим стандардним ознакама,
постављеним уз ознаку за бушотину.
72. У случају потребе на подповршинску геолошку карту се могу, у форми изохора или
изопаха, нанијети подаци о дебљинама повлатних терцијарних и квартарних седимената.
73. Израда подповршинске геолошке карте заснована је на подацима добијеним геофизичким
истраживањима, дубинским бушењем и површинским геолошким картирањем, а процес
израде подповршинске геолошке карте заснован је на трансферу података (на одговарајући
подповршински ниво), преко документованих и полудокументованих профила, односно на
праћењу вјероватног распростирања регионалних геолошких формација из откривених ка
покривеним подручјима.
74. Подповршинска геолошка карта израђује се интегрално за већа подручја, а по обављеној
интерпретацији раздјељује се на одговарајуће листове размјере 1:50.000.
75. За израду подповршинске геолошке карте користи се основа која по формату одговара
листу површинске геолошке карте и садржи рељеф подлоге приказан палеоизохипсама.
76. Ако су подповршинском геолошком картом обухваћени подински дијелови мањих
терцијарних басена, карта се приказује у форми скице која прати одговарајуће поглавље
тумача.

77. У Фонду стручне документације чува се финална, радна, графичка и писана
документација, у оригиналу и у облику дигитализоване базе података, као и материјална
документација (препарати, збирке фосила, стијена, минерала, рудних примјерака).
78. Код израде структурних бушотина или бушотина од посебног значаја, које су у цјелини
језгроване, језгра се послије картирања и комплексне лабораторијске обраде смjештају у
посебне сандуке или футроле и трајно се чувају у Банци језгара истражних бушотина.
ГЛАВА IV
ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
79. ГК-50 садржи приказ распрострањења седиментних, магматских и метаморфних стијена
и ознаке са којима се обиљежавају различите појаве и својства стијенских маса.
80. Оконтурене стијенске масе у геолошком смислу представљају картиране јединице које су
дефинисане према одређеним мјерилима.
81. У седиментним стијенама оконтурене стијенске масе се издвајају према формационим, а
по могућности и потреби према стратиграфским, биостратиграфским, литолошким и другим
критеријима, док се у магматитима и метаморфитима поред формационих расчлањавања,
издвајања врше и према саставу, петрографском склопу, протолиту, а код магматита и према
накнадним промјенама.
82. Површине које одговарају картираним јединицама не смију на карти да буду уже од 0,8
mm, нити површински мање од 2-3 mm2 у размјери карте.
83.Уколико су површине које одговарају картираним јединицама мање од наведених у тачки
82. овог упутства, а имају посебан геолошки и економски значај (рудна тијела, маркирајући
хоризонти), оне се на карти приказују уз минимално потребно преувеличавање или
генерализацију.
84. За уска тракаста тијела или усамљене хоризонте као графичко рјешење користи се траса
исцртана у боји картиране јединице, или у некој другој боји, осим црвене и црне.
85. На геолошким картама, стубовима и профилима картиране јединице су оконтурене
границама које својим изгледом показују геолошко значење и сигурност са којом су утврђене.
86. За различите типове граница на картама се користе ознаке приказане у Прилогу 2.
87. На геолошким картама, стубовима, легендама и профилима картиране јединице се
означавају симболима, бојама и литолошким и генетским ознакама и то:
1) симболима се код седиментних стијена означавају формације и старост, код магматита
и метаморфита формације, састав, а по могућности и потреби и старост, док код квартарних
седимената њихова формациона и парагенетска припадност и старост и
2) бојом се код седимената означава старост, код магматских и метаморфних стијена
састав, а код квартарних творевина припадност одређеном парагенетском низу.
88. На картама, легендама, стубовима и профилима, за означавање картираних јединица
старијих од квартара користе се боје приказане у Прилогу 3.

89. Боје за картиране јединице квартарне старости су најблијеђе, а затим њихов интензитет
расте идући од седиментних преко метаморфних ка магматским стијенама, за које се користе
најинтензивније боје.
90. Ако се картиране јединице приказују једном бојом, старији седиментни чланови имају
тамнији тон, који опада идући ка млађим јединицама, док је код магматских стијена принцип
обрнут - старије јединице имају свјетлији, а млађе све интензивнији тон боје.
91. Литолошке ознаке код седиментних стијена приказују састав, код магматских и
метаморфних и склоп, а код квартарних творевина генетске карактеристике стијена.
92. Литолошке ознаке користе се при изради црно-бијелих графичких приказа геологије
терена и као допуна боји при означавању картираних јединица на геолошким картама.
93. Када имају линеаран карактер, литолошке ознаке се користе и за означавање крупних
структурних форми и исцртавају се паралелно трасама слојева, а ако слојевитост није
развијена, постављају се паралелно са трасама постојећих пенетративних планарних елемената
склопа као што су: фолијација, шкриљавост и слично.
94. Када склоп терена није ријешен у задовољавајућој мјери, или ако није јасно изражен,
линеарне шрафуре се замјењују са неком одговарајућом ознаком нелинеарног карактера.
95. Линеарне ознаке се не смију користити као геометријске праволинијске шрафуре без
икаквог структурног значења.
ГЛАВА V
КАРТИРАЊЕ СЕДИМЕНТНИХ ТВОРЕВИНА
96. Картирање седиментних наслага изводи се ради утврђивања њиховог састава, старости и
склопа са којима се дефинишу картиране јединице, при чему основну јединицу представља
формација.
97. Јединице нижег реда су чланови и слојеви, a јединице вишег реда су субгрупе, групе и
супергрупе формација, а ако то околности захтијевају уводи се комплекс као посебна
хијерархијска јединица.
98. Формација је стијенска маса са јединственим седиментолошким карактеристикама, која
представља продукт јединствене депозиционе средине у одређеном времену.
99. Формација је основна формална јединица литостратиграфске класификације чији би
стратиграфски стуб свуда требало да буде комплетно издвојен на основу литологије.
100. Својства формације су:
1) литолошка хомогеност коју чине стијене једног литолошког типа, или скуп одређених
литолошких типова који се јављају у истим међусобним везама,
2) скуп седиментолошких (седиментне структуре, садржај минерала) и палеонтолошких
(палеоеколошки дефинисане асоцијације фауне и флоре) карактеристика,
3) могућност да се картира и прикаже у размјери карте као површина, а изузетно и као
линија (репрезентативна траса), при чему дебљина формације није одлучујућа и може
износити од неколико па до више стотина метара и
4) могућност препознавања и лаког вертикалног и бочног праћења на терену.

101. Формација не мора имати свуда исту старост нити садржавати исте асоцијације фосилне
фауне и флоре, а њене границе се могу али и не морају поклапати или бити паралелне са
стратиграфским и/или биостратиграфским границама.
102. Формација по правилу добија назив састављен од географске одреднице и описног
литолошког односно седиментолошког термина, или само ранга јединице.
103. Назив формације везан је за мјесто које се може наћи у Географском атласу или на
топографским картама размјере од 1:25.000 до 1:500.000, док се други дио назива може
односити на преовлађујући литолошки тип формације (конгломерати, кластити, биоспарити)
или седиментолошку категорију (флиш, вулканогено-седиментна формација).
104. Назив формације рјеђе се може образовати и од њених палеонтолошких и литолошкоседиментолошких карактеристика: (алвеолинско-нумулитски кречњак, мегалодонски
кречњаци).
105. Уколико се назив формације не може одредити на један од начина наведен у т. 103. и
104. овог упутства, може се користити термин којим се означава само ранг јединице
106. Члан представља литолошки хомогену сукцесију слојева која гради вертикални и
хоризонтални дио формације.
107. Члан може (али и не мора) бити таквих димензија које су погодне за приказивање на карти
размјере 1:25.000, с тим да његово приказивање мора бити могуће на локалним стубовима
снимљеним у формацији која га садржи при чему нема чврстих стандарда који се односе на
простирање и дебљину члана.
108. Формација се не дијели на чланове уколико су они неупотребљиви за сврху којој ће
служити.
109. Неке формације могу комплетно бити подијељене на чланове, док друге могу имати само
одређене дијелове који су означени као чланови.
110. Члан се може простирати из једне формације у другу.
111. Специјални облици појављивања чланова (или формације) су сочива и језичци.
112. Сочиво је стијенско тијело сочивастог облика другачије литологије од јединице која га
окружује, а језичасти облик је истакнути део литостратиграфске јединице које се пружа изван
њеног главног тијела.
113. Формација се може приказати у цјелини или може бити подијељена на чланове.
114. Чланови формације се издвајају само у случајевима када се по својим литолошким и
седиментолошким карактеристикама могу јасно препознати и вертикално и бочно пратити у
оквиру формације.
115. Члан добија назив према литолошком саставу ("псеудоспарити"), седиментолошким
карактеристикама ("члан са косом ламинацијом"), или палеонтолошким карактеристикама
("нумулитски кречњак").

116. Слој је најмања јединица која се издваја само када је посебно карактеристична као
реперни, односно маркирајући хоризонт, или као гранична јединица између чланова и
формација.
117. Слој добија назив према својим литолошким, седиментолошким, палеонтолошким или
неким другим карактеристикама, уз које (као код формације) може бити придодат и
географски дио назива.
118. Скуп континуирано таложених формација које имају слична депозициона својства чини
јединицу вишег реда која носи назив "група формација".
119. Уколико се јави дискордантни однос између формација у групи, или разлике условљене
њиховом припадношћу различитим депозиционим срединама или депозиционим циклусима,
онда се група може подијелити на "субгрупе".
120 Више генетски сродних група, може се објединити у јединицу вишег реда која се назива
"супергрупа".
121. Називи групе, субгрупе и супергрупе састављени су од географских одредница
(Дринско-зворничка група), а по могућности и потреби, и од назначених седиментолошких и
старосних карактеристика.
122. Термин "комплекс" користи се за означавање творевина које имају крајње сложену и
неправилну унутрашњу грађу, а које могу одговарати различитим хијерархијским
категоријама (офиолитски меланж - офиолитски комплекс), кристалин захваћен процесима
транспозиције и пермутације - кристаласти комплекс).
123. Седиментне стијене се, поред својстава из тачке 100.овог упутства на геолошким картама
могу раздвајати и на основу старости која се одређује као геолошка и релативна, а под
одређеним условима и као изотопска.
124. Геолошка старост се одређује на основу што већег броја фосилних остатака фауне и
флоре, прикупљених из различитих дијелова седиментне јединице.
125. Фосили треба да буду бројни, да имају мало вертикално и велико хоризонтално
распростирање (карактеристични фосили) и да су препознатљиви на терену.
126. У циљу палеонтолошког документовања старости, неопходно је пажљиво сакупљање и
одређивање фосилног материјала не само у оквиру подручја обухваћеног листом геолошке
карте, већ и знатно шире.
127. Старост седиментне картиране јединице доказана је када су у њеним најнижим и
највишим дијеловима нађени синхрони карактеристични фосили или фосилне асоцијације.
128. Налазишта фосилног материјала се на карти обиљежавају ознакама приказаним у
Прилогу 4.
129. Релативна старост седиментних стијена одређује се када се фаунистички стерилне
седиментне јединице налазе у нормалним суперпозиционим односима са јединицама чија је
старост одређена и тада се старост слојева или сетова слојева одређује на основу њиховог
вертикалног редослиједа (по принципу: старији - млађи - најмлађи).

130. Изотопска старост се утврђује у седиментним стијенама уколико су оне алтернисане са
продуктима магматизма (вулканизма), при чему се изотопски добијено вријеме изражава у
милионима година и корелише са геолошком старошћу.
131. У седиментним наслагама, када за то постоје одговарајући услови врше се
циклостратиграфске одредбе старости према устаљеној методологији и то:
1) када стијене не садрже фосилне (фаунистичке и флористичке) остатке, старост се
утврђује на основу корелације са седиментним стијенама познате старости, или односа према
магматским стијенама чија је старост одређена и
2) ради утврђивања вертикалног или бочног распростирања јединица, у оквиру једног или
више сусједних листова, врше се систематска прикупљања еталонских података потребних за
седиментолошку и палеонтолошку корелацију.
132. Формације и њихове јединице означавају се посебним симболима нижег реда (чланови и
слојеви), а стратиграфске јединице симболима за старост и то симболи за:
1) означавање формација састоје се од једног до три слова абецеде, која скраћено одређују
назив формације и
2) чланове и слојеве могу се означити са највише три слова абецеде (NK - нумулитски
кречњаци), или бројем у суперпозиционом низу (PS4 - четврти члан изграђен од
псеудоспарита).
133. У случају када је вријеме стварања формације или њених чланова прецизно одређено
њихова старост се означава симболом који се исписује иза симбола за формацију, односно
члан, при чему се од њих одваја косом цртом (DF/C2- Дринска формација средњокарбонске
старости).
134. Ако вријеме настанка формације није са сигурношћу утврђено иза симбола за старост
ставља се упитник или се ознака за старост изоставља.
135. У оквиру формација и чланова као основних јединица, гдје год је то могуће, издвајају се
и приказују на геолошкој карти стратиграфске и биостратиграфске јединице и то:
1) стратиграфске јединице се означавају симболима за старост, који се биљеже само на
мјестима гдје је старост творевина детаљно и прецизно обрађена и гдје је то од значаја за
схватање геологије терена и
2) симболи за старост су словно-бројне ознаке код којих је са великим словом абецеде
означена периода (Т-1 тријас), са десним индексом епоха (Т2 - средњи1 тријас), десним
експонентом кат (Т2 - анизијски кат), лијевим индексом поткат (3Т2 - пелсонски поткат) и
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лијевим експонентом суперпозициони пакет у оквиру потката ( 3Т2 - четврти суперпозициони
пакет пелсонског потката).
136. За означавање старости седиментних стијена на геолошким картама у употреби је подјела
приказана у Прилогу 3 овог упутства.
137. Вријеме настанка једне формације или неког њеног члана приказује се сљедећим
комбинацијама симбола: А+Б -творевине цијелих одјељака А и Б (Т+Ј; Ј2+3; Ј 31+2):
1) А,Б - творевине једног дијела одјељка А и једног дијела одјељка Б; један дио одјељка
може бити цио, али не и оба (Ј,К може бити цијела јура и дио креде, дио јуре и цијела креда,
дио јуре и дио креде) и
2) А-Б-таложење је започето у одељку А, а завршено у одјељку Б који му није сусједан;
1-3 1-4
обухвата цио или дио одјељка А,све одјељке између А и Б и дио или цио одјељак Б;(К ;Ј ).
1

1

138. Уколико су границе хроностратиграфских јединица сигурно утврђене, оне се на карти
исцртавају (на мјестима гдје се не поклапају са границама формација) тамноплавом линијом
према Прилогу 2 овог упутства, док се на погодним мјестима са обје стране тако означене
границе исписују у тамноплавој боји симболи за старије и млађе јединице.
139. Када постоје могућности, на карти се издвајају и означавају сљедеће биостратиграфске
јединице - биозоне:
1) зона распона (зона распона таксона и зона истовременог распона),
2) интервал зона,
3) еволуциона зона и
4) зона максималног развића.
140. Границе зона из тачке 139. овог упутства исцртавају се на карти зеленом линијом са
зеленим симболима који се састоје од два или три слова у италику, у складу са Прилогом 2
овог упутства.
141. Симболи представљају организам (или организме) који означавају биозону, а исписују
се уз њену границу с тим да се први симбол пише великим словом које означава име рода на
сљедећи начин: Elphidium hauerinum, а карактер и тип издвојених биозона се додатно описују
у тумачу.
142. Формација се, на цијелом подручју распростирања на карти, означава једном бојом која
одговара њеној преовлађујућој старости, а ако таква старост није изражена, формација се
приказује у боји која одговара најмлађој периоди њеног стварања.
143. На геолошким картама, профилима стубовима и легендама састав седиментних стијена,
од којих су изграђене формације, може се одредити и литолошким ознакама датим у боји
картиране јединице.
144. По потреби литолошке ознаке се могу исцртавати и у неким другим бојама осим црвене
и црне, а на прегледним црно-бијелим геолошким картама литолошке ознаке се приказују
искључиво у црној боји.
145. Члан се према потреби на карти означава шрафуром (која одговара његовој
депозиционој средини или литологији), исцртаном на подлози боје формације.
146. За приказ литолошких компоненти и врста седиментних стијена, на геолошким картама
се користе ознаке приказане у Прилогу 5.
147. За означавање основних депозиционих средина као и најважнијих генетских типова
седиментних творевина користе се ознаке приказане у Прилогу 6.
148. Локални стубови се снимају систематски кроз сваку формацију, тако да распоредом
репрезентују све њене дијелове, односно документују вертикалне и хоризонталне литолошке
промјене у њој.
149. Стубови се снимају по правцима линеарних извора информација (усјецима путева,
правцима засјеченим линеарном ерозијом, природно или вештачки откривеним профилима,
бушотина са језгром и друго), а мјеста снимања се одабирају тако да се литолошке смјене могу
континуирано пратити кроз читаву формацију идући од њеног најнижег до највишег дијела.

150. Ако то околности налажу стуб се може снимити дуж два или више профила, при чему се
на сваком од њих морају препознати и корелисати карактеристични слојеви. Треба
предвидјети и могућност снимања и интерпретације и компилационих стубова, када је
дебљина формације велика и монотона, а откривеност мала.
151. Када су јединице претрпјеле висок степен обликовања (процеси транспозиције,
шкриљања, расједања) уз мање или веће метаморфне промјене, снимање стуба треба изводити
у просторима гдје промјенама није уништен депозициони склоп формација, а ако је то
неизводљиво снима се "привидни локални стуб" који не садржи примарни већ измијењени
вертикални распоред творевина и њихових литолошких типова.
152. Када су формације у значајној мјери прекривене квартарним наслагама, у њиховим
откривеним дијеловима стуб се снима на терену, а у покривеним се изводе бушења која
омогућавају комплетирање података неопходних за израду стуба.
153. Теренско снимање стуба врше: регионални геолози, седиментолози, биостратиграфи, а
по потреби и специјалисти других геолошких дисциплина.
154. Локални стуб се снима као прегледни, са пакетом као основном јединицом (дефинисаним
хомогеним литолошким, седиментолошким, палеонтолошким ипалеоеколошким својствима),
а ријеђе као детаљни, у ком случају основну јединицу чини слој.
155. Дебљине хомогених пакета мјере се Јакобовим штапом, метром, пантљиком или
оптичким телеметрима, а ако наведени начини мјерења нису могући утврђивање дебљине се
изводи визуелном процијеном.
156. За сваки хомогени пакет се опсервирају и биљеже подаци о:
1) литолошком саставу, гранулометрији, заобљености и другим особинама видљивих
зрна,
2) боји, која се означава описно или по Манселовом систему,
3) карактеристикама слојевитости, седиментних структура и осталих својстава која
дефинишу тип депозиционе средине,
4) фосилним остацима фауне и флоре и начину њиховог јављања у стијенама,
5) структурним својствима седимената, а нарочито њиховој геопеталности и
6) употребној вриједности седимената.
157. Из сваког хомогеног пакета узима се најмање једна карактеристична проба чије се мјесто
на терену обиљежава постојаном бојом (спрејом), тако да се накнадно може препознати.
158. Прикупљене пробе касније се обрађују комплексним лабораторијским поступцима.
159. При снимању стуба обавезно се прикупљају фосилни остаци макро и микро фауне и
флоре, уз детаљан опис њиховог положаја и оријентације у стијени, и уз анализу
квантитативних односа постојећих фаунистичких типова.
160. Графичка израда стуба се изводи у размјери која омогућава његов интергрални приказ,
уз назнаку свих релевантних геолошких карактеристика.

161. Стуб мора да садржи слиједеће елементе:
1) број пакета у суперпозиционом низу,
2) дебљине појединачних пакета,
3) кумулативну дебљину суперпозиционих секвенци пакета,
4) боју седимената,
5) графички приказ литолошких својстава пакета,
6) типове седиментних структура,
7) садржај фосила и
8) мјеста и бројеве узетих проба.
162. Графичка презентација стуба је праћена текстуалним приказом кроз који су дате
најбитније карактеристике стијена, а по потреби на стубу се могу приказати и друга својства
седиментних
творевина
(гранулометрија,
калциметрија,
дубина
седиментације,
биостратиграфска и палеоеколошка својства).
163. Ако постоји могућност уз текстуални дио се прилажу и микрофотографије стијена, и
микрофотографије карактеристичних фаунистичких типова.
164. Графички приказ локалних стубова се најчешће изводи према Selley-у или Boumi, који у
мањој или већој мјери могу бити модификовани, а према потреби се могу користити и други
начини приказа.
165. Када је стуб снимљен на основу резултата бушења или дуж откривених профила, његова
позиција на карти се обиљежава ознакама приказаним у Прилогу 7, а начин графичке
презентације стубова са појашњењима дат је у Прилогу 7а.
166. Након теренских снимања и лабораторијске обраде, за сваки стуб се формира
документација која садржи:
1) скицу подручја или копију топографске карте (1:25.000) са назнаком мјеста гдје или
правца по коме је снимљен стуб,
2) сређени (откуцани) записник о теренском снимању стуба,
3) списак узетих проба (са њиховим Гаус-Kригеровим координатама) и комплетним
резултатима лабораторијских испитивања, преведених у детаљан приказ седиментолошких,
палеоеколошких и биостратиграфских својстава по пакетима,
4) скице и фотографије изданака и профила, на којима је снимљен стуб,
микрофотографије препарата и друге врсте графичких приказа и
5) финални графички приказ стуба треба да се чува у бази података у електронском
облику.
167. Материјали из тачке 166. овог упутства представљају основ за адопцију и номенклатуру
формација, односно за њихову каснију формализацију.
168. По окончаном снимању стубова у формацијама или њиховим групама, добијени
резултати се користе и за израду литофацијалних карата, корелационих схема, тракастих
дијаграма, стратиграфских и литостратиграфских профила и дугих врста графичких приказа.
169. Картирање седиментних стијена засновано је на континуираним теренским и
лабораторијским истраживањима која обухватају:
1) одредбу картиране јединице ( формација, члан, слој),
2) одредбу састава стијена, и њихову класификацију,
3) одређивање гранулометријског састава и рачунање гранулометријских параметара
(код кластита),

4) анализу тешких минерала и фрагмената стијена код кластита односно нетопивог
остатка код карбонатних стијена,
5) детерминисање боје стијена,
6) утврђивање седиментолошких карактеристика стијена (типове слојевитости, текстуре
и структуре), релевантних за одређивање њихове генезе и депозиционих услова настанка,
7) одређивање микрофација и седиментолошку анализу депозиционе средине (посебно
код карбонатних стијена),
8) испитивање врста глина (ако их стијене садрже) у циљу одређивања депозиционе
средине;
9) прикупљање и анализу фосилних остатака фауне и флоре,
10) биостратиграфску и палеоеколошку анализу фауне и флоре,
11) опсервацију својстава која су од значаја за коришћење стијена у хидрогеологији,
геотехници или као минералних сировина и
12) теренска одредба стијена изводи се анализом њиховог састава на свјежем прелому
голим оком и лупом, а по потреби и другим теренским помагалима (киселином, реагенсима,
гранулометријским еталонима и друго).
170. За одредбу кластита по саставу примјењује се Dott-ова (1964) класификација, а по
гранулометрији Folk-ова класификација (1954; 1968), и класификација Kont-а (1969), уз
евентуалну додатну употребу и других класификација.
171. Опсервације се врше голим оком или лупом па се теренске одредбе сматрају
прелиминарним до окончања лабораторијских истраживања.
172. Код утврђивања састава грубог кластита (рудита/псефита) наводе се врсте стијена које
граде фрагменте, са назнаком њиховог количинског учешћа у појединим гранулометријским
класама.
173. При гранулометријским испитивањима обавезно се израчунавају потребни
гранулометријски параметри, а код гранулометрије везаних стијена за конверзију резултата
користи се метод Friedman-а.
174. За карбонатне стијене примењује се класификација по Folk-у (1959, 1962) и Dunham-у
(1962), а уз њих се могу користити и друге класификације.
175. Код нечистих карбонатних стијена користи се класификација по Folk-у (1974), док се за
остале стијене примјењују подјеле које су опште прихваћене у свијету, са назнаком аутора
класификације и уз примјену наших народних или интернационалних назива.
176. Испитивање хемијског састава стијена обавезно се врши када резултати утичу на њихову
одредбу, или када се претпоставља постојање економски корисних састојака.
177. Код пјешчара који садрже одломке стијена испитује се састав и природа одломака, уз
обавезну корелацију са познатим стијенама могућих подручја спирања.
178. При испитивању тешких минерала приказује се њихов укупни тежински проценат у
стијени и процентуално тежинско учешће појединачних минерала у различитим фракцијама,
уз дискусију поријекла.
179. Боја седиментне стијене даје се описно или према Манселовом систему (поређењем са
еталоном боја) на терену или у бази, и то за свјежу и површински распаднуту стијену у сувом
и влажном стању.

180. Међу својствима слојевитости запажају се и описују дебљине слојева, облици и типови
слојних површи, структуре на слојним површима и својства интерне слојевитости и то:
1) према дебљини слојева стијене се класификују на: листасте (испод 5 mm), плочасте (550 mm), танкослојевите (5-20 cm), средњослојевите (20-40 cm), дебелослојевите (40-60cm),
банковите (60-200 cm) и масивне,
2) слојне површи се описују по: континуалности (континуиране, испрекидане, само
мјестимице видљиве), начину изражености (стратификација, литаж, слојевитост без слојева),
облику (планаран, таласаст, грудваст, неправилан, стилолитски) и степену изражености
(оштре, постепен прелаз, градациони прелаз) и
3) интерна слојевитост (ламинација) класификује се према Аllen-у (1963) или по другим
ауторима, на терену систематски мјери, а у бази статистички обрађује и приказује (пад ламина
код планарних типова, односно тоњење трога код кашикастих, цилиндричних икоритастих
типова, уз ротацију у хоризонтални положај слоја).
181.Текстуре седиментних стијена у турбидитима осматрају се и мјере систематски, и то
планарним покривањем терена, а затим се ротацијом на Шмитовој мрежи доводе у претходни
положај.
182. Реконструкција оријентације палеотранспорта приказује се:
1) картама основних података (на којима је сваки податак показан на мјесту мјерења),
2) розетама палеотранспорта за релативно хомогена подручја,
3) картама текућих векторских вриједности по јединичним подручјима (површине 1-4
km2) и
4) интерпретационим картама палеотранспорта.
183. Карте се израђују посебно за сваки систем лепеза (ако се могу раздвојити) и творевине
сваке депозиционе средине унутар трога, а приказују се у погодној размјери (или као скице)
у одговарајућем поглављу тумача.
184. Депозиционе средине се одређују детаљним седиментолошким испитивањима стијена
на терену (посебно при снимању стубова), микроскопским испитивањима, и палеоеколошком
анализом фосилних асоцијација.
185. Код испитивања карбоната нотирају се стандардне микрофације (SMF) и фацијални
појаси (FB) према Wilson-у (1972-1975), уз груписање микрофација карактеристичних за дату
област.
186. У турбидитима се фације класификују према моделу Walker, Мutti, Ricci, Lucchi, (19721975), а за њихове фације C и D издвајају се боумине секвенце.
187. На локалним стубовима се одређује и квантитативни однос различитих фација међу
собом и према нетурбидитским седиментима.
188. Депозиционе средине турбидита се класификују према моделу Mutti, Ricci Lucchi,
Walker и по другим моделима.
189. При картирању офиолитског меланжа посебно се изучавају:
1) матрикс са кластима и блоковима метарско-декаметрских димензија, уз раздвајања
према количинском учешћу, врстама уметака (асоцијацијама стијена) и врсти матрикса,
2) олистолити и олистоплаке који се могу приказати на карти, раздвојени према
врстама стијена и јединицама којима припадају,
3) јединице унутар олистоплака и олистолита који се могу приказати у размјери карте

и
4) oријентацијe планара и линеара склопа олистолита и олистоплака, као и однос
интерног склопа према њиховим граничним површинама.
190. Границе офиолитског меланжа према суперпозиционо нормалним седиментима
(посебно подинским) детаљно се анализирају, при чему треба утврдити карактер односа и
својства творевина уз меланж (старост, депозициона средина).
191. Сви седиментни чланови (класти, блокови, олистолити и олистоплаке) корелишу се са
околним творевинама ради утврђивања њиховог поријекла, односно првобитног положаја у
одређеном депозиционом простору и испитују у погледу утврђивања старости и
седиментационе средине са циљем палинспастичког реконструисања оригиналне околине
меланжног трога.
192. Асоцијације фосила се прикупљају систематски на свим тачкама осматрања, осим када су
стандардне и богате на великим просторима.
193. Приликом прикупљања нотира се распоред и оријентација фосилних остатака унутар
слојева и јединице, и њихове везе са литолошким типовима и карактеристикама стијена.
194. Примјерци за микрофаунистичку анализу се сакупљају тек након детаљног прегледа
стијене лупом и утврђивања присуства микрофауне.
195. Приликом биостратиграфских и палеоеколошких испитивања одвајају се преталожени,
транспортовани и на друге начине уведени организми (цијеле форме, и/или фрагменти) при
чему је потребно остварити сарадњу биостратиграфа-палеоеколога и седиментолога.
196. При истраживању седиментних стијена опсервирају се и сљедеће особине:
1) употребљивост стијена као минералних сировина (грађевински материјал, украсни
камен, сировина за цемент),
2) разломљеност (величина блокова због евентуалне експлоатације, геомеханичка и
хидрогеолошка својства),
3) порозност и везиво (хидрогеолошки значај) и
4) са аспекта геодиверзитета, тј. могућности заштите занимљивих локалитета са аспекта
геодиверзитета
197. Квартарне творевине се на геолошкој карти издвајају само уколико прекривају старије
стијене на већим пространствима ако:
1) граде покривач дебљи од 5 метара,
2) садрже корисне минералне сировине и
3) су од значаја за друге геолошке дисциплине.
198. Елувијалне творевине на геолошкој карти се не издвајају, већ се означава тип творевина
које се налазе испод њих.
199. У случају када је елувијум знатних дебљина или већег простирања, на карти се
оконтурује и означава вертикалном линеарном шрафуром у смеђој боји.
200.У областима гдје квартарни наноси прекривају велике површине терена, према
потребама и могућностима, израђују се двије верзије карте:
1) покривена - која садржи изданке и квартарни покривач и
2) откривена - на којој су приказане преквартарне творевине.

201. На теренима који су у цјелини или у великом обиму прекривени квартарним
седиментима врши се њихово детаљно расчлањивање у циљу:
1) упознавања регионално-геолошке грађе и историје стварања подручја,
2) утврђивања генетских типова квартарних творевина и њихове везе са рељефом терена,
3) добијања елемената за утврђивање дубинске геолошке грађе истраживање области,
4) истраживања и коришћења стијена као грађевинског материјала,
5) утврђивања средина погодних за акумулирање вода и
6) утврђивања основе на којој се развија педолошки покривач.
202. Картиране јединице у квартарним седиментима се издвајају према генези, старости и
литолошком саставу, а на геолошким картама се групишу у парагенетске низове који се
означавају симболима, литолошким шрафурама и бојама датим у Прилогу 8.
203. Од парагенетских низова на картама, профилима и легендама приказују се творевине:
падинског, флувијалног, еолског, глацијалног, лимничког, барског, крашког, маринског и
антропогеног низа:
1) падински низ обухвата наслаге стваране на падинским странама и у њиховим
подножјима, а чине га: сипари, делувијални седименти и делувијално-пролувијални наноси,
2) флувијални низ обухвата творевине настале седиментацијом у доменима активног
ријечног корита, сезонских поплава, мртваја, подручја делти, као и седименти пролувијалног
и терасног типа,
3) еолски низ обухвата седименте настале радом вјетра, а чине га лесне творевине,
пјесковити покривачи са и без дина, и лесоидни и глиновити пијескови,
4) творевине глацијалног низа су настале од материјала који су најчешће преношени
ледом, а у мањем обиму и путем ријечних токова, а представљене су моренским,
глациофлувијалним и глациолимничким седиментима,
5) лимнички низ обухвата савремене или врло младе наслаге језерских седимената
настале у затвореним басенима, са ниском енергијом водене средине и седиментима
представљеним глинама, муљевима, и крупнозрнијим кластичним приобалним фракцијама,
6) барски низ обухвата барске и органогено-барске седименте који граде подручја мања
од језерских, најчешће смјештена унутар седимената других генетских низова, а чине их
ситнозрни депонати који увијек имају присутну органску фракцију, а када се код затварања
водених басена количина органске материје јако повећа, настају наслаге органогено-барских
седимената и тресета,
7) крашки низ обухвата творевине настале процесима красификације, а међу њима су
најзначајније појаве земље црвенице (terra rossa) и изворских и хемогених седимената,
8) марински низ обухвата наслаге рецентних плажа и жала,
9) антропогени низ обухвата творевине које су стваране непосредним и посредним
дјеловањем антропогеног фактора, а међу њима су најзначајнијe:
10) техногени материјал хетерогеног састава формиран током рударскоексплоатационих, грађевинских и урбано-хигијенских захвата, обично представљен
депонијама комуналног отпада и насипима јаловине хетерогеног састава,
11) депоније пепела и шљаке настале одлагањем нуспродуката добијених процесом
сагоријевања рецентних и фосилних горива и
12) депоније технолошке и мелалуршке јаловине створене одлагањем отпадних фракција
из технолошко-металуршких постројења.
204. Накнадне промјене у квартарним седиментима настају под дејством природних или
антропогених физичко-хемијских процеса, а међу њима су најважније појаве засољавања тла
(слатинe), и појаве контаминације тла киселим кишама, токсичним материјама и
радионуклеидима, при чему се за њихово обиљежавање на геолошким картама користе се
ознакe дате у Прилозима 8. и 9. који чине саставни дио овог упутства.

205. Картиране јединице везане за квартарне низове означавају се симболима састављеним
од слова абецеде који садрже:
1) централну словну ознаку која показује фацију или генетски тип,
2) лијеву (факултативну) словну ознаку, од једног, највише два слова, за формацију,
уколико је дефинисана и усвојена и
3) десну (факултативну) словну ознаку за старост.
206. Старост квартарних седимената везује се за алпске глацијације и означава
одговарајућим симболом датим у Прилогу 3 овог упутства.
207. За формације и њихове чланове, а евентуално и за хроностратиграфске и
биостратиграфске јединице, даје се се приказ развоја: низовима стратиграфских профила,
фацијалним картама, картама дебљина и другим графичким приказима који се дају у тумачу
уз опис одговарајућих картираних јединица.
208. За литолошки хетерогене формације и басенске просторе који су у цјелини или највећим
дијелом обухваћени листом ГК-50, врши се израда квантитативних и квалитативних
литофацијалних карата.
ГЛАВА VI
КАРТИРАЊЕ ПЛУТОНСКИХ СТИЈЕНА
209. Циљ картирања плутонских стијена је упознавање њиховог геолошког састава, генезе,
улоге у геотектонском развоју области, значаја у погледу минерагеније и везе са осталим
геолошким догађајима.
210. Процес картирања плутонита обухвата:
1) одређивање састава, врсте и петрографског склопа стијена, и поријекла магме,
2) утврђивање боје плутонита,
3) дешифровање облика плутонских тијела и интерних и екстерних контаката између
јединица,
4) испитивање контактних промјена околних стијена,
5) испитивање постмагматских промјена и појава, посебно оних које су везане за
минералне сировине,
6) класификацију и геометријску, хронолошку анализу планарних и линеарних
елемената склопа,
7) утврђивање регионалног протосклопа плутонских тијела и
8) испитивање релативне, геолошке и изотопске старости плутонских стијена и њихових
варијетета.
211. Одређивање састава и врста стијена обавља се теренским и лабораторијским
испитивањима, на довољном броју репрезентативних примјерака, прикупљених из свих
плутонских фација откривених на површини терена, или у подповршинским истражним
радовима.
212. Прикупљање примјерака може се обављати на више начина:по квадратној мрежи, по
профилима и на изданцимаи то:
1) по квадратној мрежи се прикупљају примјерци на подручју пространијих плутона који
не показују веће промјене у саставу и петрографском склопу, а густина мреже зависи од
величине масива и промјена унутар њега,
2) примјерци се прикупљају по профилима из егзо и ендо-контаката планарних
плутонских тијела, при чему се профили постављају управно на пружања јединица или

њихових граница и
3) сакупљање репрезентативних примјерака врши се и на маршрутама током картирања
плутонских масива, при чему узорци морају да буду свјежи, тако да репрезентују јединицу или
њене прелазне варијетете ка другој јединици.
213. На терену се врста стијене одређује прегледом (њеног свјежег прелома) простим оком и
лупом, при чему се опсервирају врсте петрогених минерала, њихова количинска заступљеност
и односи према основној маси.
214. Коначне детерминације стијена обављају се лабораторијским истраживањима која
обухватају:
1) микроскопску (квалитативну и квантитативну) анализу препарата и класификацију
стијене,
2) силикатне, физико-хемијске, анализе микросондом и анализе микроелемената у
траговима и
3) детаљне одредбе особина главних петрогених минерала (оптичке, хемијске, öRи
друге).
215. На основу резултата теренских и лабораторијских истраживања врши се класификација
плутонских стијена према Вукову 1998, Streckeisen-у (1978) и IUGS 1989, а боја плутонита се
одређује макроскопским прегледом свјежих површина узорака стијене, уз коришћење
Манселовог или описног начина детерминисања боја.
216. На геолошким картама, профилима, легендама и стубовима, врсте плутонских стијена се
издвајају према литолошким критеријима и означавају симболима, бојама и литолошким
ознакама које се налазе у Прилогу 10.
217. За стијене које садрже неке од карактеристичних минерала, уз општи симбол за тип
стијене додају се и симболи за један, или највише два минерала,при чему се за означавање
најважнијих петрогених и рудних минерала користе симболи који се налазе у Прилогу 11.
218. Интрузивне стијенске масе одређеног хемизма, састава и протосклопа које граде
јединствени плутон издвајају се као формације, а њихови варијетети настали процесима
диференцијације, или поновљеним интрузијама исте магме, издвајају се као чланови.
219. Композитни плутони настали вишефазним утискивањима магми различитог хемизма,
састава и старости дефинишу се као групе магматских формација.
220. Интрузивне формације на геолошким картама обиљежавају се са једним или највише
три слова абецеде, који означавају географски назив класичног локалитета на коме је развијена
формација и преовладавајући тип стијене као напримјер МТ - Мотајички гранодиорит.
221.
Чланови интрузивних формација се обиљежавају симболима за одговарајуће
литотипове у складу са тачком 217. и 218. овог упутства (примјер  - гранодиорит- ' - гранит
  перидотит).
222. Вријеме настанка интрузивних формација обиљежава се симболом за старост који је
косом цртом одвојен од симбола за формацију, као напримјер МТ/Ol - Мотајички
гранодиорит олигоценске старости.

223. Облици тијела који се могу сагледати на изданцима систематски се описују, нумерички
односно геометријски карактеришу, а затим се одређује њихов начин појављивања и њихове
просторне позиције.
224.Облици већих тијела се реконструишу на основу теренских осматрања и мјерења,
резултата даљинске детекције, геофизичких истраживања и других података.
225. Однос плутонског тијела према околним стијенама истражује се у временском,
просторном и генетском смислу, и у погледу размјене материје, а истраживања се изводе
теренским поступцима, најчешће методом праћења контакта, рјеђе дуж профила управних на
контакт, уз прикупљање систематских серија проба са обе стране контакта.
226. Завршни резултати истраживања из тачке 225. овог упутства формирају се
обједињавањем теренских опсервација и лабораторијских резултата.
227. Егзо и ендо-контакти плутонског тијела испитују се на што већој дужини, односно на
свим мјестима гдје се са сигурношћу могу опсервирати.
228. Егзо-контакти, односно екстерне границе плутонита и околних стијена послије
проучавања се сврставају у једну од сљједећих категорија:
1) оштар контакт плутонске стијене са околним метаморфисаним или
неметаморфисаним стијенама,
2) градациони контакт (када плутонит постепено прелази у околне стијене, обично у
гнајсеве или сличне метаморфите),
3) ињекциони контакт (када је граница плутона окружена ужом или широм зоном
жичних тијела - силова, а рјеђе и дајкова, који постепено нестају идући ка околним стијенама)
и
4) агматитски контакт (када је интрузивни однос представљен зоном у којој се у
магматиту јављају блокови околних стијена, који постепено нестају идући ка унутрашњости
масива).
229. Контакти плутонског тијела са околним стијенама варирају од мјеста до мјеста, зависно
од карактера околних стијена и времена смјештања плутонског тијела.
230. Ендо-контакти у плутону испитују се у циљу дешифровања начина његовог
интрудовања, диференцијационих процеса и утврђивања релативне старости његових
варијетета.
231. Интерни контакти могу бити:
1) оштри, без измјена у саставу и/или склопу магматске стијене на контакту, или
оштри са измјеном у саставу и
2) градациони, у случају када представљају прелазне границе између диференцијата.
232. У подручјима гдје су околне стијене контактно измијењене посебна пажња се обраћа на
њихов састав, склоп, и метаморфну зонарност, при чему се морају користити сви критерији
наведени у поглављу о испитивању метаморфних стијена.Обавезно се проучавају и продукти
пнеуматолитских процеса (грајзенизације), пирометасоматских и термометаморфних
промјена, као и појаве алкалне и других метасоматоза (фелдспатизације, биотитизације,
мусковитизације, амфиболизације, Fe-Mg метасоматозе, епидотизације, скапoлитизације и
друго).

233. У подручјима из тачке 232. овог упутства издвајају се зоне порфиробластезе, ако је она
изражена (уз назнаку врста величинa и оријентације порфиробласта), и замрзнути контакти.
234. Структуролошка испитивања плутонских масива се обављају у циљу одређивања
њихових склопова и корелације са склоповима околних стијена.
235. Процес истраживања из тачке 234. овог упутства обухвата систематско анализирање и
статистичко испитивање планарних и линеарних елемената склопа и њихово повезивање у
склопове вишег реда, који карактеришу цјелокупно подручје масива и шири простор око њега.
236. Од планарних елемената протосклопа испитују се, уз одређивање материјалних и
геометријских карактеристика: фолијација, литаж као и планарне зоне шлирa, сегрегацијa,
анклава и ројеви ендокинетичких пукотинa.
237.Елементи се визуелно идентификују на терену и допуњавају петроструктурним
истраживањима.
238. На геолошким картама планарни елементи се приказују ознакама приказаним у Прилогу
12.
239. Од линеарних елемената склопа испитују се све постојеће врсте реалних линеарних
структура, уз обавезно одређивање конструктивних линеара.
240. За обје групе елемената склопа се, у даљем току истраживања, изводи аналитичка и
статистичка обрада, и врши реконструкција њихових склопова вишег реда.
241. На геолошким картама линеаре се обиљежавају ознакама приказаним у Прилогу 12 овог
упутства.
242. На изданцима гдје су откривени планарни и линеарни елементи склопа, формирани током
временски различитих кинематских фаза обликовања, врше се анализе њихових кинематских
и генетских карактеристика, као и хронолошких односа настанка.
243. У случају када је неопходно детаљније документовање услова тектонског обликовања (у
оквиру плутона, и у подручјима његовог егзо-контакта), узимају се оријентисани примјерци
ради извођења микроструктурних петролошких истраживања.
244. Обједињавање свих планарних и линеарних елемената склопа изводи се ради добијања
изгледа регионалног протосклопа плутона којег чине:
1) сводови и доме фолијације,
2) доме линеације,
3) лукови линеације и непотпуни лукови линеације и
4) системи ендо-кинетичких пукотина.
245. Код ултрамафитских тијела од посебног значаја је изучавање стратиморфности (литажa,
фолијацијe и површи течења) стијена и линеације настале процесима течења.
246. Релативна старост магматита се испитује теренском анализом њихових међусобних
односа и контаката.

247. При опсервирању контаката обраћа се пажња на особине стијена (степен распаднутости,
свјежину стијене и појединих минерала) које би могле да укажу на временски распон између
стварања јединица, па се у циљу рјешавања оваквих односа препоручује узимање примјерака
за микроскопска испитивања са самог контакта.
248. Геолошка старост магматских стијена одређује се на основу њиховог односа према
околним творевинама чија је старост позната.
249. За одређивање изотопске старости узимају се пробе од представника главних фаза
плутонске активности, укључујући и хипоабисалне стијене, а уобичајено је и узимање
примјерака из парова најкиселијих и најбазичнијих диференцијата откривених у оквиру једног
изданка.
250. Лабораторијско испитивање изотопске старости обухвата анализу већине главних
петрогених минерала (К-фелдспата, биотита, мусковита, амфибола).
251. Број узорака за изотопску старост по правилу треба да износи 3 за сваку главну јединицу
плутона. У случају потребе може се примјенити и метода радиогеног Pb.
252. Начин смјештања плутона утврђује се анализом облика и особина плутонског тијела и
његових контаката, као и праћењем промјена и односа између плутона и околних стијена.
253. Завршна интерпретација резултата добијених картирањем плутонских стијена изводе са
циљем добијања кохерентне слике о саставу, старости, склопу, генези и историји настанка
плутонских тијела, и њиховој вези са укупном геотектонском динамиком картираног простора.
ГЛАВА VII
КАРТИРАЊЕ ВУЛКАНСКИХ И ЖИЧНИХ СТИЈЕНА
254. Картирање вулканских стијена изводи се ради утврђивања геолошке грађе и историје
настанка вулканске области, и њене везе са најкрупнијим геолошким, геотектонским и
минерагенетским догађајима.
255. Истраживања вулканских стијена се обављају у вулканским комплексима који се према
начину настанка сврставају у сљедеће групе са прелазима:
1) области са стратиморфним вулкано-седиментним и вулканским комплексима, са
одговарајућим субвулканским продуктима и
2) области вулканизма централног типа са одговарајућим субвулканским продуктима.
256. Стратиморфне вулканско-седиментне области и области централног вулканизма имају
дијелом заједничку, а дијелом различиту проблематику, која се мора при картирању рјешавати
примјеном различитих метода.
257. Картирање вулканита обухвата осматрање и утврђивање:
1) минералног и хемијског састава и врста стијена,
2) текстурних карактеристика стијена,
3) седиментних структура и гранулометрије (код пирокластита и алтернирајућих
седимената),
4) боје стијена,
5) генетских карактеристика стијена,
6) постмагматских измјена и појава, посебно оних које су везане са минерализацијом,

7) података о старости стијена,
8) облика стијенских тијела,
9) типова контакта између јединица,
10 међусобних односа различитих вулканских јединица и њихових веза са околним
стијенама,
11) прототектонских (ендокинетичких) структура (као што су: лучење, фолијација,
линеација, пукотине), њихових врста, карактеристика и оријентација и
12) егзокинетичких структура.
258. Састав стијена и њихове промјене унутар вулканских области испитују се ради
упознавања петролошких и депозиционих својстава картираних јединица и праћења њихових
вертикалних и бочних промјена.
259. Састав стијена се одређује за све врсте компоненти и вулкано-кластичних
субвулканских, жичних и изливних стијена, њихових пирокластита и син- и пост-еруптивно
реседиментованих стијена (епикластита), као и творевина које су претрпјеле поствулканске
промјене.
260. Састав стијена се утврђује на терену и у лабораторији, на довољном броју
реперезентативних примјерака.
261.Као узорци за утврђивање састава стијена користе се стијене свих утврђених вулканских
фација, варијетета и фаза вулканске активности, као и придружене седиментне стијене и
продукте промјена везане за вулканизам.
262. Прикупљање репрезентативних примјерака обавља се на маршрутама у фази картирања,
приликом снимања стубова и по квадратној мрежи при чему се:
1) прикупљање по маршрутама изводи на изданцима гдје се јављају свјеже очувани
карактеристични варијетети вулканита,
2) током снимања стубова у стратиморфним вулканским областима, систематски
прикупљају примјерци у мјери која је довољна да репрезентује све литолошке промјене по
стубу и
3) по квадратној мрежи пробе узимају у вулканским масивима који имају велико
распростирање (најмање 9 примјерака на 1 кm2).
263. Теренско утврђивање састава вулканских стијена врши се на основу прегледа
примјерака голим оком или лупом, уз утврђивање врсте и општих количинских односа
фенокристала и основне масе.
264. Утврђивање минералног састава и врсте стијене на терену, има прелиминарни карактер.
265. Теренска и лабораторијска испитивања састава стијене треба да омогуће:
1) прецизно утврђинање врста стијена и њихову формациону припадност,
2) упознавање врсте магме, њеног поријекла и времена кристализације,
3) корелацију творевина ближих и даљих вулканских области, и
4) сазнавање њихових геохемијских карактеристика и минерагенетске
перспективности.
266. Завршне детерминације стијена изводе се у лабораторијским условима на бази:
1) микроскопских одредби минералног састава и структуре стијене, са прецизном
детерминацијом битних петрогених минерала. За узорке прикупљене по квадратној мрежи
обавезне су одредбе минерала који се јављају као фенокристали и одредбе карактеристика

основне масе,
2) потребних хемијских и спектрохемијских анализа, уз класификацију стијене и
3) израчунавања петрохемијских параметара (CIPW, Niggli-а и друго) као и
одређивања хемизма минерала микросондом.
267. Текстурне карактеристике вулканита као што су распоред и оријентација састојака
(планпаралелна или линеарна оријентација фенокристала, фенокласта и основне масе,
учесталост, облик и распоред мандола и слично) испитују се макроскопски голим оком или
лупом, а касније и микроскопским посматрањима.
268. За пирокластичне и реседиментоване вулканокластичне наслаге, обавља се
прелиминарно
теренско
испитивање
гранулометријских
карактеристика,
које
лабораторијским испитивањима прелази у детаљну гранулометријску анализу уз налажење
одговарајућих параметара.
269. На основу текстурних и гранулометријских испитивања врши се издвајање посебних
пирокластичних наслага (наслаге пирокластичних токова, падавинско пирокластичне
наслаге), или син- до пост-еруптивно реседиментованих вулканокластичних творевина
(наслаге токова дробине, наслаге дробинских лавина)
270. Вулканити се класификују на основу хемијског и минералног састава и класификација по:
Le Maitre-у et all (1989) и Вукову (1998).
271. За класификовање вулканских и пирокластичних фација користе се класификације по
Fisher-у и Schmike-у (1989), Mc Phie-у et all (1992) и другим.
272. Боја стијена, као важан елемент за тумачење њихове генезе, одређује се на свјежем
прелому описно или по Манселовом систему, при чему се код описне одредбе даје основна
боја, допунска боја, тон боје као и степен њене засићености.
273. Интерне структуре, обавезно се испитују са што већом детаљношћу, а утврђивање
унутрашње структуре сливова и игнимбритских плоча, праваца лавичних токова, субаерских
и субакватски амбијената и друго даје неопходне елементе за упознавање генетских услова
настанка вулканизма.
274. Промјене вулканита и околних стијена истражују се теренски и лабораторијски, ради што
детаљнијег детерминисања минерала и повезивања њихових парагенетских асоцијација са
различитим фазама и продуктима вулканске активности, и минерагенетским процесима.
275. Ако се измјене вулканита јављају на већим пространствима, онда се оне приказују на
картама ознакама приказаним у Прилогу 10 овог упутства.
276. Старост вулканита се дефинише као геолошка, релативна и изотопска.
277. Геолошка старост вулканита се утврђује систематским тражењем и одређивањем
фосилног фаунистичког материјала у свим стијенама које обухвата вулкански комплекс.
278. Фаунистички остаци углавном се јављају у дисталним туфовима и седиментима који се
алтернирају са туфовима, а врло ријетко се јављају у проксималним пирокластитима и лавама
(понекада на доњим површинама лавичних сливова).

279. Вријеме настанка субвулканских стијена се дефинише на бази анализе старости околних
творевина у које су оне утиснуте, или старости стијена које их прекривају.
280.Релативна старост вулканита одређује се у стратиморфним комплексима у којима постоји
јасна сукцесија пирокластичних и изливних стијена.
281. У централним вулканским областима одређује се релативна старост сукцесивних
вулканских фаза, прије свега на основу односа њихових интрузивних (силова, дајкова,
штокова, некова) и екструзивних чланова.
282. Изотопска старост вулканита се утврђује лабораторијским испитивањима узорака,
прикупљених из најочуванијих представника главних фаза вулканске активности, при чему
количина узорака зависи од методе којом се одређује старост, карактера и свежине
испитиваних стијена и фракције која се непосредно анализира (цијела стијена, битни или
акцесорни минерали и слично).
283.Утврђивање изотопске старости врше се на бази трагова фисије, К/Ar, Rb/Sr, а рјеђе и UТh-Rb методом. Аналогно томе се поступа и при одредби почетних изотопских односа
радиогених 87Sr/86Sr, 143Nd/143Nd, 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, и 208Pb/204Pb.
284. Картиране јединице у вулканским и субвулканским стијенама издвајају се према
литостратиграфским (као екструзивне формације), литолошким и допунским критеријима.
285. Издвајања картираних јединица у вулканским и субвулканским стијенама изводе се
према хемизму магме, затим према саставу, склопу (текстурним и структурним
карактеристикама стијена) и њиховој старости, а могу се користити и допунски критерији као
што су: боја стијене и њене генетске карактеристике.
286. На геолошким картама, профилима и легендама изливне, субвулканске, жичне и
пирокластичне стијене приказују се према Прилогу 10 овог упутства.
287. Екструзивне формације обавезно се раздвајају на чланове, сливове и пратеће дајкове у
стратиморфним вулканским формацијама, или фације покрова сливова, некова и дајкова у
областима са централним вулканизмом.
288. Тијела која се јављају у форми субвулкански утиснутих маса, некова, чепова, дајкова,
силова, апофиза, штокова, сливова, вулканских дома и друго, имају посебан значај за
тумачење генезе вулканизма, због чега се њихови облици детаљно изучавају на терену или
аероснимцима и адекватно графички и текстуално приказују на картама и у тумачима.
289. Екструзивне формације на геолошким картама означавају се симболима који се састоје
од почетних слова географског термина, по коме је названа формација (највише два слова
абецеде) и симболима за тип или типове стијена који граде највећи део формације као на
пример
SRq - Сребренички трахидацити.
290.Старост формације обиљежава се симболима који се стављају иза симбола за формацију
и њен састав на примјер SRq/М - Сребренички дацити миоценске старости.
291. У сложеним вулканским системима скупови екструзивних формација могу градитигрупе
као јединице вишег реда.

292. Односи између различитих вулканских јединица које улазе у састав једне еруптивне
области утврђују се кабинетском анализом сателитских и аероснимака, и теренским
изучавањем њихових непосредних граница, при чему се по правилу се испитују:
1) облици контакта (праволинијски, неправилан, лучни),
2) типови контакта (активан магматски, сливни, оштар, постепено прелазни, ерозиони,
нормалан и друго),
3) промјене које стијене једне јединице врше на стијенама друге,
4) појаве интрудовања, захватања, уклапања и ињектовања стијена дуж контакта и
5) врсте уклопљених блокова и анклава, и типови промјена у њима.
293. Стратиморфне вулканске области изграђене од алтернације изливних, пирокластичних и
седиментних стијена, представљају регионалне јединице чије се картирање изводи примјеном
посебних методских поступака, који се углавном користе код картирања седиментних стијена,
а то су стратиграфска проучавања вертикалне и латералне дистрибуције вулканских и
седиментних стијена, њихова корелација, издвајање јединица формационог низа, и
утврђивање релација између вулканизма и процеса седиментације.
294. Истраживања у стратиморфним вулканским областима започињу снимањем прегледних
или детаљних локалних стубова, од базе до врха стратиморфне вулканске јединице.
295.Процес снимања прегледних или детаљних локалних стубова изводи се у складу са
узансима предвиђеним за седиментне формације.
296. На основу података добијених снимањем стубова израчунавају се и сљедећи параметри
који ближе дефинишу опште карактеристике вулканског комплекса и то:
1) количински однос вулканита и пирокластита на стубу, дефинисан као индекс
експлозивности (Еи),
2) однос вулканита, пирокластита и седимената (ВПС) и
3) однос петролошких типова у комплексу (ПТ).
297. У вулканским секвенцама које се карактеришу брзом смјеном сливова и пирокластита,
издвајање картираних јединица се врши према вриједностима индекса експолозивности (Еи),
а ако се уз наведене чланове јављају и седиментне стијене, јединице се могу дефинисати на
основу ВПС-односа.
298. У стратиморфним творевинама у којима се јавља рекурентни вулканизам, представљен
законитим понављањима сродних типова стијена у току времена, обавезно се изводе детаљна
испитивања сливова или њихових пакета који чине једну рекуренцу пр и чему се овако
дефинисане цјелине могу затим приказивати на карти као засебне картиране јединице, а
њихови скупови, уколико припадају истој магми, као формације.
299. Картирање стратиморфних вулканских комплекса подразумијева утврђивање релација
између вулканизма и структура подлоге, начина приноса и редослиједа појављивања
вулканогених продуката и просторне миграције вулканизма током времена.
300. Картирање области вулканизма централног типа обавља се у циљу утврђивања:
1) изгледа вулканског система (вулканских апарата и њихових скупова),
2) распрострањења вулканских творевина и њихове генезе,
3) изгледа структура вулканских комплекса и њихове повезаности са структурама
подлоге и
4) развоја вулканске области током времена и њене минерагеније.

301. Вулкански апарати централног типа представљају појаве које се обавезно упознају
комбинованим кабинетско-теренским радовима.
302. Анализом сателитских снимака и аероснимака уз теренске опсервације прикупљају се
информације о централним вулканима и њиховим групама. Истраживања су нарочито
успјешна у подручјима гдје се јављају млади скупови централних вулкана са релативно
очуваним морфолошким облицима.
303. Појаве које указују на подручја вулканске активности, (прстенасте структуре затим
вулкански центри, вулканске купе, калдере, кратери, некови, дијатреме, сливови и
пирокластични токови, правци њиховог кретања и слично) на геолошким картама
обиљежавају се ознакама приказаним у Прилогу 13.
304. Одређивање генезе и распрострањења вулканских јединица као и њиховог положаја у
вулканском апарату, представља најважнију етапу картирања централних вулканских области,
током које се у просторном и материјалном смислу упознају продукти који испуњавају кратер:
некови, чепови, аутокластичне брече, туфолаве, игнимбрити, пирокластити проксималних
(прикратерских) и дисталних фација, субаерски и субакватски туфови, продукти лахара и
турбидитски туфови и туфити, сливови, силови, дајкови и друго.
305. Структуре вулканских комплекса обухватају склопове који су настали током вулканских
фаза и склопове подлоге чији је настанак везан за прееруптивни период.
306. Структуре вулканских творевина упознају се: проучавањем оријентације сливова лаве и
стратификације у пирокластитима, испитивањима просторних позиција елемената
флуидалних лавичних текстура, анализом пукотина лучења насталих у процесу хлађења лава
и руптура синхроних са вулканизмом и млађих од њега.
307. Склопови подлоге вулканског комплекса утврђују се на основу података прикупљених
картирањем вулканске области и њене шире околине. Код оваквих радова посебна пажња се
посвећује регионалним разломима који су омогућили развој вулканизма.
308. Картирање вулканских области усмјерено је не само на утврђивање њихове геолошке
грађе већ и на стварање свеукупне слике о њиховим минерагенетским карактеристикама и
укупној економској важности.
ГЛАВА VIII
КАРТИРАЊЕ МЕТАМОРФНИХ СТИЈЕНА
309. Картирање метаморфних творевина је истраживачки процес са којим се утврђују својства
метаморфних стијена и преметаморфне особине исходних магматских и седиментних стијена.
310. Теренским и лабораторијским изучавањем метаморфита утврђује се њихов састав, склоп
и метаморфна историја дефинисана, врстама, интензитетима, фазама и временом дешавања
метаморфних процеса, а посебну важност има одређивање везе метаморфизма са магматизмом
и кинематским фазама обликовања стијенских маса, и појавама корисних минералних
сировина.
311. Одређивање општих преметаморфних особина седиментних и магматских стијена
изводи се синтезом свих података, прикупљених проучавањем укупних особина метаморфних
комплекса.

312. Утврђивање примарних особина стијена, а посебно седимената, обавља се у циљу
реконструкције њихових вертикалних и бочних односа у метаморфном комплексу, снимања
локалних геолошких стубова, и тумачења њихове геолошке старости.
313.Дефинисање преметаморфних карактеристика магматских стијена од посебног је значаја
у минерагенетским и геотектонским проучавањима метаморфних комплекса.
314. На геолошким картама метаморфити се издвајају по саставу, петрографском склопу и
старости, а у случајевима када су разријешени проблеми метаморфизма и преметаморфног
депозиционог склопа, врше се и литостратиграфска, односно формациона расчлањавања, при
чему су за одређивање овако крупних јединица од великог значаја кључни хоризонти који се
у фази теренског картирања детаљно истражују.
315. Када се, због интензитета метаморфизма, не могу утврдити преметаморфне особине
стијена, метаморфити се сврставају у формације на основу састава (који су стекли
метаморфизмом) и времена када се тај метаморфизам одиграо.
316.Формације у метаморфитима добијају називе и симболе од географског термина и
преовладавајућег типа стијена на примјер SRG/Cm Сребренички гнајсеви камбријумске
старости.
317.Уколико се могу одредити преметаморфне особине стијена онда се симболи за формације
у метаморфитима граде у складу са тачкама 132. и 133. овог упутства.
318. Картиране јединице се издвајају као засебни литотипови и обиљежавају симболима,
бојама и литолошким ознакама приказаним у Прилогу 14.
319. Стубови у метаморфитима се снимају само на мјестима гдје су, услед нижег степена
промјена и интензитета тектонског обликовања, сачувани вертикални литостратиграфски
односи.
320. Стубови се снимају у складу са т. 154. до 166. овог упутства као прегледни или детаљни
локални, а користе се за дефинисање и корелацију лито-стратиграфских јединица.
321. У метаморфним комплексима који су претрпјели висок степен метаморфизма и
тектонског обликовања снимају се "привидни локални стубови".
322. Састав метаморфита одређује се теренски и лабораторијски, на великом броју узорака,
који су бројнији уколико стијенски комплекс посједује већу хоризонталну и вертикалну
разноврсност.
323. Испитивање састава, на терену, обавља се осматрањем примјерака голим оком и лупом,
уз дефинисање његових минералошких и текстурних карактеристика, значајних за одређивање
врсте стијене и степена метаморфизма.
324. Током теренског картирања, пробе за лабораторијска истраживања прикупљају се на
геолошки најповољнијим мјестима ради добијања репрезентативних узорака, погодних за
утврђивање битних преметаморфних и метаморфних својстава стијена.
325. Испитивања стијена се дијеле на: минералошко-петрографска, по могућности,
седиментолошка и седиментно-петрографска, а по потреби и хемијска, а обавезна су и

детаљна одређивања најважнијих минерала.
326. Испитивања обухватају и генетску интерпретацију метаморфита, односно тумачење
метаморфних процеса који су довели до настанка ових стијена.
327. За прелиминарне теренске и завршне лабораторијске одредбе регионално-метаморфних
стијена користе се класификације Winkler-a, Fray-а и друге.
328. У подручјима у којима су развијени мигматити расчлањавање картираних јединица врши
се према структурним типовима уз неопходно испитивање и њихових генетских својстава,
начина појављивања и времена настајања.
329. Мигматити се класификују према: Severholm-у и Ashwort-y уз евентуалне друге допунске
класификације.
330. Испитивање врсте (или врста) метаморфизма изводи се паралелно са изучавањем
најкрупнијих геолошких догађаја чијим дејством су настали:
1) проградни и ретроградни регионални метаморфизам изазван најкрупнијим
геотектонским покретима,
2) контактни метаморфизам индукован интрузијом плутонских тијела и
3) дислокациони
метаморфизам
настао
најчешће
вишефазним
тектонским
обликовањима.
331. У кристаластим теренима у којима се јављају различите врсте метаморфизама са
изразитим вишефазним понављањима, изводе се комплексна истраживања ради утврђивања
врста, степена и узрочника метаморфизма (или метаморфизама), уз логично повезивање и
тумачење њихових фаза и продуката, у геолошком, просторном и временском смислу.
332. Дефинисање услова под којима се одвија стварање метаморфних стијена, и одређивање
степена метаморфизма изводи се на основу метаморфних парова минерала (гранат - биотит,
гранат - амфибол и друго), при чему се (ради лакше петролошке идентификације) добијени
резултати пореде са фацијама серија према Winkler-овој зонеографији.
333. Током картирања детаљно се испитују подручја у којима се могу очекивати продукти
дислокациног (катакластичног) метаморфизма, представљени тектонским (расједним)
бречама, милонитима и филонитима.
334. Контактнометаморфне стијене се обавезно теренски и лабораторијски проучавају, а по
могућности и приказују на геолошким картама као контактнометасоматске - скарнови
(издијељене на бази асоцијација метасоматских минерала на три зоне) и термометаморфне,
које граде корнитску зону, зону бобичавих шкриљаца и зону пјегавих шкриљаца.
ГЛАВА IX
ТЕКТОНСКА ИСПИТИВАЊА
335. Тектонска испитивања у области обухваћеној листом ГК-50 изводе се у циљу спознаје
склопа свих релативно хомогених регионалних цјелина, а затим ради тектонске и геотектонске
рејонизације истраживаног простора.
336. Прва фаза тектонских испитивања се обавља у склопу области коју захвата један лист
ГК-50, а друга уз консултовање података из области сусједних листова.

337. Ради реализације структурних испитивања прикупљају се подаци о основним
елементима склопа и склоповима виших редова и то кабинетским истраживањима и теренским
радовима.
338. Кабинетски радови, изведени у припремној фази, обавезно укључују детаљну
структуролошку обраду сателитских снимака и аероснимака, која се наставља и даље у току
наредних истраживачких фаза рада.
339. Теренска структуролошка истраживања изводе се паралелно са геолошким картирањем
и обухватају:
1) класификацију основних планарних и линеарних елемената склопа, мјерење
њихових елемената пада и њихово обиљежавање на геолошким картама,
2) испитивање набора на изданцима и њихово приказивање на картама,
3) испитивање и приказ руптурних структура (расједа и пукотина),
4) испитивање узајамних просторних и временских односа различитих продуката и
аката обликовања и
5) утврђивање практичног значаја тектонских обликовања.
340. Сви пенетративни планарни и линеарни елементи склопа обавезно се класификују у мјери
која прије свега зависи од тектонске сложености терена при чему се у теренимакречњачких
Динарида планаре могу јасно уочити и класификовати, док се у Дринско- ивањичком
палеозоику класификација s-површи може обавити само специјалистичким истраживањима.
Овакве специфичности терена морају имати свој одраз при планирању структурне обраде за
сваки лист ГК-50.
341. Теренско испитивање планара, поред података о оријентацији обавезно обухвата
утврђивање:
1) припадности одређеним типовима (класификација),
2) степена изражености у склопу,
3)
геопеталних карактеристика (код планара за које је значајна примарна
оријентација),
4) редослиједа појављивања у склопу и
5) геометријских и узрочних веза унутар склопа.
342. Пенетративне планаре склопа (S-површи) на терену се опсервирају, класификују и
означавају сљедећим симболима:
1) степен изражености у склопу се означава (у симболу планаре), десним експонентом
(нпр. Sк 1 је кливаж као најбоље изражена планара; ss2 је слојевитост као друга по степену
изражености итд.),
2) геопеталне карактеристике обавезно се одређују при теренским радовима, на основу
стратиграфских односа, седиментолошких својстава (структура и текстура) и тектонских
елеменета (кливажа, набора вучења, клизне линеације и друго) и
3) у подручјима која су претрпјела високу полифазну тектонизацију, врши се
одређивање редослиједа стварања генетски истих планарних елемената склопа. Утврђени
редослијед обиљежава се римским бројевима испред симбола за врсту елемента, (IS к; IISк;
IIISк).
343. Да би се избјегле грешке услед утицаја магнетичних средина, које се манифестују са
високим аномалним вриједностима земљиног магнетног поља, мјерење елемената пада
тектонских склопова коригује се помоћу сунчевог компаса.

344. На геолошким картама планарни елементи склопа (у складу са њиховом генезом,
геопеталним карактеристикама и степеном сигурности, и међусобним односом) приказују се
према Прилогу 12 овог упутства.
345. Код клизне линеације у индексу се додаје симбол планаре на којој је развијена (на пр.
Lк/ss је клизна линеација развијена на површима слојева).
346.Типови планара који својим пресеком граде пресјечне праве као линеаре склопа,
означавају се у индексу симбола (на пр. Lss:f је пресечна права слојевитости и фолијације, Lss:Sk
права настала пресјеком слојевитости и кливажа итд. ), па се у складу са њиховом генезом
линеарни елементи склопа на геолошким картама приказују ознакама приказаним у Прилогу
12 овог упутства.
347. Набори се испитују теренски ако су центиметарско-декаметарских, евентуално
хектометарских димензија и кабинетски (анализом карте и синтезом теренских и других
података) ако су хектометарско-километарских димензија.
348. Испитивања набора обухватају:
1) геометријску анализу и класификацију,
2) реконструкцију набора и њихове анвелопе различитих редова величина,
3) анализу односа набора и структура нижих редова величина,
4) кинематску анализу и класификацију набора,
5) анализу промјена својстава набора у простору (у правцу осе и управно на њу по
аксијалној површи) и њихових односа према осталим структурним облицима и
6) испитивање временских односа набирања и других аката обликовања и старости
фаза набирања.
349. Геометријска анализа набора изводи се мјерењем што већег броја падова набраних
површи, и осталих (посебно линеарних) елемената склопа, при чему се обавезно опсервирају
и биљеже подаци о дебљинама слојева и њиховим промјенама унутар набора, као и подаци о
оријентацији шарнирских површи и B-оса, и распонима и амплитудама набора, а прикупљени
елементи касније се користе за графичко приказивање и анализу облика наборау тектонском
профилу, за израду колективних олеата изданака, и синоптичких парцијалних и колективних
дијаграма за сукцесивно све већа релативно хомогена подручја.
350. Геометријска класификација набора изводи се према:
1) облицима осе и шарнирске површи (Тurner и Weiss 1963),
2) положају аксијалне површи и крила у односу на хоризонталну раван (усправни,
коси, преврнути, полегли, загњурени),
3) односу крила и шарнирске површи (нормални, изоклини, лепезасти) и
4) облику шарнира (угласти, заобљени, сандучасти, коњуговани, флексуре и
структурне терасе).
351. Набори који се не могу у цјелини видјети на изданку, реконструишу се према познатим
седиментолошким и структуролошким критеријима, а у подручјима са косим или вер
тикалним
B-осама систематским осматрањем S-Z- и М-набора као и осталих
секундарних структура свих редова величина.
352. Анвелопе набора се мјере на терену гдје год је то могуће, а ако су хектометарскокилометарских величина, према потреби и могућностима реконструишу се са карте.

353. Ради дешифровања кинематике и времена обликовања, у сложеним склоповима се
обавезно врши анализа односа набора и структура нижег величинског реда.
354. Набори се дијеле према различитим класификацијама, међу којима свакако највећи значај
имају геометријска класификација Turner-a i Weiss-a (1963) и кинематска класификација
Donath-а и Parker-а (1963).
355. За анализу промјена облика набора по дубини користе се расположиви резултати
геофизичких истраживања, подаци из бушотина и подземних радова, као и израда профила
реперног хоризонта, односно систематских низова профила у теренима са косим B-осама.
356. Промјене својстава набора у плану, испитују се и приказују структурним картама које,
по релативно хомогеним подручјима, приказују структурне дијаграме склопа, геометријске и
кинематске типове набора, њихове средње распоне, учесталост или особине различитих
секундарних структурних облика, оријентацију шарнирских површи и B-оса, и друге
карактеристике набора.
357. На свим приказима из тачке 362. овог упутства анализирају се односи набора и промјена
њихових својстава према другим структурним облицима (расједима, навлакама и слично) и
испитују њихове кинематске везе.
358. Старост набирања се одређује у односу на творевине познате старости, а по могућности
и другим методима (нпр. испитивањем изотопске старости минерала за које су познати
временски односи кристализације према наборним деформацијама и друго).
359. Код пренабирања изводи се систематска анализа редослиједа аката обликовања
познатим методима структурне геологије.
360. На геолошким картама набори и њихови елементи се приказују према Прилогу 12 овог
упутства.
361. Расједи се испитују теренски и кабинетски (методама даљинске детекције, анализом
геолошке карте и на бази геофизичких података), ради утврђивања њихових димензија,
одређивања износа и фаза кретања и утврђивања њиховог општег геотектонског, инжењерскогеолошког, минерагенетског, хидрогеолошког, неотектонског и сеизмотектонског значаја.
362. Теренска испитивања расједа обухватају:
1) утврђивање распростирања (уколико то није могућно утврдити методама даљинске
детекције),
2) мјерење елемената пада расjедне површи на што више мјеста и реконструкцију
њеног облика,
3) мјерење елемената пада стрија и одређивање редослиједа њиховог настанка код
интермитентних расједних зона,
4) анализу пратећих руптура и одређивање дебљине расjедних зона,
5) утврђивање промјена склопа сусједних творевина, изазваних кретањима по расједу,
у циљу упознавања кинематике расједа,
6) испитивање односа према минерализацији и пратећим промјенама околних стијена
и
7) утврђивање трагова евентуалних неотектонских кретања.

363. Кабинетска испитивања обухватају:
1) одређивање кинематике расједа коришћењем метода графичке реконструкције
резултантног вектора цјелокупног кретања и главних праваца елипсоида деформација, а код
вертикалних и стрмих расједа обавезно и методом двојног профила,
2) одређивање оријентације три главна правца деформација у оквиру појединачних
расједа и њихових група,
3) одређивање времена активности расједа, а по могућности и рашчлањавање укупног
кретања на временске фазе,
4) поређење руптура са статистичким приказима учесталости земљотреса, ради
утврђивања њихове потенцијалне сеизмичке активности и
5) поређење положаја и оријентације руптура са појавама и лежиштима минералних
сировина различитих типова и промjенама везаним за њих, ради утврђивања минерагенетског
значаја руптура.
364. Зависно од начина како су утврђени, степена вјероватноће, просторне оријентисаности,
карактера кретања крила и општег изгледа, расједи се на геолошким картама приказују
ознакама приказаним у Прилогу 12 овог упутства, ко еј се по потреби могу међусобно
комбиновати.
365. Ради сагледавања тектонских својстава терена, током картирања изводе се и систематска
прегледна или детаљна испитивања пукотинских склопова.
366. Прегледно испитивање пукотина обухвата мјерење њихових главних система, а по
могућности и оса средњег пада пукотинских снопова, уз њихову грубу квантитативну
(учесталост, величина), морфолошку и кинематску класификацију и назначавање
геометријских веза са осталим елементима склопа.
367. Детаљно испитивање пукотина изводи се у подручјима гдје се могу добити подаци важни
за: генезу творевина (у магматитима), реконструкцију и кинематску анализу већих
структурних облика (уз расjеде), металогенију (орудњене пукотине) и реконструкцију главних
оса деформација, упознавање структурне контроле рељефа и друго.
368. Приликом детаљног испитивања пукотина, одабирају се добро откривена и релативно
хомогена подручја, по правилу декаметарско-хектометарских димензија, и на њима се
систематски испитују и картирају својства свих видљивих дециметарско-метарских руптура.
369. Послије испитивања руптуре се класификују према дужини, кинематском типу, кретању
крила, зjеву, врсти испуне, облику зидова и општем облику, а по потреби и према другим
својствима.
370. Подаци добијени регионалним и детаљним изучавањима даље се обрађују статистички у
погледу: оријентације руптура свих категорија (помоћу пројекције лопте), учесталости
(линеарне, површинске и запреминске), односа према другим структурама итд. и приказују
дијаграмима, картама одређених нумеричких или семиквантитативних параметара и на друге
начине.
371. На геолошким картама пукотине се исцртавају (Прилог 12 овог упуства) у цинобер
црвеној боји за кинематски неодређени тип, кармин црвеној за тензионе, наранџастој за клизне
и љубичастoj за релаксационе пукотине.
372. Специфичне врсте руптурних елемената склопа које се картирањем изучавају су кливаж
и шкриљавост.

373. Кливаж као пенетративан елеменат настаје у процесима набирања, а шкриљавост у
фазама регионалних, најчешће реверсних разламања и на геолошким картама обиљежавају се
према Прилогу 12 овог упутства.
374. Анализе узајамних односа основних елемената склопа, и руптурних и пликативних
склопова нижег и вишег реда су основ за утврђивање фаза и временских односа тектонског
обликовања.
375. Продукти тектонског обликовања се обавезно анализирају и корелишу са појавама
минералних сировина, подземних вода, инжењерскогеолошким и сеизмо-геолошким
својствима терена, и екогеолошким појавама и имају изузетан значај не само за тумачење
геолошке грађе простора којег обухвата лист ГК-50, већ и за усмеравање многих активности
у човековој животној средини.
376. Тектонска рејонизација се изводи за подручје једног или више листова ГК-50, на основу
разлика у историји развоја и тектонског склопа, постојања геотектонски важних граничних
дислокација и према крупним километарско-декакилометарским структурним облицима.
377. Елементи за тектонску рејонизацију се добијају анализом:
1) историјског развоја подручја унутар листа или више листова ГК-50 уз утврђивање
сличности и разлика, и реконструкцију депозиционих простора,
2) расположивих геофизичких података (посебно гравиметријских, палеомагнетских и
сеизмичких) и
3) анализом разлика у тектонском склопу појединачних подручја.
378. Уколико се истраживана област карактерише специфичним и релативно униформним
развојем скупа формација (због чега представља структурно-формациону зону), у њој се
издвајају тектонске јединице које се карактеришу специфичним тектонским развојем и
самосталношћу типа склопа и структурне јединице (које чине обично већи структурни облици
или блокови одвојени тектонским границама од околине, без већих разлика у развоју).
379. Осим хоризонталног тектонског рејонирања, обавезно се изводи и вертикално
рашчлањавање области на структурне спратове и подспратове.
380. Структурни спрат дефинише се као скуп формација које су таложене без важнијих
прекида у седиментацији, а од подине и повлате су одвојене регионалним тектонскоерозионим дискорданцијама, односно прекидима у седиментацији, фазама набирања, ерозије
а често и фазама метаморфизма.
381. Структурни подспратови дефинишу се мање важним али регионалним прекидима
депозиције унутар структурних спратова.
ГЛАВА X
ПРАТЕЋА ИСПИТИВАЊА ПРИ ИЗРАДИ ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ
382. Фаза израде ГК-50 обухвата испитивања, и осматрања појава и процеса који су од значаја
за: геоморфологију, минерагенију, хидрогеологију, инжењерску геологију, сеизмологију,
палеомагнетизам, екогеологију, и заштиту природних геолошких ријеткости и археолошких
локалитета.

383. Пратећа испитивања се изводе ради допуне сазнања о општој геолошкој грађи и стварања
неопходних основа за каснија специјална истраживања и израду специјалних геолошких
карата, при чему се за обради ове проблематике ангажују геолози-специјалисти који са
регионалним геолозима учествују у реализацији теренских, кабинетских и лабораторијских
радова.
384. Резултати пратећих геолошких истраживања се приказују на геолошкој карти посебним
стандардним ознакама и симболима, а по потреби и на прегледним црно-бијелим картама
које прате одговарајућа поглавља тумача.
385. Текстуални прикази резултата пратећих истраживања и осматрања дају се у тумачу, у
облику засебних поглавља, или као дијелови других поглавља тумача.
386. При изради геолошке карте, геоморфолошка истраживања се изводе у циљу бољег
схватања генезе одређених типова рељефа, а са тиме и поузданијe интерпретацијe геолошких
односа истраживаног терена.
387. Приказом најважнијих геоморфолошких појава и елемената, геолошка карта стиче
карактер основе, неопходне за израду геоморфолошке карте.
388. Од геоморфолошких појава и процеса на геолошкој карти се приказују само они који кроз
друге геолошке радове нису раније обрађивани, а то су прије свега елементи везани за
падински, флувијални, еолски, крашки и глацијални тип рељефа, који представљају допуну
приказа квартарних творевина, за чије се обиљежавање на карти користе ознаке приказане у
Прилогу 15.
389. Упоредно са процесом теренског картирања систематски се прикупљају подаци о
својствима стијенских маса, значајним за налажење минералних сировина и тумачење
минерагеније истраживаног простора.
390. Истраживања обухватају: прикупљање, систематизовање и приказ података о познатим
и новооткривеним појавама минералних сировина, затим о активним и напуштеним
рудницима, и информације о рудној потенцијалности геолошких формација.
391. Проспекција се обично обавља за подручје које обухвата лист карте, или више листова
који припадају истој минерагенетској области и у проспекцији учествују сви чланови теренске
екипе.
392. Уколико се укаже потреба, у састав теренске екипе се могу укључити и стручњаци за
истраживање лежишта минералних сировина, а за веће области са сличном или јединственом
минерагенијом, могу се формирати специјализоване истраживачке групе које тематски
испитују минерагенетска својства простора којег прекрива већи број листова ГК-50.
393. Теренско изучавање минералних сировина обухвата, утврђивање тачне локације сваке
појаве, затим одредбу састава, облика, димензија и распростирања рудног тијела, утврђивање
веза орудњења са структурама и саставом околних стијена, одредбу обима околорудних
промјена и могућих веза са сличним орудњењима у ширем региону.
394. На основу теренских и лабораторијских истраживања формира се за сваку појаву
минералних сировина одговарајућа документација, која служи као основа за сва каснија
специјалистичка истраживања.

395. У циљу што тачнијег одређивања квалитета и састава орудњења на регистрованим
појавама се обавезно узимају пробе тачкастом методом, грубом браздом, или неким другим
начином.
396. По завршеној проспекцији и окончаном картирању, врше се корелативне анализе
геолошке грађе и минерагенетских својстава терена, на бази којих се стварају нове концепције
о методологији и стратегији истраживања најперспективнијих подручја са аспекта
проналажења минералних сировина.
397. На геолошким картама лежишта и појаве металичних и неметаличних минералних
сировина, каустобиолита, грађевинских материјала, као и места некадашње и савремене
рударске дјелатности се обиљежавају према Прилогу 16.
398. Минерагенија подручја обухваћеног листом ГК-50 приказује се у тумачу у виду посебног
поглавља.
399. Током израде ГК-50 врше се осматрања и утврђивања само најкрупнијих и најважнијих
инжењерскогеолошких појава и процеса који се могу приказати у размјери карте, а који су
настали утицајем природних сила, или дејством антропогеног фактора.
400. Инжењерскогеолошке појаве и процеси се на геолошкој карти издвајају и означавају
према Прилогу 17.
401. Током картирања прикупљају се и основни подаци о својствима стијенских маса
значајних за тумачење хидрогеологије терена (степен водопропустности, односно колекторска
и изолаторска својства стијена и њихова засићеност водом),при чему се посебно испитује
тектонска оштећеност и значај појединих структура као фактора акумулације вода, или као
могућих путева за њихову циркулацију.
402. Хидрогеолошке опсервације обавезно укључују анализу степена и дубина
распаднутости стијена, њихову порозност и растворљивост као и однос према ерозији.
403. Од хидрогеолошких појава (природних и вјештачких), на геолошкој карти се
обиљежавају само најважније које генерално репрезентују основна хидрогеолошка својства
терена, а то су: извори (који могу бити обични или термални, минерални, термоминерални и
еставеле), крашка врела, а у приобалним зонама и вруљеа, а посебно се обиљежавају бање
термалне, минералне и термо-минералне, као и истражне и експлоатационе хидрогеолошке
бушотине.
404. Хидрогеолошке појаве из тачке 403. овог упутства на геолошким картама обиљежавају се
ознакама одређеним у Прилогу 18.
405. Екогеолошке појаве и процеси при изради ГК-50 се осматрају када су значајних размјера,
или ако су антропогеног поријекла.
406. На геолошким картама подручја распрострањења екогеолошких појава се обиљежавају
ознакама одређеним у Прилогу 9 овог упутства.
407. Резултати екогеолошких осматрања се приказују у тумачу уз опис картирајућих јединица
квартарне старости, рјеђе уз геоморфолошки приказ.

408. Ако су на картираном терену екогеолошке појаве и процеси значајних размјера,
резултати се излажу у засебном поглављу.
409. Палеомагнетска истраживања се изводе ради утврђивања карактера реманентног
магнетизма, на основу којег се примјеном магнетостратиграфије и циклостратиграфије изводе
геохронолошка датирања стијенских маса и врше геотектонске реконструкције њихових
палеопозиција.
410. Магнетостратиграфска истраживања (заснована на промјенама поларности интензитета и
магнетног сусцептибилитета) изводе се у литолошки хетерогеним и монотоним, а често и
фаунистички стерилним срединама чија је старост непозната.
411. Циклостратиграфска истраживања се изводе ради проучавања старости творевина
млађих седиментних басена, нарочито оних који се карактеришу продуктима цикличне
седиментације.
412. Реконструкција палеопозиција најкрупнијих тектонских и геотектонских блокова се
изводи послије корелативне анализе позиције садашњег магнетног пола и палеополова
одређених палеомагнетским истраживањима.
413. Палеомагнетска испитивања се изводе послије фазе прелиминарног геолошког
картирања, узимањем оријентисаних примјерака из крупних структурно-хомогених блокова,
или литолошки и литостратиграфских хомогених цјелина.
414. Мјеста на којима је утврђен карактер палеомагнетизма се обиљежавају на геолошкој
карти ознакама одређеним у Прилогу 19, а резултати палеомагнетских истраживања се у
тумачу приказују уз поглавља за која имају највећи значај.
415. Сеизмолошка осматрања се обављају током картирања само у случајевима када се, на
подручју које има изразит сеизмички карактер, могу уочити јасни елементи рецентног
руптурног склопа, а истраживањем њихове кинематике се употпуњују сазнања о сеизмогеном
склопу терена, са чиме се ствара основа за израду сеизмотектонске карте.
416. Резултати сеизмолошких истраживања се обиљежавају на карти и описују у тумачу у
поглављу о тектоници.
417. Процес израде ГК-50 обавезно укључује опсервирање и регистровање геолошких појава
које спадају у категорију природних ријеткости, и подручја која су због геолошког значаја
заштићена законом.
418. На геолошким картама геолошке ријеткости се означавају на начин прописан у Прилогу
20.
419. Природне геолошке ријеткости се у тумачу приказују у форми засебног поглавља
праћеног прегледном црно-бијелом картом, на којој су приказане контуре најкрупнијих
геолошких јединица, бројевима обиљежене и текстуално објашњене локације геолошких
раритета.
420. Трагови старе архитектуре и локалитети, који су постали саставни дио рецентних
квартарних картираних јединица, се издвајају на геолошким картама и обиљежавају ознакама
из Прилога 20 овог упутства.

ГЛАВА XI
ПРИКАЗИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
421. Завршни резултати картирања се приказују у облику засебног листа Геолошке карте у
размјери 1:50 000 и Тумача.
422. ГК-50 је приказана на топографској основи гриничке подjеле која обухвата простор
омеђен са 15' по географској ширини и 15' по географској дужини и на њој су у значајној
мјери редуковани топографски елементи.
423. Тумач као саставни дио сваког листа ГК-50 садржи текстуални приказ геолошке грађе,
којим се допуњава геолошка карта прије свега у оним елементима који се графички не могу
приказати на карти.
424. Текстуални дио ГК-50 (натписи, текст уз легенду и друго) се даје на српском
(ћириличним писмом) и енглеском језику.
425.Латинично писмо се користи у случајевима гдје је то због природе текста потребно
(називи фосила, симболи и др.).
426. Тумач се приказује на српском (ћирилично писмо) и енглеском језику. Текст ће бити са
паралелним приказом на оба језика.
427. ГК-50 се састоји од главног графичког приказа-карте која обухвата централно поље листа
и ваноквирног садржаја у коме су дати пратећи графички елементи.
428. Централно поље листа обухвата геолошку карту на којој су границама, шрафурама,
бојама, симболима и стандардним ознакама приказана распрострањења картираних јединица,
затим њихов састав, склоп, старост, а по потреби и генеза. Посебним ознакама су обиљежена
мјеста осматрања специјалних геолошких појава, као и позиције нормалних геолошких
профила.
429. Ваноквирни садржај обухвата наслов, на српском и енглеском језику, који се налази изнад
карте и гласи: ГЕОЛОШКА КАРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - GEOLOGICAL MAP ОF
REPUBLIC SERBSKA, затим назив листа и размјеру.
430. Са лијеве стране листа се налази легенда, са десне амблем Републике Српске, испод њега
текстуални приказ геолошке грађе на српском и енглеском језику, а у простору испод карте
геолошки профили. Изнад лијевог угла карте исписана су имена аутора и назив институције
која је, и када, обавила картирање, изнад десног - број листа и назив институције која је
финансирала израду карте, испод доњег лијевог - имена редактора који су обавили стручнотехничку редакцију и назив институције која је извршила припрему за штампу и обавила
штампање, а испод доњег десног - назив институције која је израдила топографску основу. У
доњем десном углу ваноквирног садржаја приказује се скица Републике Српске са означеном
позицијом листа.
431. Легенда обухвата приказ картираних јединица које се налазе у горњем и стандардних
ознака које заузимају њен доњи дио, при чему се текстуални дио легенде пише на српском и
енглеском језику,а укупна висина оба дијела легенде треба да буде једнака "географској
ширини" карте, према Прилогу 21.

432. Легенда се израђује према сљедећим принципима:
1) висина поља јединица треба да грубо одговара њиховој укупној дебљини,
2) ширина поља јединица обично износи за седименте и метаморфите 15 mm, а за
магматите 10 mm,
3) поља конкордантних јединица се везују у легенди једно изнад другога, док се
дискордантна раздвајају,
4) латерални развоји јединица се приказују бочно уз главну колону легенде, везани за
одговарајућу јединицу ако су прелази осматрани, односно одвојено ако нису,
5) пирокластити и вулканити који слојно леже у јединици приказују се као остала
услојена тијела,
6) пробоји магматита се приказују десно уз главну колону, на позицијама које им по
старости или мјесту одговарају и
7) картиране јединице које су издвојене само на профилу се засебно приказују у
простору десно од колоне стуба, уз напомену – само на профилу.
433. Приказ стандардних ознака се даје испод легенде картираних јединица, у облику једне, а
по потреби у двије паралелне колоне.
434. Према устаљеном редослиједу дају се ознаке за: геолошке границе, слојевитост,
фолијацију, линеацију, наборе, расједе, пукотине, кливаж, шкриљавост, ознаке за места
наласка фауне, ознаке за појаве и лежишта минералних сировина, ознаке за руднике и рударске
радове, затим ознаке за инжењерскогеолошке, хидрогеолошке, екогеолошке, геоморфолошке
и друге појаве, а текстуални дио ознаке се исписује на српском (ћириличним писмом) и
енглеском језику.
435.У ваноквирном садржају, са десне стране карте смjештен је “Преглед геолошке грађе, дат
у концизној текстуалној форми, на српском и енглеском језику.
436. Преглед мора да буде написан тако, да читаоцу пружи увид у општу слику геолошке грађе
и историје стварања терена, при чему приказ заузима простор обиљежен на скицидатој у
Прилогу 22.
437.Сваки лист ГК-50 је праћен најмање са једним или два, а рjеђе и више геолошкихпрофила
који су постављени управо на пружање највећег броја геолошких јединица обухваћених
картом.
438. Геолошки профили се израђују у истој хоризонталној и вертикалној размjери у којој је
урађена и карта.
439.Повећање вертикалне размjере је дозвољено само у случајевима када су картиране
јединице хоризонталне и тада се уз лијеви вертикални размjерник профила исписује бројчани
износ повећане размjере.
440. Позиција профила се на геолошкој карти означава пуном линијом чији су крајеви
означени великим словима (А – Б, В – Г) и профили садрже поред распореда геолошких
творевина, оријентацију, вертикални размјерник, нулту линију, топографске оријентире и
назнаке о геолошкој рејонизацији.
441. Геолошке творевине су на профилима означене истом бојом и симболима као на
геолошкој карти.

442. Уколико је због размjере потребно сажимање више јединица у једну, онда се та јединица
означава на профилу и легенди посебном бојом и симболом.
443. Ниво до којег се на профилу приказује геолошка грађа не зависи од нулте линије, већ од
података који дозвољавају интерпретацију грађе дубљих дијелова терена.
444. У случају израде подповршинске карте за простор листа ГК-50, габарит и њен
ваноквирни садржај су исти као код одговарајуће површинске геолошке карте (у централном
пољу се приказује карта, лијево легенда, десно опис геолошке грађе терена, а испод карте
геолошки профили).
445. Текстуално објашњење геолошке грађе за подповршинску карту се даје у одговарајућим
поглављима тумача који прати површинску карту терена, или се према потреби израђује у виду
засебног тумача.
446. Ваноквирни садржај и поглавља тумача се приказује на српском и енглеском језику.
447. Основа за банку геолошких података чини формирање базе података и конверзија
расположивих подлога у дигиталној форми (графички и алфанумерички).
448. Пројектовање банке геолошких података заснива се на традиционалном моделу „објекти
и везе”.
449. Сви подаци основне карте и допунских слојева садржани су у заједничкој бази података.
450. Приликом формирања базе података, пројектује се “информациони систем” или
прихвата модел базе већ израђених карата.
451. У бази из тачке 449. овог упутства се складиште и организују сви релевантни подаци који
се сортирају по одређеним критеријумима и овакав систем обезбеђује везу карте са базом
података, а примјена овог концепта оријентисана је по слојевима гдје сваки слој садржи
одговарајућу графичку подлогу повезану са базом података.
452. Банка се израђује на бази Relational Database Management Systems.
453. Тумач представља пратећи дио геолошке карте у коме се у писаној форми и у облику
графичких приказа детаљније објашњава геологија листа.
454. Тумач садржи слиједећа поглавља: увод, географско-геоморфолошки приказ, преглед
ранијих истраживања, приказ формација (литостратиграфских), литолошких, и других
картираних јединица, затим тектонику, приказ резултата специјалних геолошкихистраживања
(минералних сировина, инжењерскогеолошких и хидрогеолошких карактеристика терена,
екогеолошких појава, палеомагнетских и других својстава стијенских маса), историју стварања
терена и на крају списак литературе.
455. Увод обухвата основне податке о листу: његов назив, сигнатуру, назив институције која
је извела картирање, вријеме када је картирање обављено, и ауторе који су обавили картирање,
лабораторијска истраживања и израду тумача.
456. Географски преглед даје географски положај терена обухваћеног листом, затим његове
главне орографске, геоморфолошке и хидрографске карактеристике, путну мрежу и
насељеност, а поглавље је праћено прегледном географском скицом са уцртаним границама

листа ГК-50, обиљеженим топонимима који се помињу у тексту тумача и главним географским
оријентирима, ако терен обухвата просторе са аномалним вриједностима магнетног поља
земље, уз ово поглавље се прилаже (уз краћу дискусију) црно-бијела карта са просторним
распоредом аномалија.
457. Преглед ранијих истраживања садржи хронолошки приказ и анализу свих ранијих радова
и добијених резултата,при чему посебна пажња мора бити обрађена на сазнања стечена кроз
израду Основне геолошке карте СФРЈ, као и резултате монографија, студија и других
објављених радова, а прикази концизни и јасни, засновани на чињеницама и идејама које су
имали ранији истраживачи.
458. Опис литолошких, литостратиграфских и других картираних јединица се изводи идући
од најстаријих формација ка најмлађим.
459. Магматити се описују на мјесту које им одговара по старости.
460. Уколико постоји већи број формација, група формација, комплекса или структурних
спратова, текст је потребно подијелити на крупније цјелине, унутар којих се описују поједине
картиране јединице, а поглавље праћено генералним (синтетичким) геолошкимстубом који је
урађен у црно-бијелој техници.
461. Цртање стуба за сваку формацију мора бити урађен по примеру који је дат у опису
картирања седиментних стијена, са јасним позицијама повлате и подине и као таква се
предлаже комисији за адопцију формација, уз упитник и све елементе који су потребни да би
се формација усвојила и регистровала.
462. При приказу сваке јединице, у кратким цртама се даје њено распрострањење, просторни
положај, однос према подини и повлати, описује њен вертикални литостратиграфски развој,
постојеће хоризонталне промјене и њена документована старост.
463. За опис магматита и метаморфита неопходна су формациона тумачења заснована на
резултатима петрографских, хемијских и модалних, а по потреби и других анализа.
464. Код магматита описи стијенских маса морају бити засновани на њиховој генези, а код
метаморфита на тумачењима типа и услова метаморфизма, као и преметаморфних
карактеристика стијена.
465. Опис литостратиграфских својстава сваке формације је обавезно праћен графичким
приказом њеног стуба, снимљеног на терену, уколико постоје велике разлике у бочном
развићу формације, њена литостратиграфска својства се приказују серијом стубова.
466. Опис картираних јединица треба да буде праћен стубовима, скицама, схемама,
дијаграмима, колор фотографијама и другим графичким прилозима дефинисаним овим
упутством. Фотографије се дају само у неопходном броју.
467. Поглавље о тектоници мора да пружи општу слику о тектонским карактеристикама
подручја листа и појединим структурним облицима, њиховој генези и временским односима
деформација. Приказ мора да обухвати и тектонску рејонизацију најкрупнијих цјелина.
468. Поглавље из тачке 467. овог упутства треба да буде исцрпно и егзактно обрађено и добро
документовано, при чему је неопходно да текст буде илустрован статистичким дијаграмима,
синоптичким таблама и прегледним схемама. Текстуални дио поглавља прати

црно-бијела прегледна тектонска карта, са приказом регионалних структурно-хомогених
блокова, издиференцираних структурних спратова и структурних облика различитих редова
величина. Принцип приказивања наведених елемената на тектонској карти се своди на
означавање структурних блокова великим словима абецеде, структурних спратова
геометријском линеарном шрафуром (идући од старијих ка млађим: вертикалном,
хоризонталном и косом или растерима опадајућег интензитета) и на обиљежавање
најкрупнијих структурних облика бројевима.
469.Преглед минералних сировина даје увид у појаве и лежишта минералних сировина на
подручју листа. Приказ мора да обухвата генезу сировина и њихову везу са геолошком грађом
и геотектонском припадношћу терена. Опис се даје према врсти сировина, или према њиховој
припадности металогенетским епохама, или металогенетским провинцијама. Поглавље је
праћено са прегледном црно-бијелом картом. На њој су по могућности, оконтурене, крупније
минерагенетске цјелине у којима су лоциране појаве и лежишта минералних сировина.
470. Приказ инжењерскогеолошких и хидрогеолошких појава се врши са циљем стварања
прелиминарне основе, неопходне за даља специјалистистичка истраживања, у складу са
постојећим одредбама овог упутства.
471. Резултати екогеолошких, палеомагнетских и сеизмолошких осматрања, као и
регистровање природних геолошких ријеткости се приказује у тумачу, а у случају потребе
резултати се могу приказати и пратећим црно-бијелим картама.
472. Поглавље о историји стварања терена даје хронолошки слијед седиментације,
магматизма, метаморфизма, тектонских обликовања, стварања минералних сировина и свих
пратећих појава и процеса, и њихових међусобних веза у времену и простору.
473. На крају се као обавезни прилози дају: списак литературе, попис појава лежишта
минералних сировина, важнијих хидрогеолошких појава, геолошких ријеткости, класичних
локалности развића формација и друго, а попис обавезно садржи локације појава дефинисане
Гаус-Кригеровим координатама.
474. Списак литературе садржи коришћену штампану и фондовску литературу, поредану
азбучним (алтернативно абецедним) редом по именима аутора, при чему сваки литературни
податак садржи: презиме и почетно слово (по потреби и средње слово) имена аутора, годину
објављивања (код фондовског материјала годину израде), назив и број часописа у коме је рад
објављен и стране на којима се налази цитирани рад.
ГЛАВА XII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
475. Након завршетка израде листа ГК-50 и Тумача, дневници, годишњи извјештаји,
графички прилози, збирке минерала, фосила се у штампаној радној верзији и у дигиталној
форми чувају у Заводу у фонду стручне документације.
476. Документациони материјал из тачке 475. се даље прослеђује Комисији за ревизију ГК50 коју чине еминентни стручњаци у области геологије.
477. Комисија, на основу прегледа, доноси одлуку о прихватању или о потреби
стручне/техничке дораде достављеног материјала.

ПРИЛОЗИ УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ ГК-50

Мјере
Дебљина
ознаке
линије
Ознаке црвене боје

1. Позиције бушотина
Стварна
величина

ПРИЛОГ 1
Структурни елемент

0.2

Дубоке бушотине: појединачне ознаке представљају
дубину у метрима и број бушотине (ставља се по
могућности)

0.2

20 до 50 дубоких бушотина

0.2

Више од 50 дубоких бушотина
Дубоке бушотине са фауном нађеном на дубини означеном
бројем (ознака за фауну и дубину су у црној боји)
Појединачне дубоке бушотине на подповршинским
картама (идући од периферије ка центру приказани су
набушени стратиграфски нивои и њихове дебљине
Ознаке за бушотине на геолошким профилима
(линија топографског профила је у црној боји)

0.2
0.2
0.2

2. Ознаке за геолошке границе
Мјере
Дебљина
ознаке
линије
Ознаке црне боје

0.1
0.1

Стварна
величина

ПРИЛОГ 2

Структурни елемент

Утврђена нормална граница, откривена и праћена
цијелом дужином
Исто, покривена или апроксимативно лоцирана (по
правилу се не извлачи испод означених квартарних
седимената)

0.1

Исто, фотогеолошки запажена

0.1

Поступан литолошки прелаз

0.1

Исто, покривена или апроксимативно лоцирана

0.1
0.1

Ерозиона или тектонско-ерозиона граница (тачкице у
млађој јединици)

0.1
0.1

Исто, покривена или апроксимативно лоцирана

0.1
0.1

Исто, запажена даљинском детекцијом

0.1

Ерозиона или тектонско-ерозиона граница

0.1

Оштро изражена граница интрузивног магматског
тијела, утиснутог у околне стијене (цртице у
магматском тијелу)

0.1

Исто, покривена или апроксимативно лоцирана

0.1

0.1
0.1
0.1

Граница изливног вулканита (цртице у вулканиту на
траси доње површине); знак се употребљава према
потреби и могућности
Граница несигурног карактера (ознака границе између
два упитника зависи од претпостављеног карактера
границе–у примјеру: покривена, вјероватна нормална
Граница и опажана вјероватно трансгресивна
граница

Ознаке црне боје (таласасте цртице црвене)

0.2

Сигурно утврђена нормална тектонизована граница

0.2

Исто, апроксимативно лоцирана

Ознаке зелене боје

0.1

Сигурно утврђена граница биозоне

0.1

Исто, апроксимативно лоцирана

Ознаке тамноплаве боје

0.1

Сигурно утврђена хроностратиграфска граница

0.1

Исто, апроксимативно лоцирана

Ознаке љубичасте боје

0.1

Сигурно утврђена граница меланжа према
олистолитима, уклопцима и околним стијенама

0.1

Исто, апроксимативно лоцирана

3. Подјела, симболи и боје за означавање картираних јединица у седиментним стијенама
ПРИЛОГ 3
БОЈА

СЕРИЈА

КАТ

ПОТКАТ

(ЕПОХА)

(ВРИЈЕМЕ)

(ПОДВРИЈЕМЕ)

ХОЛОЦЕН

Q2
0.01-

Q

Kz

ГОРЊИ

W2 - стадијал
W интерстадијал

W1/2

Р
А
Т
Р
А

СРЕДЊИ
Q12

К

r/W

r2 - стадијал
r1/2
r интерстадијал
r1 - стадијал
миндел /рис интерглацијал (Холстеин) m / r
миндел глацијал
m2 - стадијал
m

интерстадиjал

m 1/2

m1 - стадијал
гинц / миндел интерглацијал (Кромер) g / m
гинц глацијат
g2 - стадијал
g 1/2
g интерстадијал

В

И
О
З
Е

Н

О

ПЛЕИСТОЦЕН

К

Е
Н
А
Ф

К

рис глaцијал

О

W1- стадијал
рис / вирм интерглацијал (Ееm)

Р

О

W2/3

З

И

К

вирм глацијал
Q13

интерстадијал

1.8-0.01

ДОЊИ Q

1
1

g1 - стадијал
дунав / гинц иртерглацијал

d/g

дунав / глацијал
бибер / дунав интерглацијал
? бибер глацијал

d
b/d
b

ПОДЈЕЛА ПЛЕИСТОЦЕНА ПРЕМА ГЛАЦИЈАЦИЈАМА У
АлПИМА

W3 - стадијал

Q1

за парагенетски низ: падински-смеђа, флувијални-плава, еолски-жута, глацијални-сива, лимничкиљубичаста, барски-зелена, крашки-свијетлосива, марински-бијела и антропогени-свијетлоружичаста

СИСТЕМ (ПЕРИОДА)

ЕРАТЕМ (ЕРА)

ЕОНОТЕМ (ЕОН)

ПОДЈЕЛА И СИМБОЛИ

КАТ

ПОТКАТ

(ЕПОХА)

(ВРИЈЕМЕ)

(ПОДВРИЈЕМЕ)

МЕДИТЕРАН

ГОРЊИ
Pl3

горње
палудински
слојеви Pl3

геласијски
Pl3

СРЕДЊИ
Pl2

средње
палудински
слојеви Pl2

пијаћенски
Pl2

М

Н
Е

старији

М 21

тортонски
М31

меотски М31

**панонски
М 31

сервалски
М22

*сарматски М2
баденски

лангијски
М21

3

2

М 21

бурдигалски
М12

карпатски М4

портаферски
2
2М
3

аквитански
М11

егерски (Оl,М)
М11

сарматски
М 2, 3
баденски М 21

3

херсонски 3М

Ol

ОЛИГОЦЕН

хатски Ol2
ДОЊИ Ol1

рупелски Ol1

ГОРЊИ Е3

пријабонски Е3

ЕОЦЕН
E

СРЕДЊИ Е2
ДОЊИ Е1

2

лутетски Е 21
иперски Е1

ГОРЊИ PC2

танетски Pc2

ДОЊИ PC1

дански Pc1

2
2

бесарабски 2М2
волински 1М 2

отнаншки М3
егенбуршки М 21

бартонски Е2

Pc

ПАЛЕОЦЕН

понтски М 32

ГОРЊИ Ol2

E

Pg

Pl1

понтски М 32

средњи М12
доњи М 11

П А Л Е О Г Е Н

месински
М32

дакијски

НАПОМЕНА: У панонском басену *сарматски кат М22 се дijели на два потката: волински 1М22 и
бесарабски 2М22, а **панонски М31 на славонски 1М31 и српски поткат 2М31.

2

А

млађи М 22

горњи М1

К

занклијски
Pl1

Pl2

новоросијски
2
1М
старији М 31

СРЕДЊИ
М2

романски

ДАКИЈСКИ
БАСЕН

2

Т

ГОРЊИ
М3

млађи М 32

ПАРАТЕТИС
ПАНОНСКИ
БАСЕН

У

ПЛИОЦЕН

палудински
слојеви Pl1

М И О Ц Е Н

Н Е О Г Е Н

ДОЊИ Pl1 доње

ДОЊИ М1

Ф

А

Н

Е

Р

О

О

З

З

О

О

И

И

К

К

Ng

Pl

Kz

ЈЕЗЕРСКИ

БОЈА

Ж

ЕРАТЕМ
(ЕРА)
СИСТЕМ
(ПЕРИОДА)

ЕОНОТЕМ
(ЕОН)

СЕРИЈА

мастрихтски

К26

кампански

К25

сантонски

К24

конијачки

К23

туронски

К22

ценомански

К21

албски

К16

Д

кланзејски

Е

отривски

К13

валендински

К12

беријаски

К11

титонски

Ј33

кимерички

Ј32

оксфордски

Ј31

келовејски

Ј24

батски

Ј23

бајески

Ј22

аленски

Ј21

тоарски

Ј14

пленсбашки

Ј13

синемурски

Ј12

хетаншки

Ј11

ретски

Т33

норички

Т32

МАЛМ
СРЕДЊА J2

А

К

И
И

З

О

Ј3

Ј

К

ГОРЊА

ДОЊА

Ј1

О

Е

Ј

З

Р

У

О

О

Р

ДОГЕР

горњи
доњи

Ф

А

Н

ЛИЈАС

М

севатски
Т3

алаунски

Т

ГОРЊИ

лакијски
тувалски

Ј А С

кордевол ски
лонгобардски

Т22

ладински

фасански

СРЕДЊИ Т2

илирски

ДОЊИ

Т1

олењошки
СКИТ

индски

пелсон ски
битински
егејски

Т21

aнизијски

Т

Р И

јулски

Т31

карнијски

Т

2
1

Т

1
1

5
1
5
2К
1
5
1К
1

П Л А В А

К14

К

баремски

З

Р

бедулски

К1

Е

ДОЊА

гаргаски

К15

аптски

3К

БОЈА

З Е Л Е Н
А

Mz

А

ГОРЊА К2

ПОТКАТ
(ПОДВРИЈЕМЕ)

КАТ
(ВРИЈЕМЕ)

спатски
смитски
динерски
гринсбашки

Т14
Т13
Т12
Т11

2Т

3
3
3
1Т
3
2
3Т
3
2
2Т
3
2
1Т
3
1
3Т
3
1
2Т
3
1
1Т
3
2
2Т
2
2
1Т
2
1
4Т
2
1
3Т2
1
Т
2 2
1
1Т
2

Љ У Б И Ч А С Т А

К

ЕРАТЕМ
(ЕРА)
СИСТЕМ
(ПЕРИОДА)

ЕОНОТЕМ
(ЕОН)

СЕРИЈА
(ЕПОХА)

казанскл

P2

кунгурски

P1

артински

P1

сакмарски

P1

аселски
стефан C

P1

И

ДОЊИ

C1

C2

C

1
2

S
СИЛУР

C

1

ајфелски

D1

прашки
лохковски

ПРИДОЛИ S4
ЛАДЛО S3
ВЕНЛОК S2

438-410

турне

2

1

франски
живетски

ДОЊИ
S1

ГОРЊИ

ДОЊИ

ЛАНДОВЕРИ
S1
O2

O1

510-438

ОРДОВИЦИЈУМ О

C

емски
ДОЊИ
ГОРЊИ
S2

ГОРЊИ

КАМБРИЈУМ
Cm 570-510

Рz1
И Ј И
А Р
Т
С

визе

фаменски
D3

СРЕДЊИ D2
410-355

Д Е В О Н

О
З
О
Е
Л
А
П

2

гжелски

C

касимов

C31

москов

C2

башкир

C

серпухов

C

СРЕДЊИ

ДОЊИ

Cm3
Cm2

Cm1

1

визе
турне

2

3

3

2

2

С И В
А

3
2

А
К

ДОЊИ
C1

D

255-290

К

К
И
О
З
О

3

1

2

вествал

намир

ГОРЊИ

Р

4

1

2

2
1
C1
1
D2
3
D31
D2
2
D2
2
3
D1
2
D1
1
D1

C

СИВОМРКА

Б

О

ГОРЊИ
СРЕДЊИ C2
C2

Е
Н
А

СМЕЂА

1

Н

ГОРЊИ C3

P2

2

ладфордски
горстијски
хомерски
шенвудски
теличијски

S3
S31
S2
2
S1
2
S13

еронски
раденски
ашгил

S1
1
S1
2
О2

карадок
ландеило
ланвирн
арениг
тремадок

О2
4
О1
3
О1
2
О1
1
О1

2

1

ПЛАВОЗЕЛЕН
А
(СВИЈЕТЛА)

P1

2

татарски

ПЛАВОЗЕЛЕН
А(ТАМНА)

ДОЊИ

Р

М Л А Ђ И

СПЕ Р М
P 290-250

Рz2

Рz

ГОРЊИ P2

Ф

ПОТКАТ
(ПОДВРИ- БОЈА
ЈЕМЕ)

КАТ
(ВРИЈЕМЕ)

СИВОМАСЛИН
А
-СТА

СИСТЕМ
(ПЕРИОДА)

ЕРАТЕМ
(ЕРА)

ЕОНОТЕМ
(ЕОН)

СЕРИЈА
(ЕПОХА)

ЕРАТЕМ

СИСТЕМ

СЕРИЈА

(ЕРА)

(ПЕРИОДА)

(ЕПОХА)
3

НЕОПРОТЕРОЗОИК Pt3

Pt

НЕОПРОТЕРОЗОИК

КРИОГЕНИАН

О И К

Pt3 ТОНИЈАН

О З

3

ЕКТАСИЈАН

Pt

2

Pt2 КАЛИМИЈАН

Pt

1

СТАТЕРИЈАН

Pt1

ОРОСИРИЈАН

Pt

РИАЦИЈАН

Pt1

ПАЛЕОПРОТЕРОЗОИК

2.5-570

1

Pt3
Pt2

Р
Т Е
Р О
П

2

Pt3

СТЕНИЈАН
МЕЗОПРОТЕРОЗОИК

Pt1 СИДЕРИЈАН

БОЈА

2

2
4

3

1

СИВОМАСЛНАСТА (ТАМНА)

ЕОНОТЕМ
(ЕОН)

2

Pt

1

1

ДОЊИ АРХАИК
Аr1

РУЖИЧАСТА

Аr2

4.5-2.5

АР ХА И К Ar

ГОРЊИ АРХАИК

4.Ознаке за налазишта фосилног материјала
Мјере
oзнаке mm

Стварна
величина

Фосилни материјал

Мјере oзнаке
mm

ПРИЛОГ 4
Стварна
величина

Фосилни материјал

Ознака црне боје, дебљина линије 0,1мм

Акритархе

Корали

Актонелиде

Криноиди

Алге

Ламелибранхијати

Аномиде

Макрофлора

Археоцијатиди

Микрофауна

Белемнити

Микрофлора

Брахиоподи

Морски фосили

Бриозои

Налазиште трагова
прачовјека

Цефалоподи

Орбитолине

Дијатомеје

Остаци риба

Динофлагелати

Остракоде

Ехиниди

Радиоларије

Фораминифери

Реквијеније

Фосилна стабла

Рудисти

Гастроподи

Сјемење и плодови

Граптолити

Спикуле

Харофити

Строматопориди

Хитинозои

Сунђери

Инсекти

Тинтинити

Каприниди

Трилобити

Карбонатни
нанопланктон

Вертебрати

Конодонти

5. Приказивање литолошких типова седиментних стијена на ГК-50
Литолошки тип
Симбол
Боја литолошке групе
Растресити
површински покривач

Ознака

Gp

Литолошки тип

ПРИЛОГ 5

Симбол Ознака

Конгломерат,
слојевит

KG

Глина

C

Бреча, масивна

BR

Муљ

Mu

Бреча, слојевита

BR

Алеврит

Al

Лапорац

LC

Прашина

Pr

Кречњак, масиван

K

Пијесак

S

Кречњак, услојен

K

Шљунак

G

Доломит, масиван

D

Дробина

D

Доломит, услојен

D

Лапор

L

Рожнац

R

Бигар

BI

Ватростална глина

Gl

Глинац

GC

Со

HA

Алевролит

Гипс и анхидрит

AL

GI,AN

Пјешчар, масиван

PŠ

Угаљ

U

Пјешчар, слојевит

PŠ

Руде, уопште

R

Конгломерат,
масиван

КG

Типови
кречњака

Литолошка
ознака

Типови
кречњака

Микрит

Интрамикрит

Пјесковити
микрит

Калкаренит

Пелмикрит

Биомикрит

Псеудомикрит

Оомикрит

Спарит

Калцирудит

Литолошка
ознака

6. Означавање депозиционих средина и генетскихтипова седиментних творевина
ПРИЛОГ 6
Најважнији генетски
Депозиционе средине
Ознака
Ознака
типови творевина
Субаерска средина
Слатководна средина
Бочатна средина

Флишне творевине
Вулканогеноседиментне творевине

Маринска средина

7. Означавање позиције стуба на карти снимљеног на основу резултата бушења
Стварна
Мјере
Дебљина
Ознаке мјеста бушотина и профила
ознаке
линије mm
величина
Ознаке црне боје
0.2

0.4

0.4

ПРИЛОГ 7

Мјесто стуба снимљеног у бушотини или на
вертикалном профилу; број означава редослијед
стуба
Стуб снимљен дуж континуираног профила;
почетна и завршна тачка као и редослијед стуба 5
обиљежени су бројевима
Стуб снимљен дуж одвојених профила; начин
обиљежавања као у претходном случају

Напомена: Код профила су облик и дужина ознаке прилагођени њеном стварном изгледу

7а. Начин графичке презентације стуба са појашњењем

ПРИЛОГ 7а

Назив стуба са координатама пише се у Times Roman 16 Bold, остали натписи су у Times
Roman 12 Normal. Стуб има 9 колона (означене су дебљине колона, могућа су одступања, али
непримијетна, не већа од 1-3mm). У колони 1 је дата дебљина стуба, означава се нумерички са
Times Roman 9, од 0,0m навише (или код бушотина од 0,0m наниже) кумулативно. Дебљина пакета
се означава између кумулативних вриједности под углом од 900, уколико су издвојени пакети. У
колони 2 су дати бројеви пакета (у Times Roman 12). Уколико нема издвојених пакета, алтернатива
су ознаке за боје по стандардима. Тамо гдје су издвојени пакети боје ће се дати описно у колони 7
(нпр. сиви кречњаци). Колона 3 се односи на литологију и на саму графику стубова, који се могу
презентовати на два начина из једног или из два дијела стуба. У овој колони уколико има кластита
додаје се и мали размјерник код кога је означено: г-глина (глинац), а-алеврит (алевролит), п-пијесак
(пјешчар) и к-дробина (конгломерат-бреча). Између пакета је препоручена дебљина 0,5mm, ободне
ивице 0,4mm, а преостала графика 0,2mm. Наравно, могуће се и модификације. При графици би
требало користити ознаке дате у стандардима. У колони 4 су бројеви проба, дају се у Times Roman
11. У колони 5 су сликовни симболи за структуре и текстуре, а у колони 6 за микро и макрофауну.
Колона 7 се односи на одредбу стијене. Може обухватити краћи опис са додатим главним фосилима
(нпр. сиви кречњаци, или рудистни кречњаци или лискуновити пјешчари и др.). Уколико имамјеста,
или је опис са мало чињеница, може се ставити слика изданка или микро(макро) фосила димензија
око 3х2cm. У колони 8 се даје средина (гдје може да се одреди; ако се претпоставља, ставља се
упитник), а у колони 9 се наводи старост (тачна или претпостављена). Уколико је потребно да се
ставе и ако постоје издвојене зоне (нпр. конодонтска или глоботрунканска и сл.), колона се може
подијелити на двије јединице и проширити (± 2mm).

8. Приказивање генетских типова квартарних наслага
Генетски тип
Симбол
1. Падински низ - смеђа боја
Сипар
Делувијум
Делувијум - пролувијум

ПРИЛОГ 8
Ознака

s
d
dpr

2. Флувијални низ - плава боја
Фација корита

ak

Фација плажа

akp

Фација ријечних острва (ада)

ako

Поводањска фација

ap

Фација мртваја

am

Фација делта

ad

Пролувијум

pr

Алувијалне лепезе

al

Ријечне терасе

t

3. Еолски низ - жута боја
Лес

l

Пјесковити покривач

p

Лесоидни и глиновити пијескови

lp

4. Глацијални низ - сива боја
Моренски материјали

gl

Глациофлувијални седименти

gf

Глациолимнички седименти

gli

5. Лимнички низ - љубичаста боја
Језерски седименти

j

6. Барски низ – зелена боја
Барски седименти

b

tn
t

Органогено - барски седименти

ob

Барски тресет

tr

7. Крашки низ - свијетлосивоплава боја
Тера роса (црвеница)

ts

Изворски седименти

i

8. Марински низ - бијела боја
Морске плаже и жала-бијела са жутом шраф.

pl

9.Антропогени низ –Свијетлоружичаста боја
Техногени материјал хетерогеног састава

tm

Депонија пепела и шљаке

tmp

Депонија металуршке јаловине

tmm

Депонија смећа

tms

10.Остале ознаке
Елувијум–смеђа

el

Слатина - сива

sl

9. Приказивање екогеолошких појава у квартарним седиментима
Екогеолошке појаве

ПРИЛОГ 9
Ознака

Ознаке се исцртавају у свијетлонаранџастој боји, преко издвојених картираних
геолошких јединица. Граница поља загађења се на карти не означава.

Тло изложено киселим кишама
Тло изложено аерозагађењу
Тло контаминирано радионуклеидима
Тло загађено токсичним материјалом
Тло загађено тешким металима

10. Приказивање магматских и метаморфних стијена на ГК-50
ПРИЛОГ 10
СимСимВрста стијене
Боја и ознака
Врста стијене
Боја и ознака
бол
бол
Интрузивне магматске стијене (дубинске)
Ефузивне магматске стијене (површинске)
Киселе

Кармин црвена
Киселе

Наранџаста
Гранити



Риолит



Гранодиорити



Дацити

q

Кварцсијенит

q

Неутралне



Кварцдиорит
Диорит
Сијенит

Кварцкератофир

q

Неутралне



q

Андезит





Трахит





Кератофир



Базичне



Алкални габро



Ултрабазичне
Дунит
Перидотит
Серпентинит

Кармин црвена

Базичне



Базалт



Дијабаз



o

Спилит

ab



Мелафир



Ултрабазичне





Зелена

Сивозелена

Se

Врста стијене-литолошки типови
пирокластита
Боја која одговара старости стијене

Симбол

примарни и реседиментовани
пирокластити



примарни ситнозрни пирокластити
(туфови)



реседиментовани ситнозрни
пирокластити (туфити)



примарни грубозрни пирокластити, вулканске
брече и агломерати



реседиментовани грубозрни
пирокластити



Ознака

Наранџаста

Зелена

Љубичаста

Ред
бр

Врста метаморфне
промјене у магматским
стијенама

4

Термоминералне
промјене
Контактни
метаморфизам
Хидротермалне
промјене (уопште)
Пропилитизација

5

Ознака
(црвена шрафура)

Ред
бр

Врста метаморфне
промјене у магматским
стијенама

8

Аргилитизација

9

Карбонитизација

10

К-фелдспатизација

11

Хлоритизација

Пиритизација

12

Зеолитизација

6

Силификација

13

Пнеуматолизација

7

Серицитизација

1
2
3

Минерал
Аксинит
Актинолит
Албит
Алмандин
Алунит
Амфибол
Аналцим
Андалузит
Андензин
Анхидрит
Анкерит
Анортит
Анортоклас
Антимонит
Антофилит
Апатит
Арагонит
Арфедсонит
Аугит
Азбест
Барит
Баркевикит
Бастит
Бентонит
Берил

11.Симболи за минерале
Симбол
Минерал
ax
Халкопирит
ak
Хастингсит
ab
Хеденбергит
al
Хематит
aln
Хиастолит
am
Хиперстен
ac
Хлорит
ad
Хлоритоид
as
Хондродит
a
Хорбленда
ank
Хромит
an
Хумит
ao
Илит
at
Илменит
ay
Илваит
ap
Индингсит
ar
Јарозит
af
Јаспис
au
Калцедон
az
Калцит
ba
Калијски фелдспат
bk
Каолинит
bs
Карналит
bn
Карофилит
be
Каситерит

Симбол
hp
hs
hd
hm
hi
hy
co
ch
hd
ho
cr
hu
it
il
iv
id
jr
ja
cl
ca
kf
kl
cn
ka
ks

Ознака
(црвена шрафура)

ПРИЛОГ 11
Минерал
Симбол
Опал
op
Ортит
ot
Ортоклас
or
Ортопироксен
opx
Озокерит
oz
Парагонит
pa
Паргасит
pg
Периклас
pe
Перовскит
p
Пижонит
pz
Пирит
px
Пирохлор
ph
Пироксен
py
Пиролузит
pl
Пироп
pp
Пиротин
pi
Плагиоклас
p
Платина
pt
Пренит
pr
Псиломелан
ps
Реалгар
rl
Рибекит
rb
Родохрозит
ro
Рутил
ru
Салит
sl

Биксбит
Биотит
Битовнит
Битумени
Боксит
Бронзит
Бруцит
Церузит
Цинабарит
Цинвалдит
Циркон
Цојзит
Датолит
Десмин
Диалаг
Диаспор
Дикит
Диопсид
Дистен
Доломит
Датолит
Егирин
Енстатит
Епидот
Фајалит
Фасаит
Фелдспат
Фибролит
Флогопит
Флуорит
Форстерит
Фосфорит
Гадолинит
Галенит
Гипс
Глаукофан
Глауконит
Графит
Гранат
Гросулар
Хајин
Халит

bb
b
by
bi
bx
bz
br
b
ci
zw
zr
zo
da
de
dl
ds
dc
di
dt
do
da
eg
en
ep
fa
fs
f
fi
fg
fl
fo
fr
gd
gn
gp
gl
gk
gr
g
gs
ha
hl

Келифит
Клинопироксен
Кобалтин
Кордиерит
Корунд
Ковелин
Криолит
Кристобалит
Кросит
Ксенотин
Ксонотлит
Кумингтонит
Куприт
Кварц
Лабрадор
Лепидокрокит
Лепидолит
Лептохлорит
Леуцит
Лимонит
Ломонтит
Магнетит
Магнезит
Маргарит
Маркасит
Меланит
Мелилит
Микроклин
Молибденит
Монацит
Монтичелит
Монтморионит
Мусковит
Накрит
Натролит
Нефелин
Нефрит
Нонтронит
Нозеан
Олигоклас
Оливин
Омфацит

ke
cpx
cb
cd
kd
ko
kr
cb
cs
xe
xo
cm
cu
q
la
lk
le
lp
l
lm
lo
mt
mg
mr
ma
ml
me
mi
mo
mz
mc
mm
m
nk
na
n
ne
nt
no
ok
ol
om

Санидин
Селадонит
Серицит
Серпентин
Сфалерит
Сфен
Сидерит
Силиманит
Силвин
Скаполит
Скородит
Содалит
Сосирит
Спесартин
Спинел
Сподумен
Стауролит
Сумпор
Шамозит
Шелит
Талк
Танталит
Титанаугит
Титанит
Титано-магнетит
Топаз
Тремолит
Турингит
Турмалин
Улманит
Уранови минерали
Уваровит
Вермикулит
Везувијан
Вивијав
Воластонит
Волфрамит
Вурцит
Зеолит
Жадеит
Жедрит

sa
sd
se
s
zn
sf
sd
si
sv
sk
sr
so
ss
sn
sp
su
st
s
cm
sc
tk
tt
ta
ti
tm
to
tr
th
t
ul
um
uv
ve
v
vi
wo
wl
wr
ze
jd
gd

12. Ознаке за обиљежавање планарних и линеарних елемената склопа
ПРИЛОГ 12
Мјере
Дебљина
Стварна
Структурни елемент
ознаке
линије
величина
Ознаке црне боје

0.2

Елементи пада слоја (и нормалан слој утврђен по
стратиграфској припадности)

0.2

Исто, хоризонталан

0.2

Исто, вертикалан

0.2

Елементи пада слоја у подземним радовима (лијево је
картирана јединица, десно азимут, а доле падни угао)

0.2

Заталасан слој

0.2

Преврнут слоја (и преврнут слој утврђен по
стратиграфској припадности)

0.2

Исто, хоризонталан-преврнут

0.2

Нормалан слој утврђен по седиментним структурама

0.2

Исто, хоризонталан

0.2

Преврнут слој утврђен по седиментним структурама

0.2

Исто, хоризонталан

0.2

Исто, вертикалан

0.2

Нормалан слој утврђен по градационој слојевитости

0.2

Исто, хоризонталан

0.2

Исто, преврнут

0.2

Исто, вертикалан

0.2

Нормалан слој утврђен по кливажу аксијалне површи

0.2

Исто, хоризонталан

0.2

Исто, преврнут

0.2

Исто, хоризонталан-преврнут

0.2

Исто, вертикалан

0.2

Нормалан слој утврђен по секундарним наборима

0.2

Исто, хоризонталан

0.2

Исто, преврнут

0.2

Исто, хоризонталан-преврнут

0.2

Исто, вертикалан

0.2

Слој са непознатом геопеталношћу

0.2

Исто, хоризонталан

0.2

Несигурно одређена с-површина са падом

0.2

Исто, хоризонталан

0.1

Ерозиона граница са елементима пада

0.2

Преврнута граница са падом

Ознаке у боји картиране јединице

0.2-0.3
0.2-0.3
0.2-0.3
0.2-0.3

Трасе репрезентативних површина слојевитости
праћених на површини
Трасе репрезентативних површина фолијације
праћених на површини
Трасе слојевитости осматране методима даљинске
детекције
Трасе фолијације осматране методима даљинске
детекције

0.1

Субхоризонтална слојевитост осматрана методима
даљинске детекције

0.1

Исто, благог пада

0.1

Исто, средњег пада

0.1

Исто, стрмог пада

0.1

Исто, вертикалан

ОЗНАКЕ СА ПАДОМ ЛИТАЖА
Ознаке црне (у седиментима), љубичасте (у магматитима и метаморфитима)

0.2

Елементи пада литажа

0.2

Хоризонтални литаж

0.2

Вертикални литаж

0.2

Инверсни литаж
ОЗНАКЕ ЗА ПАД „СЛОЈЕВИТОСТИ БЕЗ СЛОЈЕВА“

Ознаке црне

0.2

Елементи пада „слојевитост без слојева“

0.2

Хоризонтална „слојевитост без слојева“

0.2

Вертикална „слојевитост без слојева“

0.2

Инверсна „слојевитост без слојева“
ОЗНАКЕ ЗА ПАД ФОЛИЈАЦИЈЕ

Ознаке црне

0.2

Елементи пада фолијације

0.2

Хоризонтална фолијација

0.2

Вертикална фолијација

0.2

Инверсна фолијација

0.2

Заталасана фолијација

ОЗНАКЕ ЗА ПАД ФОЛИЈАЦИЈЕ ПАРАЛЕЛНЕ СА СЛОЈЕВИТОШЋУ
Ознаке црне

0.2

Елементи пада фолијације и слојевитости

0.2

Хоризонтална фолијација и слојевитост

0.2

Вертикална фолијација и слојевитост

0.2

Инверсна фолијација и слојевитост

ОЗНАКЕ ЗА ПАД ФОЛИЈАЦИЈЕ ПАРАЛЕЛНЕ СА КЛИВАЖОМ
Ознаке црне

0.2

Елементи пада фолијације и кливажа

0.2

Хоризонтална фолијација и кливаж

0.2

Вертикална фолијација и кливаж

0.2

Инверсна фолијација и кливаж

ОЗНАКЕ ЗА ПАД ФОЛИЈАЦИЈЕ ПАРАЛЕЛНЕ СА ШКРИЉАВОШЋУ
Ознаке црне

0.2

Елементи пада фолијације и шкриљавости

0.2

Хоризонтална фолијација и шкриљавост

0.2

Вертикална фолијација и шкриљавост

0.2

Инверсна фолијација паралелна са шкриљавошћу

ЛИНЕАРЕ ДЕФИНИСАНЕ НАЈДУЖИМ ОСАМА РЕАЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА СКЛОПА
ЛИНЕАРЕ БЕЗ ОЗНАКЕ КАРАКТЕРА
Ознаке црне

0.2

Елементи тоњења линеације

0.2

Исто, вертикална

0.2

Исто, хоризонтална

МИНЕРАЛНА ЛИНЕАЦИЈА
Ознаке црне

0.2

Елементи пада линеације

0.2

Исто, хоризонтална

0.2

Исто, вертикална

АГРЕГАТНА ЛИНЕАЦИЈА
Ознаке црне

0.2

Елементи тоњења линеације

0.2

Исто, вертикална

0.2

Исто, хоризонтална

ТЕКСТУРНА ЛИНЕАЦИЈА
Ознаке црне

0.2

Елементи тоњења линеације

0.2

Исто, хоризонтална

0.2

Исто, вертикална

ПЛИСАЖНА ЛИНЕАЦИЈА (ПЛИСЕ)
Ознаке црне

0.2

Елементи тоњења линеације

0.2

Исто, хоризонтална

Исто, вертикална

0.2
КЛИЗНА ЛИНЕАЦИЈА (СТРИЈЕ)
Ознаке црне

0.2

Елементи тоњења линеације

0.2

Иста, хоризонтална

0.2

Иста, вертикална

ЛИНЕАЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ ПРЕСЈЕЦИМА РЕАЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА СКЛОПА
Ознаке црне

0.2

Елементи тоњења линеације

0.2

Иста, хоризонтална

0.2

Иста, вертикална
КОНСТРУКТИВНЕ ЛИНЕАЦИЈЕ

ОСЕ БУДЕНА
Ознаке црне

0.2

Елементи тоњења осе будена

0.2

Исто, хоризонтална

0.2

Исто, вертикална

0.2

Тоњење осе мулиона

0.2

Исто, хоризонтална

0.2

Исто, вертикална

ОСЕ МУЛИОНА
Ознаке црне

КОМБИНОВАНЕ ОЗНАКЕ ЗА ФОЛИЈАЦИЈУ И ЛИНЕАЦИЈУ
Ознаке црне

0.2

Комбиноване ознаке за фолијацију и линеацију

0.2

Исто, са двије линеације (без стрелице је млађа)
НАБОРИ

Ознаке црвене

0.3

Оса синклинале, усправне или косе (падови крила се
означавају по потреби, овдје и у осталим знацима)

0.3

Оса синклинале, преврнуте или полегле

0.3

Оса антиклинале, усправне или косе

0.3

Оса антиклинале, преврнуте или полегле

0.3

Тоњење осе синклинале или антиклинале

0.3

Хоризонтална оса

0.3

Вертикална оса

0.3

Дома

0.3

Басен

0.3

Брахисинклинала

0.3

Брахиантиклинала

0.3

Флексура

0.3

Траса шарнирске површи са падом

0.3

Траса шарнирске површи вертикална

0.3

Траса шарнирске површи хоризонтална

0.3

Траса шарнирске површи загњуреног набора

0.3

Траса шарнирске површи антиклинале

0.3

Траса шарнирске површи синклинале

0.2

Траса аксијалне површи комбинована са осом набора

0.2

Комбиновани приказ ознаке

0.4

Оса синклиноријума, усправног или косог

0.4

Оса синклиноријума, преврнутог или полеглог

0.4

Оса антиклиноријума, усправног или косог

0.4

Оса антиклиноријума, преврнутог или полеглог

0.4

Тоњење осе синклиноријума или антиклиноријума

0.2

Елементи пада аксијалне површи

0.2

Вертикална аксијална површина

0.2

Хоризонтална аксијална површина

0.2

Антиклинала са осом која тоне

0.2

Антиклинала са хоризонталном осом

0.2

Синклинала са осом која тоне

0.2

Синклинала са хоризонталном осом

0.2

Елементи пада осе набора (без ближе ознаке набора)

0.2

Хоризонтална оса набора (без ближе ознаке набора)

0.2

Оса набора која има вергенцу (троугао супротно од
вергенце: комбинује се са осталим ознакама)

0.2

Статистичка оса изоклиних набора

0.2

Оса s-набора

0.2

Оса z-набора

0.2

Оса М-набора

0.2

m-dam нормална анвелопа

0.2

m-dam инверсна анвелопа

0.2

Нормално хоризонтална m-dam анвелопа

0.2

Инверсно хоризонтална m-dam анвелопа

0.2

Вертикална анвелопа-тачка означава подинску страну

0.2

Нормална hm-km анвелопа

0.2

Инверсна hm-km анвелопа
РАСЈЕДИ

ПРЕМА СТЕПЕНУ СИГУРНОСТИ И ИЗВОРУ ИНФОРМАЦИЈА
Ознаке црвене

0.3-0.4

Расјед осматран цијелом дужином (теренски и
методима даљинске детекције); сигуран

0.3-0.4
0.3
0.3-0.4
0.3

Исто, покривен али сигуран
Исто, могућни односно претпостављен
Исто, геофизички констатован
Исто, испод преквартарних творевина

0.3-0.4

Вјероватно са аероснимака

0.3-0.4

Вјероватно са сателитских снимака

ПРЕМА ПАДУ РАСЈЕДНЕ ПОВРШИ
Ознаке црвене

0.3-0.4

Расјед са падом

0.3-0.4

Исто, вертикалан

0.3-0.4

Исто, хоризонталан

ПРЕМА РЕЛАТИВНОМ КРЕТАЊУ КРИЛА
Ознаке црвене

0.3-0.4

Релативно спуштен блок гравитационог расједа

0.3-0.4

Релативно кретање крила расједа

0.3-0.4

Релативно кретање крила вертикалног расједа
(стрелица је дебља на вишем крилу)

0.3-0.4

Транскурентни расјед

0.3-0.4
0.3-0.4

Краљушт, сигурно утврђена и апроксимативно
лоцирана
Навлака сигурно утврђена и апроксимативно
лоцирана

0.3-0.4

Стрије уопште

0.3-0.4

Стрије са смјером кретања наниже

0.3-0.4

Стрије са смјером кретања навише

0.3-0.4

Стрије на вертикалном расједу, неодређеног смјера
кретања

0.3-0.4

Расјед са смјером кретања наниже

0.3-0.4

Расјед са смјером кретања навише

ПРЕМА РАЗЛИЧИТИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА РАСЈЕДА
Ознака црвена

0.3-0.4

Минерализовани расједи (са симболима минерала)

0.2

Расједна зона dm-m дебљине

0.2

Шире расједне зоне (ширина ознаке одговара ширини
зоне, а густина цртица степену здробљености)

0.3-0.4

Дијапирски и протрузиони контакт

0.3-0.4

Неотектонски активни расјед

0.3-0.4

Деколмански контакт (стрелица показује правац
клизања)
ПУКОТИНЕ

Ознака црвена

0.2

Елементи пада пукотине, појединачно мјерење

0.2

Елементи пада система пукотина

0.2

Вертикална пукотина, појединачно мјерење

0.2

Систем вертикалних пукотина

0.2

Хоризонтална пукотина, појединачно мјерење

0.2

Систем хоризонталних пукотина
КЛИВАЖ И ШКРИЉАВОСТ

Ознака црвена

0.2

Елементи пада кливажа

0.2

Вертикални кливаж

0.2

Хоризонтални кливаж

0.2

Елементи пада шкриљавости

0.2

Вертикална шкриљавост

0.2

Хоризонтална шкриљавост

13. Приказивање подручја вулканске активности на ГК-50

ПРИЛОГ 13

Стварна
Дебљина
Геолошко-вулканске појаве
величина
линије,mm
Ознаке се исцртавају у наранџастој боји за вулканизам терцијарне старости и у тамнољубичастој
боји за претерцијарни вулканизам

0.3

Граница еруптивног подручја (број или слово означава
подручје)

0.3

Граница вулканског поља (цртице ка унутрашњости поља)

0.3
0.2
0.3

Централна вулканска структура (цртице ка унутрашњости
структуре)
Реконструисана калдера (изглед и величина ознаке су
прилагођени појави)
Претпостављено средиште вулканске активности (изглед и
ознака су прилагођени појави)

0.2

Вулкански кратер

0.5

Вулкански нек

0.3

Претпостављена дијатрема

0.3

Правац пирокластичног тока

0.4

Прстенасте структуре утврђене даљинском детекцијом(изглед и
величина ознаке су прилагођени појави)

4.Приказивање метаморфних стијена на ГК-50
Литолошки тип
Симбол
Боја
Кристаласти шкриљци

S

свијетлозелена

Филит

F

смеђа

Аргилошисти

AR

смеђа

Микашист

Sm

наранџаста

Гнајс

G

ружичаста

Амфиболити

A

зелена

Кварцит

Q

кобалтплава

Еклогит

E

зелена

Гранулит

Gr

свијетлосива

Корнити

Ko

свијетлоплава

Скарнови

SK

свијетлоплава

Мермер са фолијацијом

M

свијетлоплава

Мермер, масиван

M

свијетлоплава

Mm

свијетлоплава

Циполин

ПРИЛОГ 14
Ознака

15. Ознаке геоморфолошких процеса и појава на ГК-50
Мјере
ознаке

Дебљина
линије

Стварна
величина

ПРИЛОГ 15

Назив геоморфолошког елемента

Облици падинског рељефа – сива боја

0.2

Појаве јаружања

0.2

Ескарпман осматран на терену

0.2

Земљане пирамиде-главуци

Облици флувијалног рељефа - сива боја

0.2

Терасни одсјек, број означава висину у m

0.2-0.3

Клисуре и кањони

0.2-0.3

Епигенетска долина

0.2-0.3

Смањење нагиба уздужног профила водотока

0.2-0.3

Повећање нагиба уздужног профила водотока

0.2-0.3

Преломи уздужног профила (каскаде и водопади)

0.2

Ријечна пиратерија

Облици крашког рељефа - сива боја

0.2

Већа вртача или суфозионо удубљење

0.2

Увала

0.2
0.2
0.2

Крашко поље
Оса суве крашке долине
Слијепа долина

0.2

Природни мост-прераст

0.2

Јама

0.2

Пећина

Облици глацијалног рељефа - сива боја

0.2-0.3

Цирк, већи

0.2-0.3

Валов

1.0
0.2-0.3

Најниже чеоне морене
Смјер кретања некадашњих глечера

Облици еолског рељефа - сива боја

0.2

Доминантни правац вјетра

0.2

Дефлациона депресија

0.2

Подручје пјешчаних дина
Лонгитудинална дина
Бархан

Облици маринског рељефа - сива боја

0.2

Абразиони клиф

16. Приказивање лежишта и појава металичних и неметаличних минералних сировина,
каустобиолита, грађевинских материјала и мјеста некадашње и савремене рударске активности
ПРИЛОГ 16
Мјере
Дебљина
Стварна
Назив лежишта
ознаке
линије
величина
Лежишта и појаве каустобиолита, металичних и неметаличних сировина
Ознака: Ставља се назив рудника метала и
неметала, штампано црвено, са црвеним
симболом минералне сировине иза назива
(у загради), а за каустобиолите у црној
боји
Са утврђеним резервама
Појаве
нису у експлоатацији

Лежишта у експлоатацији

Каустобиолити (ознака црна)
Неметали (ознака црвена)
Метали (ознака црвена)
Лежишта грађевинског материјала – ознаке црвене боја
0.2

Лежишта грађевинског камена

0.2

Лежишта архитектонског (украсног)
камена

0.2

Лежишта цементног лапорца

0.2

Лежишта шљунка

0.2

Лежишта пијеска

0.2

Лежишта цигларске глине

Мјесто експлоатације грађевинског материјала – ознаке црвене боја
0.2

Важнији каменоломи грађевинског камена

0.2

Мајдани украсног камена

0.2

Мајдани цементног лапорца

0.2

Важније шљункаре

0.2

Важније пјескаре

0.2

Важнија глиништа

Трагови некадашње рударске активности – ознаке црвене боја
0.2

Пралиште

0.2

Шљачиште

0.2

Јаловиште

0.2

Скуп више јаловишта

0.2

Самоков

0.2

Свртањ

0.2

Скуп више свртања

Савремена рударска дјелатност – ознаке црвене боја
0.2

Јамски рад, активан

0.2

Јамски рад, напуштен

0.2

Површински откоп, у раду

0.2

Већи површински откоп у раду

0.2

Површински откоп, напуштен

0.2

Већи површински откоп, напуштен

0.2

Јаловишта, насипи и депоније

0.2

Важнији раскоп

17. Приказивање инжењерскогеолошких појава и процеса на ГК-50
Мјерне
Дебљина
Инжењерскогеолошке појаве
ознаке, mm
линије mm

ПРИЛОГ 17

Ознаке црвене боје
0.2

Активно клизиште

0.2

Привремено умирено клизиште

0.2

Нестабилна падина

0.2

Привремено умирена падина

0.2

Мањи одрон

0.2
0.1-0.2

Већи одрон (са подручјем одроњавања у горњем
дијелу и акумулацијом материјала у доњем дијелу)
Појаве слијегања изазване подземним истражним и
експлоатационим радовима

0.1-0.2

Слијегање великих размјера изазвано подземним
експлоатационим радовима, са назнаком износа
слијегања

0.1-0.2

Течење тла (солифлукција)

0.1-0.2

Значајније површине појачаног спирања

18. Приказивање хидрогеолошких појава на ГК-50
Мјерне
Дебљина
Објашњење ознаке
ознаке, mm
линије

ПРИЛОГ 18

Ознаке плаве боје

0.2

Извор

0.2

Минерални извор

0.2

Термоминерални извор

0.2

Термални извор

0.2

Бушотине са минералном водом

0.2

Бушотине са термалном водом
(тачка у средини је црвене боје)

0.2

Бушотине са термоминералном водом

0.2

Бања минерална

0.2

Бања термална

0.2

Бања термоминерална

0.2

Крашко врело

0.2

Еставела

0.2

Вруља

19. Приказивање мјеста на којима је утврђен карактер палеомагнетизма на ГК-50
ПРИЛОГ 19
Дебљина
Мјерне
Објашњење ознаке
ознаке, mm
линије
Ознаке црне боје

0.1

Правац нормалног вектора без радијуса поузданости

0.1

Исто са радијусом поузданости

0.1

Правац реверзног вектора без радијуса поузданости

0.1

Исто са радијусом поузданости

0.1

Генерализован нормалан правац реманентне магнетизације

0.1

Генерализован реверзни правац реманентне магнетизације

20. Приказивање геолошких ријеткости на ГК-50
Мјере
Дебљина
Објашњење ознаке
ознаке,mm
линије

ПРИЛОГ 20

Ознаке тамнозелене боје

0.1

Незаштићене геолошке ријеткости

0.1

Заштићене геолошке ријеткости

0.2

Законом заштићена подручја

0.1

Трагови старе архитектуре

0.1

Археолошки локалитети

Ознаке црне боје

21. Приказивање легенде картираних јединица на ГК-50

ПРИЛОГ 21

22. Шема листа ГК-50

ПРИЛОГ 22

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ ОСНОВНЕ ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1:50 000
I ПРАВНИ ОСНОВ
Законски основ за доношење Упутства за израду Основе геолошке карте Републике Српске 1:50
000 (у даљем тексту ГК-50) садржан је у члану 7. став 4. Закона о геолошким истраживањима
("Службени гласник Републике Српске", бр. 64/22) којим је прописано да директор
Републичког завода за геолошка истраживања, уз сагласност министра енергетике и рударства
доноси Упутство за израду Основне геолошке карте Републике Српске 1:50 000 и члану 63.
став 4. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 115/18,
111/21, 15/22 и 56/22), којим се прописује да органи управе доносе упутства којим сe oдрeђуje
нaчин нa кojи oргaни упрaвe и нoсиoци jaвних oвлaшћења извршаваjу пojeдинe oдрeдбe зaкoнa
или другoг прoписa.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УПУТСТВА
Разлози због којих се предлаже доношење овог Упутства настали су завршетком ОГК 1:100
000 кад се указала потреба за израдом детаљније геолошке карте 1:50 000 територије
Републике Српске. Да би се почела израда ове карте, неопходно је донијети Упутство према
коме би се радила, обзиром да овакво Упутство не постоји.
Упутство прописује захтјеве у погледу методике истраживања, обима и врсте податакакоје
треба прикупити и начина приказивања резултата истраживања и испитивања. Садржај
Упутства прилагођен је савременим трендовима у свијету и омогућава израду
дигитализоване геолошке карте и обраду података у ГИС систему.

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Упутство за израду Основне геолошке карте Републике Српске 1:50 000 представља
подзаконски акт, односно обавезан приручник којим се уређује изглед, намјена и начин
израде ГК-50, методологија картирања магматских, седиментних и метаморфних стијена,
методологија тектонских испитивања, као и начин и обим специјалних испитивања и
осматрања геоморфолошких, минерагенетских, инжењерскогеолошких, хидрогеолошких,
еколошких, палеомагнетских, сеизмолошких и других појава.
Упутство за израду Основне геолошке карте 1:50 000 садржи 45 страница текста и 23
прилога, која су саставни дио овог Упутства. Текстуални дио се састоји од десет поглавља
која су означена римским бројевима од I-XII.
У по главље I - Основне одредбе (од тачке 1.-11.) овог Упутства приказана је намјена и начин
израде ГК-50, њен изглед, методологија картирања магматских, седиментних иметаморфних
стијена, методологија тектонских испитивања, као и начин и обим специјалних испитивања
и осматрања геоморфолошких, минерагенетских,

инжењерскогеолошких, хидрогеолошких, еколошких, палеомагнетских, сеизмолошких и
других појава.
У поглављу II - Израда ГК-50 (од тачке 12.-63.) врши се анализа и синтеза постојећих
података, и нових резултата добијених савременим методама, теренским, кабинетским и
лабораторијским радовима, а све то пр ема Програму израде листа ГК-50 коју израђује
Геозавод у складу са Дугорочним програмом развоја основних геолошких истраживања и уз
сагласност Министраства.
Поглавље III - Подповршинска геолошка карта (од тачке 64.-78.) - представља графички
приказ геолошке грађе покривених дијелова терена, а израђује се у циљу бољег познавања
локација сеизмогених жаришта, рејона матичних нафтоносних стијена, водоносних
хоризоната, позиција крупних геотектонских блокова и друго.
Поглавље IV - Графичко представљање резултата истраживања (од тачке 79.-95.) - садржи
приказ распрострањења седиментних, магматских и метаморфних стијена и ознаке са којима
се обиљежавају различите појаве и својства стијенских маса.
Поглавље V - Картирање седиментних творевина (тачка 96.-208.) - Картирање седиментних
наслага изводи се ради утврђивања њиховог састава, старости и склопа са којима се
дефинишу картиране јединице, при чему основну јединицу представља формација. Јединице
нижег реда су чланови и слојеви, a јединице вишег реда су субгрупе, групе и супергрупе
формација, а ако то околности захтијевају уводи се комплекс као посебна хијерархијска
јединица. Формација је стијенска маса са јединственим седиментолошким карактеристикама,
која представља продукт јединствене депозиционе средине у одређеном времену.
Поглавље VI - Картирање плутонских стијена (од тачке 209.-253.) - Циљ картирања
плутонских стијена је упознавање њиховог геолошког састава, генезе, улоге у геотектонском
развоју области, значаја у погледу минерагеније и везе са осталим геолошким догађајима.
У поглављу VII - Картирање вулканских и жичних стијена (од тачке 254.-308.) –приказано
је картирање ових стијена ради утврђивања геолошке грађе и историје настанка вулканске
области, и њене везе са најкрупнијим геолошким, геотектонским и минерагенетским
догађајима.
Поглавље VIII - Картирање метаморфних стијена (од тачке 309.-334.) - Картирање
метаморфних стијена је истраживачки процес са којим се утврђују својства метаморфних
стијена и преметаморфне особине исходних магматских и седиментних стијена, као и
теренска и лабораторијска испитивања.
У поглављу IX - Тектонска испитивања (од тачке 335.-381.) – приказана су тектонска
испитивања у области обухваћеној листом ГК-50, а изводе се у циљу спознаје склопа свих
релативно хомогених регионалних цјелина, а затим ради тектонске и геотектонске
рејонизације истраживаног простора.
Поглавље X - Пратећа испитивања при изради геолошке карте (од тачке 382.-420.) - Ово
поглавље обухвата испитивања и осматрања појава и процеса који су од значаја за:
геоморфологију, минерагенију, хидрогеологију, инжењерску геологију, сеизмологију,
палеомагнетизам, екогеологију, и заштиту природних геолошких реткости и археолошких
локалитета.

У поглављу XI - Приказивање резултата (од тачке 422.-474.) – приказани су завршни
резултати картирања у облику засебног листа Геолошке карте у размјери 1:50 000 и Тумача
као саставног дијела сваког листа ГК-50.
Поглавље XII - Прелазне и завршне одредбе (од тачке 475.-483.) Након завршетка израде
листа ГК-50 и Тумача, дневници, годишњи извештаји, графички прилози, збирке минерала,
фосила се у штампаној радној верзији и у дигиталној форми чувају у Заводу у фонду стручне
документације. Након ревизије штампа се само основни лист карте у размери 1:50 000 и
Тумач. Све остале компоненте листа ГК-50 чувају се у дигиталној форми и штампају према
потреби са одабраним садржајима, о чему одлуку доноси Геозавод уз сагласност
Министарства.
Доношењем овог Упутства и његовом примјеном ускладиће се израда основне геолошке
карте 1:50 000 са земљама у окружењу, обзиром да неке земље већ имају донешено Упутство
и у одмаклој су фази израде ове карте.
V КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ УПУТСТВА
Код израде Упутства коришћена су позитивна искуства из Упутства за израду „Основне
геолошке карте 1:100 000” уз коришћење нових технологија на рјешавању различитих
геолошких проблема, а консултовани су и еминентни стручњаци из предметних области.
Није било неопходно консултовати јавност.
VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За спровођење овог Упутства није потребно обезбиједити додатна финансијска средства из
буџета Републике Српске. За израду Основне геолошке карте 1:50 000 према овом Упутству
финансијаска средства су предвиђена Дугорочним програмом развоја основних геолошких
истраживања.

